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‘We	zijn	verlegen	geraakt met de omgang van verschil’, constateert 
de bestuurskundige Paul Frissen in deze CDV. Met de uitbouw van de 
verzorgingsstaat zijn we gefixeerd geraakt op gelijkheid. De waardering 
van verschil is verder onder druk komen te staan door onbehagen rond het 
integratiedebat. Het zoeken naar een nieuwe gemeenschappelijkheid is 
nu de norm geworden. Toch zullen we volgens hem opnieuw het vermogen 
moeten ontwikkelen om met verschillen om te kunnen gaan. Niet alleen de 
ontwikkelingen in de steeds mondiger samenleving nopen daartoe, maar 
ook de komende heroriëntatie op het functioneren van de staat. We zullen 
toe moeten naar een nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling tussen het 
politieke, publieke en het private domein. Pluriformiteit en verschil zijn 
hiervoor betere uitgangspunten dan centralisme en uniformiteit. Juist het 

christendemocratisch geluid mag in dit debat krachtiger klinken.
• • •

Inderdaad, want binnen de christendemocratische vi-
sie op de samenleving past de fixatie op gelijkheid, 

centralisme en uniformiteit niet goed. Deze CDV, 
getiteld Amsterdam is Ameland niet, verkent de 
waarde van verschil en richt zich met name op 
de vraag wat de christendemocratische visie op 
de samenleving betekent voor de wijze waarop 
lokaal bestuur vormgegeven zou moeten worden. 

Veel meer dan nu het geval is zouden daarbij ver-
groting van de autonomie van gemeenten en dif-

ferentiatie van taken tussen gemeenten de leidraden 
moeten zijn.
Deze uitgave is in zekere zin te beschouwen als een ver-

volg op de CDV-uitgave Thorbeckse Twisten van twee jaar gele-
den (Lente 2007). Hierin stond vooral de competentiestrijd tussen de 

verschillende bestuurslagen centraal. Startpunt is nu de waarneming dat 
eenvormigheid de kracht van samenleving en die van het lokaal bestuur 
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ondermijnt. In het redactioneel wordt het hoe en waarom van deze inzet 
nader geduid. De vervolgvraag is natuurlijk hoe die vitaliteit en veerkracht 
wel te bevorderen is. Dit kan naar de overtuiging van de schrijvers van de 
bundel door op de juiste wijze verschil te maken en te differentiëren.

• • •

In het eerste deel belichten we hoe de kracht van het lokale voor de samen-
leving kan worden verzilverd. Dit deel wordt geopend door een bijdrage 
van Hamilcar Knops van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Hij 
betoogt dat de christendemocratie geknipt is voor de stad. Uit de verkie-
zingsuitslag van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen bleek dat het 
CDA slecht scoorde in de steden, maar hieruit moet niet de overhaaste con-
clusie getrokken worden dat christendemocratisch denken niet goed bij 
de stad past. Juist in de stad, met haar diversiteit en dynamiek, komt chris-
tendemocratische politiek tot zijn recht. Na Knops laat Zijderveld zien hoe 
zowel staat- en marktdenken als populisme het uniformisme bevorderen. 
Verder vindt u er bijdragen van Jean-Pierre Wils over de romantische hang 
naar een homogene samenleving en laat Auke van der Woud zien hoe ook 
het platteland door eenvormigheid bedreigd wordt.

• • •

In het tweede deel gaan we na wat differentiatie in het lokaal bestuur zou 
kunnen betekenen. Rien Fraanje betoogt dat dit het nieuwe motto zou 
moeten zijn voor lokaal bestuur, meer nog dan decentralisatie. Ruimte 
voor verschil tussen gemeenten is nodig en betreft beleidsvrijheid, taken 
en wellicht ook structuren. Kees Jan de Vet stelt in dit verband dat de beno-
digde forse reductie van Haagse beleidsambities wel eens een bevrijding 
voor gemeenten kan zijn en een versterking van de kracht en kleur van 
de lokale democratie kan betekenen. Peter Boorsma laat zien waarom een 
breuk met het gelijkheidsdenken nodig is en hoe financiële ruimte voor 
gemeenten daarbij kan helpen.

Verder geven de CDA’ers Sjaak van der Tak en Loes van Ruijven-van Leeu-
wen in twee interviews op verschillende wijze aan hoe in hun optiek het 
bestuur moeten worden ingericht zodat het de burgers niet in de weg zit, 
maar juist ondersteunt.

• • •

Tussen het eerste en tweede deel treft u een interessant essay aan van 
Everard de Jong. Hij gaat op fundamentele wijze in op de vraag naar de 
verhouding tussen diversiteit en gezamenlijkheid.

In de rubriek DWARS buigen Joop van Rijswijk en Ruud Koole zich over 
de prikkelende vraag in hoeverre er bij regeringen met CDA en PvdA sprake 
is van een repeterende breuk.

• • •

ter	introductie
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In de boekbesprekingen leest u onder meer een bijdrage van Johan Graaf-
land, die De balans van Bovenberg bespreekt, en Wouter Beekers, die zich 
buigt over de bundel Christelijk Sociaal Denken. Voor de bestuurlijk geïnte-
resseerden bieden vooral de besprekingen van Wim Kuiper en Leo Kinkers 
stof tot nadenken.

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen

Nieuwe	hoofdredacteur:	Pieter	Jan	Dijkman

Pieter Jan Dijkman (30) is door het bestuur van het Wetenschappelijk In-
stituut voor het CDA per 1 april benoemd tot hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen. Dijkman was werkzaam als politiek redacteur 
bij het Reformatorisch Dagblad. Hij heeft verschillende artikelen over po-
litieke geschiedenis op zijn naam staan en is tevens redacteur van Wapen-
veld. Daarnaast werkt hij op dit moment aan de VU aan een proefschrift 
over politieke geschiedenis.

Dijkman volgt Marcel ten Hooven op, die zijn journalistieke loopbaan 
elders vervolgt. Onder leiding van Ten Hooven zijn twee jaar een aantal 
interessante en verdiepende themanummers tot stand gebracht. We heb-
ben er alle vertrouwen in dat deze traditie onder Dijkman met kracht en 
enthousiasme zal worden voortgezet.

Raymond Gradus, directeur Wetenschappelijk Instituut voor het CDA

Jan Schinkelshoek, voorzitter redactie Christen Democratische Verkenningen

ter	introductie
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door J.P. van Rijswijk

De auteur is publicist en oud-fractiemedewerker 
voor de ARP en het CDA.

CDA en PvdA: een repeterende breuk? [ 1 ]

Nee, op voorwaarde dat de 
partijcultuur verandert

een rooms-katholiek op de KVP. Als zij op de 
VVD stemden werd dat door de kerkelijke 
overheden gezien als een vergeeflijke fout, 
maar stemmen op de PvdA was verwerpelijk. 
De geest van Mgr. Nolens, de fractievoorzit-
ter van de RKSP – ‘slechts bij uiterste nood-
zaak samenwerking van rooms-katholieken 
met sociaaldemocraten’, zei hij in 1925 –, 
zweefde nog boven de politieke wateren.

• • •
Het mandement van het episcopaat tegen 
de PvdA (1954) en de Nacht van Schmelzer 
(1966), de eerste ‘repeterende breuk’ tussen 
CDA en PvdA, zijn te lang geleden om bij de 
huidige kiezers nog herinneringen en emo-
ties op te roepen. Dat geldt ook voor de sterk 
gepolariseerde formatie van het kabinet-
Den Uyl (1973), de mislukte formatie van 
zijn tweede als gevolg van een overdosis aan 
‘meerderheidsstrategie’ en ‘niet-onderhan-
delbare strijdpunten’ (1977) en het jammer-
lijk verongelukte kabinet-Van Agt/Den Uyl 
(1981). De PvdA heeft onder leiding van Wim 
Kok in 1986 haar polarisatiestrategie losgela-
ten; daardoor zijn de betrekkingen met het 
CDA genormaliseerd. Het kabinet-Lubbers/
Kok (1989-1994) zat, dankzij een zakelijke 
samenwerking, de volle parlementaire rit 
uit. Daarmee is de stelling dat ‘regeren met 
de PvdA een repeterende breuk is’ weerlegd.

De samenwerking tussen CDA en PvdA in 
een coalitie is vaak bepaald door een sfeer 
van erfvijandschap. De voorlopers van het 
CDA, vooral de ARP, de Roomsch-Katholieke 
Staatspartij en de KVP, zetten zich in voor 
de emancipatie van de ‘kleine luyden’ en 
van de rooms-katholieken, die in de tijd dat 
Nederland nog een protestantse natie heette 
te zijn, werden gediscrimineerd. De voorlo-
per van de PvdA, de SDAP, was eveneens een 
emancipatiepartij; zij streefde vooral naar 
de sociale verheffing van de arbeidersklasse.

Aanvankelijk stelde de SDAP zich agres-
sief op tegenover de beide christelijke partij-
en. Zij bestreed de vijf K’s: Koning, Kapitaal, 
Kerk, Kazerne en Kroeg. Die werden gezien 
als obstakels tegen een sociaal rechtvaardig 
geregeerd land. Zij beschouwde de RKSP en 
de ARP als verdedigers van vooral koning, 
kapitaal en kerk: de basis van het streng 
gesloten verzuilde maatschappelijke en 
politieke bestel.

Tot de jaren zestig hadden de kerken een 
grote invloed op de gelovige kiezers. Een ge-
reformeerde diende te stemmen op de ARP; 
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In de verhouding tussen beide partijen 
speelde een ongezonde persoonlijke compo-
nent een belemmerende rol. In de periode 
1973-1982 konden Den Uyl en Van Agt in 
politiek opzicht niet samen door een deur. 
Tussen 2003 en 2010 gold dat voor Balke-
nende en Bos zowel politiek als persoonlijk 
in het kwadraat. De formatie van het vierde 
kabinet-Balkenende in 2007 was min of meer 
afgedwongen omdat er voor die coalitie geen 

alternatief was. Het werd geformeerd na een 
van de kant van het CDA gepolariseerde cam-
pagne, en als gevolg daarvan in een sfeer van 
weerzin, wantrouwen en rancune.

Naast de ongezonde persoonlijke compo-
nent speelt ook de huidige partijcultuur van 
CDA en PvdA een negatieve rol. In 1989 be-
haalden die partijen nog 54 respectievelijk 
49 Kamerzetels. Inmiddels hebben zij veel 
aan kracht ingeboet, ten gunste van de flan-
ken ter linker- en ter rechterzijde en vooral 
van de populisten. In reactie daarop voerden 
beide partijen het instituut van ‘politiek 
leider’ in, ofschoon hun statuten het leiders-
beginsel niet kennen. Ze worden nu top-
down bestuurd. Kritiek van partijbesturen, 
fracties en gewone leden wordt gesmoord. 
Partijcongressen worden geacht de ‘leider’ 
toe te juichen.

Balkenende en Bos zijn verantwoorde-
lijk voor de weeffout bij de formatie van 
het vierde kabinet-Balkenende, toen de 
‘partijleiders’ zitting namen in het kabinet. 
Daarmee dwongen zij hun fracties zich 
daarmee te identificeren en zich te richten 
naar hun besluiten. Dat bleek in maart 2009 
op pijnlijke wijze, toen zij bij de wijziging 

van het regeerakkoord over het financieel-
sociaaleconomisch beleid een kerngroep 
uit het kabinet instelden, aangevuld met 
de fractievoorzitters van de drie coalitie-
partijen. Daarmee bonden zij hun fracties 
in de Tweede Kamer daar op voorhand aan, 
waarmee de Kamer haar politieke primaat 
verloor. De fractievoorzitters onderwierpen 
zich aan de bevelen van de ‘partijleiders’. 
Daarmee demonstreerden zij weinig gevoel 
en respect voor de staatsrechtelijke rol van 
de Tweede Kamer.

Op 20 februari jl., nog geen etmaal na de 
kabinetscrisis, besloot het partijbestuur van 
het CDA unaniem Balkenende in een enkel-
voudige voordracht voor het lijsttrekker-
schap te kandideren. Dat college vond het 
kennelijk niet nodig oorzaken en gevolgen 
van de kabinetscrisis te analyseren en de 
pro’s en de contra’s van dat lijsttrekker-
schap te evalueren. Wouter Bos proclameer-
de op diezelfde dag zichzelf tot lijsttrekker; 
daar kwam zelfs geen partijbestuur aan te 
pas. Over democratie gesproken!

Het is te hopen dat het vertrek van Wou-
ter Bos en het aantreden van Job Cohen als 
kandidaat-lijsttrekker van de PvdA deze cul-
tuur doorbreekt. Cohen heeft het predicaat 
‘partijleider’ niet nodig. Hij is een leider van 
nature. Beide partijen liepen het gevaar dat 
de kiezers op 9 juni massaal van hen zouden 
weglopen, omdat ze genoeg hadden van die 
partijleiderscultuur. Met haar nieuwe start 
is de kans reëel dat de PvdA het vertrouwen 
van de kiezers herwint. Daardoor verandert 
ook de positie van het CDA. Het moet voorko-
men dat het na 9 juni figurant wordt op het 
parlementaire toneel. Het is zelfs mogelijk 
dat beide volkspartijen in de komende for-
matie weer tot samenwerking in een nieuw 
kabinet worden geroepen. Laat dat dan ge-
beuren in een sfeer van ruimte en respect, 
zodat de ‘repeterende breuken’ tot het verle-
den gaan behoren.

De huidige partijcultuur 
van CDA en PvdA speelt een 
negatieve rol

Den Haag, 12 maart 2010
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door Ruud Koole

Hoogleraar politicologie aan de Universiteit Lei-
den en oud-voorzitter van de PvdA. Onlangs ver-
scheen van zijn hand Mensenwerk. Herinneringen 
van een partijvoorzitter, 2001-2007 (Amsterdam: 
Bert Bakker, 2010).

CDA en PvdA: een repeterende breuk? [ 2 ]

Ja, tenzij het CDA de bakens verzet

Direct nadat Wouter Bos had aangekondigd 
niet beschikbaar te zijn voor het lijsttrekker-
schap bij de verkiezingen van 9 juni, werd 
al geconcludeerd dat daarmee de kansen op 
toekomstige regeringssamenwerking van 
CDA en PvdA groter zouden zijn geworden. 
Een herhaling van de moeizame verhoudin-
gen tussen Bos en Balkenende in het vorige 
kabinet was met het vertrek van Bos immers 
van de baan? Nu spelen persoonlijke verhou-
dingen altijd een rol in welke organisatie 
dan ook, dus ook in een kabinet. Maar het 
zou veel te gemakkelijk zijn om de spannin-
gen in het vorige kabinet uitsluitend daar-
aan toe te schrijven.

Die spanningen zijn namelijk van alle 
tijden. Christendemocraten en sociaalde-
mocraten hebben een geschiedenis van een 
spanningsvolle relatie met ‘repeterende 
breuken’ en wat dies meer zij. Dit jaar was 
het de vijfde keer sinds 1945 dat een coalitie 
met daarin christendemocraten en soci-
aaldemocraten de eindstreep niet haalde: 
ook in 1958, 1966, 1977 en 1982 strandde die 
samenwerking voortijdig. De politicoloog 
Hans Daudt formuleerde ooit de ‘wet van 
de uiterste noodzaak’: christendemocraten 
hebben een natuurlijke voorkeur voor een 

niet-socialistische coalitiepartner en zul-
len alleen als het echt niet anders kan met 
de sociaaldemocraten samenwerken. De 
moeite die informateur Wijffels begin 2007 
moest doen om beide partijen bij elkaar te 
brengen, zou een illustratie zijn van die 
natuurlijke weerzin bij christendemocraten 
om met de PvdA samen te werken. Op de 
these van Daudt valt het nodige af te dingen, 
al zit er een kern van waarheid in.

• • •
Na de Tweede Wereldoorlog werkten de 
KVP en de PvdA desalniettemin samen in de 
rooms-rode coalities. Met de sociaaldemo-
craat Drees bleven die tot 1958 in stand. De 
wederopbouw van het land vroeg om samen-
werking van de twee grote volkspartijen. 
De katholieken hadden in de jaren dertig 
bovendien steeds meer moeite gekregen met 
de samenwerking met liberalen en de even-
eens individualistisch ingestelde protestan-
ten. De sociale nood was direct voor en na 
de oorlog te hoog om niet met de socialisten 
samen te werken. Dat betekende geenszins 
dat er geen rivaliteit was. Politicoloog en 
historicus Joop van den Berg benadrukt juist 
het bestaan van een ‘opwaartse rivaliteit’ in 
de periode tot halverwege de jaren zestig. In 
de strijd om de katholieke arbeider boden de 
KVP en de PvdA als het ware in sociale maat-
regelen tegen elkaar op, wat een sterke im-
puls aan de opbouw van de verzorgingsstaat 
gaf. Samenwerking en rivaliteit kunnen dus 
goed samengaan en zelfs positieve vruchten 
afwerpen.
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Inmiddels is er echter veel veranderd. De 
ontzuiling en de Fortuyn-revolte hebben 
toegeslagen. Daar kwam de kredietcrisis 
nog eens bovenop. De grote volkspartijen 
van weleer hebben hun kiezersaanhang 
drastisch zien slinken. Het CDA concurreert 
meer met partijen ter rechterzijde en de 
PvdA meer met partijen ter linkerzijde dan 
dat zij elkaars electorale rivalen zijn. Mis-

schien wel juist daarom hebben beide par-
tijen de laatste decennia een tegengestelde 
ontwikkeling doorgemaakt. Toen het CDA na 
de grote nederlaag in 1994 in de oppositie 
belandde, ‘herbronde’ het zich, maar deed 
dat in een periode waarin het neoliberalisme 
hoogtij vierde. Het CDA schoof naar rechts 
op. Alle verhalen over het belang van ‘de 
gemeenschap’ ten spijt, werd vooral ingezet 
op de eigen verantwoordelijkheid van het 
individu. Is het toeval dat het aan de top van 
het CDA vooral protestanten zijn die de ideo-
logische lakens uitdelen?

Binnen de PvdA daarentegen had het 
individualisme reeds sterk postgevat in 
de jaren zeventig. Dat culmineerde in de 
deelname aan de paarse kabinetten. Na 
de Fortuyn-revolte, waarin paars onder 
vuur kwam te liggen, verzette de PvdA de 
bakens. Het nieuwe beginselprogramma 
van 2005 legde weer sterker de relatie tus-
sen de ontplooiing van het individu en 
de daarvoor noodzakelijke bloei van de 

gemeenschap. De heiligverklaring van 
keuzevrijheid werd genuanceerd. Het inte-
gratievraagstuk werd – niet zonder moeite 
– binnen een nieuw gemeenschapsdenken 
geplaatst.

Deze verschillende ideologische ontwik-
kelingen lagen ten grondslag aan de bij 
tijden zeer moeizame besluitvorming in het 
vorige kabinet. De ironie wil dat het CDA van 
nu op sociaaleconomisch terrein waarschijn-
lijk veel beter had kunnen samenwerken 
met de PvdA van paars. Maar we zijn inmid-
dels tien jaar verder. Waar de PvdA de afge-
lopen jaren worstelde met het vinden van 
een antwoord op de Fortuyn-revolte en de 
kritiek op paars, lijkt het denken in het CDA 
– althans op beleidsniveau – stil te zijn blij-
ven staan. Zelfs de integratieproblematiek is 
in de partij nauwelijks bediscussieerd. Nog 
steeds zijn de sporen van een neoliberaal 
antioverheidsdenken zichtbaar, ondanks de 
kredietcrisis.

Daarom is het niet verwonderlijk dat Job 
Cohen heeft gezegd dat hij het liefst een zo 
progressief mogelijk alliantie wil. Sluit dat 
samenwerking met het CDA uit? Nee, maar 
het betekent wel dat het CDA in dat geval 
bereid moet zijn de bakens in progressieve 
richting te verzetten. En dan niet contre-
coeur. Eigenlijk zou dat voor het CDA om 
zowel tactische als inhoudelijke redenen 
voor de hand moeten liggen. Het zou de 
spilpositie die het CDA van oudsher had in 
het politieke bestel herbevestigen (het CDA 
kan zowel over links als over rechts regeren) 
en het zou aansluiten bij het eigen gemeen-
schapsdenken, dat in de praktijk op de ach-
tergrond is geraakt. De vraag is natuurlijk 
of iedereen in de top van het CDA dat kan 
meemaken.

Leiden, 15 maart 2010

Beide partijen hebben 
de laatste decennia een 
tegengestelde ontwikkeling 
doorgemaakt
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Theo Bovens is voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit 
Nederland en kroonlid van de SER; Paul van Geest is hoogleraar patristiek aan de 
Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit Amsterdam; Jan Prij is redactiese-
cretaris van Christen Democratische Verkenningen.

door Theo Bovens, Paul van Geest & Jan Prij

Abraham Kuyper voorzag al hoezeer eenvormigheid de 
vloek van het moderne leven is. De tolerantie voor verschil 
in de samenleving neemt af, maar ook de vrije ruimte van de 
lokale overheid om zelf politieke keuzen te kunnen maken. 
Binnen het christendemocratisch gedachtegoed past de 
fixatie op gelijkheid, centralisme en uniformiteit niet goed. 
Deze Christen Democratische Verkenningen verkent hoe 
de kracht van het lokale en differentiatie op verschillende 
manieren verzilverd kan worden. Hierbij zijn het 
vrijheidsbeginsel van soevereiniteit en het ordeningsbeginsel 
van de subsidiariteit cruciaal. 

Eenvormigheid brengt 
samenleving en bestuur 
in de knel

De	afgelopen	gemeenteraadsverkiezingen hebben laten zien hoe 
actueel de thema’s differentiatie en ‘verschil kunnen maken’ zijn voor de 
vitaliteit van de lokale politiek. Duidelijk is ook geworden hoe moeilijk het 
is deze in de huidige politieke context in praktijk te brengen. Zo zijn de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen overheerst door landelijke thema’s 
en het optreden van landelijke politici die, koud uit het kabinet gestapt, 
alweer lokaal op campagne gingen.

In een dergelijk klimaat is het bijna onmogelijk voor lokale politieke 
partijen om zelf verschil te kunnen maken. Zelden zijn, aldus Willem 
Breedveld op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen in Trouw, ‘de 
raadsverkiezingen op zo’n grote schaal misbruikt door (…) een nationale 
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elite van partijleiders (Wilders incluis) die zichzelf en de natie in een 
spookwereld gevangenhouden. In die wereld draait het allang niet meer 
om de prestaties van de gemeenteraad, maar om de machtsposities van de 
nationale partijleiders.’ In een dergelijke sfeer is het ook mogelijk dat een 
stad als Almere in een ‘schemergebied’ is terechtgekomen. Van een van de 
veiligste steden van Nederland ‘transformeerde de stad dankzij Wilders 
en de media tot centrum van maatschappelijke onvrede over verloedering, 
vreemdelingen en staatsterrorisme’. Gezamenlijk bevinden zich de geves-
tigde partijen in hetzelfde keurslijf waarin de nationale politiek ook alle 
gemeenten heeft ingesnoerd. In een dergelijke benauwde ruimte is ‘de 
toevlucht naar Wilders misschien zo gek nog niet, maar feit is ook dat dit 
nooit gebeurd was als het lokale bestuur in staat was geweest om zelf het 
verschil te maken. Als het vrij zou zijn om zelf over zijn budget te beschik-
ken, zelf belastingen zou mogen heffen en samen met de eigen burgers een 
eigen program kon opstellen. Dan heeft Almere een Wilders niet nodig en 
zouden we ons ook in de rest van het land spookverkiezingen kunnen be-
sparen. De opkomst van de lokale partijen wijst dat het die kant op moet.’1

Hoewel rond 2006 de woorden ‘differentiatie’ en ‘verschil maken’ re-
gelmatig rondzongen in Haagse advieskringen, zijn ze helaas nog niet in 
de beleidspraktijk doorgedrongen. Naast het advies van de commissie-Bo-
vens, getiteld Wil tot verschil,2 stond dit thema bijvoorbeeld ook centraal in 

het advies Verschil moet er zijn van 
de Raad voor het openbaar bestuur 
(Rob). In de praktijk echter heerst 
er nog steeds een krampachtige 
fixatie op gelijkheid, centralisme en 
uniformiteit. De Rob constateert al 
in een advies van 2006 dat het ge-
lijkheidsbeginsel dreigt te verwor-
den tot ‘een keurslijf dat diversiteit 
uitbant’, met als gevolg ‘uniforme 

arrangementen die formeel geen onderscheid maken, maar materieel 
onvoldoende recht doen aan individuele diversiteit; onderbenutting van 
lokale autonomie en decentrale kennis; beperking van de beleidsruimte 
die het bestuur in overwegende mate zichzelf oplegt; en ten slotte regel-
groei en regeldruk die voortvloeien uit maatschappelijke dynamiek en 
complexiteit’.3

Binnen het christendemocratisch gedachtegoed past de fixatie op ge-
lijkheid, centralisme en uniformiteit niet goed. Vanouds is hier veel ruimte 
voor verschil, autonomie en aandacht voor de vitaliteit en veerkracht van 
de burgermaatschappij. De kracht en actualiteit van het christendemocra-

Binnen het 
christendemocratisch 
gedachtegoed past de fixatie 
op gelijkheid, centralisme en 
uniformiteit niet goed
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tisch gedachtegoed ligt in de revitalisatie van dit gedachtegoed, waarbij 
het van toepassing wordt verklaard voor het platteland én voor de stad.

In het verleden is het CDA wel eens getypeerd als de partij van de regio’s, 
hiermee de verdenking op zich ladend dat het CDA niet de partij van groot-
stedelijke kernen was. In veel grote steden is het imago van plattelands-
partij het CDA inmiddels duur komen te staan en is het niet meer dan een 
splinterpartij geworden. Maar uit Amsterdam is Ameland niet, de titel van 
deze Christen Democratische Verkenningen, moet uitdrukkelijk niet een 
voorkeur voor Ameland of welke niet-grootstedelijke kern worden afgele-
zen.4 Juist op het terrein van grootstedelijke problematiek en integratie 
is veel te winnen als men vanuit het christendemocratisch gedachtegoed 
vertrekt.5 Christendemocraten moeten niet de verdenking voeden zich 
definitief tot de provincie te bekeren. De studies die het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA heeft verricht naar het grotestedenbeleid en naar 
integratie, laten juist zien hoe het denken in termen van identiteit, verschil 
en gemeenschap ook in de stad vruchtbaar ingezet kan worden.

Ruimte	voor	verschil	bij	inrichting	lokaal	bestuur	nodig

Binnen deze uitgave van Christen Democratische Verkenningen gaan we 
vanuit deze noodzaak en actualiteit op zoek naar de kracht van het lokale, 
toegespitst op lokale politiek en het lokale bestuur. Politiek die inzet op 
het van bovenaf uitvaardigen van regels of op het sturen op algemene 
prestatie-indicatoren miskent die kracht. Waarom het perspectief niet 
omgedraaid en ruimte laten voor lokale verschillen en lokale politiek? 
Wat betekent dit voor de inrichting van het lokale bestuur? Ten princi-
pale vraagt dit allereerst om een vermindering van top-down plannen 
die vanuit Den Haag over het land worden uitgerold. Het vraagt ook om 
een culturele acceptatie van verschillen in uitkomsten. Het vraagt ook 
om meer ruimte om verschil te kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld door 
verruiming van het eigen belastinggebied. In deze Christen Democratische 
Verkenningen vindt u over de noodzaak hiertoe een bijdrage van Peter 
Boorsma. Ook de commissie-Van der Tak doet een concreet voorstel in die 
richting: nu bestaan de inkomsten van de gemeenten voor ongeveer 85 
procent uit de bijdrage van het Gemeentefonds en voor 15 procent uit de 
opbrengsten van gemeentelijke belastingen; dit laatste aandeel zal moe-
ten worden opgetrokken tot 50 procent. Ook de landelijke politiek zal haar 
taken moeten herijken. Dit vraagt volgens Van der Tak ook dat het parle-
ment zich niet ‘als een gemeenteraad gedraagt en zich met allerlei lokale 
problemen bemoeit zoals bij Gouda het geval was’. Dit vraagt om een lan-
delijke politiek die de lokale politiek zo veel mogelijk met rust laat. Ook in 
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het licht van de komende miljardenbezuinigingen op de rijksbegroting 
zullen ontregeling en de erkenning van de autonomie, ongelijkheid en 

verschil een van de richtingge-
vende thema’s zijn. Hoe kunnen 
we de staat en zijn arrangementen 
zo inrichten dat zij deze variëteit 
kunnen verdragen en koesteren en 
deze niet bijna dwangmatig als een 
te bestrijden probleem moeten be-

stempelen? Hiervoor is ruimte om verschil te kunnen maken in politieke, 
publieke en private domeinen cruciaal.

Eenvormigheid	is	de	vloek	van	het	moderne	leven

Problematisch in dit verband is dat de tolerantie voor verschil in onze 
moderne samenleving juist lijkt af te nemen. Al anderhalve eeuw gelden 
waarschuwde Kuyper hiervoor. ‘Eenvormigheid is de vloek van het mo-
derne leven’, stelde Kuyper op 22 april 1869 in een vlammende rede onder 
deze titel in het Odéon te Amsterdam. ‘Al luider gaat haar roepen uit, dat 
in onze moderne maatschappij, alles hoe verscheiden ook van aard, naar 
de eenheid van het model versneden, naar een eenmaal gekozen figuur 
verknipt, in een eenmaal vastgestelden vorm moet versmolten en vergoten 
worden.’6 Kuyper illustreerde de om zich heen grijpende eenvormigheid 
op allerlei gebied, of het nu de uniforme en grauwe stedenbouw betreft 
die om zich heen grijpt, het verschil in leeftijd of geslacht, de mode of de 
taal. Maar hiermee is volgens hem de ‘acte van beschuldiging tegen de 
eenvormigheid’ nog nauwelijks geopend.7 Ook de politiek zelf ontkomt er 
niet aan. ‘Of zien we niet evenzoo elk verschil van regeringsvorm allengs 
verdwijnen, om het gehele land te overspinnen met een web van eenvor-
mige mazen, waarvan alle draden bewogen worden door een alle macht in 
zich opslorpend centralistisch monster? Voegt zich niet juist in zulk een 
modelstaat die nieuwerwetse schoolinrichting, waarbij op geen verschil 
van belijdenis of inborst, van aanleg of karakter gelet wordt, maar in een 
vullen der hersenen geheel de opvoeding zich verliest; een vulsel dat aan 
allen op dezelfde wijze zoveel mogelijk in gelijke mate wordt toebediend? 
Ja worden niet de menschen zelf allengs eenvormig door middelmatig-
heid?’ Kuyper kan een zekere kritische vrijmoedigheid van spreken én 
een vooruitziende blik bepaald niet worden ontzegd. Of het nu de heden-
daagse toestand van de maatschappij, de politiek en de inrichting van het 
landschap of de inrichting van de internationale orde betreft, bijna overal 
hebben daadwerkelijk eenvormige inrichtingen de overhand gekregen. Zo 

De tolerantie voor verschil lijkt 
in onze moderne samenleving 
juist af te nemen
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is na Kuyper een omvangrijke verzorgingsstaat opgericht: het sociaaleco-
nomische systeem waarin vooral de staat de verantwoordelijkheid draagt 
voor de gezondheidszorg, de werkgelegenheid, de sociale zekerheid en het 
onderwijs. De overheid reguleert, en inherent aan de opgetuigde verzor-
gingsstaat is een hoge mate van uniformering en disciplinering van haar 
burgers. Niet alleen vrijheid, maar ook gelijkheid en broederschap zouden 
door haar afgedwongen worden. Kuyper had een scherp oog voor de nivel-
lerende consequenties ‘eenvormigheid door middelmatigheid’ en de vita-
liteit van maatschappij die erdoor zou worden aangetast. Hij ageerde tegen 
de gevaren van een opdringerige staat in private domeinen als het gezin en 
publieke domeinen als het onderwijs.

Gulzig	bestuur

Bestuurskundige Willem Trommel beschouwt de angst voor controlever-
lies als de grondkracht waardoor in het moderne politieke bestuur een 
gulzig, opdringerig en onmatig verlangen naar grip en beheersing bepa-
lend zijn geworden. Dit verlangen heeft soms de kenmerken van een pa-
niekaanval. Hij herleidt de door hem gebezigde ‘woordgroep’ tot de term 
greedy institutions, die Lewis Coser in 1974 introduceerde. Instituties zijn 
gulzig wanneer ze mechanismen ontwikkelen om de deelnemers aan het 
institutionele leven tot absolute toewijding te bewegen. In de lijn van dit 
inzicht ziet hij greedy governance weerspiegeld in een stelsel van uniforme-
rende bestuurlijke technieken waarvan de bestuurders zich bedienen om 
zowel de private als de civiele loyaliteit van burgers aan de publieke zaak 
te versterken. Dit komt volgens hem onder meer voort uit het streven naar 
‘lijfsbehoud voor de natiestaat waar deze kopje onder dreigt te gaan in de 
dynamiek van het mondiale kapitalisme’.8

Al is er op zijn visie wel iets af te dingen, toch is in de aan angst gren-
zende gulzige beheersdrang een gevolg van een tendens die Trommel 
treffend schetst. 9 Volgens hem wordt de verzorgingsstaat, na de Tweede 
Wereldoorlog gezien als ultiem middel om stabiliteit in een land te be-
werkstelligen, ondermijnd door de globalisering van de economie. Hierin 
is outsourcing van arbeid gebruikelijk en deze maakt dat bestaanszeker-
heid in nationaal verband minder gegarandeerd lijkt te kunnen worden 
dan voorheen. Voor bestuurders heeft deze ontwikkeling grote gevolgen. 
En dit is niet de enige ontwikkeling die de angst én de gulzigheid bij be-
stuurders intensiveert. De verdamping van gezag en van overgeleverde 
(religieuze of morele) waarden en, hiermee samenhangend, de verdam-
ping van het sociaal kapitaal door de vluchtigheid en flexibiliteit van ar-
beidsrelaties en van de lokale en nationale gemeenschapsrelaties, maken 
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dat sociale verbanden poreus raken en burgers de relatie tot de overheid 
als steeds minder betekenisvol gaan ervaren. Op het niveau van de staats-
instituties is er sprake van een gezagscrisis en op het samenlevingsniveau 
schrompelt het vermogen tot binding en dus ordening ineen. Juist dit 
drievoudig moderniseringsverlies is volgens Trommel nu ‘de kraamka-
mer van gulzig bestuur’ geworden. De angst die hier in bestuurlijke gre-
mia uit voortvloeit, bewerkt immers een streven naar beheersing die door 
kerkvaders als Augustinus al depreciërend de libido dominandi werd ge-
noemd. In De Stad Gods erkende hij dat deze kracht positief kon zijn voor 
zover deze samengaat met het streven naar het scheppen van een wereld 
waarin mensen een ordelijk leven in welbevinden kunnen leiden. Maar 
hij beoordeelt de libido dominandi als negatief voor zover deze ingegeven 
wordt door de al te menselijke angst om macht en aanzien te verliezen. 
Is er angst vervlochten in het libido, dan vernietigt men juist wat men wil 
behouden. Een dergelijk patroon is ook in de manifestaties van gulzig 
bestuur te ontwaren.

Politieke vraagstukken zijn hierin ‘verworden’ tot beheersingsvraag-
stukken. Probleem hierbij is dat hierdoor niet de mogelijkheden van de 
burgersamenleving zélf, maar een gecreëerde papieren beleidswerkelijk-
heid centraal komt te staan. Juist omdat het primaat van de maakbaarheid 
nog steeds geldt in de politiek, is politiek een kwestie van berekening 
geworden. De doorrekening van verkiezingsprogramma’s door het CPB 
is exemplarisch voor de wijze waarop dat in de meest letterlijke zin het 
geval is. In de politiek draait het echter om waardeoordelen. Al eerder con-
stateerde het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in die lijn: ‘In de 
politiek gaat het (…) om waarden, om maatschappelijke opvattingen, om 
idealen en beginselen, die naar hun aard niet technisch of financieel zijn. 
Tegelijkertijd moet het openbaar bestuur neutraal zijn. Het is duidelijk dat 
deze “neutraliteit” gaat wringen op het moment dat datzelfde openbaar 
bestuur een dominante rol gaat vervullen in de beleidsvoorbereiding van 
het politieke proces. Zich bewust van het feit dat men zelf geen waardeoor-
delen moet vellen, worden thema’s vervolgens bijna automatisch verengd 
tot quasineutrale vragen en tot economische modellen. Dit is riskant om-
dat kritische tegengeluiden ontbreken en omdat het gemakkelijk kan uit-
lopen op een kritische optocht achter falende berekeningen.’10

Gulzig bestuur uit zich bijvoorbeeld concreet in opvoedingsland. Te 
veel professionele zorg kan het probleemoplossend vermogen van ouders 
en de kring eromheen zelf ondermijnen. Tekenend is het succes van ‘op 
eigen kracht’ in opvoedingsland, waar families zelf weer probleemei-
genaar worden en niet de talrijke, vaak niet samenwerkende hulpver-
leningsinstanties.11 Naar dergelijke op ouders toegesneden systemen 
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zullen we toe moeten.12 Op hun beurt hebben professionals in publieke 
sectoren als het onderwijs en de zorg last van interventiedwang.13 Onder 

het mom van New Public Ma-
nagement wordt de regelruimte 
van professionals drastisch in-
geperkt,14 terwijl uit slimme 
manieren van samenwerking van 
onderop juist de broodnodige 
maatschappelijke innovatie kan 

ontstaan.15 Problematisch is dat patronen van gulzig bestuur stukmaken 
wat zij willen herstellen.16 Daarom wordt er in deze tijd ook gepleit voor 
het uitoefenen van de deugd van bescheidenheid en de beteugeling van 
bestuurlijke interventiedrift.17

De voorbeelden laten zien dat de genoemde bestuurlijke interventies 
op gespannen voet staan met de soevereiniteit die de verschillende maat-
schappelijke sferen eigen is. Daarnaast onderstrepen ze de noodzaak om 
het subsidiariteitsbeginsel toe te passen. Volgens dit beginsel moet de 
maatschappelijke ordening erop gericht zijn dat pesonen en maatschappe-
lijke verbanden de verantwoordelijkheid die hen ‘van nature’ toekomt, zo 
goed mogelijk waar te kunnen maken. ‘Hogere’ sociale gemeenschappen 
(waaronder ook de overheid) dienen dit in eerste instantie te ondersteu-
nen. Hierdoor kunnen verantwoordelijkheden zo ‘laag’ mogelijk blijven 
liggen. Pas wanneer dit vanuit het algemeen belang nodig is, dienen ver-
antwoordelijkheden op een ‘hoger niveau’ (bijvoorbeeld de overheid) ge-
dragen te worden. Beide principes bieden ruimte voor verschil. Toch neemt 
op lokaal niveau de eenvormigheid toe doordat ook de lokale overheid 
steeds meer procedureel en managementachtig is geworden.

Ze probeert het maximale aan publieke dienstverlening te leveren voor 
minimale kosten en gaat voorbij aan essentiële morele vragen over het 
soort wereld dat we met zijn allen willen creëren. Er geldt een voorrang 
‘van het recht boven het goede’.18 Het is problematisch dat de (lagere) 
overheid primair als dienstverlenende organisatie en klantenloket wordt 
gezien. Natuurlijk, de exploitatie van de gemeente moet zo goedkoop mo-
gelijk en dat geldt ook voor het ophalen van huisvuil, het maken van pas-
poorten, het regelen van adequate riolering en vervoer. Maar de gemeente 
moet ook de ruimte krijgen om een duidelijke eigen politieke koers te va-
ren. Die ruimte ontstaat ten principale door de erkenning dat de gemeente 
een gemeenschap van mensen is (en niet primair een doelmatig in te rich-
ten organisatie-eenheid). Juist de mogelijkheden van de gemeenschap 
zelf om bij te dragen aan de publieke zaak en de vormgeving van de lokale 
samenleving zouden beter moeten worden benut.

Patronen van gulzig bestuur 
maken stuk wat zij willen 
herstellen
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Naar	nieuwe	vormen	van	participatie	van	onderop

Interessant in dit licht is de winst van de lokale partijen bij de afgelopen 
gemeenteraadsverkiezingen. In Lokale leiders. De opkomst van de geu-
zendemocratie wordt betoogd dat de winst van de lokale partijen (samen 
wederom de grootste partij van het land geworden) vanuit de abstracte en 
berekenende politiek en legitimatieverlies van traditionele top-down ge-
organiseerde politieke partijen te verklaren is.19 Er is bovendien alle reden 
te verwachten dat lokale politieke groeperingen hun positie in de lokale 
politiek zullen behouden, omdat ze hun maatschappelijke worteling op 
nieuwe manieren vormgeven door middel van actieve participatie vooraf 
in plaats van inspraak achteraf. De schrijver van Lokale leiders, oud-CDA’er 
Bert Euser, trekt een interessante vergelijking met de ‘kleine luyden’ van 
Abraham Kuyper, die met de oprichting van de ARP de politieke machtsver-
houdingen veranderden. Wat deze bewegingen met elkaar gemeen hebben 
is dat ze delen van het volk mobiliseerden die zich miskend en gepasseerd 
voelden door de bestaande elite. Ze eisten niet dat de bestaande orde werd 
omgegooid, maar wél dat ze een stem kregen en mochten meedoen in die 
orde. Euser stelt nu dat er een nieuwe groep ‘kleine luyden’ is opgekomen, 
een nieuwe groep betrokken burgers die zich op microniveau bemoeit met 
de inrichting van hun lokale samenleving en met het bestuur ervan. Veel 
lokale partijen zijn succesvol omdat ze tegemoetkomen aan de groeiende 
wens van de bevolking om zelf (mede) verantwoordelijkheid te mogen 
nemen voor hun eigen omgeving: voor het groen in hun straat of voor het 
lokale zwembad. Als er genoeg katalyserende factoren zijn – zoals mega-
lomane plannen waar de bevolking niets in ziet, of veel bestuurlijke ruzies 
– kunnen lokale partijen fors winnen. Veelal blijkt ook dat er bij de burgers 
die zich aangesloten hebben bij de lokale bewegingen genoeg gezond ver-
stand aanwezig is om plannen te ontwikkelen die beter zijn dan die welke 
op de tekentafel van het gemeentehuis door ambtenaren zijn bedacht.

Natuurlijk is op deze schets van lokale politieke partijen wel wat af te 
dingen. Zo is de inzet wat al te romantisch en te positief over lokale par-
tijen, die zich in de praktijk toch veelal rond one issue organiseren, en staat 
ook bij leiders van lokale partijen lang niet altijd ‘dienstbaarheid aan de 
samenleving’ voorop, maar spelen andere motieven mee (zoals macht en 
rancune). En wanneer lokale partijen eenmaal zelf aan het besturen raken, 
ontkomen zij ook niet aan de vloek van de eenvormigheid. Ook als verte-
genwoordigers van lokale partijen gekozen zijn, dan worden ook de verte-
genwoordigers van lokale partijen gegrepen door het gelijkheidsdenken. 
Ze zijn evenzeer gecharmeerd van modelverordeningen van de VNG, van 
benchmarklijstjes, van het kopiëren van best practices, het opvolgen van 
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adviezen van (vaak landelijk aangestuurde) pressiegroepen. Dit soort me-
chanismen leidt tot middelmatigheid. Toch is er alle reden het verschijnsel 
juist vanuit de christendemocratische ideologie uiterst serieus te nemen. 
Zoals ook de Raad van openbaar bestuur in zijn advies Vertrouwen op demo-
cratie betoogt, verliezen de traditionele politieke partijen vertrouwen en 
legitimiteit omdat ze als een verticaal georganiseerde hiërarchische kolom 
met de rug tegenover de horizontaal verweven netwerksamenleving is ko-
men te staan.20 De Raad concludeert hier dat de politiek nieuwe verbindin-
gen met samenleving moet aangaan door het voeren van een beginselvaste 
politiek en door het vergroten van de mogelijkheden van maatschappe-
lijke en politieke participatie van burgers. Juist de christendemocratische 
agenda is hier bij uitstek voor geschikt, omdat deze op de activering van de 
kracht van de burgersamenleving is gericht.

Durf	verschil	te	maken	in	lokaal	bestuur	

De noodzaak van pluriformiteit en differentiatie doet zich ook voelen bij 
de inrichting van het lokaal bestuur. De door niemand meer betwiste dif-
ferentiatie als resultante van lokale autonomie en beleidsvrijheid zou fors 
vergroot moeten worden, zo is de teneur van de bijdragen in dit nummer. 
Maar ook taakdifferentiatie is geboden. Zoals ook Rien Fraanje in zijn 
bijdrage constateert, dwingt uniformering gemeenten in een keurslijf 
dat niet past: ‘Als een middelgrote gemeente als Zeist (zestigduizend in-
woners) met nieuwe extra taken beter de ambitie van eerste overheid kan 
waarmaken, dan moet de gemeente Bolsward (bijna tienduizend inwoners) 
die nieuwe bevoegdheden ook zo nodig krijgen.’ Meer nog dan decentra-
lisatie zou taakdifferentiatie de leidraad voor inrichting van het lokaal 
bestuur moeten zijn: subsidiariteit én soevereiniteit moeten daarbij stu-
rend zijn. Ook verdergaande en tot nog toe minder breed gedragen moge-
lijkheden komen kort aan bod, zoals bestuurlijke differentiatie, waarbij de 
burgers van gemeenten zelf de inrichting van hun bestuursvorm kiezen, 
bijvoorbeeld via het kunnen vaststellen van de verkiezingsdatum of het al 
dan niet kunnen kiezen voor een rechtstreeks gekozen burgemeester.21

Hoe dan ook: de politiek zal keuzen moeten durven maken en moeten 
durven zeggen: ‘Hier ga ik wel en hier ga ik niet over.’ Ondoorzichtigheid 
over de exacte taak van de politiek zorgt ervoor dat het vertrouwen in de 
politiek afneemt.22 In dit verband doet de commissie-Van der Tak een aan-
tal interessante voorstellen. Uitgangspunt is dat als de politiek vertrouwen 
wil wekken, politici eerlijk moeten aangeven wat de burger wel en niet van 
de overheid kan en mag verwachten, in de overtuiging dat heel veel zaken, 
taken en verantwoordelijkheden veel beter door de burgermaatschappij 
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zelf kunnen worden gedragen. Het rapport stelt heel kuyperiaans: ‘Als de 
overheid toch te veel taken naar zich toe trekt die niet primair tot het eigen 
domein behoren, heeft dat grote gevolgen voor het functioneren van de 
samenleving. De eigen kracht en vitaliteit worden als het ware uit de sa-
menleving gezogen.’ De overheid moet kritisch op zichzelf durven zijn en 
dient zich te richten op haar kerntaken. Meer bestuurlijke bescheidenheid 
is op zijn plaats. Dit vereist dat bestuurders zichzelf kunnen matigen en 
beperken in hun neiging om overal bovenop te willen zitten. Het sluit ook 
aan bij het eerder in deze inleiding ondersteunde pleidooi om politiek te 
bedrijven op basis van waarden en niet op basis van technocratische bere-
keningen en bestuurlijke blauwdrukken.

Het maken van verschil vraagt tevens om authentieke politici met lef, 
die onafhankelijk van de publieke opinie zelfstandige afwegingen maken 
en staan voor hun opvattingen. Ook lokale politici zullen veel meer aan de 
samenleving zelf moeten overlaten en zich minder moeten verschuilen 
achter modelverordeningen en landelijke scorelijstjes. Hun attitude moet 
zijn: uitgaan van de lokale context, luisteren naar de specifieke situaties in 
de specifieke vereniging en buurt, contact onderhouden met de individuele 
burger, streven naar oplossingen op maat. Ook dienen zij de moed te heb-
ben om ook binnen de gemeente verschillen in behandeling te verdedigen.

Juist het profiel van een christendemocratische volksvertegenwoordiger 
past op dit beeld. Christendemocraten gaan immers uit van het unieke van 
elke mens, en diens unieke waarde voor de lokale samenleving. Interessant 
in dit verband is het Manifest van Lingewaal, waarbij burgers zelf actief de 
toekomst van hun gemeente helpen vorm te geven.23 Actieve en veelzijdige 
betrokkenheid van burgers in maatschappij en politiek vormen hierbij 
daadwerkelijk de ruggengraat van de lokale gemeenschappen. Burgers 
zelf kunnen het verschil maken. Tekenend is wellicht dat in Lingewaal geen 
lokale partijen en/of populistische partijen actief zijn.

Deze Christen Democratische Verkenningen verkent hoe de kracht van 
het lokale en differentiatie op verschillende manieren verzilverd kan 
worden. Hiervoor zijn het vrijheidsbeginsel van soevereiniteit en het orde-
ningsbeginsel van de subsidiariteit cruciaal. Samen maken zij ruimte voor 
verschil én een evenwichtige afweging ervan mogelijk. Immers, de vrije 
autonome ruimte om verschil te kunnen maken in de diverse sectoren van 
de samenleving bestaat niet ongeclausuleerd, maar komt alleen tot zijn 
recht als het conform de idee achter het subsidiariteitsbeginsel ‘geordend 
is op het gemeenschappelijk welzijn van allen’.24 Het vergt denkkracht 
en empathie om de kracht van het lokale te kunnen honoreren. Maar juist 
landelijke politici van christendemocratischen huize en lokale christen-
democratische politici in kleine gemeenten en in grote steden zouden 
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deze aan de dag moeten leggen. Veel meer dan bij lokale of populistische 
partijen het geval kan zijn, maakt hun ideologisch gedachtegoed even-
wichtige afwegingen mogelijk. Bij het voldoende serieus nemen daarvan 
kan het CDA bij komende gemeenteraadsverkiezingen de grootste lande-
lijke ‘lokale partij’ worden en daarmee de lokalo’s naar de kroon steken.

 Noten

1 ‘Spookverkiezingen in een spookstad, 
dat is ’t zo’n beetje’, Trouw, 3 maart 
2010.

2 VNG-Commissie Toekomst Lokaal Be-
stuur, Wil tot verschil. Gemeenten in 2015. 
Den Haag: VNG, 2006.

3 Raad voor het openbaar bestuur, Ver-
schil moet er zijn. Bestuur tussen discri-
minatie en differentiatie. Den Haag: Rob, 
2006, p. 7.

4 Dit motto is afkomstig uit Wetenschap-
pelijk Instituut voor het CDA, Spiegel 
van de staat. Staatkundige voorwaarden 
voor een overtuig(en)de politiek. Den 
Haag: WI voor het CDA, 2007, p. 104.

5 Zie Hamilcar Knops, ‘Christendemocra-
tie is geknipt voor de stad’, elders in dit 
nummer; en Wetenschappelijk Insti-
tuut voor het CDA, Integratie op waarden 
geschat. Een studie naar remmende en 
stimulerende krachten, Den Haag: WI 
voor het CDA, 2008.

6 Abraham Kuyper, Eenvormigheid, de 
vloek van het moderne leven (Lezing, 
gehouden in het Odéon te Amsterdam, 
22 April 1869). Amsterdam: De Hoogh, 
1869, pp. 10-11.

7 Kuyper 1869, p. 19.
8 Willem Trommel, Gulzig bestuur. Den 

Haag: Lemma, 2009, p. 15.
9 Zie voor een bespreking van deze oratie 

ook de boekenrubriek in dit nummer: 
Wim Kuiper, ‘Lokale politiek als PvdA-
laboratorium’.

10 Zie WI voor het CDA 2007, pp. 26-27.
11 ‘Eigen kracht: stille revolutie in de 

hulpverlening’, Trouw, 11 januari 2010.
12 Zie voor een uitwerking hiervan Weten-

schappelijk Instituut voor het CDA, Ver-
trouwen in ouders. Een christendemocra-
tische visie op gezins- en familiebeleid. 
Den Haag: Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA, 2010.

13 Zie hiervoor onder meer het CDV-num-
mer Beroepszeer (Zomer 2005).

14 Zie hierover elders in dit nummer ook 
Zijderveld, ‘De kracht van verschil’, 
die onder meer de door marktdenken 
gestimuleerde eenvormigheid bekriti-
seert. Ook het uniformerende gedach-
tegoed van de populisten neemt hij op 
de hak.

15 Als succesvol initiatief tegen de ver-
snippering en bureaucratisering van de 
zorg geldt bijvoorbeeld de Buurtzorg, 
waarbij personen centraal staan en niet 
de op verschillende klachten toegesne-
den procedures en regels.

16 Zie ook Herman van Gunsteren, Vertrou-
wen in democratie. Over de principes van 
zelforganisatie. Amsterdam: Van Gen-
nep, 2006.

17 Zie voor een vergelijkbaar geluid ook 
het interview met Paul Frissen in dit 
nummer.

18 Zie voor deze aan de filosoof John Rawls 
ontleende notie ook de bijdrage van De 
Jong in dit nummer.

19 Bert Euser, Lokale leiders. De opkomst 
van de geuzendemocratie. Amsterdam: 
Augustus, 2009.

20 Zie voor een bespreking van dit advies 
de boekenrubriek in dit nummer: Leo 
Klinkers, ‘De legitimiteitscrisis van het 
openbaar bestuur’.

21 Voorstellen in die richting zijn al ge-
daan door de commissie-Bovens in 2006 
(zie noot 2).

22 Zie bijvoorbeeld Marc Chavannes, 
Niemand regeert. De privatisering van 
de Nederlandse politiek. Rotterdam: NRC 
Boeken, 2009.

23 Zie het interview met burgemeester 
Loes van Ruijven-van Leeuwen in dit 
nummer.

24 Zie Everard de Jong, ‘Over de verhou-
ding tussen diversiteit en gezamenlijk-
heid’, elders in dit nummer.



De waarde van verschil in de 
samenleving 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2010

28

door Hamilcar Knops
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Bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen scoorde het 
CDA slecht in de meeste grote steden. Zou dat komen doordat 
het CDA-denken niet goed bij de stad past? Niets is minder 
waar. De christendemocratie heeft de stad veel te bieden. 
Juist in de stad, met haar diversiteit en dynamiek, komt 
christendemocratische politiek bij uitstek tot zijn recht.

Christendemocratie is geknipt 
voor de stad

In	november	2008	werd	in Rotterdam een bijzonder woningcom-
plex opgeleverd: Le Medi. Een complex in ‘Nederlands-mediterrane stijl’, 
waarin verschillende invloeden, stijlen en woningtypen prachtig versmol-
ten zijn. De architectuur blijkt mensen van verschillende achtergronden 
aan te spreken. Het initiatief voor het project kwam van een Marokkaanse 
Rotterdammer, Idrissi, en het is uitgevoerd door een projectontwikkelaar 
en woningcorporaties. Het project laat zien dat steden zich steeds ont-
wikkelen en dat ze broedplaatsen van creativiteit zijn. En dat de stad een 
natuurlijke omgeving voor ontmoeting vormt. Voor ontmoetingen tussen 
personen, maar ook voor ontmoetingen tussen verschillende culturen. Dat 
zorgt voor veel dynamiek – dat is de stad eigen. Daarin ligt ook de aantrek-
kingskracht van de stad. Mede daarom willen zoveel mensen graag in de 
stad wonen.

In de pluriforme stad blijven de eigen waarden en gezamenlijke ambi-
ties een onmisbare motor voor de vitaliteit van de stedelijke samenleving. 
Dat werd bijvoorbeeld goed duidelijk toen een tijdje terug in het Amster-
dams stadsdeel De Baarsjes de christelijke organisatie Youth for Christ 
als beste uit de bus kwam bij de aanbesteding van het jongerenwerk in de 
deelgemeente. De geïnspireerde christenen deden het blijkbaar beter dan 
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de welzijnsprofessionals. PvdA, D66 en GroenLinks in de deelgemeen-
teraad probeerden – tevergeefs – de komst van Youth for Christ tegen te 
houden. Deze partijen waren bang dat de christelijke jongerenorganisatie 

geen ‘neutraal’ jongerenwerk zou 
aanbieden. Alsof jongerenwerk 
‘neutraal’ kan zijn: als het goed 
is, wordt het altijd gedreven door 
waarden en ambities. Door een be-
paalde inspiratie.

En juist op dit punt raakt de 
overheid regelmatig de weg kwijt. 

Dan vergeet ze dat de samenleving divers is, dat mensen gedreven worden 
door verschillende waarden en dat ze – terecht – verschillende manieren 
zoeken om te werken aan gezamenlijke maatschappelijke doelen én aan 
het algemeen belang. In plaats daarvan wil de overheid dan haar eigen dic-
taat stellen en de samenleving in dat keurslijf persen. Een sprekend voor-
beeld is het afschaffen van het ‘gescheiden zwemmen’ in Den Haag, naar 
aanleiding van een motie van de VVD. Aparte zwemuren voor vrouwen (of 
mannen?) zouden onwenselijk zijn vanuit het perspectief van integratie. 
Miskent de overheid hier niet dat het in eerste instantie gaat om het maat-
schappelijke belang van sportdeelname en niet om (een afgeleid belang 
als) integratie? Ironisch genoeg is gescheiden sporten in Nederland overi-
gens eerder de norm dan de uitzondering. Gaat de gemeente Den Haag nu 
alle voetbalclubs verplichten ook gemengd te voetballen – anders mogen 
ze geen gebruik meer maken van de gemeentelijke velden?

Ruimte	voor	verschil

De voorbeelden laten zien dat steden het podium zijn van verschillende, 
soms botsende culturen, leefstijlen en opvattingen. In die dynamische, 
veelkleurige omgeving is inspiratie nodig. Dat drijft mensen en de ste-
delijke samenleving. Om samen met gelijkgezinden te werken aan het 
realiseren van maatschappelijke doelen. Aan goede, betaalbare en mooie 
huisvesting, aan geïnspireerd jongerenwerk, of gezellig sporten, zoals de 
voorbeelden hiervoor lieten zien. Maar dat vraagt om een maatschappelij-
ke ordening die ruimte laat voor die inspiratie en waarin ruimte is voor ver-
schil. Juist in de stad. Maatschappelijke organisaties kunnen dat verschil 
maken. Zij helpen bouwen aan gemeenschappen in de stad. Zij zorgen 
voor (vormen van) binding, waar stedelingen behoefte aan hebben. Samen 
verweven die gemeenschappen uiteindelijk tot de stedelijke samenleving. 
Hiervoor is in de samenleving én bij de overheid een houding van respect 

Goed jongerenwerk is niet 
‘neutraal’ en wordt gedreven 
door waarden, ambities en 
inspiratie
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nodig, wat betekent dat we ruimte laten voor verschillen in de publieke 
ruimte. Op deze manier kunnen we werken aan de stad als gedeelde erva-
ring, en niet door homogeniteit op te leggen.

Cruciaal daarbij is dat de mensen en de maatschappelijke veerkracht 
centraal staan. Daar komt inspiratie tot ontplooiing en daar ontstaat samen-
leving en blijft deze zich ontwikkelen. De christendemocratie heeft hier 
altijd oog voor gehad. In een christendemocratische visie wordt dan ook 
van de overheid verwacht dat ze de eigen rol en logica van maatschappelijke 
organisaties erkent en dat de overheid zich er in eerste instantie op richt de 
kracht die in de samenleving zit, te laten bloeien. Om ruimte te geven aan 
de verbindingen in de stad. In de stad is dat van groot belang omdat zo ook 
recht gedaan kan worden aan de pluriformiteit die haar kenmerkt.

Grenzen	aan	de	overheid

De afgelopen jaren is in de steden echter te weinig uitgegaan van de kracht 
van de samenleving. Er werd vaak te veel heil verwacht van de overheid. 
Daar heeft de overheid zelf – helaas – aan meegewerkt. Natuurlijk heeft de 
overheid taken, zoals het waarborgen van de veiligheid, het verzorgen van 
de infrastructuur, of het garanderen van een bestaansminimum. Maar ze 
moet ook haar beperkingen kennen. Ik noem hier enkele belangrijke pro-
blemen met het overheidsbeleid voor de grote stad.1

De illusie van de maakbaarheid
Allereerst was er te veel geloof in de maakbaarheid van de samenleving. Bij 
sociaaldemocraten is dat een veelvoorkomende kwaal. Zij domineren al 
jaren het beleid in en voor de grote steden. Maar de overheid kan de samen-
leving niet ‘maken’. De stedelijke samenleving laat zich immers niet plan-
nen; ze kent haar eigen dynamiek, en haar eigen verantwoordelijkheden. 
Tal van zaken kan de overheid naar haar aard niet eens: ze voedt bijvoor-
beeld geen kinderen op en ze richt over het algemeen geen bedrijven op. 
Dergelijke activiteiten behoren tot het domein van mensen en hun maat-
schappelijke organisaties.

En daarbij laten deze zich leiden door hun waarden, visies en ambities. 
Bijvoorbeeld hun visie op goed onderwijs, gezamenlijke sportbeoefening 
of waardige stervensbegeleiding. Waarden staan hier centraal en ze wer-
ken motiverend. Dat is de ‘substantiële rationaliteit’. Die waarden zullen 
binnen de stadssamenleving gedifferentieerd zijn. Dat is geen probleem 
als de mensen de ruimte hebben om binnen hun gemeenschappen en or-
ganisaties vorm te geven aan die waarden. Maar een overheid die gedreven 
wordt door een maakbaarheidsgeloof, wordt gekenmerkt door een heel 
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andere benadering: de functionele rationaliteit. Hierbij wordt beleid ver-
engd tot het zoeken van (de meest doelmatige) middelen om een bepaald 
doel te bereiken. Daarbij worden doelstellingen geüniformeerd (waar ze 
maatschappelijk gedifferentieerd kunnen zijn) en wordt de effectiviteit 
van de ‘middelen’ belangrijker dan de ‘waardigheid’ ervan.2 En dat past nu 
juist slecht bij de stedelijke omstandigheden.

Het maakbaarheidsgeloof schiet bovendien tekort wanneer de overheid 
uitgaat van de verkeerde aannames. Een voorbeeld is het overheidsbeleid 
voor achterstandswijken in de grote steden; wijken die vaak gekenmerkt 
worden door een hoge concentratie van lage inkomens. Met de sloop van 
sociale huurwoningen en de nieuwbouw van duurdere woningen probeert 
de overheid hierin verandering te brengen. De verwachting is dat de aanwe-
zigheid van hogere inkomensgroepen een positief effect heeft op de positie 
van de kansarmen in de wijk. Er wordt dan ook krampachtig geprobeerd 
om een hechte wijkgemeenschap te orkestreren, onder meer door het on-
dersteunen van buurtinitiatieven: de spreekwoordelijke buurtbarbecues. 
Maar hierbij wordt de mate waarin de overheid een wijk kan vormen, ruim-
schoots overschat. Mensen uit verschillende inkomensgroepen mengen 
immers maar mondjesmaat. En als ze dat wel doen, dan nog weten de ster-
keren hun zwakkere buurtgenoten niet massaal ‘omhoog’ te trekken.3

Het is – bijvoorbeeld – tekenend dat binnen Utrecht de wijk Kanalen-
eiland het hoogste percentage bewoners heeft dat zich actief inzet voor 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Je struikelt er over de buurtvaders, 
vrouwengroepen en jongerencentra. Toch is nog steeds een zeer groot aan-
tal mensen in Kanaleneiland werkloos en laag opgeleid en heeft een aan-
zienlijk deel een inkomen op bijstandsniveau. Bovendien kampt de wijk 
met een groep overlast gevende jongeren en hoge criminaliteitscijfers. Alle 
beleidsaandacht voor de wijk heeft dat nog niet kunnen veranderen.4

Gulzig bestuur
Een ander probleem met het beleid voor de grote stad is dat de overheid, 
zeker in de steden, de neiging heeft om te veel hooi op de vork te nemen, 
bijvoorbeeld door doelen te stellen die ze niet of nauwelijks kan beïnvloe-
den. Het lijkt erop dat het overheidsbestuur te ‘gulzig’ is geworden en 
volgens Trommel begeeft de overheid zich daarbij met enige regelmaat 
zelfs ‘buiten de oevers van de rechtsstaat en de democratie’.5 Tevens moet 
de overheid geen overspannen verwachtingen koesteren over de mate 
waarin ze lokale maatschappelijke partijen, zoals woningbouwcorporaties, 
scholen of zorginstellingen, kan ‘regisseren’. Deze partijen staan immers 
– terecht – op afstand van de gemeente. Veel stadsbestuurders lijken dat 
laatste soms te vergeten.
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Niet de wijk, maar de mensen centraal
Daarnaast verliest de overheid vaak uit het oog dat het om mensen en de 
stedelijke samenleving gaat. Veel beleidsmakers staren zich blind op de 
wijk als ideale schaal voor stedelijk beleid. Hoewel niemand zal ontken-
nen dat problemen zich concentreren en opstapelen in bepaalde wijken, 
wil dat nog niet zeggen dat alle problemen ook op het niveau van de wijk 
kunnen worden opgelost. Voor onderwerpen als leefbaarheid en veiligheid 

is de wijk misschien de relevante 
schaal, maar voor heel veel andere 
onderwerpen niet. Zo is voor werk-
gelegenheidsbeleid de stedelijke 
regio het relevante schaalniveau en 
moet er op landelijk niveau gewerkt 
worden aan een arbeidsmarkt waar 

iedereen voldoende kans op werk heeft. Voor goed en op de persoon toege-
spitst (voortgezet) onderwijs, bijscholing en leerwerktrajecten moet verder 
worden gekeken dan de wijk.

Ook de focus op het creëren van een hechte gemeenschap op wijkniveau 
is niet goed te begrijpen. Zoals hiervoor al aangegeven, pakt sociale cohesie 
in de wijk de oorzaken van achterstand nog niet aan. En voor het ontstaan 
van betrokkenheid en binding biedt juist de stad als geheel een natuurlijke 
omgeving voor ontmoetingen en kansen. Ze biedt mensen de mogelijkheid 
om zich samen met gelijkgezinden te ontplooien via maatschappelijke 
organisaties die aansluiten bij hun visies en ambities. Mensen maken in de 
regel deel uit van verschillende gemeenschappen tegelijk, binnen én bui-
ten de wijk. Diversiteit is een kracht van de stad. De stad is geen dorp! Van 
de wijk moeten we dan ook geen dorp willen maken.6 Daarbij is van belang 
dat juist in het leven van alledag en in de maatschappelijke (zelf )organi-
satie ontmoetingen en binding plaatsvinden, bijvoorbeeld op school, op 
het werk, bij de bakker, in de kerk of in de moskee. Zo vormt zich sociaal 
weefsel – door de hele stad heen. De overheid kan (en moet) dat niet ‘orga-
niseren’.

Een ander gevaar van de gerichtheid op de wijk is dat het beleid zich te 
veel focust op de ruimtelijke statistiek. Daarbij verdwijnen de mensen om 
wie het gaat naar de achtergrond. De overheid dreigt dan de mensen zelf 
te vergeten. Wordt in een wijk een groep kansarmen ‘vervangen’ door een 
groep kansrijken, dan zal de statistiek van dat gebied verbeteren, maar 
daarmee zijn de oorspronkelijke kwetsbare wijkbewoners nog niet gehol-
pen. Sterker nog, een deel van deze mensen verplaatst zich samen met hun 
achterstand naar andere wijken: het zogenaamde waterbedeffect.

Daarom moet niet de wijk, maar moeten de mensen centraal staan. Ver-

Niet de wijk, maar de mensen 
moeten centraal staan bij 
stedelijk beleid



Hamilcar	Knops

Christendemocratie is geknipt voor de stad

33

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2010

betering van de positie van mensen in een achterstandssituatie vraagt om 
sociaaleconomisch beleid dat is gericht op toerusting en participatie. Goed 
onderwijs vormt daarvoor de basis – afgestemd op ieders talent. Werk is 
vervolgens dé manier om actief deel te nemen aan de samenleving en jezelf 
verder te ontwikkelen. Mensen moeten worden toegerust en uitgedaagd 
om het beste uit zichzelf te halen. De overheid moet hen daarbij ondersteu-
nen met beleid dat de toegang tot goed onderwijs en werk vergroot. Maar 
de sleutel ligt in de samenleving, zoals de christendemocratie benadrukt: 
daar werken mensen met elkaar aan het ontwikkelen van een goed onder-
wijsaanbod, daar ontstaan de banen en daar vormen mensen hun sociale 
en maatschappelijke vaardigheden en bouwen ze hun netwerk(en) op.

Geef	de	maatschappij	de	ruimte

Het wordt dan ook tijd dat de politiek de grote steden en het stedenbeleid 
anders benadert. De overheid zal zelf minder hooi op de vork moeten ne-
men en de eigen regeldrift aan banden moeten leggen. In plaats daarvan 
moet ze daadwerkelijk ruimte geven aan de mensen en de organisaties in 
de stad om geïnspireerd hun maatschappelijke taak op te pakken, bijvoor-
beeld in de buurt, in het onderwijs, op het werk, of op de sportvereniging. 
De kracht van die maatschappelijke activiteit is allereerst dat mensen 
kunnen aansluiten bij hun voorkeuren: de een zal liever voetballen in de 
pannakooi, de ander wil elk weekend spelen met zijn clubelftal en draait 
daarna nog een bardienst in de kantine. Bovendien kan men zijn of haar 
engagement volgen, bijvoorbeeld door een bruikbaar opstapje voor in-
tegratie te bieden door fietslessen voor buitenlandse vrouwen te geven. 
Daarnaast bieden maatschappelijke activiteiten en organisaties de moge-
lijkheid de eigen waarden centraal te stellen en als inspiratiebron te ge-
bruiken. Bijvoorbeeld de overtuiging dat ieder mens telt, ook de straatjon-
geren. Die overtuiging dreef Don Bosco in zijn tijd en Youth for Christ nu.

Maar er is meer. Maatschappelijke activiteiten en organisaties zijn in-
gebed in de stedelijke werkelijkheid van alledag. Ze vormen een antwoord 
op concrete behoeften en een reactie op daadwerkelijk ervaren problemen. 
Kerken werken soms al aan opvang van zwerfjongeren voordat de lokale 
politiek überhaupt van hun bestaan op de hoogte is. Of betrokken wijkbe-
woners knokken vol overgave voor de leefbaarheid en de (goede) naam van 
hun wijk. Vanuit de maatschappij kan over het algemeen sneller, gevari-
eerder en vaak ook adequater gereageerd worden dan door de overheid. En 
daarom zijn juist in de stad, met haar dynamiek en snelle ontwikkelingen, 
de maatschappelijke organisaties van groot belang. De overheid moet 
zulke organisaties ook durven vertrouwen.7
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Christendemocratie	heeft	de	stad	veel	te	bieden

Wie de specifieke omstandigheden van de stad op zich in laat werken – de 
pluriformiteit, de dynamiek, en de veelheid aan kansen en problemen – 
moet wel tot de conclusie komen dat de christendemocratie bij uitstek 
geschikt is voor de stad. Allereerst omdat de christendemocratie ruimte 
biedt voor differentiatie in taken en bevoegdheden tussen verschillende ty-
pen gemeenten, regio’s en provincies.8 Daarmee erkent ze de omstandig-
heid dat de stad geen dorp is en dat de ene stad de andere niet is. Dit schept 
ruimte voor een benadering die op maat gesneden is.

Maar nog belangrijker is dat de christendemocratie ervoor pleit om 
ruimte te laten voor pluriformiteit in de maatschappij, en mensen en hun 
organisaties wil beschermen tegen inmenging door de overheid, tegen 
uniformering en het opleggen van ‘modellen’. Daarmee past de christen-
democratie heel goed bij de stad, die gekenmerkt wordt door maatschap-
pelijke pluriformiteit. Zo kan de stad de stad blijven en wordt er geen dorp 
van gemaakt, en van de wijk evenmin. Bovendien richt de christendemo-
cratie zich op het blijven werken aan de maatschappelijke veerkracht, wat 
juist in de steden van groot belang is, omdat alleen zo de stedelijke sa-
menleving antwoorden kan vinden op de dynamische ontwikkelingen die 
de stad eigen zijn. In die maatschappelijke veerkracht zit uiteindelijk de 
kracht van de stad, en niet in een vals maakbaarheidsgeloof.

Steden hebben behoefte aan een overheid die niet zichzelf en de eigen 
blauwdrukken centraal stelt, maar de mensen, hun ambities en betrokken-
heid. Christendemocraten horen zich daarvoor in te zetten.

 Noten
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De auteur is emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

door Anton C. Zijderveld

De ideologie van de verzorgingsstaat en het neoliberale doel-
middeldenken hebben een grauwe sluier van uniformiteit 
over Nederland gelegd. Ook binnen het populisme wordt 
deze negatief gewaardeerd en als afwijking neergezet. 
Juist het CDA zou als pleitbezorger van een veerkrachtige 
en veelzijdige burgersamenleving de kracht van het 
verschil hoog moet houden en niet mee moeten gaan met 
assimilatiepolitiek.

De kracht van verschil

Het	hoogtij	van	de	verzorgingsstaat	ligt alweer enige decennia 
achter ons, maar enkele belangrijke elementen van zijn cultuur ijlen 
nog steeds na. Zo wilde men vanuit de verzorgende staat – op landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk niveau – geloven in de maakbaarheid van de 
samenleving. De ongelijkheid van de sociaaleconomische klassen moest 
ongedaan worden gemaakt, subsidies moesten gelijkelijk over zeer diverse 
instanties en organisaties verdeeld worden, en ook grotere eenheden, zo-
als de gemeenten, mochten niet van elkaar verschillen. Gaande de jaren 
zeventig en tachtig werd duidelijk dat dit hooggestemde ideaal een aantal 
ernstige problemen opleverde. Zo nam de macht en invloed van de centrale 
regering zienderogen toe, groeide daar (en ook op de lagere niveaus) de 
bureaucratie en werd het hele systeem onbetaalbaar. Deze processen zijn 
inmiddels voldoende bekend. Ze werden vooral door economen, politico-
logen en bestuurskundigen blootgelegd. Ook weten we dat na ruwweg 1980 
de centrale regering in Den Haag nogal wat soevereiniteit heeft overgedra-
gen aan ‘Brussel’, terwijl in het opkomende neoliberale getij de roep om 
‘meer markt, minder staat’ geleid heeft tot de nodige verzelfstandigingen 
en privatiseringen, wat weer leidde tot een afbraak van de op gelijkheid 
gerichte arrangementen van de verzorgingsstaat.
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Maar doorgaans werd een cultuursociologische dimensie in deze ver-
andering over het hoofd gezien. Het gelijkheidsideaal van de verzorgings-
staat werd gekenmerkt door een heel specifieke rationaliteit, en die werd 
voortgezet en zelfs versterkt in het neoliberale getij, dat gekenmerkt werd 
(en nog steeds wordt) door het ideaal van de marktwerking. Deze nog 
steeds voortdurende rationaliteit is eenzijdig gericht op kostenbesparende 
doelmatigheid, dat wil zeggen op efficiëntie en effectiviteit. De rationali-
teit van de kostenbesparende doelmatigheid werd door de meeste econo-
men, bestuurskundigen en ambtenaren gezien als de enige rationaliteit. 
Wat daarbuiten viel was irrationaliteit. Maar dat is een wat kortzichtige 
opvatting. Max Weber sprak van Zweckrationalität en Wertrationalität, 
wat het beste vertaald kan worden als functionele rationaliteit en substan-
tiële rationaliteit. De eerste bestaat eruit dat men uitgaande van bepaalde 
doeleinden, wat die ook mogen zijn, zoekt naar middelen, methoden, pro-
cedures die zo efficiënt en effectief mogelijk zijn. Het is uiteraard voor het 
menselijk handelen – individueel en collectief – een belangrijke vorm van 
rationaliteit. Functionele irrationaliteit – het kip-zonder-kopgedrag – kan 
soms creatief zijn, maar moet zeker in de politiek en het beleid niet domi-
nant worden. De functionele rationaliteit moet altijd samen opgaan met 
de substantiële rationaliteit, die eruit bestaat dat men op grond van waar-
den – dat wil zeggen, op grond van wat men belangrijk, zo niet essentieel 
acht – de werkelijkheid om ons heen kan ervaren als een samenhangende, 
betekenisvolle en daardoor begrijpelijke werkelijkheid. De waarden hel-
pen ons om een onderscheid te maken tussen belangrijk en onbelangrijk, 
wezenlijk en niet-wezenlijk, goed en slecht, enz. Op grond daarvan kunnen 
we doelstellingen formuleren en nastreven. Wie niets waardevol, of in te-
gendeel alles gelijkelijk waardevol acht, zal aan een irrationele waardeloos-
heid ten prooi vallen en niet in staat zijn nog zinvolle doeleinden vast te 
stellen en na te streven. De functionele rationaliteit levert dan de efficiënte 
en effectieve middelen, methodes, procedures, waarmee de doeleinden 
gerealiseerd kunnen worden. Functionele rationaliteit is abstract en zin-
loos als die niet aan waarderationaliteit wordt gekoppeld; omgekeerd blijft 
waarderationaliteit utopisch en onrealistisch als ze niet met de functionele 
rationaliteit wordt verbonden.

Nu zien we in de voornoemde dominantie van de functionele rationali-
teit in het hoogtij van de verzorgingsstaat en in het neoliberale marktden-
ken een merkwaardige omslag plaatsvinden: de functionele rationaliteit 
verdringt de waarderationaliteit en wordt van middel tot doel. Effectiviteit 
en efficiëntie zijn zowel in de publieke als in de private sectoren de uitein-
delijke doeleinden. Waar de rationaliteit gebaseerd op waarden nog geken-
merkt wordt door differentiatie – mensen in verschillende organisaties en 
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gemeenschappen zullen van verschillende waarden uitgaan – kenmerkt de 
functionele rationaliteit zich, zeker als ze dominant wordt, door een grote 
gelijkvormigheid en gelijkheid. Om een voorbeeld te geven, in het markt-
denken zullen de functioneel-rationeel denkende en vooral ook opere-
rende managers in de werelden van het onderwijs en de gezondheidszorg 
de overhand nemen op de desbetreffende professionals (docenten, artsen) 
die gekenmerkt worden door hun op waarden gestoelde doeleinden. Een 
manager – denk aan het interim-management – kan gelijkelijk functio-
neren in de gezondheidszorg, het verzekeringswezen, het onderwijs, of 
de kunsten. Efficiëntie en effectiviteit die vooral kwantitatief meetbaar 
moeten zijn, overschaduwen de nu als ouderwets opgevatte idealen van 
educatie en gezondheidszorg. Docenten worden al aangeduid als ‘kennis-
producenten’, studenten als ‘kennisconsumenten’, en dat alles binnen een 
systeem van kwantitatieve, meetbare ‘targets’. Hetzelfde geldt voor over-
heidsdiensten. Gemeentesecretariaten heten nu ‘concerns’ en wethouders 

treden steeds meer op als managers 
die de burgers opvatten als ‘cliën-
ten’ en hun eigen handelingen als 
‘producten’. Afgezien van het feit 
dat dit jargon misleidend is – want 
er is geen concurrent waar de bur-
gers als ‘klanten’ naartoe kunnen 
gaan wanneer ze ontevreden zijn 

over de ‘stadhuisproducten’ – gaat het hier om meer dan een semantische 
aangelegenheid. Het is een belangrijke cultuurverandering, die over onze 
samenleving een grauwe sluier van gelijkvormigheid en gelijkheid heeft 
uitgespreid.

Belangrijk is daarbij dat het oude verzorgingsstaatsidee van de maak-
baarheid in het neoliberale getij wordt voortgezet. Er is eigenlijk geen 
sprake van een terugtredende overheid, wat wel door de marktideologen 
wordt voorgespiegeld. Allerwegen wordt door bestuurders, politici en 
ambtenaren getracht de effectiviteit en efficiëntie van het beleid te verster-
ken, waarbij de burgers als ‘cliënten’ in een bureaucratische, uniforme mal 
worden geperst. Dit is overigens geen ‘repressieve tolerantie’, waarover 
Herbert Marcuse het in de jaren zestig had, maar een kafkaeske ‘tolerante 
repressie’, want alles wordt met de beste bedoelingen richting burgers 
gepropageerd en uitgevoerd. Kenmerkend is bijvoorbeeld het begrip ‘zorg 
op maat’. Het suggereert dat de wensen van de individuele burger worden 
gerespecteerd, maar de werkelijkheid is dat deze zorg wel aan strikte, voor-
af opgestelde normen en ‘targets’ moet voldoen. Ze moet in functioneel-
rationele, ‘af te vinken’ ‘formats’ passen.

Het oude verzorgings-
staatsidee van de 
maakbaarheid wordt in het 
neoliberale getij voortgezet
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De	burgermaatschappij	als	basis

Maar inmiddels is er een opmerkelijke ontwikkeling op gang gekomen. 
Allerwegen wordt geroepen om de versterking van de civil society, de bur-
germaatschappij. De idee van een burgermaatschappij staat aan de wieg 
van de stedelijke democratieën in Noord-Italië en daarna in het Noord-
Europa van de zestiende eeuw. In de renaissancistische handelssteden van 
Noord-Italië en later in de steden van de Hanseliga ontwikkelde zich een 
door handel welvarend geworden burgerij die zich emancipeerde van de 
oude middeleeuwse standen en de macht van de katholieke kerk. De bur-
gerij ontwikkelde een stadscultuur die zich losmaakte van de cultuur van 
adel en geestelijkheid en die politiek gekoppeld werd aan een autonoom 
stadsbestuur. De adel en de hogere geestelijkheid hadden hun eigen mu-
sici, hun eigen kunstcollecties, hun eigen parken en soms zelfs hun eigen 
dierentuinen. Al snel kwamen in de rijke burgermaatschappij onafhan-
kelijke musici, zoals Mozart en Beethoven, en ontstonden er stadsmusea, 
stadsparken en stadsdierentuinen. Ook in de architectuur werd deze 
nieuwe macht en dit nieuwe culturele gezag tot uitdrukking gebracht. Zo 
bouwden de burgers vaak tegenover of naast de kathedraal een groot en 
pronkzuchtig stadhuis. En als pendant van de zomerpaleizen verrezen 
buiten de grote handelssteden landgoederen, die door rijke handelslie-
den ’s zomers werden bewoond. Het boeiende van deze ontwikkelingen is 
dat deze burgermaatschappij met haar burgercultuur aanvankelijk geen 
grauwe uniformiteit kende, zoals het geval was bij de adel, de vorsten en de 
kerkelijke prelaten. Pas later, vanaf ruwweg de achttiende eeuw, komt een 
bourgeoisie op die de kleur en fleur van de renaissancistische stadscultuur 
ontbeerde, zij het dat de hogere bourgeoisie zich altijd is blijven inzetten 
voor kunst en cultuur. Zij verwierf er prestige mee.

Het is duidelijk dat de civil society van weleer niet gerestaureerd kan 
(en moet) worden. In het hoogtij van de verzorgingsstaat nam de inzet 
van burgers met het toenemen van de door de overheid geregisseerde en 
gesubsidieerde zorg navenant af. Burgers werden de passieve objecten 
van de gesubsidieerde staatszorg en daarvoor werden ze in statistisch om-
schreven doelgroepen ingedeeld. Er was dus ook sprake van uniformering. 
In het neoliberale getij worden de burgers omschreven en benaderd als 
‘cliënten’ op een markt waar zij geconfronteerd worden met een veelvoud 
aan keuzes, die ze meestal met moeite substantieel-rationeel kunnen 
maken. Niet alleen in de supermarkt, ook in de wereld van religies, levens-
beschouwingen en politieke ideologieën, van de scholen, hogescholen en 
universiteiten, van de kunsten en de sporten, is sprake van zo’n overvloed 
aan keuzes en de daarbij horende informaties, dat er sprake is van wat in 
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het Duits treffend de Qual der Wahl wordt genoemd: de keuzekwelling. Het 
is bijkans onmogelijk daar substantieel-rationeel, in termen van waarde-
rationaliteit mee om te gaan. Het werkt vaak verlammend, wat zich uit in 
schooluitval en lage opkomstcijfers bij verkiezingen.

Toch is het ideaal van een actieve civil society niet verdwenen. Integen-
deel, het besef wordt breed gedragen dat een vitale democratie niet alleen 
kan bestaan uit een goed functionerende overheid en een bloeiende markt, 
maar wel degelijk ook afhankelijk is van een maatschappij waarin burgers 
op grond van vertrouwen met elkaar van alles ondernemen, maar dan wel 
met de ondersteuning en facilitering van de overheid. Doch niet, zoals in 
de verzorgingsstaat, in het verlengde en onder auspiciën van die overheid. 
Het grootstedelijke programma van de Sociale Vernieuwing is daarvan 
een voorbeeld. Sociale vernieuwing stoelt op het besef van de burgers dat 
de publieke ruimte buiten hun voordeur ook en vooral hun ruimte is, en 
niet uitsluitend die van de gemeentelijke overheid. Het leefbaar maken en 
houden van die ruimte is een belangrijke opdracht voor de bewoners. In 
een stad als Rotterdam is het sociale klimaat in de laatste jaren aanzienlijk 
verbeterd doordat burgers en overheid samen werken aan de veiligheid op 
straat en het schoonhouden van de omgeving.

Integratie	in	plaats	van	assimilatie

Nu is er zeker in de grote steden sinds een drietal decennia een belangrijke 
verandering opgetreden: we zijn vanaf ruwweg 1970 een multi-etnische en 
multiculturele samenleving geworden. Voor de goede orde moeten twee 
begrippen die vaak in de huidige discussies verward worden, onderschei-
den worden. Multiculturaliteit is sinds de jaren zeventig een sociologisch 
feit geworden. In grote steden als Amsterdam en Rotterdam wonen meer 
dan 160 verschillende etnische groeperingen. Het heeft geen zin zich tegen 
dit feit te verzetten, net zomin als het zinvol is de zwaartekracht te ontken-
nen. Multiculturalisme is evenals de vele andere ismen (communisme, fas-
cisme, opportunisme, islamisme, calvinisme, katholicisme, enzovoort) een 
normatieve ideologie die lange tijd in onze multiculturele samenleving op-
geld heeft gedaan. Ze is een verkeerde ideologie, omdat ze onder het mom 
van tolerantie ontwikkelingen in etnische groeperingen gedoogde die niet 
gedoogd hadden mogen worden. Criminaliteit en zich opsluiten in eigen 
taal, religie en cultuur enerzijds en zich afsluiten van de Nederlandse sa-
menleving anderzijds zijn daarvan de belangrijkste onderdelen. (Beide 
zijn overigens kenmerkend voor eerstegeneratie-immigranten.) Op die 
manier ontstaan verschillen die negatief, want verbrokkelend, uitwerken 
op de civil society. Bovendien is de reactie op dit multiculturalisme, dat 
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vooral van politiek linkse signatuur was, een rechts (soms extreem-rechts) 
populisme dat in bewegingen als die van Wilders en Verdonk gestalte heeft 
gekregen. Ook in het populisme, dat ik in een essay als politiek drijfzand 
heb getypeerd, worden verschillen via het negatief etiketteren van al dan 
niet vermeende ‘afwijkingen’ sterk en emotioneel aangezet, wat een vitale 
burgermaatschappij beslist geen goeddoet.

Uiteraard neemt de godsdienst, die in de jaren zestig en zeventig met 
name door zichzelf progressief noemende mensen al als maatschappe-
lijke en politieke factor was afgeschreven, vandaag de dag een dominante 
positie in. Etnische groeperingen hebben niet-christelijke godsdiensten 
meegebracht, waarvan vooral de islam een vooraanstaande plaats inneemt. 
De populisten onder ons overdrijven de invloed en het gevaar van de islam 
schromelijk. Slechts drie procent van onze bevolking is islamitisch en de 
islam komt bovendien in vele varianten voor. Zo zijn ook de etnische (met 

name de Turkse en Marokkaanse) 
verschillen aanzienlijk, terwijl 
theologisch de verbrokkeling van 
deze godsdienst bijna net zo groot 
is als in het protestantisme: sjiie-
ten, soennieten, alevieten, Nurci’s, 
enzovoort. Er is ook een breed spec-
trum van liberaal-vrijzinnig naar 
conservatief-orthodox, terwijl het 
elders in de wereld (vooral in het 

Midden-Oosten en Azië) veelvoorkomende terrorisme ten onzent, afgezien 
van de moord op Theo van Gogh, onbekend is. Natuurlijk moeten we niet 
naïef zijn ten opzichte van enkele fanatieke, jihadistische jongelingen, 
maar dat zijn we inmiddels niet meer en die potentieel terroristische ele-
menten worden goed (internationaal) gemonitord en gevolgd. Wat zorgen 
moet baren, is het feit dat de populistische ‘islamofobie’ de modernisering 
en liberalisering van de islam onder de tweede en derde generatie afremt. 
Het voortdurend geëtiketteerd worden als niet-Nederlander omdat men 
een etnische en islamitische achtergrond heeft, leidt ertoe dat men zich 
niet-Nederlands opstelt en de islamitische overtuiging openlijk uitdraagt.

Inmiddels zien we echter dat de integratie van etnische en religieuze 
groeperingen in ons land, vooral onder de inmiddels al derdegeneratie-
jongeren, ondanks dit etiketteren voortschrijdt. Ook hier weer een be-
langrijke begripsonderscheiding: integratie is iets anders dan assimilatie. 
Bij assimilatie denken we aan het totaal aanpassen aan de Nederlandse 
samenleving (wat dat dan ook moge wezen), met verloochening van de 
etnische en religieuze afkomst. Bij integratie daarentegen denken we aan 

De populistische ‘islamofobie’ 
remt de modernisering en 
liberalisering van de islam 
onder de tweede en derde 
generatie af
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een invoegen in de Nederlandse samenleving voor wat betreft het staats-
burgerschap (paspoort), de dominante taal (het ABN) en de arbeidsmarkt 
(economisch ‘selfsupporting’ zijn). Daarnaast kan (en doorgaans: zal) men 
de etniciteit en het geloof van de ouders en grootouders aanhangen voor 
zover die niet strijdig zijn met de genoemde drie genoemde aanpassingen. 
Dan ontstaan medeburgers die in de Verenigde Staten hyphenated Ameri-
cans worden genoemd, ofwel Amerikanen met een koppelteken (‘hyphen’): 
African-American, Latino-American, Irish-American, Italian-American, 
Dutch-American, enzovoort. Zeker de derde generatie zal alleen al door de 
educatie (lager, voortgezet, hoger onderwijs) Nederlands zijn, maar met 
een koppelteken: Turks-Nederlands, Marokkaans-Nederlands, enzovoort. 
Het begrip ‘allochtonen’ (‘elders geborenen’) is inmiddels volstrekt achter-
haald. We hebben te maken met koppelteken-Nederlanders. Daar wordt in 
een aantal gevallen nog de islamitische identiteit aan toegevoegd, zoals dat 
bij de Italiaanse en Ierse Amerikanen het rooms-katholicisme was. Daarbij 
is er een behoorlijk verschil tussen Ierse, Italiaanse en Poolse katholieken 
in Amerika, die trouwens vroeger gemeen hadden dat ze gediscrimineerd 
werden door de zogenaamde WASPS, de White Anglo-Saxon Protestants, 
die meenden de dominante Amerikaanse cultuur te representeren. Nog in 
1961 was het een omwenteling dat de katholieke Jack Kennedy president 
van Amerika werd, zoals het vorig jaar een historische gebeurtenis was 
dat de African-American Obama voor dit hoge ambt wed gekozen. In Rot-
terdam ontstond commotie toen de Marokkaans-Nederlandse Aboutaleb 
burgemeester van de stad werd. Het zal duidelijk zijn dat deze etnische en 
religieuze verschillen niet eenzijdig functioneel-rationeel zijn, maar uit-
gesproken substantieel-rationeel. Het gaat inderdaad om waarderationali-
teit, en daar hebben velen van ons die gewend zijn aan de dominante func-
tionele rationaliteit grote moeite mee en ook weinig waardering voor. Dat 
zullen ze bij het voortschrijden van de multiculturele samenleving moeten 
leren. Het populisme met zijn islamofobie en vreemdelingenhaat is daarbij 
een doodlopende weg.

Verschillende	inbreng	van	iedereen	is	hard	nodig

Tot slot, wat betekent dit voor het CDA? Met zorg en ook wel verbazing 
neem ik waar dat in de achterban buiten de grote steden veel angst voor 
‘de’ islam bestaat en men geneigd is het populisme te omarmen. Naar mijn 
mening moet uitgerekend deze partij niet in deze valkuil terechtkomen. 
De angst is gebaseerd op onwetendheid en wordt door populisten via de 
media aangewakkerd. Het moet duidelijk gemaakt worden dat ‘de’ islam 
niet bestaat en dat deze religie net als het christendom vele varianten 
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kent, dat samen met andere partijen de rechtsstaat tegen terroristisch 
islamisme verdedigd moet worden, maar dat moderniserende jonge mos-
lims wel degelijk in onze maatschappij thuis kunnen horen, met behoud 
van hun etnische komaf, voor zover die niet strijdig is met de grondwet en 
de wetten van ons land. Juist het CDA zou voor ogen moeten houden dat 
de etnische gemeenschappen in principe een substantieel-rationeel ver-
rijkend verschil in onze civil society vormen en dat we door de vergrijzing 
hun jongeren functioneel-rationeel hard nodig hebben. Overigens is ook 
electoraal een islamofobisch populisme voor het CDA een ramp. Mij werd 
verteld dat niet lang geleden ongeveer 60% van de Turkse Rotterdammers 
op het CDA stemde. Nu is dat nog maar 3%. Tel uit het verlies!
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door Jean-Pierre Wils

Gevoelens van thuisloosheid, van eenzaamheid of van 
existentiële vermoeidheid vormen de reële schaduwzijden 
van modernisering en liberalisering, Deze worden door 
gemeenschapsdenkers gearticuleerd en als ‘verlangen naar 
gemeenschap’ samengevat. Maar het is een gevaarlijke 
misvatting te menen dat hiermee ook een zinnig alternatief 
geboren wordt, zeker als dit ‘verlangen naar gemeenschap’ 
zich vertaalt in een misleidende romantische hang naar 
eenduidige identiteiten en een homogene samenleving met 
weinig ruimte voor verschillende opvattingen over goed en 
kwaad.

De gevaarlijke romantiek 
van het verlangen naar 
gemeenschap

Gemeenschapsdenken	is	populair. De retorica van het gemeenschaps-
verlangen stuit in ieder geval niet op dove oren. Tegen de achtergrond van 
democratiemoeheid en het toenemende gevoel dat de geglobaliseerde we-
reld onze radeloosheid over de eigen identiteit voortdurend radicaliseert, 
verlangen wij naar gemeenschap. Dit verlangen richt zich op de belofte 
dat heelheid en overzichtelijkheid kunnen worden bevorderd door een 
soort van identiteitspolitiek die zich afkeert van het politieke liberalisme 
met zijn voorkeur voor dunne identiteiten, voor heterogeniteit en met zijn 
lof van de veelheid. ‘Negatieve’ vrijheid, met haar focus op keuzemoge-
lijkheden, op de ontplooiing van de individualiteit en op de tolerantie van 
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‘andersheid’, dient op z’n minst te worden gecorrigeerd door ‘positieve’ 
vrijheid, die gericht is op bindingen, op sociale verplichtingen en op poli-
tiek-culturele ‘eigenheid’. Het zijn momenteel vooral integratievraagstuk-
ken die in tal van Europese landen het gemeenschapsdiscours bevleugelen 
en deels aanleiding zijn voor hardhandige fantasieën over nieuwe identi-
teitspolitieken.

De	periodieke	terugkeer	van	de	‘gemeenschap’

Het verlangen naar gemeenschap verschijnt met een zekere regelmatig-
heid ten tonele. Het blijkt een periodiek verlangen te zijn dat met een ze-
ker onbehagen met de moderniteit samenhangt.1 Het grote debat tussen 
‘communitaristen’ en ‘liberalen’ in de politieke filosofie ligt nog fris in ons 
geheugen. In dit verband luidt mijn eerste stelling dat dit onbehagen aan 
de moderniteit een typisch modern onbehagen is: het gemeenschapsver-
langen is een fenomeen van de moderniteit en inherent aan moderne maat-
schappelijke ontwikkelingen. Deze constatering is niet slechts van socio-
logisch of academisch belang maar signaleert een politiek relevant inzicht: 
de courante these dat de moderniteit een afkeer van de ‘gemeenschap’ 
ten gunste van de ‘maatschappij’ zou hebben bewerkstelligd, blijkt een 
simplificatie te zijn die met projecties werkt en een Gouden Tijdperk van 
gemeenschapsdenken en -handelen stileert als handreiking voor kritiek 
op de moderniteit. Irritaties die ingegeven zijn door ontwikkelingen in de 
huidige maatschappij (en cultuur) worden op het scherm van een tijdperk 
geprojecteerd dat dankzij een nog levendige en authentieke gevoeligheid 
voor gemeenschap dit soort irritaties kon voorkomen. Een korte blik op de 
ontwikkeling van de begrippen ‘gemeenschap’ en ‘maatschappij’ is hier-
voor illustratief.

De tegenoverstelling van ‘gemeenschap’ en ‘maatschappij’ is verbonden 
met de naam van de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies (en met de ge-
lijknamige boektitel Gemeinschaft und Gesellschaft uit het jaar 1887). Deze 
oppositie oefende en oefent nog steeds een grote suggestieve kracht uit 
– de suggestieve kracht die decadentiescenario’s al te vaak bezitten. Vol-
gens Tönnies laat de opkomst van het begrip ‘maatschappij’ het verval van 
de gemeenschap zien en hij laat geen twijfel toe over de morele prioriteit 
van de gemeenschap. Het ‘organisch’ karakter van de gemeenschap maakt 
zij superieur ten opzichte van het mechanistisch profiel van de moderne 
maatschappij. Deze kritiek op de maatschappij is romantisch geïnspireerd 
en eerder gebaseerd op een geschiedenisfilosofisch model dan op een em-
pirische analyse. Blijkbaar ventileert het woord ‘gemeenschap’ eerder een 
gevoel van onbehagen dan dat het een min of meer duidelijk omschreven 
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(historische) realiteit betreft. Het zou te ver gaan om hier een nauwkeurige 
reconstructie van de begripsgeschiedenis van beide termen voor te leggen. 
Centraal is echter het gegeven dat tot ver in de achttiende eeuw beide be-
grippen terminologisch verweven zijn en de bandbreedte van de betekenis 
door een bijna onoverzichtelijk aantal equivalente termen duidelijk wordt: 
beide termen wortelen in het aristotelische vriendschapsbegrip (waardoor 
de overgrote afstand tot de moderne realiteiten evident wordt) en beide 
begrippen zijn geassocieerd met andere termen zoals ‘broederschap’, 
‘verband’, ‘deelname’, ‘orde’, ‘participatie’, ‘congregatie’ en zelfs ‘rechts-
persoon’. Deze korte reconstructie laat in ieder geval gegronde twijfel ont-
staan over de bewering dat de moderniteit een langzame liquidatie van de 
‘gemeenschap’ ten gunste van de ‘maatschappij’ teweeg zou hebben ge-
bracht. Een belangrijk ander gegeven betreft de context van de begrippen.

‘Maatschappij’ en ‘gemeenschap’ en het hele begripsconsortium daar-
omheen zijn in de traditie van het natuurrecht deel van de praktische 
filosofie en daardoor termen van de politiek en van de ethiek. Pas in de ver-
dragstheorieën respectievelijk in de ‘contractualistische wending’ wordt 
dit schema doorbroken: soevereiniteitsvraagstukken maken zich los van 
de voormalige ethico-politieke orde. Het contract dat burgers aangaan is 
nu gemotiveerd door het probleem van het zelfbehoud en berust op een 
rationele overweging. De aflossing van het natuurrecht door het ‘recht van 
de rede’ doet een nieuw type burger ontstaan: de burger die op de basis 
van rationele overwegingen deel uitmaakt van de orde van de staat en deze 
orde tevens doet ontstaan. Tegelijkertijd met de vroege industrialisering 
en met democratische tendensen wordt de kritiek op dit nieuwe schema 
steeds luider: het model van het contract (en de wending van het ‘recht van 
de rede’) overschat, zo beweert men nu, de rede. Het vat menselijke relaties 
en politieke instituties op als doelrationele middelen en holt hechte en 
substantiële sociëteiten zoals familie- en groepsverbanden uit ten gunste 
van de kille en berekenende rationaliteit van hebzuchtige burgers.

Natuurlijk wordt het verdragstheoretische denken hier verkeerd op-
gevat: verdragstheorieën zijn op zoek naar normatieve criteria om de 
redelijkheid en fundeerbaarheid van politieke entiteiten te kunnen beoor-
delen, maar hun critici zijn vaak van mening dat zij de staat daadwerkelijk 
als het resultaat van een soort privaatrechtelijk contract opvatten. Dan lijkt 
het er inderdaad op dat de staatstheorieën van de Nieuwe Tijd breken met 
tradities, het belang van substantiële banden tussen burgers verwaarlozen 
en op een krypto-economische leest zijn geschoeid. Maar zelfs nu zijn de 
termen ‘maatschappij’ en ‘gemeenschap’ nog niet tegengesteld. De ge-
meenschapsretoriek als maatschappijkritiek is nieuw. Wanneer Tönnies 
(als pars pro toto) de ‘gemeenschap’ een ‘duurzaam en echt samenleven’ 
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noemt en daartegenover de ‘maatschappij’ een ‘voorlopig en schijnbaar sa-
menleven’ attesteert, articuleert hij een modern onbehagen in de moderne 
maatschappij. De kritiek berust echter op een geïdealiseerd beeld van de 

maatschappij en dit geïdealiseerde 
beeld wordt nu in toenemende mate 
‘gemeenschap’ genoemd. Door 
middel van een retrospectieve pro-
jectie wordt nu gesuggereerd dat 
het proces van de modernisering 
‘per saldo’ een verliespost is.

Niemand zal betwijfelen dat mo-
derne samenlevingen kosten doen 
ontstaan die onbehagen veroor-

zaken: de vrijheden die als het resultaat van individualiseringsprocessen 
kunnen worden ingeboekt, maken het leven niet altijd simpeler. De dwang 
tot expressiviteit en authenticiteit heeft menigeen op een dwaalspoor ge-
bracht. Sociale kilte en lokale solidariteitstekorten zijn geen uitvindingen 
van notoire moderniteitspessimisten. Kort gezegd: het leven is daadwerke-
lijk moeilijker geworden. Maar dat betekent nog lang niet dat het vroeger 
(wanneer vroeger?) beter is geweest. Latent gevaarlijk worden de gemeen-
schapsfantasieën wanneer zij niet als een immanente (en dus uiteindelijk 
constructieve) kritiek op moderne maatschappelijke tekorten worden 
beschouwd maar als het grote alternatief. Nog eens: het uitdrukkelijke ver-
langen naar gemeenschap is even uitdrukkelijk modern.

De	vaagheid	van	het	gemeenschapsdenken

Mijn tweede stelling luidt dat het gemeenschapsdenken maar in zeer 
beperkte mate behulpzaam is bij het diagnosticeren van moderniteitsty-
pische problemen en evenmin oplossingen biedt voor deze problemen. 
Want naar welke gemeenschap wordt nu eigenlijk verlangd? Het beeld is 
diffuus. In feite kent men het tijdperk noch de aard van de gemeenschap 
die wordt gezocht. Het diffuse karakter van het beeld dat men van deze 
gemeenschap heeft, maakt ze echter attractiever en stimuleert de vurig-
heid van het verlangen. Naarmate haar abstractiegraad groeit, neemt ook 
haar geloofwaardigheid blijkbaar toe, want deze abstractie immuniseert 
zich tegen de weerlegging door historische realiteiten. Vaak wordt in dit 
verband de zogenaamde ‘gemeenschapszin’ gemobiliseerd. Begrip en aard 
van dit vermogen is altijd buitengewoon omstreden en vaag gebleven. Men 
zou kunnen stellen dat gemeenschapszin daar ontstaat waar burgers kun-
nen aansluiten bij een gedeeld sociaal project en dit project door hun deel-

Door middel van idealistische 
projectie achteraf wordt ten 
onrechte gesuggereerd dat 
modernisering per saldo een 
verliespost is
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name bestendigen. In ieder geval is gemeenschapszin geen antropologisch 
vermogen (de realiteiten logenstraffen deze vooronderstelling voluit) en 
geen cultuurproduct dat de moderniteit heeft doen imploderen. Deze laat-
ste opvatting duidt elementaire solidariteit die in acuut levensbedreigende 
situaties van fundamenteel belang is als een permanente sensus commu-
nis, en geeft een hoogdravende verklaring aan een betrekkelijk simpel me-
chanisme. Misschien is het van een zeker therapeutisch belang om even de 
vraag te stellen welke kenmerken wij aan onze maatschappij (en cultuur) 
toeschrijven – kenmerken die het uitzicht van onze moderne samenleving 
werkelijk vormen.

Er werd in het begin van deze bijdrage al kort gerefereerd aan het debat 
omtrent communitarisme en liberalisme. Michael Walzer – een liberaal 
die de communitaristische kritiek belangrijk vindt – heeft ooit eens deze 
moderne samenleving een ‘diep onrustige samenleving’ genoemd en vier 
kenmerken opgesomd – ‘mobiliteitskenmerken’.2 Deze kenmerken zijn 
nota bene van descriptieve afkomst en vooronderstellen of beogen dus 
geen morele kwalificatie. In zekere mate zijn zij zelfs triviaal, maar juist 
hun trivialiteit laat zien hoe illusoir de retorica van de gemeenschap vaak 
is. Op de eerste plaats komt de geografische mobiliteit: mensen verhuizen 
in de loop van hun leven steeds vaker en de radius van deze verhuisacties 
wordt steeds groter. Op de tweede plaats komt de sociale mobiliteit: de 
sociale klassen zijn in hoge mate doorlaatbaar geworden en daarom wor-
den overtuigingen en milieus instabiel. Op de derde plaats komt de zoge-
naamde huwelijksmobiliteit: intieme relaties wisselen vaker dan vroeger 
en deze relaties zijn steeds minder gebonden aan etnische, religieuze en 
sociaal-culturele omgevingen. Wisselende relaties laten ook complex ver-
takte stambomen en flexibele identiteiten ontstaan. Op de vierde plaats 
komt de politieke mobiliteit: de genoemde drie andere mobiliteiten heb-
ben namelijk tot gevolg dat de loyaliteiten van burgers ten opzichte van 
politieke entiteiten wisselen en dus op hun beurt eveneens flexibiliseren. 
Het zou niet al te moeilijk zijn om deze mobiliteiten te differentiëren en 
aan te vullen. Walzer is van mening dat het liberalisme (als filosofisch-
politieke theorie) per saldo de articulatie, de theoretische fundering en de 
rechtvaardiging van deze macrosociologische verschuiving is. Burgers zijn 
in principe gehecht aan deze mobiliteiten en aan de mogelijkheden die zij 
bieden. Bovendien zijn deze mobiliteiten verstrengeld en heeft het geen 
zin om er enkele te isoleren. Deze multiple mobiliteit is daadwerkelijk 
kenmerkend voor onze maatschappij. Realistisch beschouwd is het uiterst 
onwaarschijnlijk dat deze mobiliteiten in de toekomst gaan afnemen. Het 
tegendeel zal waarschijnlijk het geval zijn.

Toch betalen mensen voor deze mobiliteiten soms een hoge prijs. De 
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Amerikaanse cultuurfilosoof Richard Sennett heeft talrijke publicaties 
gewijd aan de schaduwzijde van deze ontwikkeling. Zijn boek over de 
‘The corrosion of character’ schetst een dramatisch beeld van de erosie 
van sociale bindingen en stabiele identiteiten die door de omvattende 
mobilisering van de burgers van de hedendaagse maatschappij (en in een 
geglobaliseerde wereld) worden veroorzaakt. De zorgen en het lijden die 
aan de kant van deze schaduwzijde ontstaan – het gevoel van thuisloos-
heid, van eenzaamheid of van existentiële vermoeidheid – worden vaak 
door communitaristische theoretici gearticuleerd. En de referentie naar 
gemeenschap kan als een bundeling en afkorting van deze klacht worden 
opgevat. Er bestaan dus goede redenen om de motieven die zich op een vaak 
onduidelijke en afgekorte manier in het ‘verlangen naar gemeenschap’ 
willen articuleren, serieus te nemen. Wie echter onder de kort omschreven 
macrosociologische omstandigheden daadwerkelijk op zoek gaat naar het 
model van kleinschalige, door sterke bindingen en morele waarden geïn-
tegreerde en op eenduidige identiteiten gerichte gemeenschappen als een 
(holistisch) alternatief voor het geschetste maatschappijmodel, zal ofwel 
van een koude kermis thuiskomen of inzetten op een hete confrontatie tus-
sen verworven (burger)vrijheden en regressieve ontwerpen van een geïnte-
greerd samenlevingsverband met scherpe onderscheidingen tussen bin-
nen en buiten. Gelet op de huidige politieke situatie in Europa is er eerder 
sprake van een teveel aan gemeenschapsfantasie dan van een tekort. Al met 
al zal men moeten bekennen dat het sterke gemeenschapsmodel weinig 
verklaart en nog minder oplost. Vanaf het moment dat het ‘verlangen naar 
gemeenschap’ een verlangen naar een homogene samenleving wordt, gaan 
werkelijkheidsvreemdheid en een zwarte utopie een totalitaire verbinding 
aan. Diverse associaties en lokale gemeenschappen, talloze vormen van 
burgersolidariteit en losse, temporaire interesseverbanden, hulpverle-
ningsinitiatieven en waarde-intensieve instituties bevolken het veld van 
de civil society. Hier strijden mensen voor hun versie van het goede leven. 
Zij experimenteren in het ‘laboratorium van goed en kwaad’.3 In de civil 
society wemelt het van de kleinschalige verbanden die zich met dit expe-
riment bezig houden. ‘Gemeenschap’ en ‘maatschappij’ vormen hier geen 
alternatief. Zij zijn op een complexe manier verweven. Wie dit experiment 
wil beëindigen, zal moeten bekennen ook de civil society als een euvel te 
beschouwen. Laat ons dat maar beter niet doen.

 Noten

1 Zie Charles Taylor, De malaise van de 
moderniteit. Kampen/Kapellen: Kok 
Agora/Pelckmans, 1994.

2 Michael Walzer, ‘The Communitarian 
Critique of Liberalism’, Political Theory 
18 (1990), nr. 1, pp. 6-23.

3 Paul Ricoeur Soi-même comme une 
autre, Parijs, 1990, p. 190.
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Hoogleraar architectuur- en stedenbouwgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen en auteur van het boek Een nieuwe wereld. Het ontstaan van het moderne 
Nederland (2006).

door Auke van der Woud

De relatie tussen stad en platteland is radicaal verschoven 
ten gunste van de stad. De stad bepaalt wat er met het 
platteland gebeurt. De consequentie daarvan is ook dat de 
voedselproductie, waar het platteland altijd voor zorgde, 
nu gedicteerd wordt door stadse normen en steeds meer 
in handen raakt van een kleine groep machtige spelers. 
Kritische landbouw is daarom een must.

Platteland dreigt eenvormig 
te worden1

Stad	en	platteland	leefden	eeuwenlang met een betrekkelijke 
zelfstandigheid in een zekere belangenharmonie. Ze waren van elkaar 
afhankelijk en ze profiteerden van elkaar. Dat evenwicht is weg, althans in 
Nederland. De stad is de baas, het landschap wacht op bevelen. Als de mo-
derne stad trek heeft, eet hij het landschap kaal. Als hij echt honger heeft, 
vreet hij het op. Zowel de bevolking als de economische activiteit in Neder-
land eist voortdurend meer vierkante meters. In 1960 waren er 2,8 miljoen 
woningen, nu zijn het er 7,1 miljoen. In 1960 had Nederland in totaal 76 
vierkante kilometer bedrijventerrein, nu ongeveer duizend vierkante kilo-
meter. Om onze enorme mobiliteit mogelijk te maken, hebben we een zeer 
dicht en omvangrijk netwerk van wegen en parkeergelegenheid aangelegd. 
Iedereen wil een huis met een tuin. Op bedrijventerreinen is laagbouw het 
goedkoopst, dus normaal. Nederland kiest, als het enigszins kan, voor een 
manier van bouwen die ruimte slurpt.

Het is niet eenvoudig deze ontwikkeling te keren. Die is namelijk op 
drie rotsvaste overtuigingen gebaseerd. Ten eerste vinden we het doodnor-
maal dat we met ons landschap doen wat we willen. Ten tweede vinden we 
onze drang om te groeien vanzelfsprekend. Het derde wat vanzelf spreekt 
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is dat ons land een vooral stedelijke cultuur heeft, en vanuit een stedelijk 
perspectief wordt bestuurd.

De vanzelfsprekendheid om de natuur op grote schaal te onderwerpen 
is begonnen in de negentiende eeuw. Dankzij explosieve ontwikkeling van 
de wetenschap en techniek kreeg de westerse wereld de beschikking over 
zeer effectieve middelen voor massacommunicatie en massamobiliteit, 
en over machines die mogelijk maakten wat nooit eerder in de geschiede-
nis was voorgekomen. In 1880 werd becijferd dat het arbeidsvermogen 
van stoommachines het equivalent was van een miljard stevige mannen. 
Twintig jaar later, in 1900, was dat arbeidsvermogen al verdubbeld. Met 
andere woorden: in dertig, veertig jaar kreeg de westerse wereld er virtueel 
een miljard sterke mannen bij om het zware werk te doen, dag en nacht, 
weer of geen weer. Met die middelen onderwierp het Westen in korte tijd 
de aarde, de niet-westerse volkeren en hun grondstoffen. In de twintigste 
eeuw ging die groei van het machinevermogen nog veel harder. Onze tech-
nische kracht is momenteel haast onbegrensd. We kunnen de natuur ma-
ken en breken en we vinden dat normaal.

Onze tweede zekerheid is de idee dat groeien, groter worden, goed is. 
Ook die gedachte werd in de negentiende eeuw populair. Ontwikkeling be-
tekent effectiever, slimmer, sterker worden. Het Westen herkende zichzelf 
in dat model. In westerse ogen bewees de fabelachtige ontwikkeling van 
de techniek dat de westerse beschaving superieur was. Met die techniek 
en met die overtuiging veroverde het Westen in korte tijd de hele wereld. 
Volkeren die groeien hebben immers ruimte nodig, net als planten en die-
ren die zich ontwikkelen. Lebensraum, noemde de befaamde negentiende-
eeuwse volkenkundige Friedrich Ratzel die ruimte voor expansie. Dat het 
Westen Amerika, Afrika, Azië en Australië in bezit nam, was de logica van 
een natuurwet.

Onze derde zekerheid is de overtuiging dat de cultuur van de stad supe-
rieur is aan de cultuur van het platteland. De stad is modern, het platteland 
loopt achter. Ook dat idee begon in de late negentiende eeuw gemeengoed 
te worden. Rond 1870 begonnen overal in de westerse wereld de steden 
te groeien. In de steden ontwikkelde zich een rijk gevarieerd aanbod aan 
werk, scholing, recreatie, woonvormen en culturele voorzieningen, terwijl 
het aanbod en de variatie op het platteland afnamen. Deze ontwikkeling is 
in de twintigste eeuw versneld doorgegaan. Verstedelijking is een natuur-
lijk aspect van het moderne leven geworden. In 2006 meldde de Europese 
Commissie dat tachtig procent van de Europese burgers in stedelijke ge-
bieden woont. ‘De kwaliteit van hun leven wordt direct beïnvloed door de 
staat waarin hun stedelijke omgeving verkeert.’2 De trek naar de stad is 
mondiaal geworden. Volgens de prognoses van de Unesco zal over vijftig 
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jaar driekwart van de mensheid in steden wonen. De symbiose tussen stad 
en platteland is verleden tijd. Overal ter wereld gebruiken de steden het 
platteland als Lebensraum.

De transformatie van het platteland vanuit de stad heeft een eeuwenoude 
geschiedenis. In de twintigste eeuw veranderde echter de schaal. Dat kwam 
niet alleen doordat de mens zo gigantisch veel sterke machines kreeg om 
landschappen naar believen in te richten. De grootschalige transformatie 
van het platteland vond ook plaats omdat het werk vanuit de stad steeds 
beter werd georganiseerd. De grote verandering kwam aan het eind van de 
negentiende eeuw, toen de rijksoverheid zich met de vormgeving van het 
platteland ging bemoeien. In 1899 werd Staatsbosbeheer opgericht, een 
organisatie die ging samenwerken met de toen al bestaande Nederlandsche 
Heidemaatschappij.3 Staatsbosbeheer en Heidemij werden instrumenten 
waarmee het Nederlandse platteland in de twintigste eeuw grondig werd 

veranderd. Grote delen van het 
land hadden sinds de prehistorie 
open landschappen, niet alleen in 
de kustprovincies, maar ook op de 
zandgronden in het zuiden en oos-
ten van het land. In de negentiende 
eeuw bood bijvoorbeeld het Gooi 
nog volop panoramische vergezich-

ten. Vanaf de Trompenberg, toen een kale heuvel, nu een stadswijk van Hil-
versum, zag je heide, graanvelden, boekweitakkers, de Loosdrechtse plas-
sen, schepen op de Zuiderzee en de torens van Amsterdam, Weesp, Muiden 
en Utrecht.4 Dat het Nederlandse territoir is dichtgegroeid komt niet alleen 
door de enorme stads- en dorpsuitbreidingen. Honderd jaar Staatsbosbe-
heer en Heidemij heeft ook grote delen van Nederland vol gezet.

Sturing	losgelaten

In de twintigste eeuw gingen allerlei vormen van ruimtelijk beleid en sub-
sidies ervoor zorgen dat ruimtelijke ontwikkelingen vanuit een centraal 
overheidsperspectief werden gedirigeerd.5 In de jaren negentig, tijdens 
de paarse kabinetten, kwam de omslag. De rijksoverheid liet de zorgvuldig 
opgebouwde sturing plotseling los. Het gevolg was besluitvorming waarin 
lokaal eigenbelang, behoefte om zich ‘op de kaart te zetten’ en korteter-
mijndenken de dominante factoren zijn. Tien jaar na het loslaten van de 
zorgvuldig opgebouwde sturing werden de ruimtelijke gevolgen zichtbaar 
als de ‘verrommeling’ van Nederland.6

De wens om dorre grond tot bloei te brengen had rond 1900 als doel Ne-

De overheid liet de zorgvuldig 
opgebouwde sturing inzake 
ruimtelijke ordening in de 
jaren negentig plotseling los
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derland welvarender te maken, in de eerste plaats voor de velen die onder 
de armoedegrens leefden. Werkverschaffing hoorde altijd bij bosbouw 
en ontginning. Ook de ruilverkaveling had een stevige sociale agenda. De 
eerste ruilverkaveling die door de rijksoverheid werd geleid, begon in 1924 
en was bedoeld om het landschap bij Hollum op Ameland te moderniseren. 
Daar waren honderden kleine percelen zonder behoorlijke wegen en af-
watering. Na de herverkaveling waren er goede wegen en sloten, eigenaars 
van soms wel dertig snippertjes land kregen nu een perceel aan één stuk. 
De herinrichting maakte dat de boeren een beter leven kregen.7 Na 1950 
werden de ruilverkavelingen over heel Nederland uitgerold. Het ging toen 
niet alleen meer om inkomensverbetering van de boeren, maar ook om de 
modernisering van het platteland. Modernisering betekende: aanpassing 
aan het leven zoals dat in de stad normaal werd gevonden. In de twintigste 
eeuw werd de inrichting van het platteland, en dus de vormgeving van het 
Nederlandse landschap, een stedelijk project. Niet de lokale boeren maak-
ten de plannen voor de transformatie van het historisch gegroeide land-
schap en de woeste grond, maar de ambtenaren, onderzoekers, technici 
in hun kantoren in de stad. De ruilverkavelingen gebeurden weliswaar in 
nauw overleg met de boeren, maar de planningsmachinerie en het bijbeho-
rende sociale programma waren in de stad bedacht.

Rond 1985 stopten de ruilverkavelingen. Vijf jaar later klonk echter al 
het startschot voor een nieuw plan waarmee het rijk het Nederlandse land-
schap te lijf ging, ook nu met de bedoeling het te verbeteren. De ministeries 
van VROM, Verkeer en Waterstaat en LNV publiceerden in 1990 samen het 
Natuurbeleidsplan. De Ecologische Hoofdstructuur was een van de hoofd-
zaken. De regering nam zich toen voor om op zeer grote schaal landbouw-
grond uit productie te nemen en die, zoals dat heette, aan de natuur terug 
te geven. We moeten daarbij in honderdduizenden hectares denken, zei de 
voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.8

De politieke keus voor de Ecologische Hoofdstructuur had een stede-
lijk karakter. Stedelijk in de zin dat het platteland met overheidsbeleid, 
staatsingrijpen en staatstoezicht moest worden aangepast aan de stede-
lijke opvatting van hoe natuur eruit hoort te zien. De moderne nieuwe na-
tuur is een ambtelijke constructie. Erger vind ik dat de komst van de Eco-
logische Hoofdstructuur een fundamentele breuk is met de eeuwenoude 
omgang met het cultuurlandschap in Nederland. We moesten na 1990 gaan 
geloven dat we in de loop der eeuwen grond van de natuur hebben afgepakt 
en dat het rechtvaardig is dat de natuur haar ‘oude rechten’ terugkrijgt. 
Ook in deze nieuwe omstandigheden is de mens de machtige heerser over 
de natuur. Wilde natuur is in ons piepkleine schatrijke land een duur ver-
zinsel, een toneelstukje dat met veel subsidie wordt opgevoerd door een 
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bedrijfstak om u tegen te zeggen. De politiek speelt het spel van harte mee. 
De manier waarop natuur- en milieubewegingen het platteland het liefst 
willen inrichten is inmiddels goed in overheidsbeleid verankerd, tot op 
Europees niveau. In dat Europese beleid, vastgelegd in Natura 2000, heeft 
het kleine Nederland een voortrekkersrol en daar zijn we natuurlijk trots 
op. Het percentage Natura 2000-land dat in bezit is van natuurorganisaties 
is nergens in Europa zo hoog als in Nederland.

Toch heeft dat zwoegen om mooie natuur te maken ons in een rare 
positie gebracht. De problemen bij de verdieping van de Westerschelde 
zijn daar een voorbeeld van. Als compensatie voor wat baggerwerk in de 
vaargeul moet de Hedwigepolder aan de natuur worden ‘teruggegeven’. 
Vreemd, die polder is toch niet steriel? Waarom heet een splinternieuw 
zoutwatermoeras natuur, en een honderdjarig landbouwgebied niet? Bij 
de opgelaaide discussie over de voltooiing van de A4 tussen Delft en Schie-
dam geldt blijkbaar een andere definitie van natuur. Het A4-tracé loopt 
door ‘natuurgebied’. In dit geval is dat weiland. Blijkbaar is dat weiland 
hier van zo’n eminent belang dat de aanleg van de weg al decennia stilligt. 
Om de weilandbeschermers tegemoet te komen, biedt de minister nu aan 
om in dit gebied honderd hectare ‘nieuwe natuur’ aan te leggen. Hoe die 
eruit zal zien, is gemakkelijk te raden. De nieuwe staatsnatuur komt uit 
vergaderzaaltjes waar de ‘doeltypen’ worden bedacht.

Voedselproductie

De drie achterliggende drijfveren die onze omgang met het landschap sterk 
bepalen hebben grote gevolgen voor de voedselproductie. De wetenschap 
en techniek die de mens in de negentiende eeuw een geweldige macht over 
de natuur gaven, werden ook bij de voedselproductie ingezet. De nieuwe 
mondiale infrastructuur voor communicatie en mobiliteit creëerde voor de 
landbouw al in de tweede helft van de negentiende eeuw een wereldmarkt. 
In die tijd begon het gesleep met voedsel van het ene werelddeel naar het 
andere. Toen draaide de voedselhandel niet meer om specerijen, exotische 
snufjes voor de Rijken, zoals in de zeventiende eeuw nog het geval was. Het 
ging om basisvoedsel zoals graan en vlees. Handelaren werden rijk door zo 
veel mogelijk voedsel tegen een zo laag mogelijke prijs te verkopen.

Een berichtje in de Landbouw-courant van 1873 meldde dat ergens in 
Australië, op honderd kilometer afstand van Sydney, een machine was be-
dacht die vlees direct na de slacht bevroor. Dat ging vervolgens in gekoelde 
wagons per spoor naar Sydney, naar een speciaal ontworpen koelhuis dat 
tweeduizend ton vlees kon herbergen. Daarna werd dat vlees met speciale 
koelschepen naar Europa gevaren om het daar op de markt te brengen.9 
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Dat was 1873. Sinds onheugelijke tijden hadden boeren aan consumenten 
verkocht, nu leverden ze aan de industrie. De landbouwer werd grondstof-
fenproducent.

Het is geen wonder dat hierdoor ook de positie van voedsel in de mo-
derne westerse samenleving is veranderd.10 Voedsel is onderdeel geworden 
van de driehoeksverhouding die de westerse wereld domineert: de mas-
saproducenten zijn de ene partij, de massadistributeurs de andere, en de 
massaconsumenten de derde. Deze interactie heeft het voedselaanbod on-
eindig gevarieerder gemaakt dan het zelfs twintig, dertig jaar geleden was.

De interactie tussen producent en consument heeft er ook voor gezorgd 
dat westers voedsel goedkoop, gemakkelijk en leuk moet zijn en dat de na-
tuurlijke kwaliteiten ervan irrelevant zijn geworden. Niet de natuur maar 
de industrie bepaalt de kwaliteit van de moderne maaltijd. De supermarkt 
is van die driehoek het zwaartepunt. Bij de ingang staat de marginale hoe-
veelheid verse groente en fruit. Daarna komt waar het in de supermarkt om 
draait: de tienduizenden doosjes, zakjes, blikjes en flesjes geprefabriceerd 
voedsel. Groenten en fruit verwijzen hier niet meer naar de landbouw: ze 
zijn zo schoon, zo gaaf, ze zijn zo te zien opgegroeid zonder aarde, zonder 
akker, zonder regenbuien en insecten. Vlees is keurig geproportioneerd, 
de aanstootgevende poten, darmen, tongen, natuurlijk ook de koppen en 
de staarten zijn discreet in vleeswaren weggewerkt. Het fruit glanst van 
genoegen. Somber fruit is kansloos.

Massaproductie kan niet zonder normalisatie en heeft daarmee ook een 
grote invloed op het landschap. De productie ervan zal profijtelijker zijn 
naarmate ook het landschap meer genormaliseerd is. Dat was precies het 
idee achter de ruilverkavelingen en de subsidies die de landbouw veran-
derden. Het is wel ironisch dat de komende afschaffing van die landbouw-
subsidies de normalisatie van het Nederlandse landschap nog veel groter 
gaat maken. De concurrentie op de wereldmarkt drijft de boeren naar nog 
meer schaalvergroting, en de landbouwgrond die voor die concurrentie 
ongeschikt is, wordt uit productie genomen en in genormaliseerde staats-
natuur veranderd.

Intussen kneden de supermarktketens onze geest door te suggereren 
dat wij moderne mensen geen tijd hebben om in de keuken te staan en dat 
eten vooral genieten moet zijn. Ons kooppatroon verandert. Supermarkten 
gaan meer soorten verse pasta gaan aanbieden, ‘fingerfood’ en Mexicaanse 
hapjes, want ‘we zijn uitgekeken op speklapjes en wortels, maar willen wel 
een papayasmoothie proeven’.11 Het feit dat exotische hapjes het moderne 
volksvoedsel zijn geworden, illustreert de overweldigende kracht waarmee 
we de natuur naar onze hand zetten. Het laat ook zien hoe rijk we zijn ge-
worden, maar dit voedselpatroon leidt ook tot een enorme belasting voor 
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het milieu. De journaliste Jessica Williams kwam erachter dat het overvlie-
gen van een kiwi uit Nieuw-Zeeland naar Engeland de uitstoot van vijf keer 
zijn gewicht aan broeikasgassen genereert.12

Er is nog een andere vorm van verspilling die sinds kort bij het moderne 
bestaan hoort. Eeuwenlang was weggooien van goed voedsel een schande-
lijke daad. Het respect voor voedsel verdween in de late twintigste eeuw 
toen de traditionele landbouw in agro-industrie was veranderd en de 
landbouwproducten bulkgoederen voor de voedselindustrie waren gewor-
den. Uit onderzoek is gebleken dat in westerse landen, ook in Nederland, 
jaarlijks voor miljarden euro’s aan goed voedsel wordt weggegooid. Het 
is opvallend dat de velen die momenteel van alles en nog wat ‘duurzaam’ 
willen maken, ons voedselpatroon en de verspilling van voedsel vrijwel 
ongemoeid laten, hoewel juist daar een enorme CO2-reductie te boeken zou 
zijn. In plaats daarvan stort men zich op de elektrische auto, de spaarlamp 
en het landschap, waar de moderne staatsnatuur met haar primitieve een-
voud een nog onbedorven wereld suggereert. Zo zijn we weer terug bij het 
landschap. We gaan daar te slordig, te liefdeloos mee om. Het is belangrijk 
dat de natuur wordt beschermd, maar het is onbegrijpelijk dat dit gepaard 
moet gaan met de vernietiging van historische cultuurlandschappen. In 
het noorden van het land gaat een gebied met oude hooilanden voor de 
helft nieuwe staatsnatuur worden, circa 1600 hectare, met als argument 
dat dit voor de waterberging nodig is. Dat die hooilanden in de middeleeu-
wen werden gemaakt en daarna eeuwenlang als waterberging dienden, 
telde bij de besluitvorming blijkbaar niet erg. Het nieuwe natuurgebied 
wordt door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten ‘ontwik-
keld’.13 Ook dat is toch een beetje vreemd, een monumentenzorger die een 
eeuwenoud landschap niet herstelt maar tot een nieuw concept ontwikkelt.

Honderd jaar geleden legde de Woningwet de basis voor de huidige re-
glementering van alles wat met bouwen, ruimtelijke ordening, het gebruik 
van gebouwen en de bestemming van grond te maken heeft. We hebben een 
Monumentenwet en een monumentenbeleid die de historische binnenste-
den beschermen. De natuur die door de natuurbedrijfstak wordt uitverko-
ren, boezemt zelfs de Raad van State een heilig ontzag in. Daarentegen heb-
ben de oude historische cultuurlandschappen geen machtige lobby.

De jonge Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is bezig het histo-
risch landschap als cultureel erfgoed te agenderen, maar de belangstelling 
van de media is incidenteel, en er is vrijwel geen wetgeving die ruimtelijke 
kwaliteiten van het cultuurlandschap verdedigt. De boeren die er werken, 
moeten als ze economisch willen overleven besluiten om een halve cam-
pingbaas te worden en stadsmensen gezellige boerderijproducten te gaan 
verkopen. Beleidsmakers vinden bescherming van het historisch cultuur-
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land lastig, uit angst om het ‘op slot te zetten’. Er is angst om het cultuur-
landschap als een idylle te moeten conserveren, angst om nog meer subsi-
dieregelingen te moeten maken, angst om economische groei te hinderen, 
en er is een neiging om zich achter ‘Europa’ te verschuilen.14

Als ik een wens mag doen, dan zou ik willen dat er een landschapsbeleid 
komt voor het cultuurlandschap, in de grote en internationaal bewonderde 
traditie van de Nederlandse ruimtelijke ordening (dat is overigens precies 
de traditie die door de paarse kabinetten overboord is gekieperd). Die tra-
ditie had als rode draad dat Nederland te klein is om de maatschappelijke 
krachten vrij spel te laten, en dat de overheid er is om het algemeen belang 
te waarborgen, hoe moeilijk dat ook is.

Twee	denkfouten

Maar toch, er moet iets gebeuren. De huidige praktijk lijdt onder twee 
denkfouten, of, anders gezegd, onder twee fantasieën die veel schade ver-
oorzaken. De ene fantasie is dat het algemeen belang wordt gediend door 
op grote schaal natuurgebieden te maken. De tweede denkfout is dat na-
tuurbescherming de aanleg van nieuwe natuur nodig maakt. Terecht wijst 
het Wereld Natuur Fonds op het eminente belang van de landbouw. Weide 
en akkers zijn de habitat voor de meerderheid van het planten- en dierenle-
ven op aarde. De landbouw is voor het WNF een van de belangrijkste frontli-
nies voor het behoud van ecosystemen in de wereld.15

Het cultuurlandschap is weliswaar meestal particulier bezit, maar 
de manier waarop het zich in de openbare ruimte manifesteert is een 
algemeen belang. Zo’n landschapsbeleid moet er niet toe leiden dat de 
historische cultuurlandschappen openluchtmusea worden. Verreweg de 
meeste monumenten zijn ook geen musea. Wel noodzakelijk is het dat er 
(net als bij gebouwde monumenten) een economisch draagvlak bestaat. 
Dat blijkt steeds weer heel lastig te vinden. Ik stel daarom voor om met dat 
nieuwe beleid de bescherming van historische cultuurlandschappen aan 
de bescherming van voedselkwaliteit te koppelen, en aan een politiek ten 
gunste van de biologische landbouw. Ook de bescherming van de voedsel-
kwaliteit is namelijk een algemeen belang waar de overheid nogal slordig 
en zorgeloos mee omgaat. Ze doet dat blijkbaar in het volste vertrouwen 
op de grote marktpartijen, onze overheid noemt die haast liefkozend het 
agrofoodcomplex. Deze zorgeloosheid is echter nogal onrustbarend. Onze 
overheid hoort het agrofoodcomplex scherp in de gaten te houden, want 
het aantal spelers op de voedselmarkt is in de laatste decennia zeer klein 
geworden. De huidige spelers zijn erg machtig, en hun vertakkingen in de 
wetenschappelijke wereld en de overheid gaan diep. Net als bij de banken 
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kunnen gemakkelijk situaties ontstaan waarin heel weinig mensen beslis-
singen met verstrekkende gevolgen nemen. Onlangs vertelde iemand op 
de radio trots dat alle Nederlandse bloemkolen bij achttien telers vandaan 
komen. Naar schatting hebben de supermarkten in de rijke Europese 
landen ruwweg zeventig procent van de voedselverkoop in handen. Drie 
inkoopbedrijven kopen voor de drie grootste Nederlandse supermarkten 
in, samen voor ruim 26 miljard euro per jaar. We weten uit de banksector 
hoe fataal machtige monoculturen kunnen worden. Ook daar dachten de 
overheden dat de markt het algemeen belang wel voor zijn rekening zou 
nemen. Een financiële crisis overleeft het rijke Westen nog wel, maar wat 
gebeurt er bij een internationale voedselcrisis die ook het Westen treft?

Het is riskant om de voedselproductie uitsluitend aan de producenten 
van bulkgoederen en de industrie over te laten. Het is hoog tijd dat de kri-
tische analyse van de menselijke voedselketen veel meer aandacht krijgt. 
Van de overheid mag worden verwacht dat ze degenen steunt die zich 
zorgen maken over de kwaliteit van het voedsel, en over de omstandighe-
den – inclusief het landschap – waarin het voedsel wordt geproduceerd. 
Die steun is nu vooral symbolisch. Jaar in, jaar uit ging en gaat een enorme 
hoeveelheid overheidssubsidie, openlijk en verhuld, naar de agro-indu-
strie om de productie van bulkvoedsel te bevoordelen. En al bijna twintig 
jaar neemt de staat kostbare verplichtingen op zich om nieuwe natuur te 
maken. Intussen is er een belangrijke kritische factor in de landbouwsec-
tor die ten onrechte een marginaal bestaan leidt, de biologische landbouw. 
De overheidssteun aan de biologische landbouw is ook altijd marginaal 
geweest. Terwijl de rijksoverheid het bij de milieu- en natuurorganisaties 
al lange tijd een bewijs van kracht vindt om die organisaties te subsidiëren 
en zo haar eigen oppositie te financieren, bagatelliseert de politiek al even 
lang de kritische houding van de biologische landbouw jegens de industri-
ele voedselproductie.15

Er zijn oude strijdpunten die altijd de discussies bepalen en nooit tot 
iets leiden, zoals de stelling dat de biologische landbouw gezondere pro-
ducten geeft, of voedsel dat beter smaakt. Deze kwesties zijn nu niet rele-
vant. Het is immers geen overheidstaak om voor smakelijk voedsel te zor-
gen. Ook de stelling dat de biologische landbouw de wereldbevolking niet 
kan voeden, laten we hier rusten. Het gaat hier om iets anders, namelijk dat 
de biologische landbouw de aandacht en krachtige steun van de overheid 
nodig heeft vanwege het kritische potentieel in die sector. Die kritiek richt 
zich op de praktijk die van voedsel een zo goedkoop mogelijk massacon-
sumptieartikel heeft gemaakt, met roofbouw, verspilling en uitpersing als 
gevolg. Stimulering van de biologische landbouw zou een zaak van alge-
meen belang moeten zijn en dus een overheidstaak. En ook dat de bescher-
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ming van historisch cultuurlandschap als een algemeen belang wordt op-
gevat. En ten slotte dat serieus wordt onderzocht of die twee onderwerpen 
met elkaar te verbinden zijn: historisch landschap met een interessante 
natuur en kwalitatief goed voedsel. Laten we niet bang zijn dat Nederland 
met een sterke biologische landbouwsector verhongert. Zolang we in dit 
piepkleine rijke land nog duizenden hectare staatsnatuur kunnen maken, 
kunnen we ook nog wel in een kritische landbouw investeren.
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Voor verstandige politiek is het essentieel dat politici op afstand 
staan van het volk. Deze distantie is noodzakelijk om tegenwicht 
te kunnen bieden aan opdringerige politiek, overmatige regeldrift 
en controlezucht. Zelfs de lokale overheid bezwijkt steeds vaker 
voor deze machtige verleidingen. De ruimte voor verschil in de 
samenleving komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. De 
leiderschapscultus en de opkomst van populistische partijen zorgen 
bovendien voor een benauwd politiek klimaat, waarin geen ruimte 
is voor verstandige afwegingen en het sluiten van noodzakelijke 
compromissen.

door Jan Prij

Redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

De ‘vriendelijke’ lokale overheid 
dicht bij de burger is een fictie

In gesprek met Paul Frissen

Volgens de bestuurskundige Paul Frissen is 
de controlezucht in Nederland totaal losge-
slagen. Zelfs de lokale overheid verliest zich 
in regeldwang. Zij is helemaal niet de vrien-
delijke overheid dicht bij de burger waar zij 
vaak voor gehouden wordt. Frissen mist een 
krachtig christendemocratisch geluid van 
waaruit een radicale ontregeling van het pu-
blieke domein wordt bepleit ten gunste van 
ruimte voor verschil en de civil society. Ook 
maakt hij zich ernstige zorgen over het op-
komend totalitair populisme dat elke ruimte 
voor verschil bedreigt. Frissen schreef veel 
werken, waaronder De staat van verschil 
(2007) en Gevaar verplicht (2009). In Gevaar 

verplicht probeert Frissen aan te geven hoe 
de politiek vanuit verschil zou kunnen 
werken en welke verantwoordelijkheid dat 
meebrengt voor politieke leiders: zij moeten 
in het beheer van de staat terughoudend en 
bescheiden zijn. In 2003 schreef hij voor CDV 
het essay ‘De tragische staat’, waarin hij de 
onbedoelde en negatieve gevolgen van de 
door de staat gepropageerde gelijkheidscul-
tus besprak.

De	politiek	van	verschil

Wat is de crux van uw denken over de 
politiek van het verschil?
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de politiek heerst het fundamentele mis-
verstand dat dit wel kan en zelfs nodig is. 
Maar de wijze waarop de burger zijn relatie 
met de staat definieert is helemaal aan hem. 
De staat dient daarbuiten te blijven, omdat 
de staat een veel te gevaarlijke institutie is. 
Daarom getuigt het ook van onbegrip om 
een handvest van verantwoord burgerschap 
te willen maken. Dat klinkt bijna alsof men 
een ander volk wil, maar zo zijn de verhou-
dingen binnen een democratie nu eenmaal 
niet gegeven. Ik ontken overigens niet dat 
integratie een buitengewoon ingewikkelde 
en relevante kwestie is. Maar de kwestie van 
de zogenoemde “Nederlandse” identiteit en 
staatsburgerschap is relatief eenvoudig: dit 
vraagt enkel de erkenning van de grondwet 
en de wetgeving inclusief het in de grond-
wet opgenomen recht om op te komen voor 
verandering van die wet of grondwet. Voor 
het overige staat het elke burger vrij om zich 
afzijdig te houden en om niet te participe-
ren. De vraag wie zich in Nederland mag 
vestigen en onder welke voorwaarden is ui-
teraard ook belangrijk. Het lijkt mij daarbij 
essentieel dat mensen hun eigen herkomst 
niet hoeven te verloochenen om deel te kun-
nen nemen aan deze samenleving. Wat de 
beheersing van de Nederlandse taal betreft 
zouden wij ons vooral moeten afvragen 
waarom men in Nederland kan overleven 
zonder de Nederlandse taal te spreken. In 
mijn analyse heeft vooral de omvattende ver-
zorgingsstaat en de daarbij horende royale 
voorzieningen de problemen van segregatie 
in de hand gewerkt.’

Maar de tijd van de royale verzorgings-
staat is toch allang voorbij?

‘Absoluut niet. Dit geldt misschien enigs-
zins voor de klassieke verzorgingsstaat, 
gericht op de egalisering van sociaalecono-
mische verschillen. Maar de invloed van de 

‘Mijn denken over de politiek van het ver-
schil heeft een dubbele betekenis. In de eer-
ste plaats wil ik daarmee uitdrukken dat we 
de politiek en de macht van de staat nodig 
hebben om het verschil in de samenleving te 
beschermen. Dit is een belangrijke politieke 
verantwoordelijkheid, omdat in die verschil-
len naar mijn smaak de kern van de vrijheid 
besloten ligt. Tegelijkertijd is het die plura-
liteit in de samenleving die ons beschermt 
tegen een politiek die al te indringend en 
totalitair wil zijn.’

‘Het fascineert mij waarom uitgerekend 
in Nederland, met zijn rijke traditie van 
verschil, de verzorgingsstaat die gelijkheid 
de afgelopen halve eeuw zo obsessief heeft 
nagestreefd. Nederland is erg verlegen ge-
raakt in de omgang met verschil. In plaats 
daarvan is een focus ontstaan op wat ons 
verbindt. Politiek gezien is dat buitenge-
woon merkwaardig, omdat politiek nu juist 
gaat over datgene wat ons verdeeld houdt. 
Ook de huidige aandacht voor “de” Neder-
landse identiteit bevreemdt mij zeer. Neem 
nu de gekke gedachte om ‘Sinterklaas’ als 
iets typisch Nederlands te beschouwen. 
Alsof er geen Nederlandse burgemeesters of 
ambtsdragers zijn die weigeren een Turkse 
bisschop binnen te halen. Het denken in 
enkelvoudige en eenduidige identiteiten 
bevordert de dictatuur van de meerderheid 
waar ik zo huiverig voor ben.’

Die focus op wat ons bindt is toch niet zo 
vreemd in het licht van wat het ‘multicul-
turele drama’ is gaan heten? Er is toch een 
gedeeld samen in termen van bijvoorbeeld 
taal en omgangsvormen nodig om vor-
men van burgerschap mogelijk te maken 
en om mee te kunnen doen aan deze 
samenleving?

‘De betekenis van burgerschap is door 
de staat niet te bepalen of af te dwingen. In 
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canon. Ongetwijfeld opgezet vanuit goede 
bedoelingen, maar ook vanuit de mislei-
dende idee dat er universalia voor goede 
opvoedingspatronen zouden zijn te vinden. 
Het lijkt mij echter evident dat gebruik van 
zo’n canon wel eens buitengewoon ongun-
stig zou kunnen uitwerken als bij volgende 
verkiezingen de politieke meerderheid in 
de raad of in het landsbestuur mede uit po-
pulistische partijen bestaat. Als zij macht 
verwerven zullen ze de canon heel wat dwin-
gender inzetten. Er dreigt dan staatsopvoe-
ding. Het verbijsterende is dat juist onder 
het zogenoemde “VU-kabinet”, met veel 
mensen die bekend zijn met de notie van 
soevereiniteit in eigen kring, de interventie-
drift tot achter de voordeur en onder het bed 
heeft kunnen doordringen.’

De neutraliteit van de politiek komt hier-
mee volgens u in het geding. De staat 

staat op publieke en private domeinen is 
nog nooit zo groot geweest als tegenwoor-
dig. De obsessie met de staat is allang geen 
linkse hobby meer en reikt tot ver achter de 

voordeur. Inmiddels komt het gevaar ook 
van rechts. Ook deze partijen ondersteunen 
omvangrijke normaliserings- en interven-
tieprogramma’s om er bijvoorbeeld voor te 
zorgen dat mensen niet te dik worden of niet 
ontsporen. Nederland is in een aantal op-
zichten het spoor volkomen bijster. Dat com-
penseert men in bestuurlijke en politieke 
zin met een ongelofelijke interventiedrift. 
Neem bijvoorbeeld zoiets als de opvoedings-
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Nederland is met zijn 
interventiedrift het spoor 
volkomen bijster
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van een bepaalde minderheid. Natuurlijk is 
hierin de staat ook kwetsbaar. We zouden bij 
meerderheid kunnen besluiten de rechten 
van minderheden drastisch in te perken. Ik 
vrees dat we dat nu op grote schaal aan het 
doen zijn.’

Onder uw waardering van verschil zit een 
definitie van politiek die sterk antago-
nistisch is: de kern hiervan is dissensus 
en niet het bereiken van consensus. Zet u 
daarbij het element van strijd niet te sterk 
aan?

‘Op het moment dat de consensus in-
treedt, is dat het einde van de politiek. Het 
politieke gaat inderdaad over strijd en on-
enigheid die permanent van aard is en daar-
om hebben we binnen de democratische 
rechtsstaat instituties in het leven geroepen 
om dat conflict enigszins tembaar te maken. 
Op politiek niveau betekent dat een perma-
nent streven naar compromissen. Het mooie 
van een compromis is dat dat niet verplicht 
om de onderliggende verschillende stand-
punten op te geven, maar wél om steeds 
voorlopige verzoeningen teweeg te bren-
gen. Het streven naar compromissen acht 
ik daarom politiek zeer waardevol. Juist het 
vermogen om compromissen te sluiten is 
in het huidige politieke landschap verdacht 
geraakt. Dat is een gevaarlijke en potentieel 
gewelddadige ontwikkeling.’

‘Bij consensus zijn de onderlinge ver-
schillen uitgewist. Er is op zich niets mis 
met het bereiken van consensus in publieke 
en private domeinen, maar we moeten niet 
het misverstand oproepen dat het een poli-
tiek fenomeen is. Het politieke in de samen-
leving draait om het conflict en de onenig-
heid en om de beheersing daarvan. Daarom 
ook ben ik overtuiging toegedaan dat we het 
politieke zo klein en bescheiden mogelijk 
moeten houden, waardoor de samenleving 

dringt een bepaalde opvatting over het 
goede op, terwijl hij amoreel hoort te zijn. 
Kunt u deze positie nader uitleggen?

‘De staat moet neutraal zijn tegenover 
alle gemeenschappen die er zijn, inclusief 
de daarbij horende opvattingen over wat 
“goed” en “kwaad” is. Dat betekent dat hij 
geen partij moet kiezen voor welke opvat-
ting over opvoeding, onderwijs of religie 
dan ook. Maar dat doet de staat nu uitdruk-
kelijk wel. Hiermee komen fundamentele 
vrijheidsrechten van burgers die moeten 
worden beschermd door de staat door het 
optreden van de diezelfde staat in het ge-
ding.’

‘Ik zie bijvoorbeeld een duidelijke ten-
dens bij het Ministerie van Onderwijs, de na-
tionale én de lokale politiek om de stichting 
van islamitische scholen onmogelijk te ma-

ken. Dit is een schandelijke schending van 
de vrijheid van onderwijs. We zouden onze 
eigen geschiedenis van verschil toch meer 
recht moeten doen. Ook nu nog zijn er heel 
wat scholen waarbij zaken worden onder-
wezen die strijdig zijn met de gemiddelde 
burgerschapsopvatting. Ik heb het altijd een 
verwerpelijke gedachte gevonden dat men-
sen hun kinderen niet lieten inenten tegen 
bepaalde ziekten, maar het is wel hun funda-
menteel recht. Het vraagt ook om tolerantie 
in de echte betekenis: van aanvaarding van 
hetgeen je tot in je vezels ondraaglijk vindt. 
Het kan gewoon niet zo zijn dat de politiek 
ernaar streeft om een bepaalde godsdienst 
of moraal dominant te maken, ten koste 

Het vermogen om 
compromissen te sluiten 
is in het huidige politieke 
landschap verdacht geraakt
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te bereiken kostenbeheersing. Maar zo’n 
einduitkomst kun je de markt niet opleggen. 
De markt heeft als doel vraag en aanbod bij 
elkaar te brengen en dat kan bij voldoende 
vraag ook leiden tot enorme kostenstijgin-
gen. We hebben de gezondheidszorg nu nog 
steeds goeddeels via collectivistische arran-
gementen georganiseerd. Dit leidt vooral tot 
een georganiseerde schaarste waarbij ieder-
een recht heeft op gelijke tekorten. Tenzij wij 
aanvaarden dat de mogelijkheden om pri-
vaat geld te gebruiken voor zorg toenemen 
en dat we met privaat geld ook de publieke 
dimensie van dat bestel kunnen verbeteren. 
Tenzij we aanvaarden dat de ruimte voor di-
verse arrangementen en verschil toeneemt. 
Omdat wij die verschillen in de zorg voorals-
nog niet accepteren verschraalt het stelsel.’

U ziet in de nieuwe verhoudingen een 
belangrijke rol voor de civil society weg-
gelegd. Maar is zij hiertoe nog voldoende 
toegerust?

‘Het gaat mij inderdaad niet primair 
om het vergroten van de keuzevrijheid van 
mensen vanuit een neoliberaal perspectief. 
Natuurlijk is meer keuzevrijheid uitstekend. 
Maar in de civil society gaat het allereerst 
om een verbetering van de maatschappe-
lijke verankering. Die schiet op dit moment 
tekort. De maatschappelijke verankering 
van een ziekenhuis, een woningcorporatie 
of een gemiddelde welzijnsinstelling is 
nogal zwak. Vandaar ook dat alle politieke 
aanvallen op dat systeem eigenlijk zonder 
noemenswaardig verzet blijven. Het heeft 
mij echt gefascineerd wat de woningcorpo-
raties is overkomen in deze kabinetsperiode 
met die dubbele greep uit de kas, waarbij de 
corporaties verplicht werden mee te beta-
len aan de Vogelaarwijken en tegelijkertijd 
verplicht werden vennootschapsbelasting 
te betalen. Zoiets kon nota bene gebeuren 

enerzijds volop de ruimte krijgt het verschil 
te koesteren maar tegelijkertijd ook volop 
ruimte krijgt om consensus na te streven 
daar waar mensen dat zelf willen.’

‘De staat is echter fors uitgedijd en daar-
mee ook zijn domein van “verzorging”. 
De verzorgingsstaat heeft een tijd redelijk 
gewerkt, maar leidt nu tot zichzelf ver-
sterkende processen van anonimisering, 
bureaucratisering en tot enorme controle-
torens. Daarmee is het doorleefde aspect 
van die solidariteit ondermijnd geraakt. Nu 
het functioneren van de verzorgingsstaat in 
termen van effectiviteit en legitimiteit aan 
een fundamentele grens is gekomen, zou ik 
na willen denken over de vraag hoe we de so-
lidariteit meer in overeenstemming kunnen 
brengen met gemeenschappen en verban-
den, de lotsverbondenheid die mensen met 
elkaar hebben. Pluriformiteit is daarvoor 
een beter uitgangspunt dan uniformiteit en 
collectivisme.’

Wat betekent dat dan concreet?

‘De komende periode van bezuinigingen 
zal het vormgeven van de verhoudingen tus-
sen het politieke, het private en het publieke 
opnieuw noodzakelijk maken. Dan gaat het 
om de vraag hoe de staat zich strategisch 
kan terugtrekken uit allerlei maatschappe-
lijke domeinen, zonder dat het de betekenis 
krijgt van een statische kerntakendiscussie 
in termen van: dit doet de markt, dit doet 
de civil society en dit doet de politiek. We 
zullen ons ermee moeten verzoenen dat in 
private en publieke domeinen heel gevari-
eerde patronen van samenwerking kunnen 
ontstaan en moeten die niet al vooraf gaan 
vastleggen.’

‘De staat moet het denken in termen 
van doelen opgeven. De vermarkting in de 
gezondheidszorg is een voorbeeld van zo’n 
doelgerichte politiek met het oog op de 
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nis dat ik hoor is liberaal van aard: de over-
heid moet kleiner en efficiënter worden. Het 
meer christendemocratische alternatief dat 
erin bestaat de civil society en de maatschap-
pelijke organisaties te versterken, vind ik op 
dit moment een te zwak geluid.’

‘Een in dit verband gemiste kans op lo-
kaal niveau is de uitvoering van de Wmo, 
waarbij de gemeente zelf een veel te promi-
nente regierol heeft genomen. Te weinig is 
onderzocht of je de uitvoering van de Wmo 
niet veel meer kunt overlaten aan de grote 
variëteit van maatschappelijke organisa-
ties zelf. In vooral grote gemeenten is de 
houding: “Wij zijn de regisseur en maken 
integrale beleidsplannen.” Door deze ou-
derwetse top-down benadering komen de 
organisaties in een eenzijdige opdrachtne-
mersrelatie tot de overheid te staan, vaak 
nog in de vorm van een aanbestedingsrela-
tie. Met allerlei voorspelbare en eenvormige 
resultaten als gevolg. In de vormgeving van 
beleid en de relatie met de eigen cliënten 
hadden die maatschappelijke organisaties 
een veel actievere en vrije rol moeten krij-
gen.’

‘Daarnaast bemoeit het lokaal bestuur 
zich niet alleen te veel met de inrichting van 
het onderwijs, maar ook met keuze van scho-
len, om ervoor te zorgen dat er geen zwarte 
scholen komen. Als je vindt dat zwarte 
scholen een probleem zijn, investeer dan in 
zwarte scholen, in plaats van het via de kin-
deren en de ouders streven naar gemengde 
scholen via een raar soort collectivistisch 
spreidingsbeleid.’

Zou een vergroting van het gemeentelijk 
belastinggebied die ruimte kunnen ver-
groten? U vindt hogere belastingen geen 
goed idee, vanwege het collectivistische en 
dwangmatige karakter ervan, maar met 
meer vrij besteedbare middelen kan de 
gemeente toch betere keuzes maken?

door partijgenoten, want de gemiddelde 
corporatiedirecteur stemt CDA of PvdA. We 
moeten zowel de positie van de publieke 
professional als die van de cliënt in allerlei 
maatschappelijke domeinen versterken. Zij 
moeten samen het verschil kunnen maken. 
Dat is niet iets wat je van bovenaf kunt op-
leggen, maar wel een belangrijke opdracht 
aan de instellingen zelf. Door de burger en 
de professionals zelf meer ruimte, beschik-
kingsmacht en beslissingsmacht te geven, 
kunnen slimme vormen van samenwerking 
en nieuwe initiatieven van onderop ont-
staan. Deze maatschappelijke agenda acht ik 
ook veel belangrijker dan de vergeefse roep 
om daadkrachtig en efficiënt bestuur. Pro-
blematisch daarbij is precies het beeld van 
de staat die als een top-down georganiseerde 
probleemoplossingsmachine fungeert.’

Rol	van	het	lokaal	bestuur

Hoe kijkt u aan tegen de rol van het lokaal 
bestuur? Tegenwoordig wordt het wel 
neergezet als ‘de eerste overheid’, die dicht 
bij de burgers staat.

‘De rare gedachte is dat als staatstaken 
worden gedecentraliseerd deze dan terecht-
komen bij een vriendelijke overheid. Dat 
is een ernstige misvatting. Per saldo neemt 
met decentralisatie onder handhaving van 
de centrale controle de rol van de overheid 
enorm toe. Dat moet echt anders, met zoals 
gezegd meer ruimte en autonomie voor al 
die maatschappelijke instellingen die toch 
vooral regionaal en lokaal acteren. Er valt 
daarom principieel veel voor te zeggen om 
alle maatschappelijke instellingen een pri-
vaatrechtelijk karakter te geven. Ik vind het 
echt onduldbaar dat de consultatiebureaus 
en de centra voor jeugd en gezin een overwe-
gend publieke vorm hebben gekregen.’

‘Het enige alternatief voor staatsbemoeie-
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stelt eisen van zelfbinding in de vorm van 
zelfbeheersing en zelfbeperking die ik als 
deugden, verbonden aan politieke posities 
heb geformuleerd. Ik heb een uitgesproken 

hekel aan die hele leiderschapscultus waar-
in de persoon van de leider centraal wordt 
gesteld. Het gaat “slechts” om zijn gedrag 
als functionaris binnen democratische en 
rechtsstatelijke instituties. Van macht-
hebbers en ambtsdragers mag verwacht 
worden dat zij terughoudend met macht 
omgaan. De legitimiteit van het politieke 
gezag in een democratische samenleving 
staat of valt met matiging van de machtswil. 
De bijbehorende deugden die ik heb on-
derscheiden zijn die van prudendia, pro-
portionaliteit, bescheidenheid, oordeels-
vermogen, tolerantie en kosmopolitisme. 
Ze moeten staatsmanswijsheid bezitten, 
weloverwogen keuzes kunnen maken, maat 
weten te houden, kunnen handelen in het 
licht van onzekerheid. Daarnaast moeten 
zij fundamentele verschillen van opvattin-
gen weten te beschermen en verdragen, en 
weet hebben van de globale samenhangen 
in de wereld en van de fundamentele gebro-
kenheid ervan. Dat is een zwaar eisenpak-
ket. Dat hoort ook zo. Niet iedereen is ook 
geschikt om politicus te worden en het is 
zeker niet de bedoeling dat onze politieke 
vertegenwoordigers een afspiegeling van 
de samenleving zijn. Ook hier geldt: “Ver-
schil moet er zijn.”’

‘Ik wil niet meedoen aan het gemopper 
dat het parlement niet veel meer voorstelt, 
maar kan wel objectief vaststellen dat er 

‘Dat is een mogelijke politieke keuze. 
Op veel beleidsterreinen is er nu sprake van 
een centralistisch systeem. De vrijheid van 
lagere overheden om een eigen politiek te 
voeren is klein, het eigen belastinggebied is 
sterk beperkt. Maar het drastisch inperken 
van medebewindstaken ten gunste van de 
eigen vrije financiële ruimte zou in mijn op-
tiek alleen zinnig zijn als er op lokaal niveau 
een sterk ontwikkeld debat en publieke 
opinievorming is. Dat is niet het geval. Daar 
is alleen op nationaal niveau sprake van. De 
opvatting dat de lokale overheid het dichtst 
bij de burger staat vind ik een nogal onzinni-
ge opvatting. De interesse in lokale politiek 
is gering, zoals ook uit de opkomstpercen-
tages bij verkiezingen blijkt. Het enige poli-
tieke domein dat dicht bij de burger staat is 
het rijk. Via de media worden de belangrijke 
debatten zo de huiskamer binnengebracht. 
Stemgedrag op lokaal niveau wordt nog 
steeds vaak bepaald door debatten die daar 
worden gevoerd.’

Een	aristocratische	opvatting	van	

leiderschap

U pleit niet voor een (post)moderne opvat-
ting van politiek, maar stelt de noodzaak 
van een aristocratische politiek centraal, 
met een rol voor deugdelijke politiek. 
Meestal zijn deugden gebonden aan per-
sonen en niet aan instituties. Hoe zit dat?

‘De staat is in mijn optiek een gevaarlijke 
institutie. Hij belichaamt het politieke –de 
strijd over wat ons verdeeld houdt – en is 
belast met het beheer over de monopolies 
van belastingheffing en van geweld. Het 
politieke moet daarom door instituties van 
onze representatieve democratie worden 
ingetoomd en ingeperkt. Maar ook de func-
tionarissen binnen de staat moet uiterst 
zorgvuldig met die macht omgaan. Dit 

De legitimiteit van het politieke 
gezag in een democratische 
samenleving staat of valt met 
matiging van de machtswil
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De	waarde		van	verschil	in	de	samenleving	

Vooral de leiders van populistische par-
tijen moeten het hierbij ontgelden, omdat 
zij net doen alsof zij direct de volkswil 
representeren. Maar hebben zij niet een 
nuttige functie door de zwakheden van 
het bestaande bestel bloot te leggen?

‘Het feit dat iets een functie heeft wil nog 
niet zeggen dat het aanbevelingswaardig is. 
Populistische partijen zijn heel interessant 
omdat zij Nederland erop gewezen hebben 
dat we een normaal volk zijn en niet een 
soort gidsvolk dat anderen erop kan wijzen 
hoe superieur wij zijn. Het grote gevaar 
van het populisme zit natuurlijk in de idee 
dat we één volk hebben en dat het volk een 
stem heeft die onmiddellijk door een leider 
kan worden gearticuleerd. Dat is in wezen 
een grote minachting van de politiek en het 
representatieve democratische stelsel dat 
daarbij hoort. Voor verstandige politiek is 
het essentieel dat politici op afstand staan 
van het volk. Deze distantie is noodzakelijk 
om tegenwicht te kunnen bieden aan hijge-
rige, opdringerige, onbezonnen en uiteinde-
lijk totalitaire politiek.’

iets veranderd is: het relatieve prestige is 
verzwakt, de doorstroming is groter, de 
politieke ervaring van Kamerleden is gerin-
ger. De Tweede Kamer lijkt soms meer een 
startpunt van een carrière in plaats van een 
bezegeling daarvan. De positie van de Eerste 
Kamerleden biedt in dit opzicht een interes-
sant contrast. Zij opereren vanuit een zekere 
terughoudendheid en hebben al een zeker 
prestige verworven.’

‘In mijn optiek is traagheid van de po-
litiek, in het kader van de noodzakelijke 
macht en tegenmacht, een zorgvuldige af-
weging van waarden en belangen, een zegen 
voor de samenleving. In politieke zaken 
wordt nu net gedaan alsof helderheid, recht-
lijnigheid, eenduidigheid en transparantie 
de kernwoorden moeten zijn. Maar politieke 
afwegingen zullen altijd meerduidig, am-
bigu en ondoorzichtig zijn.’

U hebt een afkeer van de opvatting van 
democratie waarin de meerderheidsop-
vatting van het volk doorslaggevend is. 
Democratie draait in de kern om het res-
pecteren van minderheidsopvattingen. 
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Eva Gerlach

Voorbij aan

Het lopen is niet anders daar dan

hier. De aarde plat, je bent niet snel
waar je moet zijn, een meeuw
wijst onverbiddelijk de weg vooruit.

Kom je voorbij, de situatie gaat
liggen als afgericht, wat piept de lucht,
schoen in godweet, slinks door tot nader order,

elke stap hier een echo van één daar,
een haas zweeft over het hek, hangt stil voor rood,
het is de vraag wiens strot wordt afgebeten.

Scherp waken dertig vrouwen fijnbesnaard
over het woord dat zich te pletter dreunt,

het land een spiegeltje voor lippenstift.

Eva Gerlach (Amsterdam, 1948) publiceerde achttien poëziebundels voor volwassenen en 
kinderen. In 2000 ontving zij voor haar poëzie de P.C. Hooft-prijs. Dit voorjaar verschijnt 
Het gedicht gebeurt nu. Gedichten 1979-2010.
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Over de verhouding tussen 
diversiteit en gezamenlijkheid

De vraag wat een samenleving bij elkaar houdt is actueler 
dan ooit. Voor een beantwoording van die vraag is een 
fundamentele bezinning op de verhouding tussen diversiteit 
en gezamenlijkheid noodzakelijk. Niet het individu of 
het collectief staat daarbij voorop, maar de religieus 
gefundeerde persoonlijke waardigheid. Van hieruit hebben 
mensen de vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf vorm 
te geven aan de samenleving. Cruciale ankerpunten daarbij 
zijn de onaantastbare waarde van de gemeenschappelijke 
menselijke natuur, het algemeen welzijn, gedeelde waarden 
en normen en subsidiariteit.

door Everard de Jong

Mgr. dr. Everard de Jong is hulpbisschop van Roermond en namens de Nederlandse 
bisschoppenconferentie verantwoordelijk voor het katholieke primaire en secun-
daire onderwijs.

De	vraag	naar	persoon	en	gemeenschap

Sprekend over Nederland stelde Job Cohen eens: ‘Maar hoe je die gemeen-
schap dan precies moet formuleren, dat vind ik lastig. De meeste mensen, 
denk ik. Je wilt weer ergens bij horen, en dan val je terug op oranje. Maar 
wat is dat oranje dan precies?’1 De katholieke fenomenoloog Max Scheler 
(1874-1928) kwam in zijn Wesen und Formen der Sympathie (1923) uit bij het 
‘samen-voelen’ als ideaal kenmerk voor een maatschappij. Hij laveert tus-
sen de Scylla en Charybdis van afstandelijke onverschilligheid enerzijds 
en symbiotische klefheid anderzijds. In het goede ‘meegevoel’ blijven 
mensen zichzelf ‘voelen’. Maar tegelijkertijd staan zij open voor de gevoe-
lens van anderen. De vraag naar de ontologische fundering van de ideale 
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vorm van samenleving gaat echter dieper. De verhouding tussen persoon 
en gemeenschap bestaat niet slechts op gevoelsniveau.

De	twee	kampen

De mens lijkt geneigd te zijn om óf het individu, óf de gemeenschap te 
benadrukken. In het heersende individualisme, postmodernisme en po-
pulisme is de uniciteit van de eigen persoon, en tegelijk de andersheid 
van anderen – als individu of als soort – populair. Sinds René Descartes 
(1596-1650) met zijn cogito ergo sum, Leibniz (1646-1716) met zijn monado-
logie, en Immanuel Kant (1724-1804) met zijn autonome ‘reine Ich’ van het 
menselijk kennen, is individuele autonomie een belangrijk uitgangspunt 
in het denken over onszelf en onze samenleving geworden. De moderniteit 
zorgde ervoor dat wij ons af gingen zetten tegen voorgegeven instituties 
als Kerk en staat: ‘Denk zelf…’, is het motto van de Verlichting. Leuzen als 
‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’, de invoering van natuurlijke rechten 
voor personen door Hugo de Groot (1583-1645), en contracttheorieën van 
de samenleving als die van Thomas Hobbes (Leviathan, 1651), John Locke 
(Second Treatise on Government, 1689) en Jean-Jacques Rousseau (Du con-
trat social, 1762) zijn het gevolg van het denken vanuit het individu naar 
de gemeenschap. Existentialisten als So⁄ren Kierkegaard (1813-1855), Jean-
Paul Sartre (1905-1980) en Simone de Beauvoir (1908-1986) benadrukken de 
persoonlijke vrijheid. Karl Popper (1902-1994) benadrukt de individualiteit 
van de feiten waaruit niet zomaar een algemene wet kan worden afgeleid. 
En Thomas Kuhn (1922-1996) ziet de incompatibiliteit van elkaar aflossende 
wetenschappelijke paradigma’s, waarmee historische continuïteit onder 
druk komt te staan. Postmoderne filosofen als Gilles Deleuze (1925-1995), 
Jean-François Lyotard (1924-1998), Jacques Derrida (1930-2004), Richard 
Rorty (1931-2007) en Jean-Luc Marion (1946) verzetten zich tegen de ‘grote 
verhalen’ en leggen de nadruk op de alterité: de incompatibiliteit van de 
leefwerelden van mensen. Zij beschrijven de andersheid van anderen met 
een indringende scherpte.

Uiteindelijk blijft er van de maatschappij zo een fragmentarisch geheel 
over, dat leidt tot een (communaal of sociaal) ontologisch en epistemisch 
solipsisme, waarin ieder mens of elke groep van mensen gevangen is in 
zijn eigen leefwereld en bewustzijn. Geen enkel instituut, ook de weten-
schap niet, is tegen de aanvallen van dit subjectivistisch eigen gelijk be-
stand. In naam van de individuele vrijheid valt de maatschappij uit elkaar. 
Het cijfer van 2,4 miljoen alleenstaanden in Nederland, een derde van alle 
huishoudens, liegt er niet om. Hoewel bij grote hulpacties wel degelijk 
blijkt dat we niet van meegevoel zijn gespeend, en velen zich als vrijwilli-
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ger inzetten, zijn de verruwing van de manieren van burgers en zelfs poli-
tici niet te overzien.

Toch is het ‘autonome ik’ niet zomaar los verkrijgbaar. De afgelopen 
eeuwen hebben de opkomst gezien van stromingen die dit ik niet slechts 
relativeerden, maar haar bestaansrecht bestreden. Pantheïsten als Baruch 
de Spinoza (1632-1677) en Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) ver-
wierpen de eigenstandigheid van personen, om ze te laten opgaan in een 
groter geheel. Niet voor niets is de vader van het communisme, Karl Marx 
(1808-1883), bij de jonge Hegel in de leer geweest. In zijn reactie tegen een 
doorgeschoten egoïstisch liberalisme worden zowel de bourgeoisie als het 
proletariaat tot een massief collectief waarin het individu niet meer telt. 
Hele bevolkingsgroepen worden door hem over één kam geschoren. 

Een	combinatie	als	oplossing?

De politieke combinatie van de vleugels probeert zich te realiseren in de 
politici van het ‘ideological communitarianism’ of de ‘Third Way’, waarbij 
men bepaalde elementen van het denken vanuit het individu met het den-
ken vanuit de gemeenschap probeert te combineren. In Nederland krijgt 
dit denken vorm in het sociaal-liberale denken van D66. Nog concreter 
heeft het gestalte gekregen in de paarse kabinetten Kok I (1994-1998) en 
Kok II (1998-2002). De vraag is echter of beide vleugels niet een lijf nodig 
hebben. Immers, tussen de almachtige staat en het autonome individu 
blijft er in deze visie niets meer over. De vrijheid van mensen om zich te 
organiseren staat daarmee onder druk. Subsidiariteit (waarover later meer) 
is ook bij slechts een combinatie van links en rechts niet ten volle mogelijk. 
Hoe komen we tot een oplossing?

De	universaliënstrijd	als	paradigma

Het uitgangspunt voor een antwoord zou ik willen zoeken in de mid-
deleeuwen, waar een fundamentele filosofische strijd woedde om de 
realiteit van algemene begrippen, waarbij er tussen twee extremen een 
goede, realistische middenweg gevonden werd. Aan de ene kant stond 
Willem van Ockham (ca. 1288-ca. 1348), met zijn nominalistische idee dat 
algemene begrippen noch in de geest, noch in de werkelijkheid bestaan. 
Alle dingen zijn individueel, algemene begrippen zijn slechts namen. 
Daartegenover had men de volgelingen van Plato, die stelden dat univer-
salia de enige realiteit zijn, waarmee ze de voorrang gaven aan gemeen-
schappelijk zijnden. In het midden stonden onder anderen Abaelardus 
(1079-1142) en Thomas van Aquino (1225-1274), die stelde dat algemene 
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begrippen inderdaad alleen in de menselijke geest bestaan, maar een 
grond hebben in de werkelijkheid, waarmee hij individu en gemeen-
schap beide recht deed.

Een harmonisch begrip van individu en gemeenschap kan niet gevon-
den worden in de combinatie van de twee uitersten. De eigenlijke oplos-
sing ligt in een verdieping van het zicht op het midden. Communitaristen 
als Amitai Etzioni (1929), Alasdair MacIntyre (1929), Michael Walzer (1935), 
Charles Taylor (1931) en Michael Sandel (1953) en personalisten als Emma-
nuel Mounier (1905-1950) hebben tot dit zicht min of meer bijgedragen.

De	persoonlijke	waardigheid	als	uitgangspunt	van	de	

gemeenschap

Het geheim van een oplossing ligt in een speciale opvatting van het mense-
lijk individu, namelijk in zijn of haar persoon-zijn.2 De klassieke definitie 
van de persoon is in Boëthius’ (ca. 480-524/525) termen verwoord: persona 
est individua substantia rationalis naturae, ofwel ‘een persoon is een con-
crete individu in bezit van een redelijke natuur’, een formule die door 
onder anderen Thomas van Aquino wordt overgenomen en die kan gelden 
als het startpunt van de westerse antropologie. Voor de christenen is die 
waardigheid gelegen in het feit dat de mens geschapen is naar Gods beeld 
en gelijkenis (Gen. 1,26). Door zijn redelijke natuur, maar bovenal zijn 
bovennatuurlijke oorsprong, heeft de menselijke persoon een unieke, in-
trinsieke en onaantastbare waarde, vanaf het moment van de conceptie, tot 
aan de natuurlijke dood. Het is het enige wezen dat omwille van zichzelf 
geschapen is. Hierop zijn alle mensenrechten gebaseerd.

Juist de mens, als imago dei (‘beeld van God’), is niet slechts individu, 
maar persoon. Dit betekent dat hij geen afgesloten geheel is, maar met 
zintuigen en geest openstaat voor zijn hele omgeving. Daarmee is hij als 
het ware geboren om in een communitas personarum te leven. Als we de 
drievoudige indeling van Aristoteles en Thomas van Aquino volgen, is hij 
na zijn geboorte lichamelijk zelfs langer afhankelijk van zijn ouders dan 
enig andere diersoort, is zijn emotionele groei van anderen afhankelijk en 
is ook taal en denken zonder anderen niet denkbaar.

Vanuit dit persoon-zijn komt een aantal aspecten naar voren die consti-
tutief zijn voor elke vorm van menselijke samenleving en organisatie: 1. de 
gemeenschappelijke natuur van de mensen; 2. gemeenschappelijke doe-
len; 3. de waarden en normen die daaruit voor die gemeenschap kunnen 
worden afgeleid; 4. de dialoog, solidariteit en tolerantie; 5. wijzen van or-
ganisatie binnen de staat; subsidiariteit; 6. de facilitering en sanctionering 
door de overheid; en 7. goed burgerschap.
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Gemeenschappelijke menselijke natuur
De basis van de menselijke samenleving wordt gevormd door de mense-
lijke natuur. Daarmee bedoel ik de gemeenschappelijke basisaard van alle 
mensen, van conceptie tot dood. Onder alle culturele en godsdienstige 
verschillen ligt het wezen van de mens. Door DNA-onderzoek weten we dat 
we lichamelijk allemaal familie van elkaar zijn, tot één natuur behoren. De 
menselijke natuur is daarbij wezenlijk anders dan die van apen – de men-
selijke intelligentie is niet slechts gradueel maar wezenlijk verschillend 
van die van de andere primaten. Die specifieke natuur is volledig aanwezig 
vanaf de conceptie. Het hebben van een handicap doet niets af aan die na-
tuur en haar waardigheid: het zijn mensen die gehandicapt zijn, kinderen 
van mensen. De mens is door zijn lichamelijk-geestelijke natuur bewoner 
van twee werelden.

Met name wat betreft het bestaan en/of het kenbaar zijn van deze alge-
meen menselijke natuur bestaan er in onze democratische postmoderne 
tijd echter veel twijfels of pertinente ontkenningen. Zo beschreef C.S. 
Lewis (1898-1963) in zijn The Abolition of Man (1943) met een profetische 
blik de moeilijkheden die ontstaan wanneer de mens door de techniek zijn 
biologische organisme kan gaan veranderen. Ook filosofe Donna Haraway 
(1944) minimaliseert de onveranderlijkheid van de menselijke natuur door 
de technische mogelijkheden te verkennen. Lewis en Haraway zijn daarin 
niet de enigen.

Voor het basisvertrouwen onder elke vorm van samenleven, op zowel in-
ternationaal, nationaal als lokaal niveau, en bij elke mogelijke staatsvorm, 
inclusief de democratie, is de erkenning en onaantastbare waarde van deze 
menselijke natuur met de bijbehorende waarden onontbeerlijk. Een fun-
damentele discussie over deze grondslag van de samenleving is gehouden 
tijdens de ontmoeting van de filosoof Jürgen Habermas en kardinaal Jo-
seph Ratzinger op maandag 19 januari 2004 in München.3 De laatste achtte 
een dergelijk fundament noodzakelijk voor elke politieke staatsvorm. De 
Neurenbergse processen tonen immers aan dat democratieën ook onrecht-

vaardige wetten kunnen opleveren, 
en dat democratie zelf dus niet 
voldoende basis kan bieden voor de 
menselijke samenleving.4 We heb-
ben behoefte aan een fundament 
dat uitgaat van de intrinsieke men-
selijke waardigheid. Er is daarom 

ook vernieuwde aandacht voor het natuurrecht, en voor de relativiteit van 
de democratie als waardegenererend systeem.

De Kerk is ook optimistisch over de mogelijkheid van het kennen van 

Het christendom sluit elke 
vorm van xenofobie of 
vreemdelingenhaat uit
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die onderliggende natuur. Met name in de encyclieken Veritatis splendor 
(1993), Evangelium vitae (1995) en Fides et ratio (1998), maar ook in andere 
teksten, bevestigt ze tegenover de bijna als vanzelfsprekend aangenomen 
relativistische, agnosticistische en scepticistische vooronderstellingen van 
de democratie de mogelijke kennis van de gemeenschappelijke waarden 
die onder de cultuur en het democratische politieke bestel liggen.5 Tegelijk 
stelt ze dat er in deze visie voldoende diversiteit overblijft. Het christen-
dom brengt geen monisme, noch is ze een fundamentalistische ideologie. 
Ze sluit elke vorm van xenofobie of vreemdelingenhaat uit.

Gemeenschappelijke doelstellingen. Het algemeen welzijn
Het is voor groeps- en staatsvorming niet voldoende tot dezelfde soort te 
behoren. Al volgens Plato, maar bijvoorbeeld ook Thomas van Aquino is 
de gerichtheid op een gemeenschappelijk doel, het algemeen welzijn, de 
wezenlijke grondslag van elke samenleving. Het doel van de staat is dan 
ook zowel de individuele, persoonlijke groei, als de gemeenschappelijke 
vervolmaking mogelijk te maken. Zoals Arthur-Fridolin Utz het samenvat: 
‘Het bonum humanum, als het natuurlijk gegeven algemeen welzijn, be-
staat in de door de wederzijdse hulpverlening van de mensen te bereiken 
materiële, culturele en zedelijke waarden, die de persoonlijke voltooiing 
van alle in een gemeenschap geïntegreerde concrete mensen uitmaken.’6

Thomas van Aquino stelde al: ‘Hoe hoger het doel van de regering, hoe 
bewonderenswaardiger die regering is.’7 Anderzijds is hij in dezelfde tekst 
realistisch genoeg om de onmogelijkheid van de staat te erkennen als het 
gaat om de groei van de goddelijke deugden. Wat betekent het zoeken van 
een middenweg tussen deze uitersten voor het bepalen van de inhoud van 
het algemeen welzijn van de staat? In ieder geval ook dat hij zich niet al-
leen met economie moet bezighouden. ‘Het lijkt inderdaad soms alsof hij 
[de mens] alleen bestaat als producent of consument van consumptiegoe-
deren, of als voorwerp van het bestuur van de staat, terwijl men vergeet 
dat de samenleving van de mensen niet de markt of de staat tot doel heeft, 
aangezien zij een bijzondere waarde in zichzelf heeft, welke de staat en de 
markt moeten dienen.’8 Ja, de staten worden geacht een brede, mondiale 
visie op de toekomst van de mensheid te ontwikkelen. Deze voorziet ook in 
een voorwaardenscheppend klimaat om het geestelijk heil van de mensen 
mogelijk te maken.

Gemeenschappelijke waarden-en-normenstelsels
Gemeenschappelijke waarden en normen kunnen alleen maar vanuit 
gemeenschappelijke doelen worden afgeleid. Dit wordt in het publieke 
debat vaak vergeten. Publieke waarden en normen zijn de vleugels van de 
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gemeenschappelijke natuur van de mens naar zijn gezamenlijke bestem-
ming, hier en in het hiernamaals. De gemeenschappelijke waarden en nor-
men in onze maatschappij ontstaan als het ware vanzelf, als we onszelf met 
anderen committeren aan een gemeenschappelijke opdracht, zending en 
missie ten aanzien van de maatschappij.

In The Abolition of Man geeft C.S. Lewis een overzicht van gemeenschap-
pelijke fundamentele waarden en normen uit verschillende religies: het 
zijn de verschillende formuleringen van de gulden regel. Die vormen al 
een grond van wederzijdse herkenning en erkenning waarop een verdere 
dialoog over richting en inrichting van de samenleving kan voortbouwen. 
Het document Gaudium et spes van het Tweede Vaticaans Concilie noemt 
nog een paar van deze onvervreemdbare uitgangspunten van het waarden-
en-normensysteem van de staat, zoals het absoluut verbod op martelen, 
slavernij en prostitutie.9 Te zoeken valt hier naar waarden en normen die 
niet afhangen van het mens-, wereld- en godsbeeld, maar die gegeven zijn 
binnen het kader van de natuurlijke kennis van de waardigheid van de 
mens, en die de grondslag vormen voor elke vorm van samenleving.

Uitwisseling en wisselwerking tussen mensen. Dialoog
Hoe komen we tot de kennis van die gemeenschappelijke doelstellingen, 
tot een gedeeld waarden-en-normenstelsel, waarmee de basisvoorwaar-
den voor een goede maatschappij gegeven zijn? De ideale weg daartoe is 
die van dialoog. Dialoog in waarheid en liefde.10 Die leidt idealiter tot een 
waardering van ieders complementaire inbreng, en tot een gedeelde inte-
grale visie. Paulus (Rom. 12 en I Kor. 12) geeft ons hiervoor het beeld van een 
lichaam met verschillende organen.

Die dialoog leidt tot empathie en solidariteit. Een van de belangrijkste 
pijlers van de katholieke sociale leer is juist het principe dat geen mens 
alleen moet hoeven te blijven in zijn of haar nood. Dit hoort tot de iustitia 
commutativa: ‘Sociaaleconomische problemen kunnen slechts opgelost 
worden met behulp van alle vormen van solidariteit: solidariteit tussen ar-
men, tussen rijken en armen, tussen arbeiders, tussen werkgevers en werk-
nemers in ondernemingen, tussen naties en volkeren. Internationale soli-
dariteit is een eis van morele aard. De wereldvrede hangt ervan af. De deugd 
van solidariteit reikt verder dan het verschaffen van materiële zaken.’11 Hij 
kan ook bestaan in het geven van je leven voor je vrienden (Joh. 15,23).

Soorten	dialoog

De dialoog is noodzakelijk, zowel tussen de aanhangers van verschillende 
richtingen binnen religies, als tussen leden van de verschillende religies 
onderling en met mensen die niet geloven.12 De vier soorten dialoog die 



Everard	de	Jong

Over de verhouding tussen diversiteit en gezamenlijkheid

77

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2010

de katholieke Kerk voorstelt, zijn: de dialoog van het dagelijks leven, de 
dialoog ten bate van de gemeenschappelijke diaconie, de dialoog van de 
religieuze ervaringen en spiritualiteit, en de dialoog van de specialisten: 
theologen en godsdienstwetenschappers.13 Vertaald in politieke termen 
zouden deze vormen van dialoog concreet kunnen zijn: de dialoog van 
buurtbewoners over alledaagse dingen, de dialoog over samenwerking in-
zake hulpverlening, de dialoog over diepere beweegredenen van mensen, 
en een meer wetenschappelijke benadering van hun diepste motivaties.

Omgaan	met	tegengestelde	waarheidsclaims

Het fundament van de dialoog in vrijheid is het zoeken van de waarheid. 
‘De mens is vooral een wezen dat de waarheid zoekt en ernaar streeft vol-
gens die waarheid te leven en haar te verdiepen in een dialoog die de voor-
bije en toekomstige generaties ontvangt.’14 Dit impliceert de mogelijkheid 
zich te vergissen en zelfs spijt te betuigen. De katholieke Kerk wijst een 
soort scepticisme in religiosis, waarbij de waarheidsvraag überhaupt niet 
meer gesteld kan worden, of waar geen onwaarheden of afgoden meer be-
staan, en iedereen gelijk heeft, af. Religieuze uitspraken zijn niet slechts 
gevoelsuitingen, maar maken aanspraak op betrouwbare kennis en bezit-
ten daardoor een waarheidsclaim.15

Natuurlijk komen we hier bij een fundamenteel probleem voor de staat. 
Wat te doen met contradictorische waarheidsclaims van verschillende 

groeperingen? Een voorbeeld uit 
de politiek: wanneer er, om ruzie te 
vermijden, geen inhoudelijke ar-
gumenten voor een goede samenle-
ving op religieuze gronden naar vo-
ren gebracht kunnen worden, zoals 
bijvoorbeeld John Rawls prefereert, 
en rechtvaardigheid zich dan alleen 

nog met procedures mag bezighouden. Dan ontneem je mensen de diepste 
motivatie van waaruit ze hun bijdrage aan de maatschappij willen leveren. 
Waarom zou niet ook, ja juist op een dieper niveau gesproken mogen en 
moeten worden over de richting waarheen onze samenleving gaat? Zoals 
Charles Taylor terecht zei: ‘De voorzichtige strategie heeft slechts zin van-
uit de aanname dat het dilemma onvermijdelijk is, dat de hoogste spirituele 
aspiraties moeten leiden tot verminking of destructie. Maar ik aanvaard 
dit dilemma niet voetstoots als ons onvermijdelijk lot. Dit dilemma is geen 
ijzeren noodlot, maar in zekere zin onze grootste intellectuele en spirituele 
uitdaging.’16 Gevaar is ook dat als de diepere motiveringen van mensen niet 
worden gehoord, ze ondergronds tot destructie en anarchie kunnen leiden.

Ontneem mensen niet de 
diepste motivatie van waaruit 
ze hun bijdrage aan de 
maatschappij willen leveren
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Hoe gaan we dan op een gezonde wijze om met verschillende waarheids-
claims? Dialogisch met elkaar omgaan is de middenweg tussen enerzijds 
een gebrek aan interesse, een ‘lege tolerantie’, ja zelfs onverschilligheid en 
acedia,17 en anderzijds een allesomvattend relativisme en actief pluralisme 
dat ook schadelijke en agressieve verschillen en zelfs contradicties goed-
praat.18 De juiste houding lijkt me dan ook om vanuit eenmaal gevonden 
op de persoonlijke waardigheid gegrondveste gemeenschappelijke waar-
den een ‘committed dialogue’ te voeren, die probeert verder te komen.19 
Ook hier geldt weer de gulden middenweg van het gematigd realisme.

Tolerantie is niet de dwingend opgelegde neutraliteit van de staat. Im-
mers, echte, positieve tolerantie van andersdenkenden kan alleen maar 
gebaseerd zijn op het erkennen van een wezenlijke voorwaarde tot geeste-
lijke groei, namelijk de vrijheid van geweten, en daarmee op de menselijke 
waardigheid die daaraan ten grondslag ligt. Uiteraard is ook een negatieve 
argumentatie voor tolerantie mogelijk, namelijk het voorkomen van een 
groter kwaad, waarbij tolerantie dan niet instemming of zelfs meedoen 
met impliceert. Het is daarom bij het tolereren van andermans afwijkende 
opvattingen voor een christen niet nodig zijn eigen mening op te geven. 
Integendeel, juist als christen is het mogelijk, ja een plicht om anderen te 
respecteren in hun fundamentele recht op vrijheid van geweten en gods-
dienst.

Maar ook het actief pluralisme heeft zijn grenzen. Wanneer de menselij-
ke waardigheid wordt aangevallen, kan men dat niet tolereren. Er bestaan 
wel degelijk onaanvaardbare opties, zoals de ideologie om de verschillen 
te koesteren omwille van de verschillen. Men moet niet vervallen in de 
dictatuur van de (vaak seculiere) eenheidsworst of in de nominalistische 
verscheidenheid en anarchie.

Wijzen van organisatie binnen de staat. Politiek systeem en subsidiariteit
Interessant genoeg spreekt de katholieke Kerk zich niet uit over een ideale 
staatsvorm.20 Wel heeft ze bepaalde uitgangspunten. Een van de belang-
rijkste principes van de katholieke sociale leer is het principe van subsi-
diariteit, een principe genoemd in de encycliek Rerum Novarum (1891) en 
uitgewerkt in Quadragesimo Anno (1931), dat stelt dat een hogere organisa-
tie niet moet doen wat op een lager niveau gedaan kan worden. Als zodanig 
opent dit principe de gulden middenweg tussen het collectivisme en het 
individualisme, door het maatschappelijk middenveld mogelijk te maken.

Deze subsidiariteit heeft allereerst betrekking op het gezin, ‘de hoek-
steen van de samenleving’. Toch heeft ook de staat uiteraard zijn eigen 
verantwoordelijkheid. Die bestaat niet in het achterhalen van de religieuze 
waarheid, noch in het verdedigen daarvan, hoewel het niet altijd duidelijk 
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is of de kennis van wel te verdedigen ‘seculiere’ waarden en normen los van 
een religieuze gemeenschap verkregen is. Volgens de katholieke Kerk is het 
recht op leven, vanaf de conceptie tot aan de natuurlijke dood, een natuur-
lijk grondrecht dat de staat in ieder geval moet verdedigen. Helaas zien veel 
mensen dit als een puur religieus gefundeerd standpunt. Duidelijk is dat 
het tevens tot het domein van de staat behoort om voorwaarden te schep-
pen waaronder de leden van de samenleving het beste hun talenten kunnen 
ontdekken en ontplooien, waaronder ook de spirituele begaafdheden.

Een moeilijk te beantwoorden vraag is wat de passende grenzen zijn die 
de staat aan de uitoefening van religieuze overtuigingen kan stellen. Over 
deze grenzen wordt gesproken in Dignitatis humanae 2-4. Tot hoe ver kan 
het garanderen van gewetensvrijheid gaan? Welke criteria gelden daar-
voor? In hoeverre moeten religies die in tegenspraak zijn met de funda-
mentele menselijke waardigheid en de eruit voortvloeiende mensenrech-
ten in toom gehouden worden door een staat die wellicht zelf niet duidelijk 
heeft waar de fundamentele waardigheid van de mens uit bestaat? Wat zijn 
de bronnen van de openbare orde en zedelijkheid, als deze niet religieus 
zijn geïnspireerd?21 Deze vragen ondersteunen een pleidooi om aanhan-
gers van religies, via de politici, over deze grenzen te laten meepraten.

Sancties. Gezag van de staat en verplichtingen van burgers
Jonathan Wolff, die een vorm van pluralisme verdedigt, komt ondanks zijn 
afkeer van gemeenschappelijkheid tot de volgende, door hemzelf als dog-
matisch bestempelde, conclusie: ‘I assume that all individuals have certain 
duties of justice to provide assistance to other individuals who meet cer-
tain conditions.’22 Blijkbaar is het ook voor hem niet mogelijk mensen in 
een puur pluralistische samenleving zonder enige vorm van verplichting 
naar elkaar toe samen te laten leven.

De vraag is nu waar die verplichting tot goed burgerschap vandaan 
kan komen. In ieder geval niet van een op biologische evolutie gebaseerde 
ethiek, die slechts toevallige mutaties en natuurlijke selectie kent. Die 
levert geen normatieve ethiek op. En ze weet al helemaal geen raad met 
altruïsme, omdat juist de zelfopofferende leden van de gemeenschap geen 
nakomelingen hebben, en dus allang uitgestorven zouden moeten zijn. 
Een louter beroep op de op toeval gebaseerde en geen bindende richting 
hebbende evolutionaire biologie lijkt nauwelijks iets van dit probleem te 
verhelderen, laat staan verklaren. Immers, wanneer de ontwikkeling van 
de soorten louter toevallig zou zijn, dan kan er voor geen enkele soort ooit 
een verplichte richting voor de toekomst worden gevonden, en is er geen 
enkele normering van handelingen mogelijk. Strikt gesproken zijn chaos, 
anarchie, immoraliteit en zedeloosheid in zo’n ‘systeem’ even acceptabel 
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als rechtvaardigheid en vrede. Sociaal gedrag is niet méér te prefereren 
dan asociaal gedrag.

Daarbovenop komt nog dat ethiek als normatieve wetenschap niet kan 
worden afgeleid uit pure bestaande feiten of zelfs waarden. Dit wel te doen 
leidt tot de zogenaamde natural fallacy, het afleiden van ought vanuit is, 
het ‘moeten’ vanuit het ‘zijn’. Het Tweede Vaticaans Concilie stelt op Bij-
belse grond dat de maatschappij gezag nodig heeft, en dat dat gezag van 
God komt.23 Uiteindelijk echter zetelt het inzicht en het gevoel te moeten 
gehoorzamen aan de overheid in het geweten van de mens.24 Dat dit gewe-
ten uiteindelijk, althans in haar ‘sense of duty’ teruggrijpt op de Eeuwige 
Wetgever, wordt overigens mooi uitgewerkt door John Henry Newman.25 
Het is niet voor niets dat China het christendom en andere godsdiensten 
nu steeds meer ‘toelaat’: het ziet dat religies het moreel en de moraal van 
de mensen bevorderen. Verplichtingen die wij hebben tegenover elkaar, de 
samenleving en de overheid zijn uiteindelijk alleen religieus te funderen.

Goed burgerschap gaat verder dan tolerantie en binnen de grenzen van de 
wet blijven. In vrijheid dienen
Bij ons bezoek aan de president van Syrië, Assad, samen met kardinaal 
Rouco Varela van Madrid, die namens de paus de viering van de sluiting 
van het Sint-Paulusjaar in 2009 in Damascus voorzat, stelde deze president 
dat christenen en moslims dezelfde geschiedenis van Syrië deelden. Beide 
soorten gelovigen hebben bijgedragen aan de huidige cultuur van onder-
linge verdraagzaamheid. Maar samen dragen ze dan ook de verantwoor-
delijkheid voor de huidige samenleving. Dit lijkt me helemaal te kloppen. 
Uiteindelijk vraagt goed burgerschap een gecoördineerde doelordening 
op gemeenschappelijke waarden. Daarbij is de kernvraag door president 
J.F. Kennedy verwoord: ‘…ask not what your country can do for you – ask 
what you can do for your country.’26 Verschil mag er zijn, verschil is goed, 
als het maar geordend is op het gemeenschappelijk welzijn van allen.

Wat is dan voor christenen de bijdrage aan de maatschappij? Christe-
nen zijn in, en niet van de wereld, en doen méér dan de wetten voorschrij-
ven. Het hoofdgebod van Jezus is immers niets minder dan de liefde, die 
uitgaat boven de wet (Mt. 22,37-40).
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Provinciale Staten van Noord-Brabant.

door Kees Jan de Vet

De afgelopen tijd is volop onderkend dat nieuwe 
maatschappelijke en bestuurlijke vitaliteit alleen kan 
ontstaan wanneer directer wordt aangesloten bij het 
woon- en leefklimaat van burgers op lokaal niveau. Maar 
de praktijk is weerbarstiger dan de leer. Het werkelijk 
vertrouwen in lokaal bestuur is nog volstrekt onvoldoende 
ontwikkeld. De benodigde forse reductie van Haagse 
beleidsambities kan voor gemeenten een welkome bevrijding 
betekenen.

Vertrouwen in lokaal bestuur 
volstrekt onvoldoende

‘Bestuurlijke	nabijheid’	en	‘bestuurlijk borgen dat leven zich hech-
ten kan’ zijn geen abstracte of gedateerde noties, maar vormen naar mijn 
overtuiging de essentiële ijkpunten voor het succes van het lokaal bestuur 
van de toekomst. Op Ameland kan die nabijheid anders worden ingekleurd 
dan in Amsterdam, juist omdat de inwoners van Amsterdam vanuit een 
stedelijke oriëntatie andere verwachtingen hebben hoe zij samenleven 
betekenis willen geven. Wanneer we Amsterdam besturen als Ameland 
gaat het even fout als wanneer we Ameland met de stedelijke ambitie van 
Amsterdam bekijken. De kracht en kleur van de lokale democratie wordt 
door inwoners en hun eigen maatschappelijke en culturele verbanden zelf 
getekend.

Het is van alle tijden dat inwoners zelf betekenis geven aan samenleven; 
die betekenis krijgt vorm in een buurt, op school, in een ziekenhuis, een 
theater of bij een hockeyvereniging. Mensen zetten zich in als vrijwilliger 
voor het asielzoekerscentrum, als bestuurslid van de Kamer van Koophan-
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del of in het schoolbestuur omdat een van hun kinderen op die school zit. 
Met een grote drive worden grote maatschappelijke prestaties vaak geheel 
door vrijwilligers neergezet. Met passie en bezieling zijn velen bereid in de 
samenleving van 2010 verantwoordelijkheid als een vanzelfsprekendheid 
op zich te nemen. Zowel op Ameland als in Amsterdam. Bijna probleem-
loos, zou je zo zeggen.

Het samenspel tussen overheid en inwoners is geen abstractie, maar 
een dagelijkse werkelijkheid. In het verwachtingspatroon tussen inwoners 
en overheden op rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau is echter een 
fundamentele kloof gegroeid die van invloed is op de gezagsrelatie van de 
overheid in de samenleving; de beelden van teleurstelling, ongenoegen, 
vervreemding en desinteresse in de politiek zijn al uitputtend beschreven. 
Maar ook al ben je somber over de lokale politiek, dat wil niet zeggen dat je 
niet tegelijkertijd hoopvol kunt zijn over de vitaliteit van de lokale samen-
leving – juist daar ligt voor mij ook de bron voor nieuwe christendemocra-
tische politiek in de samenleving van het komend decennium.

Het besturen van een gemeente in 2010 is een ingewikkeld samenspel 
met inwoners, maar is ook vooral ingegeven door ordenende kaders van 
andere overheden. Die kaders vormen steeds meer een werkelijkheid op 

zichzelf. Op alle beleidsterreinen 
van de gemeentelijke overheid zijn 
juridische, financiële en andere af-
hankelijkheidsrelaties tussen over-
heden ontstaan die bijna een wereld 
op zich zelf geworden zijn. Het be-
grip ‘lokale autonomie’ heeft door 
de relaties met andere overheden in 
de afgelopen jaren een steeds be-
perktere betekenis gekregen. Haag-
se ambities over de inrichting van 

de samenleving werden vaak gedetailleerd voorgeschreven in regelgeving 
en financiële arrangementen, waardoor een gemeentebestuur anno 2010 
met handen en voeten gebonden is aan andere overheden en vaak ook niet 
meer zelf tot keuzes kan komen die passen bij de eigenheid van de lokale 
gemeenschap. Er bestaat bij de rijksoverheid een neiging zich rechtstreeks 
te bemoeien met het woon- en leefklimaat; met wijken, met wonen en met 
integratie. De minister voor Wijken, Wonen en Integratie is hier maar een 
voorbeeld van. Voor gemeenten kan het aantrekkelijk zijn een krachtwijk 
te hebben in de beleidsconceptie van de rijksoverheid, maar het is dan wel 
een construct van een Haagse werkelijkheid. Geen burger en dus ook geen 
wijk in Nederland is identiek, en wanneer inrichtingsvoorschriften voor 

Wanneer inrichtings-
voorschriften voor 
Vogelaarwijken leidend zijn 
voor de beleidsontwikkeling op 
lokaal niveau, is dat een teken 
van vervreemding
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Vogelaarwijken leidend zijn voor de beleidsontwikkeling op lokaal niveau, 
is door die Haagse werkelijkheid de vervreemding op lokaal niveau in we-
zen begonnen. Inrichtings- en sturingsambities van lokale, provinciale en 
nationale overheden samen geven dan het beeld waar de inwoners steeds 
minder warme gevoelens voor hebben. In ruil voor een aanmoedigings-
subsidie van de gemeente een gedetailleerde verantwoordingsrapportage 
overleggen die in geen enkele verhouding staat tot het eventueel te ont-
vangen bedrag; het is díe politiek waar ze geen tijd meer in willen steken 
of niet meer bij willen horen. Het is de afhankelijkheid van een overheids-
systeem dat een doel op zichzelf is geworden en daarmee steeds verder af 
staat van de authentieke lokale samenleving.

De	lokale	overheid	is	een	sterke	gemeente

Wat hebben inwoners echt nodig? Wat past bij de inwoners van de ge-
meente Ameland, en wat bij die van de gemeente Amsterdam? Dit soort 
vertrekvragen zou leidend moeten zijn bij de nieuwe collegeprogramma’s 
die deze maanden voor de nieuwe bestuursperiode van gemeenten wor-
den ontwikkeld. Juist de start van nieuwe colleges is een momentum voor 
herbezinning. Naar mijn overtuiging kan die bezinning juist nu niet fun-
damenteel genoeg zijn. Door de budgettaire crisis van de overheid kan die 
heroverweging nu ook niet meer vrijblijvend zijn. Naarmate de basisvra-
gen fundamenteler op de politieke tafel van het gemeentebestuur komen 
te liggen, zal de politiek meer maatschappelijke aandacht, dialoog en 
wervingskracht naar inwoners kunnen genereren. Als het een budgettaire 
discussie van de binnenwereld van het stadhuis wordt, zal de vervreem-
ding alleen maar toenemen. Er zijn dus volop kansen.

Minder subsidies voor thuiszorg, cultuur, sport; minder investeringen 
in infrastructuur; een lager voorzieningenniveau, bijvoorbeeld het minder 
vaak ophalen van huishoudelijk afval; minder ambtenaren. Achter al deze 
vragen schuilt vooral een politieke opvatting over de inrichting van de lokale 
samenleving; die is echter nog fundamenteler dan het op orde brengen van 
de gemeentelijke financiën na de heftige economische recessie van de afge-
lopen tijd. Wanneer we de overtuiging doordenken dat inwoners primair 
zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven en dat de overheid er slechts 
is voor die zaken waarvoor die inwoners echt niet zelf kunnen zorgen, ligt 
daar het vertrekpunt om in elke gemeente een lokale bestuursagenda op te 
bouwen. Het probleem op dit moment is helaas dat het lokale bestuur, c.q. 
de lokale autonomie zó is ingesnoerd dat die afhankelijkheidsrelaties tussen 
overheden de bestuursagenda van gemeenten is gaan vormen.

Het samenspel tussen overheden is in het verleden top-down gegroeid 
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en geordend, waarbij maatschappelijke ambities van rijk, provincies en 
gemeenten via regelgeving en financiële kaders zó zijn uitgewerkt en voor-
geschreven dat men door de bomen van beleid en nog meer beleid het bos 
niet meer ziet. De lokale agenda is dan niet meer leidend, maar slechts een 
afgeleide van wat andere overheden in de aanbieding hebben.

Vanuit heel verschillende Haagse invalshoeken is de afgelopen tijd on-
derkend dat nieuwe maatschappelijke en bestuurlijke vitaliteit (slechts) 
kan ontstaan wanneer directer wordt aangesloten bij het woon- en leef-
klimaat van burgers op lokaal niveau. De Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid gaf in haar rapport Vertrouwen in de buurt het advies 
om bij de ontwikkeling van overheidsbeleid uit te gaan van burgers en 
hun organisaties in wijken.1 De VNG deed vanaf 2005 een duit in het zakje 
met de publicaties Wil tot verschil, De eerste overheid en recent Knollen of 
citroenen.2 De Raad van State kwam in haar periodiek bericht over de inter-
bestuurlijke verhoudingen op grond van haar verkenning tot de conclusie 
dat in de toekomst in het contact tussen overheden vooral gebouwd moet 
worden op de peilers van gemeenten.3 Maar in al deze beschouwingen is 
de primaire invalshoek de inwoner, en komt de gemeentelijke structuur 
op de tweede plaats. De gemeente kan voor de inwoners de meest nabije 
overheid zijn, maar dat is nog geen enkele garantie of automatisme. De 
gemeentepolitiek zal ambitieus moeten zijn in de lokale agendasetting. Er 
liggen kansen om juist in de komende sobere tijden tot een nieuwe lokale 
rolinkleuring, een paradigmawisseling te komen. Er moet worden verkend 
waarvoor de inwoners weer zelf verantwoordelijkheid kunnen nemen, 
waarna kan worden gekeken welke complementaire rol dan voor de nieuwe 
overheid is weggelegd.

Gemeenten	en	decentralisatie

Om tot een specifiek Amsterdamse of Amelandse agenda te komen, moet 
de lokale overheid wel ergens over gaan. We kunnen vaststellen dat ge-
meenten over de ontwikkeling van hun takenpakket in de afgelopen tien 
jaar niet hoeven te klagen. Belangrijke beleidsterreinen als inkomens en 
werkgelegenheid werden gedecentraliseerd in het kader van de Wet werk 
en bijstand; op het welzijnsterrein werd via de Wet maatschappelijke on-
dersteuning breed ingezet op gemeenten; en op het fysieke terrein wordt 
via de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de verantwoorde-
lijkheid voor het brede fysieke terrein van wonen, ruimtelijke ordening en 
milieu bij gemeenten gelegd.

Het kernprobleem daarbij is dat gemeenten bij de inkleuring van die 
verantwoordelijkheid weer geketend zijn aan randvoorwaarden: gedetail-
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leerde voorschriften, financiële condities, verticaal toezicht en vaak zeer 
omvangrijke rapportageverplichtingen die door andere overheden worden 
opgelegd. Het werkelijk vertrouwen in lokaal bestuur is nog volstrekt on-
voldoende ontwikkeld. Met twee verschillende actuele voorbeelden van de 
zojuist genoemde wetten wil ik illustreren dat de rijksoverheid de kunst 
van het loslaten nog niet beheerst.

De Wabo is door de integratie van 25 vergunningenstelsels in de fysieke 
omgeving – met daarbij de decentralisatie van de meeste milieubevoegd-
heden van de provincie naar gemeenten – een zeer grote operatie. Wan-
neer dan is afgesproken dat voor zeer specialistische milieuvraagstukken 

(bijvoorbeeld op het terrein van 
fijn stof of geluid) overal tussen 
gemeenten bovenlokale samenwer-
kingsverbanden worden gevormd, 
is het principieel de vraag waarom 
de takenpakketten die tussen ge-
meenten zelf worden afgesproken 

ook weer door de rijksoverheid moeten worden vastgelegd in gedetailleer-
de uitwerkingsregelgeving.

Ook op het terrein van werk en inkomen zie ik overal samenwerking ont-
staan tussen gemeenten en het UWV WERKbedrijf. Natuurlijk is de kwaliteit 
van dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers daarbij buitenge-
woon wezenlijk. Maar ook hier is de principiële vraag of het Ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van dienstverlening moet 
voorschrijven via regelgeving in een algemene maatregel van bestuur. Geef 
gemeenten geen halve verantwoordelijkheden, maar lucht en ruimte – 
geef Breda de mogelijkheid om de zaken anders te regelen dan Apeldoorn. 
Dit legt de verantwoordelijkheid scherper bij de gemeenten; halve verant-
woordelijkheid is ingewikkeld voor een gemeente, en leidt tot diffuse si-
tuaties. Er gaat dan veel energie verloren aan verkeer tussen overheden, en 
het verhindert gemeenten tegelijkertijd om in hun lokale omgeving kleur 
te geven aan het gedecentraliseerde rijksbeleid.

Lokale	kleur	is	een	lokale	afweging

Er is afgelopen jaren breed onderkend dat juist op gemeentelijk niveau 
kleur en kracht gegeven kan worden aan het leefklimaat van mensen. Van-
uit die optiek kan in een gemeente waar bijvoorbeeld bevolkingskrimp 
een actueel thema is, steviger worden gestuurd dan wanneer we vanuit de 
nationale optiek alle gemeenten uniform beschouwen. Dit vergt van de 
nationale overheid een andere opstelling: gemeenten moeten op lokaal 

Geef gemeenten geen halve 
verantwoordelijkheden, maar 
lucht en ruimte
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niveau veel sterker tot lokale afwegingen kunnen komen. In de context van 
de afwegingen die binnenkort in de twintig werkgroepen van het kabinet 
worden gemaakt, is het goed een fundamentele beleidsversobering tus-
sen overheden stevig op de politieke agenda te zetten, en ook in de nieuwe 
verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen moet deze worden op-
genomen.

Als we de lokale afweging willen stimuleren, is het dus de vraag waarom 
de rijksoverheid nog zoiets ambieert als het Vogelaar- of prachtwijkenbe-
leid. Eerst roomt de minister van WWI middelen af, om vervolgens met 
zijn dure ambtenaren programma’s te bedenken wijken waarvan men te 
weinig weet, waarbij dan ook andere corporaties moesten meebetalen? Is 
het niet effectiever als een (bijvoorbeeld) Amsterdamse woningbouwcorpo-
ratie in direct overleg met het lokale gemeentebestuur prestatieafspraken 
maakt?

Het omsluizen van geldstromen is bovendien een arbeidsintensieve 
werkwijze van de rijksoverheid. Mede tegen die achtergrond is het een 
reële benadering van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda om in 
haar rapport Op weg naar houdbare overheidsfinanciën te pleiten voor een 
structurele bezuiniging van 12 miljard euro door minder overheidsbureau-
cratie. Het gaat dan wat mij betreft om een fundamentele beleidsversobe-
ring bij de rijksoverheid, een daaraan gerelateerde impuls van versobering 
en bundeling van wetgeving, en een bijbehorend fundamenteel afgeslankt 
rijksambtenarenapparaat.

Beleidsversobering	rijksoverheid	kans	voor	gemeenten

Ten principale is er een breed gedragen overtuiging dat op lokaal niveau 
bestuurlijke nabijheid in het woon- en leefklimaat van inwoners het best 
tot zijn recht kan komen. Langs die weg kan een agenda worden inge-
kleurd die specifiek voor Amsterdam of Ameland is. De afgelopen jaren is 
er nog te weinig vooruitgang geboekt om op lokaal niveau echt in te spelen 
op lokale kwesties – overheden zijn in hun beleidsontwikkeling aan elkaar 
geketend. Het politieke debat is daarmee verworden tot een naar binnen 
gerichte overheidsexercitie over de geketende beleidsontwikkeling tussen 
overheden. Daar zijn inwoners niet mee bezig; ze haken dan ook onmiddel-
lijk af. Door de economische crisis moet er in de komende bestuursperiode 
fors worden bezuinigd op alle overheidsuitgaven. Dit biedt volgens mij een 
kans om fundamenteel op lokaal niveau te agenderen waar de inwoners 
zelf voor verantwoordelijk zijn, en waar dan vervolgens de nieuwe comple-
mentaire overheidsrol komt te liggen. Gemeentepolitiek krijgt meer kleur 
en kracht als nieuwe gemeenteraden daar een nieuwe agenda voor de toe-
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komst voor weten te formuleren. Langs die kant kan ook afhankelijk van de 
lokale omstandigheden een nieuwe gemeentelijke agenda inhoud krijgen; 
een inhoud die in Amsterdam anders zal zijn dan op Ameland. Bij die grote 
opgave hoort een beleidsversobering van de rijksoverheid en rijksregel-
geving; de budgettaire opgave maakt dit dispuut minder vrijblijvend. Het 
gemeentebestuur zal er alleen maar interessanter door worden.

 Noten
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door Rien Fraanje

Het beleidsparadigma van decentralisatie is verworden 
tot een dogma dat niet meer kritisch ondervraagd wordt. 
Nadelige gevolgen blijven hierdoor onderbelicht, zoals het 
feit dat decentralisatie door de schaalvergroting die zij 
genereert het beleid niet, zoals beoogd, dichter bij burgers 
brengt. Ook leidt decentralisatie onbedoeld tot processen 
van standaardisering. Het is tijd voor een nieuw aanvullend 
paradigma: dat van differentiatie.

Van decentralisatie naar 
differentiatie, met subsidiariteit 
én soevereiniteit1

In	de	dagelijkse	beleidspraktijk	in	Den Haag is decentralisatie een 
leidend beginsel. De argumentatie voor decentralisatie is dat publieke 
taken zo dicht mogelijk bij burgers – dus bij gemeenten – neergelegd moe-
ten worden; het lokaal bestuur zou namelijk het beste weten wat de aard en 
oorsprong van maatschappelijke opgaven zijn. Gemeenten zouden ook be-
ter dan provincie, rijk, of Europa in staat zijn om maatwerk te leveren. Het 
afgelopen decennium heeft dat reeds geresulteerd in omvangrijke decen-
tralisaties, die een aanzienlijke taakverzwaring voor met name gemeenten 
hebben opgeleverd.2 De Wet werk en bijstand (Wwb) en de Wet maatschap-
pelijke ondersteuning (Wmo) springen daarbij het meest in het oog. We 
mogen verwachten dat ook de aankomende ingrijpende bezuinigingen 
aanleiding geven om taken die nu nog bij het rijk liggen over te dragen aan 
decentrale overheden in de verwachting dat die de taken efficiënter – lees: 
goedkoper – kunnen uitvoeren.
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De commissie-Van Aartsen van de VNG heeft het decentralisatiebe-
grip met haar rapport De eerste overheid een nieuwe ideologische lading 
gegeven. Zij constateert een paradoxale ontwikkeling, die de commissie 
vangt in de term glokalisering. ‘Er is sprake van een vergaande mondiali-
sering. Veel mensen weten daarvan te profiteren: ze kunnen wereldwijd 
werken, recreëren en consumeren. (…) De andere kant van de medaille 
is wel dat ook problemen de grenzen van Nederland overschrijden: ver-
plaatsing van werkgelegenheid naar lagelonenlanden, de dreiging van 
terrorisme en de opwarming van de aarde doen zich wereldwijd voor, 
maar de concrete gevolgen laten zich ook in ons land voelen. Dat zorgt 
voor gevoelens van onzekerheid, die maken dat mensen zoeken naar 
overzicht en houvast. Ze willen deel uitmaken van kleinschalige ver-
banden die hun identiteit verschaffen. De globalisering heeft – kortom 
– ook tot gevolg dat mensen zich weer sterker oriënteren op hun lokale 
omgeving.’3 Volgens het rapport hebben gemeenten bij uitstek het ant-
woord op de glokalisering. ‘Zij staan dichter dan welke overheid bij hun 
burgers. Daarmee krijgt de overheid weer een gezicht voor mensen. Ge-
meenten verschaffen identiteit; het gemeentebestuur van Middelburg is 
voor de inwoners van Middelburg immers de drager van een gezamen-
lijk gevoelde identiteit.’4

Vanwege die nabijheid van gemeenten bestaat onder de meeste (politie-
ke) partijen consensus dat bij voorkeur gemeenten verantwoordelijk zijn 
voor taken die mensen direct raken, Decentralisatie van taken levert dan 
ook niet of nauwelijks discussie op. Men hanteert de stelregel:‘Decentraal 
wat kan, centraal wat moet.’Dit wordt vaak het ‘subsidiariteitsbeginsel’ 
genoemd, maar daarmee wordt een zeer beperkte uitleg gegeven aan dit 
van oorsprong christen-democratische beginsel. Oorspronkelijk beoogt 
het subsidiariteitsbeginsel immers mensen en hun verbanden in staat te 
stellen zelf hun zaakjes te regelen en hun problemen op te lossen. In het 
openbaar bestuur worden onder verwijzing naar het subsidiariteitsbegin-
sel problemen echter juist gedecentraliseerd (verplaatst) naar provinciale 
en lokale overheden.

In bestuurlijk Nederland lijkt niemand tegen deze decentralisatieprak-
tijk te willen opponeren. Het beleidsparadigma van decentralisatie is ver-
worden tot een dogma, ofwel een geloofsartikel dat niet meer om onder-
bouwing vraagt. Zelfs de immer kritische Raad van State, altijd bereid om 
heersende denkbeelden kritisch tegen het licht te houden, gaat dit keer 
niet alleen mee in het heersende beleidsparadigma, maar wil zelfs een 
stap verder gaan, getuige de titel van de tweede periodieke beschouwing 
over interbestuurlijke verhoudingen: Decentraal moet, tenzij het alleen 
centraal kan.5
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Gemeenten – en daarmee de overheid – dichter bij burgers brengen, en 
maatwerk leveren voor maatschappelijke opgaven, zijn beide lovenswaar-
dige doelen. Maar twee paradoxen maken juist dat decentralisatie verkeert 
in het tegendeel.

De	eerste	decentralisatieparadox

Decentralisatie van taken roept expliciet de vraag op: zijn alle gemeenten 
wel krachtig genoeg om ook de komende jaren weer nieuwe taken te ver-
welkomen? De vraag stellen is hem beantwoorden: nee, veel gemeenten 
zijn daarvoor niet voldoende toegerust.6 Tal van gemeenten kraken nu al in 
al hun voegen en zijn nauwelijks bekomen van de Wwb en de Wmo. Veel er-

van beraden zich op hun toekomst; 
gemeentebesturen, raadsleden en 
ambtenaren betwijfelen hardop of 
een zelfstandig voortbestaan realis-
tisch is als nog meer nieuwe opga-
ven bij het lokaal bestuur worden 
neergelegd. De komende jaren kun-

nen we een ware herindelingsgolf verwachten.7 Een blik op het gemiddelde 
herindelingsadvies, dat voorafgaand aan de besluitvorming moet worden 
opgesteld, laat zien dat de lokale taakverzwaring steevast een belangrijke 
rol speelt bij de onderbouwing van de fusie.8 Kortom: de decentralisatie-
agenda heeft een sluipende schaalvergroting in gang gezet.

De afgelopen decennia hebben diverse onderzoeken laten zien dat – 
als het om slagkracht gaat – grotere, gefuseerde gemeenten op termijn 
inderdaad beter presteren.9 Recent onderzoek naar zeven afgeronde her-
indelingen in Zuid-Holland heeft nog eens bevestigd dat heringedeelde 
gemeenten na een moeizame opstartfase winnen aan bestuurskracht: de 
ambtelijke organisatie wordt professioneler, de bestuurders winnen aan 
kwaliteit, de gemeente verovert een sterkere positie in de regio en ten op-
zichte van Den Haag, en de dienstverlening krijgt een stevige impuls.10 
Tegelijkertijd laten diezelfde publicaties ook de keerzijde zien: de schaal-
vergroting leidt tot een afname van de betrokkenheid van burgers bij hun 
gemeente en het lokaal bestuur, en zorgt zelfs voor een toename van het 
wantrouwen. De opkomst bij raadsverkiezingen neemt na een herindeling 
ook significant af. Burgers ervaren zowel letterlijk als figuurlijk een grotere 
afstand naar het gemeentehuis.11 Dat is in tijden dat wetenschappers, be-
stuurders en politici het hoofd breken over de vraag hoe zij burgers weer 
bij de democratie kunnen betrekken geen wenkend perspectief.

Daarmee kunnen we vaststellen dat een belangrijke doelstelling van de-

De decentralisatieagenda 
heeft een sluipende 
schaalvergroting in gang gezet
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centralisatie niet wordt behaald: door de schaalvergroting die zij genereert 
brengt decentralisatie beleid niet dichter bij burgers. Ziehier de eerste de-
centralisatieparadox: gemeenten kunnen als eerste overheid de kloof tussen 
burger en politiek verkleinen, daarvoor hebben gemeenten meer taken en 
bevoegdheden nodig, decentralisatie van taken leidt echter tot grotere ge-
meenten, de gefuseerde grotere gemeente staat verder van zijn burgers af.

De	tweede	decentralisatieparadox

Om de eerste decentralisatieparadox van ongewenste schaalvergroting 
te ontlopen, zoeken veel gemeenten hun heil in allerlei vormen van inter-
gemeentelijke samenwerking. De vorm en intensiteit van samenwerking 
kan verschillen.12 Soms gaat het alleen om ondersteunende taken zoals 
ICT of hrm. Veelal betreft de coöperatie de uitvoering van lokale taken zo-
als de inning van lokale belastingen of de Wet werk en bijstand. Maar de 
samenwerking kan ook strategisch van aard zijn, waarbij het samenwer-
kingsverband bijvoorbeeld de keuzes maakt ten aanzien van de verdeling 
van nieuwbouwwoningen. De zogenaamde BEL-combinatie (een vergaande 
samenwerking van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren) is duidelijk 
over haar intenties van hun samenwerking: ‘De voordelen van een grote 
gemeente: minder kwetsbaar, efficiënter en meer capaciteit, zijn gecombi-
neerd met het voordeel van een kleine gemeente: beleid dat is afgestemd 
op de lokale behoefte en een korte afstand tussen burger en bestuur.’13

Intergemeentelijke samenwerking zal altijd deel blijven uitmaken van 
de bestuurspraktijk in ons land. Hoe groot of hoe bestuurskrachtig een 
gemeente ook is, aan samenwerking zal zij nooit ontkomen, bijvoorbeeld 
omdat sommige opgaven zich bij uitstek lenen voor een regionale aanpak 
of omdat gemeenten een probleem samen effectiever kunnen verhelpen. 
Maar een fundamenteel bezwaar van zwaar opgetuigde intergemeente-
lijke samenwerking is de gebrekkige democratische controle. De meeste 
samenwerkingsverbanden zijn zogenoemd verlengd lokaal bestuur. Dat 
betekent dat burgemeester, wethouders of raadsleden hun gemeente ver-
tegenwoordigen in het algemeen bestuur van zo’n gemeenschappelijke 
regeling. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hebben 
veelal nauwelijks zicht op, laat staan zeggenschap over de besluiten die 
een dergelijk algemeen bestuur neemt.

Hier is het vooral belangrijk te constateren dat samenwerkingsverban-
den leiden tot standaardisatie van uitvoering, beleid en handhaving. Ge-
meentesecretaris Anne Doornbos van de Drentse gemeente Noordenveld 
legt uit hoe dat met regionale milieudiensten is gegaan: ‘Na een bepaalde 
tijd, zeg anderhalf jaar, zegt de directie van zo’n omgevingsdienst dat het 
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dakpannenbeleid van de aangesloten twaalf gemeenten efficiënter kan. De 
omgevingsdienst creëert een standaardbeleid voor de twaalf gemeenten 
in Drenthe. En dat gaat sluipenderwijs, bijvoorbeeld om fouten te voorko-
men. Een ambtenaar bij zo’n dienst past een keer de verkeerde gemeente-
lijke verordening toe en om dat te voorkomen zal er gezegd worden dat het 
beter is dat alle gemeenten dezelfde verordening hebben.’14

En daarmee hebben we de tweede decentralisatieparadox: gemeenten 
kunnen maatwerk leveren, daarom moeten gemeenten meer taken en be-
voegdheden krijgen, veel gemeenten kunnen die taken niet zelfstandig 
aan, om niet te hoeven herindelen gaan ze daarom samenwerken, deze 
samenwerkingsverbanden standaardiseren hun beleid en uitvoering, 
waardoor van maatwerk geen sprake meer is.

Differentiatie	als	alternatief

De eerlijkheid gebiedt te vermelden dat bij het leeuwendeel van de ge-
meenten elke nieuwe taakverzwaring steeds soepel wordt opgevangen. 
Gemeenten van enige omvang vallen niet om van een nieuwe klus. De-
centralisatie heeft echter juist bij kleinere gemeenten die dicht bij hun 
burgers staan als negatief neveneffect dat het schaalvergroting dan wel 

standaardisatie in de hand werkt, 
dus precies het tegenovergestelde 
van wat wordt beoogd.

Het probleem is daarbij niet de 
decentralisatie, maar de uniformi-
teit die wordt nagestreefd. Als een 
middelgrote gemeente als Zeist 

(zestigduizend inwoners) met nieuwe extra taken beter de ambitie van 
eerste overheid kan waarmaken, dan moet de gemeente Bolsward (bijna 
tienduizend inwoners) die nieuwe bevoegdheden ook zo nodig krijgen. 
De Raad voor het openbaar bestuur (Rob) constateert al in een advies uit 
2006 dat het gelijkheidsbeginsel dreigt te verworden tot ‘een keurslijf dat 
diversiteit uitbant’, met als gevolg ‘uniforme arrangementen die formeel 
geen onderscheid maken, maar materieel onvoldoende recht doen aan in-
dividuele diversiteit; onderbenutting van lokale autonomie en decentrale 
kennis; beperking van de beleidsruimte die het bestuur in overwegende 
mate zichzelf oplegt; en ten slotte regelgroei en regeldruk die voortvloeien 
uit maatschappelijke dynamiek en complexiteit’.15

De Raad pleit er daarom voor onderscheid te maken tussen discri-
minatie en overige vormen van ongelijke behandeling. Decentralisatie 
komt pas tot zijn recht als nieuwe taken en bevoegdheden op vrucht-

Het gelijkheidsbeginsel dreigt 
te verworden tot een keurslijf 
dat diversiteit uitbant
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bare bodem vallen. Anders gezegd: decentralisatie moet zelf als maat-
werk bij gemeenten worden aangeleverd. Daarvoor is het nodig dat het 
huidige bijna dogmatisch beleden beleidsparadigma van decentralisa-
tie wordt losgelaten. Het is tijd voor een nieuw paradigma, dat van de 
differentiatie.

In ons land kan differentiatie traditioneel op weinig enthousiasme reke-
nen, voor een deel omdat iedereen andere ideeën en beelden heeft van wat 
differentiatie is en vermag. De Rob heeft orde in de chaos gebracht door 
drie vormen van differentiatie te onderscheiden: differentiatie als resul-
tante van lokale autonomie en beleidsvrijheid, differentiatie als resultante 
van selectief rijksbeleid en differentiatie in de bestuurlijke inrichting van 
decentrale overheden.16 De eerste vorm is in de dagelijkse praktijk reeds 
gemeengoed en wordt ook nauwelijks meer betwist. Zo leidt de uitvoering 
van de Wmo in Amsterdam tot andere prioriteiten en uitkomsten dan in 
Hoogeveen. Alleen in de Tweede Kamer wordt nog de vraag gesteld waarom 
gehandicapten in de ene gemeente meer vergoeding krijgen dan in de 
andere. Differentiatie in de bestuurlijke inrichting heeft weinig aanhan-
gers. De Commissie Toekomst Lokaal Bestuur pleitte in 2006 nog wel voor 
gemeenten die zelf kunnen bepalen hoe zij hun burgemeester kiezen, hoe 
groot de gemeenteraad moet zijn en hoe vaak en wanneer zij verkiezingen 
organiseren voor de raad,17 maar deze plannen kregen geen enthousiast 
onthaal.

Het debat over differentiatie spitst zich toe op de tweede differentia-
tievorm, namelijk differentiatie als resultante van selectief rijksbeleid. 
Anders gezegd: sommige taken komen de ene gemeente wel en de andere 
gemeente niet toe. Daarbij zou gemeenten een grote mate van keuzevrij-
heid kunnen worden gegeven welke taken ze wel en niet willen uitvoeren. 
De democratisch gelegitimeerde provincie kan de taken overnemen van 
gemeenten die de beker aan zich voorbij willen laten gaan. Dat heeft als 
voordeel dat kleinere gemeenten niet verstrikt raken in de decentralisatie-
paradoxen. Zij kunnen nieuwe taken aan de provincie laten en er daarmee 
voor kiezen om sterk te zijn in hun kleinschaligheid en menselijke maat. 
En de provincie is in tegenstelling tot al die samenwerkingsverbanden wel 
direct democratisch gelegitimeerd.

Subsidiariteit	én	soevereiniteit

De overgang van decentralisatie naar differentiatie vraagt van het CDA 
om een verbreding van het denken. Alleen al vanuit ideologisch oogpunt 
verbaast het niet dat de partij decentralisatie van beleid vrijwel altijd 
heeft gesteund. Tegelijk staat zij afwijzend tegenover de schaalvergroting 
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die decentralisatie van beleid tot gevolg heeft (gehad). Die ambivalentie 
kan het CDA doorbreken door naast subsidiariteit ook soevereiniteit mee 
te wegen. De leidende gedachte van soevereiniteit staat toe dat gemeen-

ten zelf bepalen welke taken zij 
accepteren en welke zij (bijvoor-
beeld) aan een provincie overlaten. 
Een kleine gemeente mag volgens 
die gedachte zelf kiezen of zij die 
gemeente wil blijven met oog voor 
de menselijke maat en behoud van 

kleinschaligheid, of dat ze vindt dat nieuwe taken bij het lokaal bestuur 
behoren te worden neergelegd, met als mogelijk gevolg een fusie met 
buurgemeenten.

Het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA heeft zich recent nog voor-
stander getoond van het idee om gemeenten de mogelijkheid te geven zelf 
hun koers uit te zetten en daarmee dus ook differentiatie mogelijk te ma-
ken. Het rapport Spiegel van de staat erkent de opwaartse druk die unifor-
me decentralisatie heeft: ‘Zolang van alle gemeenten hetzelfde gevraagd 
wordt in termen van politieke en bestuursverantwoordelijkheden zal dit 
ook niet ophouden. Meer decentralisatie betekent dan al snel meer be-
hoefte aan bestuurskracht en -talent en daarmee een druk tot opschaling. 
Daarom is het zinvol om de bestaande mogelijkheden voor differentiatie in 
medebewind (zoals die neergelegd zijn de artikelen 106 van de Provincie-
wet en 109 van de Gemeentewet) nog ruimer te benutten.’18

Het WI gaat zelfs nog een stap verder door de ‘in de Grondwet (en in de 
Gemeentewet) vastgelegde rigoureuze afwijzing van formele differenti-
atie tussen gemeenten’ ter discussie te stellen. ‘Want uniformiteit van alle 
gemeenten is geen dogma. Ameland is immers geen Amsterdam. (…) Een 
overweging zou zijn om “naar beneden” ook te gaan differentiëren. Men 
kan bij zulke differentiatie in categorieën gemeenten denken, met elk 
verschillende bevoegdheden. Op deze manier zouden gemeenten voor wat 
betreft hun schaal de betrokkenheid van de plaatselijke gemeenschap(pen) 
kunnen volgen en daarmee klein kunnen blijven.’19

In de kern komt het erop neer dat soevereiniteit als beginsel ruimte 
geeft om het lokaal bestuur breder te zien dan als uitvoerder en verstrekker 
van publieke diensten en producten, namelijk ook als een drager en uiting 
van een democratische gemeenschap. De omslag bij beleidsmakers van 
decentralisatie naar differentiatie als centraal paradigma kan de christen-
democratie ideologisch ondersteunen door naast subsidiariteit ook soeve-
reiniteit een prominente plaats in haar denken en in de politieke praktijk 
te geven.

Geef gemeenten de 
mogelijkheid hun koers zelf uit 
te zetten
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Redacteur van Christen Democratische Verkenningen.

door Paul van Velthoven

Amsterdam – Maurice Limmen: 

‘Centrale overheid moet vinger aan 
de pols houden’

Maurice Limmen is sinds 2005 voorzitter 
van de tweekoppige CDA-fractie in de Am-
sterdamse gemeenteraad. In december vorig 
jaar bracht hij als leider van een enquête-
commissie een zeer kritisch rapport uit over 
de gang van zaken rond de aanleg van de 
Amsterdamse Noord/Zuidlijn. De commis-
sie ging aan het werk nadat PvdA-wethouder 
Tjeerd Herrema eerder dat jaar niet langer 
de verantwoordelijkheid voor het kostbare 
project wenste te dragen en was afgetreden. 
Limmen en zijn commissie braken de staf 
over de onzakelijke houding van de gemeen-
te Amsterdam tegenover dit miljardenpro-
ject. De uitvoering kost nu waarschijnlijk 
drie keer zoveel als oorspronkelijk was 
begroot. De hele zaak had daarom volgens 
Limmen heroverwogen moeten worden toen 
bleek dat Amsterdam slechts één keer sub-
sidie van het rijk zou krijgen voor de nieuwe 
metrolijn.

Bij dit onderzoek heeft het hem gestoord 
dat het gemeentelijk enquêterecht kleiner is 
dan dat van de Tweede Kamer. Dat zou moe-
ten worden verruimd, vindt hij.

De vraag of de vanuit Den Haag opgeleg-
de doelmatigheid in bepaalde situaties niet 
zou moeten wijken om plaatselijke projec-

ten van een stad of gemeente een kans te ge-
ven, beantwoordt hij met een resoluut nee. 
Hij heeft sinds hij lid is van de gemeenteraad 
te veel linkse speeltjes voorbij zien komen. 
‘De doelmatigheid moet centraal staan. Kijk 
bijvoorbeeld eens hoe het gaat met de wet 
op de inburgering. Daar zijn hier nu vijftig 

aanbieders bij betrokken. Dat is een totale 
chaos geworden. We hebben hier in Amster-
dam ook in het verleden op al te kostbare 
wijze gepionierd met allerlei zaken. Je gaat 
wel met belastinggeld om, en dat moet je 
goed verantwoorden. Het is niet goed dat in 
Den Haag slechts de doelstellingen worden 
geformuleerd, maar dat de uitvoering een 
ondergeschoven kindje wordt.’

Een ander voorbeeld van ondoelmatig-
heid is volgens Limmen de re-integratie, de 
pogingen van de plaatselijke overheid om 
mensen weer aan het werk te helpen. ‘Dan 

Meer geld voor ‘linkse’ 
gemeenten betekent dat 
er geld over de balk wordt 
gegooid
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werk en bijstand. ‘De gemeente zou meer 
financiële prikkels moeten kunnen inzet-
ten om mensen aan het werk te krijgen. Dat 
gebeurt nu te weinig.’

Wat hem als raadslid stoort is hoe weinig 
effectief criminaliteit bestreden kan wor-
den. ‘Er zijn winkeliers die keer op keer wor-
den overvallen, maar de overvallers zitten in 
de meeste gevallen niet lang vast. Hier zou 
de speelruimte voor ons als gemeente juist 
groter moeten zijn.’

worden er duizenden euro’s uitgegeven aan 
iemand, en het resultaat is uiteindelijk dat 
hij wat vrijwilligerswerk doet.’

Hij vindt het dan ook niet erg logisch dat 
de gemeente meer middelen zou moeten 
krijgen. ‘Dat zou de linkse meerderheid in 
de Amsterdamse raad wel willen, maar het 
gevaar is groot dat er dan alleen maar meer 
geld over de balk wordt gegooid.’

De speelruimte is voor de gemeente vol-
gens hem ook te groot als het gaat om de Wet 
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De auteur is hoogleraar openbare financiën aan de Universiteit Twente. Van 1987 tot 
2003 was hij Eerste Kamerlid voor het CDA.

door Peter Boorsma

De ambitie van de rijksoverheid om via centrale sturing van 
middelen voor verschillende gebieden een gelijkwaardig 
voorzieningenniveau te bereiken, zal altijd tevergeefs 
blijken. Het is beter deze sturingsambitie los te laten en 
gemeenten en provincies fors meer eigen middelen te geven 
om zelf financiële afwegingen te kunnen maken. Wanneer 
de centrale overheid aldus ruimte voor verschil laat, kan dit 
op lokaal niveau tot betere afwegingen, afrekenbaarheid en 
betrokkenheid bij de politiek leiden.

Geef gemeenten meer 
financiële ruimte

Gemeenten	in	Nederland dekken hun uitgaven voor ruwweg 40% uit 
de algemene uitkering van het Gemeentefonds, voor 50% uit specifieke 
uitkeringen, en voor de resterende 10% uit eigen inkomsten, te weten be-
lastingen, retributies, en overige middelen, bijvoorbeeld dividenden.1 
De specifieke uitkeringen laten weinig ruimte voor eigen gemeentelijke 
afweging; het gaat hierbij immers om medebewindstaken. Het bedrag van 
de algemene uitkering kan samen met de eigen inkomsten worden ingezet 
voor de eigen gemeentelijke prioriteiten. Maar ook dat laatste is niet he-
lemaal waar: er worden taken voorgeschreven die de gemeente zelf moet 
bekostigen (bijvoorbeeld de brandweer), terwijl de specifieke uitkeringen 
veelal niet kostendekkend zijn en dus beslag leggen op de vrij besteedbare 
middelen. De ruimte om zelf te beslissen over de eigen inkomsten is ook 
beperkt: de retributies mogen in totaal de gemaakte kosten niet overtref-
fen, en de gemeentelijke belastingbronnen zijn bij wet aangewezen. Op 
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voorstel van minister Zalm is destijds ook de gebruikersheffing op wonin-
gen afgeschaft, waarmee de eigen belastingruimte is verkleind.

Hoewel de gemeente, net als de provincie, een open huishouding heeft, 
is de financiële speelruimte dus 
beperkt. Internationaal gezien is 
het aandeel van de eigen belastin-
gen in de totale inkomsten extreem 
klein. Er zijn wethouders en raads-
leden die de situatie prettig vinden: 
niet zelf te hoeven beslissen over de 
eigen belastingen: makkelijk toch? 

Maar als je zoals het CDA belang hecht aan spreiding van verantwoordelijk-
heid en goed rentmeesterschap, is er veel voor te zeggen om de gemeente-
lijke colleges en raden juist meer zeggenschap te geven. Zeggenschap over 
wat men wil doen in de gemeenten en welke prioriteiten men wil stellen, 
tot welke niveaus. Alvorens verder te gaan worden de hoofdfuncties voor 
de (centrale) overheid genoemd, zoals geformuleerd door Musgrave: (1) 
bevorderen van optimale allocatie, (2) bevorderen van equity (oftewel een 
eerlijke inkomensverdeling), en (3) stabilisatie en economische groei.2 De 
eerste functie is relevant voor alle en dus ook de lagere (decentrale) over-
heden, de tweede is volgens de meeste auteurs3 en de Staat voorbehouden 
aan de centrale overheid, de derde is voorbehouden aan de centrale over-
heid. De functies worden genoemd omdat bij de discussie over de aspi-
ratieniveaus de aandacht uitgaat naar de allocatie. Wat betekent dat uit-
gangspunt voor de verdeling van het Gemeentefonds? De fondsbeheerders 
(primair Binnenlandse Zaken) verdelen het totale bedrag over de circa 400 
gemeenten zo goed mogelijk, volgens vele maatstaven. Bij de formulering 
van de maatstaven grijpt men, althans op papier, terug naar een theorie uit 
1982 van wijlen Goedhart, destijds hoogleraar aan de UvA en voorzitter van 
de Raad voor de Gemeentefinanciën.4 Volgens hem kan men bij de verde-
ling van een fonds over ongelijkwaardige gemeenten verschillende ambi-
ties, ‘aspiratieniveaus’ formuleren.

Vier	aspiratieniveaus

Om te beginnen is er het nulniveau: er vindt geen verevening van voor-
zieningencapaciteit plaats. De gemeenten en provincies zijn volkomen 
aangewezen op de eigen inkomsten. Terzijde: wat niet wordt besproken in 
de literatuur is de rol van de specifieke uitkeringen bij elk niveau. Het Rijk 
kan bijvoorbeeld specifieke uitkeringen verstrekken om de werkloosheid 
te bestrijden, los van eventuele verschillen in decentrale voorzieningen Bij 

Internationaal gezien is 
het aandeel van de eigen 
belastingen in de totale 
inkomsten extreem klein
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dit nulniveau kan dat op twee manieren uitpakken: een verscherping van 
de verschillen in voorzieningenniveau of een afzwakking.

Het eerste aspiratieniveau houdt in dat alleen grote ongelijkheden in de 
lokale belastingcapaciteit worden vereffend. Goedhart haalt de term equa-
lization of fiscal capacity aan. Hierbij passen een kleine algemene uitkering 
uit het Gemeentefonds en een groot eigen belastinggebied.

Bij het tweede aspiratieniveau, ‘vermindering van ongelijkheden in 
lokale en regionale voorzieningscapaciteit’, ook aangeduid als equalization 
of fiscal strength, worden via de algemene uitkering uit het Fonds grote ver-
schillen in kosten en behoeften vereffend. Dat gebeurt indien de Staat van 
mening is dat grote verschillen in voorzieningen kunnen ontstaan, niet 
alleen door verschillen in fiscale draagkracht, maar ook door ‘op objectieve 
determinanten van kosten berustende behoefteverschillen’. Hierbij past 
nog steeds een groot eigen belastinggebied met daarnaast algemene en 
specifieke uitkeringen.

Voor Nederland stelde Goedhart het derde aspiratieniveau voor, een ‘zo 
volledig mogelijke egalisatie van lokale en regionale voorzieningscapaciteit’, 
een situatie waarbij alle gemeenten een gelijkwaardig voorzieningenniveau 
kunnen realiseren. Daarbij horen een bescheiden eigen belastinggebied, 
‘een vrije zoom’, en een substantiële algemene uitkering. Bij de verdeling 
van de algemene uitkering moet men dan zo veel mogelijk rekening houden 
met factoren die verschillen in kosten kunnen veroorzaken, zoals een slechte 
bodemgesteldheid of relatief veel uitkeringstrekkers. Een gelijkwaardig 
voorzieningenniveau betekent dus niet dat alle gemeenten dezelfde voorzie-
ningen krijgen. Volgens Goedhart past het derde aspiratieniveau bij landen 
als Nederland: kleine landen met grote sociale homogeniteit.

Goedhart noemt ook een vierde aspiratieniveau, waarbij niet de egali-
satie van de regionale of lokale voorzieningencapaciteit vooropstaat, maar 
‘veeleer een zeer vergaand centraal paternalisme inzake aard en omvang 
van de voorzieningen zelf ’.5

Het derde aspiratieniveau, waar dit artikel zich tegen richt, is ver-
volgens het uitgangspunt geworden voor het beleid, voor adviezen van 
de Raad voor de Gemeentefinanciën en later de Raad voor het openbaar 
bestuur, voor tal van beschouwingen. Zoals het derde aspiratieniveau is 
geformuleerd, kun je er bijna niet tegen zijn. Het aspiratieniveau lijkt zo 
billijk: alle burgers moeten, zij het met verschillende prioriteiten, een ge-
lijkwaardig pakket van overheidsvoorzieningen aangeboden krijgen. Wat 
is daar mis mee?

Op grond van de volgende overwegingen6 beschouw ik dat beleidsuit-
gangspunt, dat toch al bijna dertig jaar wordt beleden als uitgangspunt 
voor beleid, als een conventional wisdom: een zogenaamde wijsheid die 
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slaafs gevolgd wordt.7 Er kan een achttal bezwaren tegen het slaafs volgen 
van het derde aspiratieniveau als beleidsuitgangspunt worden inge-
bracht:
1. De benadering, samen met de daarvoor uitgevoerde rekenpartijen, 

wordt gericht op de taken die de gemeente bekostigt uit de algemene 
uitkering. Maar het voorzieningenniveau wordt bestuurlijk ook be-
paald door allerlei specifieke uitkeringen. Die worden in de benade-
ring niet betrokken. Zo heeft Bordewijk8 erop gewezen dat Nederland 
bij de financiering van de bijstand streeft naar het vierde aspiratie-
niveau.

2. Ook om conjuncturele redenen worden heel gericht rijksgelden ingezet 
om de economie te stimuleren, om de werkloosheid te bestrijden. Er 
kunnen ook structurele economische redenen zijn om een zwakke re-
gio te helpen. Zo zijn er ongetwijfeld veel publieke voorzieningen in de 
noordelijke provincies door het Rijk bekostigd, waar in de benadering 
van dat aspiratieniveau geen rekening mee wordt gehouden.

3. Bij de herzieningen van het Fonds zijn de vier zogenaamde grote steden 
stelselmatig buiten de berekeningen gehouden. Ze zijn apart behandeld 
en de rekenuitkomsten zijn zo gekozen dat ze passen bij de gewenste 
bedragen.

4. Het Rijk heeft in het kader van het knooppuntenbeleid veel geld be-
schikbaar gesteld voor een beperkt aantal steden. Dat is inmiddels weer 
gebeurd met de beschikbaarstelling van nationale middelen voor de 
zogenaamde prachtwijken.

5. Wassenaar en Verhagen wijzen erop dat de realisatie van het derde aspi-
ratieniveau strijdig kan zijn met de eerdergenoemde hoofdfunctie van 
een optimale allocatie. Als een gemeente extra middelen krijgt vanwege 
woningbouw op grond met een zwakke bodemstructuur, zou vanuit een 
optimale nationale allocatie een aanwending elders misschien de voor-
keur verdienen.

6. Wassenaar en Verhagen9 wijzen erop dat de solidariteit achter het aspi-
ratieniveau de sterkere gemeenten kan benadelen ten opzichte van het 
buitenland. ‘Dit kan ten koste gaan van de concurrentiepositie van Ne-
derland als geheel.’ Dit contra-argument ziet op de derde hoofdfunctie, 
de stabilisatie en economische groei.

7. Wassenaar en Verhagen wijzen er ook op dat realisatie van dit niveau, 
met het kleine eigen belastinggebied, ten koste kan gaan van de eigen 
verantwoordelijkheid en autonomie van de provincies en gemeenten. 
Daarmee zijn we terug bij het begin van dit referaat. Mijns inziens is 
een kritiek op dat zogenaamde derde aspiratieniveau vooral een kritiek 
op de te geringe rol van de eigen belastingen, waardoor gemeente- en 
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provinciebestuurders te weinig ruimte hebben om zelf te beslissen over 
gemeentelijke lusten en lasten.

8. De empirische werkelijkheid is geheel anders dan de papieren beleids-
werkelijkheid. Het publieke voorzieningenpakket in Zeeuws-Vlaande-
ren is echt anders dan in de regio Den Haag of de regio Amsterdam. De 
stelling wordt hier verdedigd dat het voor een inwoner van Amsterdam 
of Haarlem veel gemakkelijker is qua kosten én qua tijdsbeslag om een 

concert bij te wonen, of naar een 
ziekenhuis te gaan, of naar een 
middelbare school, dan voor een 
inwoner van Sluis. De stelling ver-
ruimend: de inwoners van de peri-
fere gebieden (Zeeuws-Vlaanderen, 
Oost-Groningen, grote stukken van 

Friesland, de kop van Overijssel, de kop van Noord-Holland) dragen via 
hun belastingbetaling meer aan het Gemeentefonds bij dan ze van dat 
Fonds ontvangen, terwijl voor de inwoners van de Randstad, de omge-
ving van Arnhem-Nijmegen, de omgeving van Den Bosch-Eindhoven, 
het omgekeerde geldt. Als men dat niet onmiddellijk ziet:
* Uit hoeveel toneel-, muziek- en cabaretvoorstellingen kan de inwoner 

van Amsterdam of Utrecht dagelijks kiezen, en uit hoeveel de inwo-
ner van Gramsbergen of Sloten?

* Hoeveel kilometer moet de inwoner van Haarlem of Leiden afleggen 
om zo’n voorstelling bij te wonen? En hoeveel kilometer moet een 
inwoner van Hulst afleggen?

* Voor degenen die geen eigen auto hebben: hoeveel tijd moet een in-
woner van Den Haag uittrekken om met het openbaar vervoer naar 
het ziekenhuis te gaan, en hoeveel tijd een inwoner van Vriezenveen?

* Hoe laat gaat de laatste openbaarvervoersverbinding van het centrum 
van Amsterdam naar Hilversum, en hoe wanneer vertrekt de laatste 
busverbinding van Vriezenveen naar Almelo?

* Hoe lang doet een leerling uit Rotterdam erover om naar de middel-
bare school te gaan (en uit hoeveel scholen in de omgeving kan hij 
kiezen?), en hoe lang een leerling die op Tholen woont?

In het algemeen geldt dat:
1. de bereikbaarheid van de publieke voorzieningen voor inwoners van 

verschillende gemeenten zeer verschillend is;
2. het aanbod van publieke voorzieningen voor burgers van verschillende 

gemeenten zeer verschillend is;
3. de tijdkosten voor inwoners in verschillende plaatsen zeer verschillend 

zijn, en

De empirische werkelijkheid is 
geheel anders dan de papieren 
beleidswerkelijkheid
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4. de overheid onbewust de burgers in de perifere gebieden nadelig be-
handelt, zowel wat betreft bereikbaarheid als wat betreft assortiment.

Mensen gaan op het platteland wonen omdat ze er werk hebben of omdat 
ze daar graag wonen. Wellicht accepteren ze dat zij daar minder publieke 
voorzieningen ter beschikking krijgen dan in de Randstad en andere urba-
ne gebieden. Dat ze over het algemeen ook te maken krijgen met slechtere 
verbindingen van openbaar vervoer, daar hebben ze dan via de gemeente 
geen invloed op. Het zou vanuit een streven naar groter welzijn en een be-
tere allocatie de voorkeur verdienen om gemeenten meer ruimte te geven 
om zelf keuzes te maken. Dat betekent lagere rijksbelastingen, minder 
geld via specifieke uitkeringen en het Gemeentefonds, maar een groter 
eigen belastinggebied, zodat men in de gemeente zelf kan afwegen of men 
de belastingen zal verzwaren om – bijvoorbeeld – een betere busverbin-
ding te krijgen.

Naar	een	ruimer	gemeentelijk	en	provinciaal	belastinggebied

Na het voorgaande is de conclusie dat de Staat met de algemene uitkerin-
gen uit het Gemeente- en uit het Provinciefonds qua ambitie een stapje 
terug moet doen. Om bij Goedhart te blijven: het tweede aspiratieniveau is 
beter, vooral omdat daar een groter eigen belastinggebied bij hoort. In de 
literatuur10 worden de volgende (en enkele andere) argumenten genoemd, 
die hier slechts beknopt worden herhaald:
1. Vergroting autonomie: een verruiming van het belastinggebied ver-

ruimt de autonomie van de decentrale overheden.
2. Betere allocatie: als de decentrale overheden meer ruimte hebben om 

lusten en lasten af te wegen, ontstaat een hoger welvaartsniveau dan 
wanneer de centrale overheid over lokale voorzieningen beslist. Waar 
het gaat om lokale voorzieningen kan een decentrale overheid beter re-
kening houden met de verschillen in lokale preferenties dan de centrale 
overheid.

3. Betere afweging: als lokale bestuurders de extra voorzieningen moeten 
afwegen tegen hogere lasten voor de burger, is de uitkomst anders dan 
wanneer het gaat om de aanwending van gelden verkregen van de cen-
trale overheid uit uitkeringen.

4. Gemeenten en provincies hebben eigen inkomsten nodig omdat de ont-
vangen specifieke uitkeringen veelal niet kostendekkend zijn.

5. Gemeenten en provincies hebben eigen inkomsten nodig omdat de al-
gemene uitkeringen ook bij het derde aspiratieniveau onmogelijk alle 
verschillen in kostenbepalende factoren kunnen compenseren.
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6. Gemeenten en provincies hebben eigen inkomsten nodig als buffer om 
tegenvallers op te vangen. De decentrale overheden lopen steeds meer 
risico, en hebben daartegen een buffer nodig.

7. Accountability: bekostiging uit belastingen dwingt de bestuurders om 
rekenschap af te leggen over de noodzaak van belastingverzwaring. 
Uiteraard overlappen dit argument en het afwegingsargument elkaar. 
Rekenschap en verantwoording afleggen aan raadsleden en burgers die 
je kent is indringender dan wanneer het gaat om verantwoording afleg-
gen aan een afstandelijke andere overheid.

8. Politieke participatie: als de besluitvorming niet alleen gaat over extra 
voorzieningen maar ook over de extra op te leggen lasten, zal dat de 
participatie van burgers bevorderen. (Het zij gezegd: wetenschappelijk 
onderzoek, bijvoorbeeld van Denters, laat geen verband zien tussen 
hogere belastingen en sterkere betrokkenheid van burgers. Dat kan 
volgens ondergetekende worden verklaard door het zeer lage niveau van 
de lokale belastingdruk.11)

Verruiming	eigen	belastinggebied	geboden

Uit het voorgaande kan een viertal conclusies worden getrokken:
1. Het zogenaamde derde aspiratieniveau wordt met de mond beleden 

maar in de praktijk niet gerealiseerd.
2. In de perifere gebieden is het aanbod van publieke voorzieningen wat 

betreft assortiment en bereikbaarheid veel slechter dan in de Randstad 
en knooppuntgebieden als Arnhem-Nijmegen en Den Bosch-Eindhoven.

3. De inwoners van perifere gebieden dragen via rijksbelastingen waar-
schijnlijk meer bij aan het gemeentefonds dan ze er aan baten uit ont-
vangen.

4. Nederland zou moeten kiezen voor een substantiële verruiming van het 
eigen belastinggebied, zowel voor de provincies als voor de gemeenten.

 Noten

1 Voor de provincies zijn de verhoudin-
gen iets anders, maar mutatis mutandis 
is het volgende net zo relevant voor de 
provincies en het Provinciefonds.

2 Musgrave 1959.
3 Zie Boorsma 2006, pp. 16-17: Gemeen-

ten kunnen het, zij het marginaal, wel 
degelijk tot hun taak rekenen om iets 
op dat gebied te doen, bijvoorbeeld via 
vrijstellingen en via het gemeentelijke 

beleid inzake de schuldenproblema-
tiek.

4 Goedhart 1982.
5 Goedhart 1982, p. 29: ‘Het Rijk eist ge-

lijke voorzieningen.’
6 Tenzij anders aangegeven ontleend aan 

Boorsma 2006.
7 Voor een uitvoerige bespreking van de 

argumenten tegen, zie ook de disserta-
tie van Verhagen 2001.

8 Hier ontleend aan Wassenaar en Verha-
gen 2002, p. 70.
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De gemeente Lingewaal heeft een zeer eigentijdse manier ontwikkeld 
om burgers een rol te laten spelen in de manier waarop de gemeente 
reilt en zeilt. Burgers zijn vanaf het begin bij de vormgeving van het 
beleid betrokken. Lingewaal heeft ook een eigen antwoord klaar op de 
druk om tot schaalvergroting te komen als gevolg van de uitbreiding 
van gemeentelijke taken.

De auteurs zijn respectievelijk redactiesecretaris en lid van de redactie van CDV.

door Jan Prij & Paul van Velthoven

Lingewaal: burgers actief bij het 
beleid van de gemeente betrokken

In gesprek met 
Loes van Ruijven-van Leeuwen

Burgemeester Loes van Ruijven-van Leeu-
wen (CDA) zwaait sinds 2007 de scepter over 
Lingewaal, de gemeente die ligt tussen 
de rivieren Linge en Waal aan de uiterste 
westrand van Gelderland. In 1986 ontstond 
deze gemeente van ruim tienduizend in-
woners uit de samenvoeging van vijf oude 
kernen, waaronder het historisch interes-
sante stadje Asperen. Bij de laatste gemeen-
teraadsverkiezingen behaalden CDA en PvdA 
als de twee grootste partijen elk vier zetels in 
de raad. VVD en ChristenUnie volgen met elk 
drie zetels en de SGP bezet als kleinste partij 
één zetel. Met zijn 10.928 inwoners (cijfers 
2008) is Lingewaal wat bewoners betreft een 
kleine gemeente, maar door zijn oppervlak 
(bijna 55 vierkante kilometer) relatief groot. 

Vorig jaar bood burgemeester Van Ruijven 
na een initiatief daartoe van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten ruim onthaal 
aan de vertegenwoordigers van kleine ge-
meenten in Nederland die graag zelfstandig 
willen blijven. De verschillen tussen die 
gemeenten zijn overigens erg groot. Klein is 
in dat verband een erg rekbaar begrip. ‘Ener-
zijds heb je gemeenten met vijfduizend 
inwoners, maar er worden ook gemeenten 
toe gerekend tot wel veertig-, vijftigduizend 
inwoners.’

Kunt u aangeven hoe u in deze gemeente 
eigen accenten kan leggen, ondanks de 
uniforme vanuit Den Haag opgelegde 
wetgeving in tal van zaken?
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ook bij. We hebben aan het begin van dit 
proces huis aan huis ansichtkaarten van de 
gemeente verspreid waarmee men kon laten 
weten: “Wat gaat goed en wat kan beter?” 
Zo is de dialoog tussen burgers en gemeente 
over de toekomst tot 2030 gestart. Maar uit 
de ansichtkaartenactie kwamen soms hele 
kleine dingen naar voren, die neerkwamen 
op direct te verhelpen dagelijkse irritaties. 
Zo is er bijvoorbeeld zwerfvuil opgeruimd, 
groen bijgewerkt en zijn kapotte stoeptegels 
gerepareerd.’

‘Vervolgens hielden we in elke kern een 
schouw. We gingen met inwoners, ambte-
naren en enkele deskundigen de boer op om 
te kijken wat er loos was in de kern en wat 
eventueel verbeterd kon worden. Daarbij 
kwamen ook structurele zaken aan de orde 
zoals de woningbouw en het gebrek aan 
speelruimte. We hebben daarna een panora-
magroep bij elkaar gebracht die bestond uit 
een vijfentwintigtal mensen met deskundig-
heid van binnen en buiten de gemeente. Zij 
keken naar de mogelijke toekomstscenario’s 
voor Lingewaal. We hebben daarnaast een 

aparte dialoog gevoerd met agrariërs, met 
ondernemers en met de jeugd. Toen dat 
allemaal in kaart was gebracht, is op basis 
van alle inbreng van burgers het Manifest 
van Lingewaal samengesteld. De burgers 
worden daarin nadrukkelijk op hun eigen 
verantwoordelijkheid aangesproken. Het 
spannendste moment was oktober vorig 

‘Als je het over de gemeente hebt, dan heb 
je het over de eerste overheid voor de bur-
gers. Vaak denkt men ten onrechte allereerst 
aan de toepassing van allerlei wetgeving en 
regels die van hogerhand worden opgelegd, 
maar wat echt telt, is de visie op de samenle-
ving. Die samenleving is de afgelopen jaren 
behoorlijk veranderd en daar speelt ook de 
politiek een rol in. De politiek geeft aan dat 
mensen hun eigen verantwoordelijkheid 
moeten opnemen. Dat hoor je ook vanuit 
het CDA, met de nadruk op het maatschap-
pelijk middenveld en het eigen initiatief van 
burgers. Maar van de kant van de burgers 
hoor je vaak zeggen: “Dit moet de overheid 
regelen, dit is haar verantwoordelijkheid”, 
in plaats van dat mensen nadenken wat hun 
eigen rol zou kunnen zijn. Als je die eigen rol 
serieus wilt nemen, betekent dat een funda-
mentele verandering in de hele manier van 
doen en laten van burgers én overheid. Het 
betekent niet meer alleen als overheid be-
palen wat je goed vindt voor jouw inwoners, 
maar dat je mensen actief vanaf het begin 
het beleid mee laat vormgeven. Dat is iets 
anders dan ze achteraf op een bepaald mo-
ment inspraak geven of inbreng geven in al 
uitontwikkelde plannen.’

Hoe laat je de burgers dan meedoen?

‘Anderhalf jaar geleden – en daar ben ik 
best trots op – heeft de raad het initiatief 
genomen om op basis van de inbreng van 
de burgers zelf tot een integrale visie te 
komen op de toekomst van onze gemeente, 
Lingewaal naar het jaar 2030. Die moest 
alle aspecten van het gemeentelijk beleid 
omvatten, de ruimtelijke, sociale en eco-
nomische. De achterliggende gedachte bij 
het ontwikkelen hiervan is dat de gemeente 
het zelforganiserend vermogen van haar 
inwoners ondersteunt. De manier waarop 
het manifest tot stand is gekomen past daar 

Het ruimte geven aan 
maatschappelijke 
betrokkenheid van onderop, 
past heel goed bij het 
gedachtegoed van het CDA
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zelf kunnen doen om de leefbaarheid in de 
kernen te verbeteren. Hierbij is het perspec-
tief omgedraaid. In plaats van direct naar de 
gemeente als probleemoplosser te kijken, 
was er ruimte voor vragen als: “Als u een be-
paald project, bijvoorbeeld een speeltuintje 
voor Herwijnen, gerealiseerd wilt zien, waar 
ligt dan uw eigen verantwoordelijkheid, uw 
eigen rol? Wat zou uw bijdrage dan kunnen 
zijn?”’

‘De vraag waarop we antwoord geven in 
het manifest is wat we bereikt willen heb-
ben in 2030. Daarin moeten natuurlijk ook 
keuzes gemaakt kunnen worden. Om een 
voorbeeld te geven: afgesproken is dat de 
gemeente zorgt voor de instandhouding van 
de basisvoorzieningen van alle kernen in 
2030. Dat zijn: voorzieningen voor de jeugd 
tot twaalf jaar, waar mogelijk in een brede 
school, een zorgvoorziening passend bij 
de schaal van de kern en een ontmoetings-

jaar, toen de inwoners konden laten weten 
of ze zich in de visie konden herkennen. Dat 
bleek zo te zijn. Daarna heeft de raad zich 
in januari van dit jaar unaniem achter het 
manifest geschaard. Zie het maar als een 
verbond tussen de gemeente en de gemeen-
schap. Deze benadering van ruimte geven 
aan maatschappelijke betrokkenheid van 
onderop, past overigens heel goed bij het 
gedachtegoed van het CDA.’

Zitten er ook zaken bij waar de gemeente 
nooit op gekomen zou zijn?

‘Absoluut. Als gevolg van het manifest is 
er bijvoorbeeld een veel duidelijkere verant-
woordelijkheidsverdeling tussen het be-
stuur van de gemeente en haar inwoners. De 
dialoog ging niet alleen over wat wel en wat 
niet kan – als gevolg van bezuinigingen en 
dergelijke –, maar ook en vooral wat burgers 
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het particulier opdrachtgeverschap. Daar 
is de raad akkoord mee gegaan. De jongere 
die het probleem had aangekaart heeft ook 
zitting genomen in de Wmo-raad. Opmerke-
lijk, want in het algemeen zitten daar vijftig-
plussers in. Je ziet dus waar eigen initiatief 
toe kan leiden.’

‘Het derde initiatief ging over het dorps-
huis in Heukelum. Daar was de klad in 
gekomen. Toen heeft een groep van veertig 
bewoners gezegd dat ze dat niet op zich 
konden laten zitten. Wij willen daar weer 
een nieuwe impuls aan geven, zeiden ze. 
Daar is een clubje uit ontstaan dat de ver-
schillende functies voor dit huis weer tot le-
ven wil wekken. Dit initiatief past helemaal 
bij de geest van het manifest. Bij de voorbe-
reiding ervan zag je toen al dat mensen in 
beweging kwamen om zelf verantwoording 
te nemen.’

Overdaad	aan	regelgeving

Burgemeester Van Ruijven plaatst grote 
vraagtekens bij de detaillering in de regel-
geving vanuit Den Haag. De doelen kunnen 
best door de centrale overheid geformuleerd 
worden, maar de uitvoering is een zaak voor 
de gemeente zelf. ‘Je ziet grote verschillen 
ontstaan in de wijze waarop de landelijke en 
de plaatselijke overheid tegen deze regelge-
ving aankijken. Als de samenleving veran-
dert, moet de overheid een andere rol gaan 
vervullen. Dat betekent dat je vertrouwen 
dient te geven aan de gemeenschap. Maar 
dan zie je vervolgens een overdaad aan regel-
geving op je afkomen en dan vraag je je af: 
“Waar gaat dit eigenlijk over?” Ik noem als 
voorbeeld de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo), die nu op het bordje van 
de gemeente is komen te liggen, maar waar 
vanuit Den Haag nog steeds gedetailleerde 
regelgeving over wordt gemaakt.’

‘Wat ook vreemd overkomt, is dat er al-

ruimte. Willen inwoners meer, dan zullen zij 
zich daar zelf voor moeten inzetten. Het hele 
manifest heeft zoals gezegd de instemming 
van de hele raad gekregen met de vijf daarin 
vertegenwoordigde landelijke politieke par-
tijen, er is hier geen plaatselijke partij actief. 
Er is nu met het manifest een koers vastge-
legd met behulp waarvan keuzes gemaakt 
worden die ook van belang zijn bij komende 
bezuinigingen. We kiezen voor kwaliteit. In 
plaats van vijfhonderd woningen te bouwen 
tot aan 2015 zullen we dit nu doen in de peri-
ode tot 2030.’

Waaraan hebt u gemerkt dat de betrok-
kenheid van de inwoners is toegenomen?

‘Tijdens de uitvoering van het traject 
afgelopen jaar zijn er drie burgerinitiatie-
ven ontstaan. Op een van de bijeenkom-
sten kwam in Vuren, een van de kernen, 
onvrede naar voren over de achteruitgang 
van dit dorp. Het winkelbestand liep 
terug, maar ook andere voorzieningen 
werden minder. Er moest iets gebeuren. 
Toen hebben we tegen de Vurenaren ge-
zegd: “Waarom neemt u zelf het initiatief 
niet?” Dat is gebeurd en ze kwamen zelf 
met een plan. Het kwam vorig jaar oktober 
op de agenda van de gemeenteraad. Er 
werd opdracht gegeven tot een haalbaar-
heidsonderzoek en het resultaat kwam in 
februari opnieuw aan de orde en nu wordt 
het verder uitgewerkt.’

‘Het tweede initiatief is van de jongeren 
uitgegaan. Die zeiden dat de gemeente veel 
te weinig deed voor de huisvesting van jon-
geren. Een jongere van 22 jaar die zo’n 180 
handtekeningen had ingezameld heeft toen 
de gemeenteraad toegesproken. Daarna 
kwam er nog een jongere aan het woord om 
het probleem aan te kaarten. Nu wordt er 
een pilot opgezet voor jongeren om zelf iets 
te kunnen gaan bouwen in het kader van 
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want ik begrijp ook wel dat je regelgeving 
nodig hebt. De vraag is echter of dat nu niet 
is doorgeschoten naar een te gedetailleerd 
niveau.’

‘De Wmo is een goed voorbeeld waarbij 
wij zelf mans genoeg zijn voor een goede 
uitvoering. In onze kleine gemeente gaan de 
consulenten zelf langs bij de mensen die van 
deze wet gebruikmaken om hun noden in 
kaart te brengen. In een grote stad moet dat 
noodzakelijkerwijs heel anders aangepakt 
worden.’

Vanuit het rijk wordt gestreefd naar gro-
tere gemeenten om het uitbreidende taken-
pakket voor de gemeente aan te kunnen. 
Kan Lingewaal dat grotere takenpakket 
aan?

‘Ieder schaalniveau is betrekkelijk. Over-
al ligt ergens een grens voor wat gemeenten 
aankunnen. Neem bijvoorbeeld de digita-
lisering van onze diensten. In plaats van te 
zeggen dat we te klein zijn, stellen we ons 
de vraag hoe we dat zo goed mogelijk kun-
nen organiseren. Ad hoc zoek je bepaalde 
oplossingen. Mensen staan niet alleen, maar 
gemeenten ook niet. Als het gaat om de sa-
menwerking die je nastreeft op het terrein 
van toerisme en recreatie kijken we niet 
alleen naar het Rivierenland, maar ook naar 
Zuid-Holland, naar het gebied waarin je je 
met elkaar kunt versterken. Dan ga je niet 
zeggen: “Ik ben te klein”, maar je gaat grens-
overschrijdend te werk.’

‘De kleine gemeente is vaak zeer wel in 
staat de oplossingen te bedenken die bij 
de schaal van de gemeente passen. Neem 
de brandweer. Er is daarvoor al zes jaar 
een samenwerking tussen Geldermalsen, 
Neerijnen en Lingewaal. We hebben een 
gezamenlijke commandant en negen be-
roepskrachten, die we met z’n drieën be-
talen. Onze vrijwilligers zijn in dienst van 

lerlei vergelijkende onderzoeken worden 
gedaan, door de VNG bijvoorbeeld, over de 
manier waarop je doelstellingen in je ge-
meente haalt (‘benchmarking’: hoe scoort 
je gemeente). Twee maanden later komt het 
ministerie van VWS die ook weer zo’n onder-
zoek gaat doen in het kader van de Wmo. Leg 
dat maar eens uit aan mensen!’

‘Het rijk neemt de wetgeving voor zijn 
rekening, maar de uitvoering moet ze over-
laten aan de gemeenten. Neem nu ook het 
onderwijs, dat wordt met steeds meer taken 
opgezadeld. Helder zou zijn wanneer de 
doelstellingen van bovenaf worden gefor-
muleerd, maar zelf moet je regelen hoe je 
dat vervolgens doet. Geef het vertrouwen 
aan de mensen terug. Die staan voor hun vak 
en voor hun verantwoordelijkheid daarvoor. 

De ministeries moeten zich dan beper-
ken tot de hoofdlijnen, maar de hoe-vraag 
overlaten aan de samenleving en de lokale 
overheden. Een gemeente als de onze staat 
voor een totaal andere opgave dan een stad 
als Amsterdam. Daarom moet er veel meer 
ruimte zijn bij de uitvoering van taken. Er 
zijn verschillen in cultuur, de stad is anders 
dan het platteland. Rijnmond is een totaal 
andere omgeving dan de onze. Je moet 
regelen waar iedere burger zich aan moet 
houden, maar ruimte geven aan de oplossin-
gen om dit doel te bereiken. Anders gaat het 
tussen de bestuurslagen botsen. De onder-
linge afstemming tussen de bestuurslagen 
is van groot belang. Kortom, zou ik willen 
zeggen, stuur niet op regelgeving, maar op 
doelstellingen. Ik formuleer het wat strak, 

Stuur niet op regelgeving, 
maar op doelstellingen en laat 
ruimte voor verschil in aanpak 
en uitvoering 
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democratische controle ontbreken, zo 
wordt als bezwaar aangemerkt.

‘Ten aanzien van de brandweer ligt de 
verantwoordelijkheid volledig bij de raad. 
We hebben hier niet te maken met een regio 
zoals bijvoorbeeld de Drechtsteden en een 
bestuursvorm die boven de gemeenten uit-
gaat. Voor alle vormen van samenwerking 
die wij hier kennen is verantwoording te-
genover de raad noodzakelijk. De raad blijft 
steeds aan zet.’

Ten aanzien van de financiën heeft de 
burgemeester nog wel een wens. ‘De ge-
meenten hebben er de laatste tijd wel steeds 
meer taken bij gekregen, maar financieel 
zijn ze er niet op vooruitgegaan. Ik pleit niet 
voor nieuwe belastingen, maar wel voor een 
herschikking van de gelden uit het gemeen-
tefonds ten gunste van kleinere gemeenten. 
Nu is het vaak zo dat de grotere steden uit de 
Randstad buitenproportioneel profijt van 
die gelden hebben.’

de gemeente. In het kader van de wet op de 
veiligheidsregio wordt gestimuleerd dat 
er regionalisering van de brandweer komt; 
een regio die bij ons, Lingewaal, begint en 
eindigt bij Millingen aan de Rijn. Iedereen, 
beroepsmensen en vrijwilligers, zou naar 
de regio toe moeten. Daar ben ik dus geen 
voorstander van. In het cluster waarin wij 
dat nu hebben geregeld wonen ongeveer 
vijftigduizend mensen. De kwaliteit van de 
brandweer is vrijwel even goed als die van 
Nijmegen. Dat is wat belangrijk is. Een als 
je dat kwaliteitsniveau hebt en je hebt de 
betrokkenheid van de vrijwilligers, ook in 
relatie tot het bestuur, zodat de lijnen kort 
zijn, dan zou het nu anders geregeld moeten 
worden omdat dit efficiënter is? Je moet wel 
het kwaliteitsniveau formuleren, maar de 
wijze van organisatie overlaten aan de direct 
belanghebbenden.’

Door de vele afspraken en regelingen 
tussen gemeenten onderling zou het aan 
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door Frank A.M. van den Heuvel

Culturele tegenstellingen bepalen meer dan ooit het 
stemgedrag. Meer nog dan bij de landelijke verkiezingen van 
november 2006 heeft men bij de afgelopen raadsverkiezingen 
gekozen voor partijen dicht bij huis. Niet alleen de wereld, 
de Europese Unie, de Randstad, maar ook het lokale CDA 
blijkt nu heel ver weg. Mensen voelen zich verbonden met 
regio’s, plaatsen en wijken, en niet met abstracte politiek. 
Minachting voor plaatselijke politiek is daarom totaal niet 
op zijn plaats: all politics is local.

Heimwee naar dichtbij

Enkele	maanden	geleden	was	er een documentaire op televisie over 
Rowwen Hèze, een band met liederen die een mix van tex-mex en folkmu-
ziek zijn. De band komt uit het dorpje America in Noord-Limburg. De lan-
delijke doorbraak en de roem begonnen met een protestsong van de band 
tegen grote buur Horst aan de Maas, dat het dorpje wilde inlijven. Vervol-
gens ontwikkelde de band zich met regionaal geïnspireerde liederen over 
de Peel, het landleven en de natuur. Het is een mix van cultuur, religie en 
regio. Het is de strijd tegen de overheersende stad en de Randstad. Er zijn 
honderden Rowwen Hèzes in Nederland. Ieder dorp, iedere regio heeft zijn 
band, zijn dialect, zijn eigene. En eigenlijk houden de mensen van iets wat 
herkenbaar en dichtbij is. Misschien willen de meeste mensen het dorp 
liever dan de grote stad.

Cultureel	stemgedrag

Iedereen wil eigenlijk in een dorp wonen. Ook de mensen die in een stad 
wonen, wijzen altijd op het feit dat ze in een leuke, overzichtelijke buurt 
wonen met groen en dat ze helemaal niet het gevoel hebben in een grote 
stad te wonen. Is dan iedereen dorps, provinciaals? Neen. Er is wel degelijk 
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een verschil tussen de grootstedelijke mens en de mensen van buiten de 
grote stad. En dat is niet erg. Het zijn ook heel verschillende culturen, waar 
mensen steeds meer oog voor hebben. Generaliserend: cultureel is er een 
kloof tussen de Randstad en de rest van Nederland, ‘de provincie’, aan het 
ontstaan. De mensen die in de twee delen van ons land wonen zijn verschil-
lend, de volksaard is verschillend, de beleving is verschillend, de ideeën 
zijn verschillend. En dan staat de Randstad soms voor Amsterdam, soms 
voor Hilversum, soms voor de grachtengordel. In Maastricht, Zeeuws-
Vlaanderen, in Drenthe worden de zaken vaak compleet anders beleefd 
dan tussen de grachten van Amsterdam. In de Achterhoek, Franeker en de 
Kempen wordt steeds meer alles anders beleefd en geleefd. Misschien wel 
vergelijkbaar met de Verenigde Staten, maar dan minder uitge sproken 
en minder religieus verankerd. In de Verenigde Staten is een groeiende 
kloof tussen de westkust en het noordoosten enerzijds en de rest van de 
Verenigde Staten (de Midwest en het zuiden) anderzijds. Het gaat ons in 
dezen niet zozeer om economische issues, waar presidentskandidaten zich 
aan optrekken, noch om buitenlandse issues, waarvan Europa altijd denkt 
dat ze bepalend voor de uitslag zijn. Het gaat om de cultuur. Niet meer en 
niet minder. In de Midwest zijn de values van belang, de gemeenschappen 
en de betrokkenheid; en de afkeer van het centralistisch denkende Wa-
shington. Veel mediabepalende zaken in de Verenigde Staten spelen niet 
in de Midwest. Het is een andere wereld dan L.A., New York en Washington, 
waar individualisme, liberals en internationalisme de boventoon voeren. Je 
moet deze tweedeling kennen om de Ameri kaanse cultuur te begrijpen en 
dus ook de verkiezingsuitslagen.

Liberaal	versus	traditie

Terug naar Nederland. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen stemde 
Nederland voor het eerst extreem cultureel. Paars, D66, GroenLinks en de 
VVD verloren. Het CDA, de SP, de PVV en de ChristenUnie wonnen. Ook hier 
is een scheiding der geesten zichtbaar. Tussen de Randstad en de provincie. 
En misschien moeten we de Randstad specificeren tot de grachtengordel of 
tot de stamtafel van Pauw & Witteman, waar de oneliner als sneer richting 
provincie, christen en traditie overheerst. Wanneer je iedere dag naar deze 
‘stamtafel’ kijkt en luistert naar de gasten, dan krijg je een zeer eenzijdig 
beeld van Nederland. Dan denk je dat Nederland geregeerd wordt door een 
seculiere groep individualisten die Amsterdam, de VPRO en de libertijnse 
wereld als icoon hebben en iedereen die een normen-en-waardendiscussie 
wil starten, christen is en buiten de Randstad woont als achterlijk beschou-
wen. In politieke termen gezegd: liberaal-individugericht versus traditie-
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gemeenschapgericht. Wat dat betreft was de paarse periode mis schien een 
voorbode van een nieuwe tweedeling. Deze tweedeling komt ook pregnant 
naar voren als issues als bijzonder onderwijs, mediabeleid, godslastering 
en de medisch ethische vraagstukken spelen. Voor het CDA en D66, in we-
zen de echte tegenpolen in de politiek en representant van genoemde twee 
culturele stromingen, zijn dergelijke issues open zenuwen. De antithese is 
terug: Randstad tegenover provincie, ‘alles moet kunnen’ tegenover waar-
den, staat/markt tegenover maatschappelijke organisaties en civil society, 
individualisme tegenover gemeenschapsdenken, vrijheid tegenover ver-
antwoordelijkheid. Momenteel zijn de financieel-economische onderwer-
pen en veiligheid actueel, maar het echte thema, de echte discussiepunten, 
die meer cultureel bepaald zijn, zullen terugkomen. Dat dilemma is niet 
te ‘regelen’ met een procentje of een agent meer of minder. Mogelijk leidt 
dit tot een herschikking van politieke partijen, waarbij zich rond het CDA 
de gemeenschapsdenkers positioneren, ook van de VVD en de PvdA; aan 
de andere kant vormt zich rondom D66 een paarse groep, bestaande uit de 
seculiere liberalen van de VVD en delen van de PvdA. De echte tweedeling 
is niet zozeer economisch gekleurd, maar veeleer cultureel bepaald. De 
directe leefomgeving staat voor de mensen centraal. Daar is het werk en de 
school, daar zijn de winkels en de vrienden. Het gaat ‘Den Haag’ niks aan.

All	politics	is	local

Lokale politiek staat voor ‘dicht bij de mensen blijven’ en ‘problemen 
aanpakken daar waar ze zijn’. Door voor kinderen dicht bij hun huis een 
speeltuin aan te leggen, gaan ze niet zwerven door de stad, hebben ze 
activiteiten waarbij ze samen kunnen spelen en doen ze ook nog iets aan 

lichamelijke oefening. Kortom: een 
speeltuin in de wijk is puur lokale 
politiek. Lokale politici kunnen zich 
onderscheiden van landelijke door 
juist heel concrete plannen te pre-
senteren. Zo bouwen ze een eigen 
profiel op. De uitgangspunten van 

een politieke partij zijn zo concreet te maken als we zelf willen. Daar komt 
nog iets bij. In deze tijd wordt vaak gedacht dat alles globalisering is. Dat 
klopt in zekere zin ook, omdat mensen digitaal met de hele wereld in con-
tact staan en overal naartoe reizen. Toch is de keerzijde van de globalise-
ring veel meer realiteit: lokalisering. Bijna alles is namelijk lokaal bepaald. 
De directe leefomgeving staat centraal voor de meeste mensen. Werk, 
school, kerk, sport, winkels, vrienden zijn allemaal om de hoek. Iedere 

De keerzijde van de 
globalisering is veel meer 
realiteit: lokalisering
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lokale politicus moet zich dat ieder moment realiseren. Natuurlijk heeft de 
Haagse politiek invloed op lokale verkiezingen, maar individuele politici, 
wethouders en raadsleden kunnen ook het verschil maken.

De ironie is dat de thema’s die Wilders aanroert bij uitstek lokale the-
ma’s zijn: integratie, onderwijs, veiligheid op straat, de ergernis over ver-
loedering. Hoogleraar geschiedenis en columnist James Kennedy schreef 
eerder: ‘Modernisering (…) komt tot stand door de enorme hoeveelheid 
kleine keuzes die mensen maken in het alledaagse leven.’

De belangrijkste politieke thema’s worden gevormd door de directe 
leefomgeving. Natuurlijk kunnen gemeenten op veel punten bepalen wat 
de gewenste omvang van een school is, wat de rol van de woningcorporatie 
is; steeds tezamen met de instellingen zelf en liefst enkel faciliterend. Het 
is aan scholen, zorginstellingen en corporaties om te handelen en onder-
scheidend te zijn. Lokaal zijn initiatieven tussen publieke en private partij-
en mogelijk: gespreide verantwoordelijkheid. Geen Den Haag nodig. Er is 
natuurlijk een zekere schaal nodig, maar het alternatief is geen schaalver-
kleining, maar schaaloptimalisatie in gemeenten, bij scholen, in de zorg 
en in de energiesector. Een goed voorbeeld van lokalisering is de gang van 
zaken, de afgelopen jaren, rond de verkoop van Essent- of Nuon-aandelen. 
Daags erna startten gemeenten weer een eigen, duurzaam, energiebedrijf. 
Nu zit daar nog rijp en groen, hobbyisme en zakelijk door elkaar, maar 
hier liggen mogelijkheden. Vreemd is wel dat gemeenten eerst Essent 
verkopen, en vervolgens zelf een eigen energiebedrijf willen starten dat 
juist geen moloch is. Waarom niet eerder slim gehandeld door met het net 
verkochte energiebedrijf slimmer te opereren? Schaaloptimalisatie. In de 
Verenigde Staten zijn veel energie- en andere nutsbedrijven georganiseerd 
als een coöperatie. Die bedrijven zijn van de gebruikers, van de mensen. 
Een perfecte vorm tussen anonieme overheid en harde marktwerking. 
Lokale politici moeten het lef hebben om in andere arrangementen en vari-
anten te denken. Wanneer ze lokale politiek bedrijven moeten ze zich ook 
realiseren dat de grote stad anders is dan een provinciestadje, een dorp of 
het echte platteland, waar de krimp van de bevolking heeft toegeslagen. 
Verschillende gemeenschappen moeten ze verschillend durven aanpakken 
en besturen. Uiteindelijk bepalen de lokale politici de thema’s, en wanneer 
lokale politici vinden dat ‘Den Haag’ te veel de agenda bepaalt, hebben ze 
dat aan zichzelf te wijten.

Raadsverkiezingen	2010

Hoe zijn de recente gemeenteraadsverkiezingen te duiden in dit geheel? 
Was dit ook een strijd tussen provincie en Randstad, tussen platteland en 
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grote stad? Niet helemaal. Het stemgedrag was hier sterk ‘anti-bestuur-
derspartij’: men heeft tegen de macht, tegen de gevestigde partijen ge-
stemd. Uiteindelijk hebben VVD, CDA en PvdA het allemaal slecht gedaan. 
De vluchtheuvels waren gematigd (D66), extreem/populistisch (PVV, TON 
en Leefbaar) en lokale partijen (one issue of sterk voor één dorp). Hoe moe-
ten we dit plaatsen in het eerdergenoemde ‘cultureel stemgedrag’? Dat 
past helemaal. Een (klein) deel heeft de logische vluchtheuvel gekozen die 
er is in de steden: D66/GroenLinks, hetgeen blijkt uit de goede uitslagen 
van D66 en GroenLinks in Amsterdam, Utrecht, Nijmegen, Groningen 
en Leiden. De grote winnaars waren echter de populisten (Leefbaar Rot-
terdam en de PVV) en de vele lokale partijen, die met name sterk waren op 
het platteland (Brabant, Zeeland, Limburg, Overijssel). Sterker: meer nog 
dan bij de landelijke verkiezingen van november 2006 heeft men gekozen 
voor de partijen dicht bij huis. Dat betekende in Rotterdam en Den Haag 
de pleidooien voor een ‘veilig en blank’ Rotterdam-Zuid, respectievelijk 

een blanke en ADO-gezinde Schil-
derswijk. De lokale partijen, in 
Zeeland bijvoorbeeld, waren onder 
meer Algemeen Belang Groot Hulst, 
Partij Souburg-Ritthem, Leefbaar 
Schouwen-Duiveland en Lokale Par-
tij Vlissingen. In Brabant is het niet 

anders. Eigenlijk zien we dat men sinds de Tweede Kamerverkiezingen van 
2006 nog dichter bij huis is gebleven, misschien nog provincialer, of dorp-
ser, is geworden. Niet alleen de wereld, de Europese Unie, de Randstad, 
maar ook het lokale CDA is heel ver weg. Het eigen vertrouwde dorp van 
voor de herindeling is de mensen het meest na, en als een politieke partij 
dat in zijn naam zet, dan heeft men er vertrouwen in – ook omdat iedereen 
wel een buurman heeft die op de lijst staat. Beter een goede buur dan een 
politicus op afstand.

Mogelijk zal binnen Nederland de culturele strijd doorgaan en pregnan-
ter worden. En mogelijk leidt dit tot de zojuist genoemde herschikking van 
politieke partijen. Dan is vervolgens de vraag relevant of het CDA nog wel 
iets te zoeken heeft in de (grote) stad, in Amsterdam, in de grachtengordel. 
Zeker wel. Wel zal het CDA, natuurlijk met de kennis, ervaring en de slag-
kracht van een landelijke partij, ook oog moeten hebben voor het lokale 
leven. En dat betekent dat het CDA in Amsterdam een andere politiek moet 
voeren dan in Ootmarsum. In Utrecht andere mensen moet positioneren 
dan in Nuenen. Een mooi model in dat kader is nog immer Rabobank, die 
enerzijds overal in het land present is, maar tevens een landelijk sterke 
bank is; een bank die weet wat iedere particuliere spaarder in welk gehucht 

Beter een goede buur dan een 
politicus op afstand
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dan ook wil, maar eveneens een landelijke koepel heeft, zonder welke de 
lokale Rabobank niet kan overleven. Dichtbij en compleet.

Ik wil ten slotte nog even terugkomen op wat ik eerder schreef, namelijk 
dat uiteindelijk iedereen in een dorp wil wonen. Misschien is iedereen pro-
vinciaalser dan we denken. De wijk, de buurt, is de eerste leefomgeving en 
daar wil men zich thuis voelen. En natuurlijk spelen lokale issues meer bij 
raadsverkiezingen dan bij landelijke verkiezingen, maar toch… mensen 
willen zich thuis voelen. De politieke partij, of deze landelijk opererend is 
of niet, moet hier oog voor hebben. En misschien moet je als CDA Amster-
dam het in Amsterdam aan de Zuidas weer anders aanpakken dan in Bos 
& Lommer of in de Jordaan. En dan is de roemruchte Amsterdamse grach-
tengordel eigenlijk ook een gewoon dorpje. All politics is local en Johnny 
Jordaan en André Hazes waren niks anders dan Rowwen Hèze: zij maakten 
muziek die paste bij het dorp. Het dorp Deurne van Wim Sonneveld, dat 
overigens, net als het America van Rowwen Hèze, in de Peel ligt.
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door Paul van Velthoven

Ameland – Nico Oud: 

‘Ik zou het geld beter kunnen 
inzetten als er niet overal schotjes 
tussen zaten’

Nico Oud (46) werd in 2006 namens het CDA 
wethouder van de gemeente Ameland. De 
gemeente telt 3500 zielen, maar in de va-
kantieperiode loopt het aantal bewoners op 
tot wel 40.000. Samen met een wethouder 
die via een plaatselijke lijst werd verkozen, 
verdeelt hij de gemeentelijke bestuurstaken. 
Hij heeft zoveel taken in zijn portefeuille dat 
hij ze niet een-twee-drie allemaal kan opnoe-
men, maar hij zegt er in het algemeen heel 
kalm onder te kunnen blijven. Zijn taken-
pakket loopt van ruimtelijke ordening tot 
huisvesting en van bouw- en woningtoezicht 
tot milieubeheer.

Ameland, aldus Oud, probeert als het 
maar enigszins kan zelfstandig te blijven. 
Financieel is de gemeente gezond, vooral 
door de toeloop van toeristen die samen 2,7 
miljoen euro toeristenbelasting betalen. De 
inwoners zelf brengen aan belasting een half 
miljoen in het laatje van de gemeente. Om 
zelfstandig te blijven moet er wel worden 
samengewerkt met de andere gemeenten op 
de Waddeneilanden. Voor ICT-beheer doet 
de gemeente een beroep op de gemeente 
Leeuwarden. Tegenwoordig is de dienst-

verlening zo veel mogelijk digitaal en dat 
betekende een forse investering. De operatie 
kwam de gemeente op vier ton te staan. Zo is 
het voortdurend een kwestie van passen en 

meten met de beschikbare mensen van het 
ambtelijk apparaat en met de financiën.

Op de vraag tegen welke hindernissen hij 
aanloopt zegt hij dat vooral het afschuiven 
van taken door het rijk hem zorgen baart. 
‘Dat zal de komende tijd nog heel lastig 
worden, nu het rijk zwaar moet bezuinigen. 
Den Haag legt nieuwe taken bij de gemeen-
ten neer, maar de middelen daarvoor blijven 
achter. Den Haag dereguleert, schaft drie 
regels af, maar wij hebben bij wijze van spre-
ken vijf nieuwe regels nodig om dan de zaak 
te laten marcheren. We moeten het wel doen 

Den Haag legt nieuwe taken 
bij de gemeenten neer, maar 
de middelen daarvoor blijven 
achter
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willen we niet kwijt. Maar als we willen uit-
breiden – en dus ook het aantal koeien –, 
dan produceren we meer ammoniak dan 
toegestaan is. Mensen snappen dit niet. De 
natuur is hier ronduit prachtig. We hebben 
polderlandschap, een klein beetje bos en 
wilde natuur. Maar aan natuur waar je niet 
aan mag komen heb je niks. Je moet wel de 
diversiteit in stand houden. En dan lopen we 
weer op tegen Europese regelgeving.’

Een ander probleem voor zijn gemeente 
is dat hij door van bovenaf opgelegde regel-
geving soms niet kan voldoen aan specifieke 
behoeften van de gemeente. ‘Er is natuurlijk 
veel seizoensarbeid op Ameland, maar de 
seizoensarbeiders zitten in de winter in een 
uitkering. Wat zou het niet mooi zijn om 
deze mensen in die paar rustige maanden 
bij te scholen zodat de kwaliteit die wij leve-
ren aan de toerist opgepoetst kan worden. 
Ontschotten van de diverse middelen die 
beschikbaar zijn zou een goede stimulans 
geven om dit te bereiken.’

Aan meer belastingmogelijkheden om 
plannen uit te voeren heeft Oud geen be-
hoefte. ‘We behoren tot de drie gemeenten 
van Nederland met de laagste lasten. Maar 
als “Den Haag” gaat zeggen dat de gemeen-
ten de ozb niet mag laten stijgen, dan heb 
ik daar wel veel moeite mee. Dan denken de 
mensen dat dit ook zo moet zijn, maar daar 
gaat “Den Haag” helemaal niet over. Dat is 
ónze zaak. Gemeentelijke taken en bevoegd-
heden horen bij de gemeente en niet bij het 
Rijk. Men mag er iets over vinden, maar daar 
blijft het dan ook bij. Een gemeente is au-
tonoom met eigen verantwoordelijkheden, 
laat men dat niet vergeten.’

met de ambtelijke staf die we nu hebben. 
Neem de Wet maatschappelijke ondersteu-
ning (Wmo). Die legt een beslag op onze 
mensen. Degenen die deze wet moeten uit-
voeren moeten dan op cursus.’

Oud heeft voortdurend met vier de-
partementen te maken (Landbouw, VROM, 
Economische Zaken en Rijkswaterstaat). 
Daarnaast zijn er talloze andere clubs die 
zich met zijn werk bemoeien: de Wad-
denvereniging, de Waddenadviesraad, 
het Regionaal College Waddengebied, de 
stichting Duinbehoud, It Fryske Gea (een 
provinciale vereniging voor natuurbescher-
ming), Staatsbosbeheer en dan heeft hij ze 
zeker nog niet allemaal gehad. ‘Iedereen wil 
bij mij zijn eigen muziekje laten horen en ik 
zit met al die instanties aan tafel. Je mag wel 
zeggen dat we hier op Ameland een groot 
aaibaarheidsgehalte hebben.’

Gedwarsboomd

Soms voelt Oud zich bij een belangrijke taak 
door de buitenstaanders ronduit gedwars-
boomd. ‘De dijk moet de komende tijd wor-
den verzwaard. Dat zal voor een klein gedeel-
te ten koste gaan van een stukje wad. Dat zal 
een beetje terug moeten. Maar dan lopen we 
tegen Natuur 2000 op, opgezet vanuit Eu-
ropa om de biodiversiteit in stand te houden. 
Dan blijkt dat we onze plannen niet kunnen 
uitvoeren, omdat er een of ander beestje 
dan het loodje legt. Gelukkig zijn er dan nog 
mensen die me komen helpen om een en 
ander bij de ministeries aan te kaarten.’

Een ander probleem vormt het aantal 
boeren. ‘We hebben er nu zeventien en die 
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Eigen initiatief van burgers en bedrijven moet niet worden weggezogen 
door bureaucratie en steeds meer regelgeving. Uitgangspunt van 
vertrouwenwekkende politiek is dat duidelijk wordt aangegeven wat 
de burger wel en niet van de overheid kan verwachten. In het kader van 
de heroverwegingen rond het functioneren van de overheid is nu de tijd 
rijp om een kleinere en slagvaardigere overheid tot stand te brengen die 
de samenleving ten dienste staat.

De auteurs zijn respectievelijk redactiesecretaris en lid van de redactie van Christen 
Democratische Verkenningen.

door Jan Prij & Paul van Velthoven

Commissie-Van der Tak: 
Vertrouwen in de overheid met 
slagvaardiger bestuur

In gesprek met Sjaak van der Tak

Sjaak van der Tak, burgemeester van West-
land, was voorzitter van de in het najaar 
ingestelde CDA-commissie om het functio-
neren van de overheid te onderzoeken. De 

bevindingen van de commissie zijn zojuist 
gepubliceerd en liegen er niet om.1 De over-
heid, met haar alsmaar uitdijende bestuur-
slagen, zal in omvang fors beperkt moeten 

worden. Ze functioneert nu buitengewoon 
stroperig en in dat verband is de term ‘be-
stuurlijke drukte’ inmiddels een gevleu-
gelde uitdrukking geworden. Er zijn te veel 
bestuurders van centrale overheid, provin-
cie en gemeente die zich over dezelfde pro-
blemen buigen, met als gevolg ellenlange 
procedures en besluiten die te lang op zich 
laten wachten. Mondige en goed opgeleide 
burgers vragen terecht om een ander en 
slagvaardiger bestuur. Bovendien zijn grote 
bezuinigingen onontkoombaar geworden 
als gevolg van de onder meer door de finan-
cieel-economische crisis fors opgelopen 
overheidstekorten. Indachtig het adagium 
Never waste a good crisis beseffen Van der 

Mondige en goed opgeleide 
burgers vragen terecht om 
een ander en slagvaardiger 
bestuur
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samenleving veel beter en effectiever. Het 
is dus zaak dat de overheid het vertrouwen 
van de burger terugwint. Daarvoor is een 
cultuurverandering bij de overheid nodig. 
Deze moet dichter bij de burger komen te 
staan, efficiënter georganiseerd worden, 
en helderder opereren, temeer daar onze 
samenleving voor zeer belangrijke keuzes 
staat. Vertrouwen in die overheid is dus van 
het grootste belang. De wereld is de laatste 
decennia oneindig veel groter en complexer 
geworden en daarmee zijn nieuwe proble-
men op ons afgekomen. De welvaart daalt, 
werkgelegenheid is niet langer meer van-
zelfsprekend, pensioenen zijn niet langer 
welvaartsvast. Dat heeft geleid tot grote on-
zekerheid in de samenleving. De Fortuyn-
revolte bracht allerlei onbehagen aan het 
licht over een in zichzelf gekeerde politiek 
die onvoldoende luisterde. Vraagstukken 
van participatie en integratie van burgers 

Tak en zijn commissie dat nu het moment 
daar is om een kleinere maar slagvaardigere 
overheid ten dienste van de samenleving tot 
stand te brengen.

Waarom is een herinrichting van het 
openbaar bestuur nodig?

‘Onze voorstellen zijn erop gericht de 
moeizame relatie tussen burger en bestuur 
te herstellen. De overheid in Nederland 
geniet steeds minder vertrouwen. Dat lekt 
weg. De alsmaar teruglopende deelname 
van de burgers aan verkiezingen is daarvoor 
een teken aan de wand. Het lijkt er soms ook 
wel op alsof de overheid er voor de mensen 
steeds minder toe doet, of, sterker nog: als 
een hinderpaal wordt gezien. Een samen-
leving waar het vertrouwen in de overheid 
terugloopt, heeft een groot probleem. 
Waar vertrouwen heerst, functioneert een 
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Vertrouwen in de overheid keert terug met herkenbaarder en veerkrachtig bestuur 
In gesprek met Sjaak van der Tak

Betekent dit dat de bestuurlijke structuur 
van rijk, provincies en gemeenten in ons 
land op de schop moet?

‘Nee, wij willen ten principale niet dat 
het Huis van Thorbecke ter discussie wordt 
gesteld.2 Als we daaraan gaan sleutelen is 
bovendien een grondwetswijziging on-
vermijdelijk. Daar gaan minstens zes jaar 
overheen en daarvoor is de urgentie van de 
benodigde hervormingen en aanpassingen 
veel te groot. Maar binnen die verschillende 
bestuurslagen zelf moet wel het een en 
ander veranderen. Niet zozeer door vanuit 
Den Haag bestuurlijke blauwdrukken over 
Nederland uit te storten, maar wel door 
revitalisering en stroomlijning van de be-
staande bestuurslagen. We willen dit “huis” 
veerkrachtiger en slagvaardiger maken. De 
verschillende bestuurslagen zullen zich 
weer moeten gaan richten op hun kerntaken. 
Daar is overigens mede aanleiding toe door 
de Europese samenwerking, want daardoor 
is er in feite een bestuurslaag bij gekomen 
die verschillende taken van het rijk heeft 
overgenomen, bijvoorbeeld op het gebied 
van het milieu.’

Welke gevolgen heeft de Europese 
aanwezigheid voor de binnenlandse 
bestuurslagen?

‘De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit 
op het gebied van economie, natuur, milieu, 
regionale ontwikkeling en grensoverschrij-
dende criminaliteit. Inzake het milieu is on-
geveer zeventig procent van de regelgeving 
uit Europa afkomstig. Deze moet plaatselijk 
worden toegepast en dat is de verantwoor-
delijkheid van provincie en gemeente. De 
rijksoverheid zal zich, anders dan nu veelal 
gebeurt, eerder vóóraf dan achteraf met de 
totstandkoming van die Europese regelge-
ving moeten bezighouden. Te vaak gebeurt 

zijn in het middelpunt van de belangstel-
ling komen te staan.’

Hoe kan de overheid zich beter 
positioneren?

‘De burgers hebben steeds minder zicht 
gekregen op de overheid. Ze weten niet lan-
ger welke overheid wat doet. Taken lopen 
steeds vaker door elkaar. Voor de burger is 
het dus allereerst belangrijk dat hij weer 
weet waar de verschillende overheden voor 
staan. De overheid moet in haar verschil-
lende geledingen beter herkenbaar worden. 
De eerste overheid voor de burger is de lokale 
overheid. Daar moet de burger zich mee 
kunnen vereenzelvigen. Dat is mogelijk als 
hij weet wat zij doet en ook hoe zij beïnvloed-
baar is. Verder is het van belang dat de macht 
van de verschillende overheden duidelijk 
wordt begrensd. Wat burgers zelf kunnen 
doen, moet aan het initiatief van de burgers 
overgelaten worden. Dat laatste is altijd in 
lijn geweest met de politieke filosofie van het 
CDA. De overheid heeft de regelgeving ook 
enorm uitgebreid. Er is sprake van een ge-
institutionaliseerd wantrouwen, en daarom 
willen we de regelgeving verminderen.’

‘Daarnaast zal de overheid zélf orde op 
zaken moeten stellen door een einde te ma-
ken aan het over elkaar heen stapelen van 
beleid. De taken van de diverse overheden 
moeten helderder worden afgebakend, zo-
dat hooguit twee bestuurslagen zich met een 
probleem dienen bezig te houden. Zo zijn 
bijvoorbeeld de provincies de laatste decen-
nia enorm opgeblazen en zijn ze allerlei 
werk gaan doen dat door andere overheden 
ook al werd gedaan. Daar moet paal en perk 
aan worden gesteld. Maar ook de Kamer en 
het kabinet moeten hun ambities temperen. 
Waarom bemoeien ze zich bijvoorbeeld met 
die toestanden in Gouda? Dat is een aangele-
genheid voor de Goudse gemeenteraad.’
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ben een duidelijke culturele en historisch 
bepaalde identiteit. Maar geldt dit ook voor 
Zuid-Holland? Dat maakt deel uit van de 
Randstad, het economische hart van Ne-
derland. In combinatie met de aanwezig-
heid van steden als Amsterdam, Almere, 
Rotterdam, Den Haag en Utrecht is hier de 
bestuurlijke drukte het grootst. In de toe-
komst valt een nadere grenswijziging van 
de vier Randstedelijke provincies (Noord- 
en Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht) in 
goede relatie met de vijf genoemde steden 
en hun grootstedelijke regio’s niet uit te 
sluiten. Aan de grote steden zal hoe dan 
ook meer wettelijke speelruimte geboden 
moeten worden, willen zij hun ruimtelijke, 
economische en sociale problemen het 
hoofd kunnen bieden. Deze aanpassing 
is urgent. Een voorbeeld van verruiming 
van bevoegdheden voor de grote steden is 
de “Rotterdamwet”.3 Maar tegenover deze 
verruiming zal vermindering van de be-
moeienis van de provincie met deze steden 
moeten staan. Mocht dit proces niet slagen, 
dan zal de minister moeten ingrijpen.’

De gemeenten staan zo veel mogelijk op 
behoud van hun zelfstandigheid.

‘We zijn terughoudend met herindelin-
gen van gemeenten, zeker wanneer deze van 
bovenaf worden opgelegd. Gelijkheidsden-
ken van bovenaf doorvoeren doet onrecht 
aan specifieke omstandigheden ter plaatse 
en dat willen we dus vermijden. We moeten 
in de bestuursstructuur differentiëren op 
basis van de inhoud van de problematiek. Er 
kunnen goede redenen zijn om tot herinde-
ling over te gaan. Daarbij kun je onderscheid 
maken tussen positieve en negatieve over-
wegingen. Om een voorbeeld van de eerste 
soort te noemen: de vijf gemeenten van het 
Westland werden tot een nieuwe gemeente 
aaneengesmeed omdat er een gedeeld eco-

het nu dat deze regelgeving botst met wet- en 
regelgeving op nationaal en lokaal niveau. 
Maar er moet ook voor worden gewaakt 
dat de Europese Unie haar kerntaken over-
schrijdt. Subsidiariteit en proportionaliteit 
dienen zoals ook in het verdrag van Lissabon 
is vastgelegd leidraad te zijn.’

Welke kerntaken blijven er dan over voor 
de rijksoverheid en de provincies?

‘De rijksoverheid beperkt zich tot nati-
onale vraagstukken. Het opwaarderen van 
wijken tot prachtwijken bijvoorbeeld is 
dan niet meer haar taak, maar een zaak van 
lagere overheden. De rijksoverheid zal wet-
ten en richtlijnen moeten uitvaardigen voor 
de zaken waarvoor zij op landelijk niveau 
verantwoordelijk is, te weten ruimtelijke 
ordening, onderwijs en wetenschappen, 
gezondheidszorg, veiligheid, de infrastruc-
tuur, defensie en internationale betrek-
kingen. Met de beperking van kerntaken 
zal het aantal ministeries kunnen worden 
teruggebracht van vijftien naar negen. Op 
die manier snijden we fors in de bureau-
cratie en kunnen we volgens een studie van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA zo’n 2,5 miljard euro besparen. Ook 
afslanking van andere onderdelen van het 
openbaar bestuur kan naar verwachting 
nog eens 2 miljard opleveren.’

‘De provincies moeten zich weer gaan 
richten op hun kerntaken. Zij hebben de 
zorg voor de regionale infrastructuur, het 
regionale economische beleid en de cul-
tuurhistorie en monumentenzorg. Van 
jeugd- en gezinsbeleid, sport en ontwik-
kelingssamenwerking zullen ze dan moe-
ten afblijven. Dat is ofwel een zaak van de 
rijksoverheid of van de gemeente. Binnen 
het CDA wordt verschillend gedacht over de 
noodzaak van herindeling van provincies. 
Friesland en Limburg bijvoorbeeld heb-
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In gesprek met Sjaak van der Tak

Europees van opzet is. Daarnaast kan de om-
vang van het ambtelijk apparaat aanzienlijk 
worden beperkt door logistieke samenwer-
king tussen gemeenten via het zogenoemde 
backofficesysteem. Het is in gebruik bij de 
Rabobank voor een efficiënte organisatie 
van zaken die alle kantoren van de bank 
met elkaar delen, zoals personeelszaken en 
systeembeheer. Dit model kan ook ingezet 
worden voor de overheid als geheel. Inkoop, 
systeembeheer en ICT kunnen centraal ge-
regeld en uitgevoerd worden, bijvoorbeeld 
onder supervisie van het Ministerie van 
Financiën.’

De waterschappen met gekozen besturen 
worden door velen als een overbodig res-
tant uit het verleden aangemerkt.

‘De waterschappen zijn heel waardevol. 
Het CDA is daarom niet voor opheffing van 
de waterschappen, niet alleen omdat het 
hier het oudste overheidsorgaan betreft 
dat van onderop is georganiseerd en dus 
een uiting is van verantwoordelijkheid die 
burgers hebben willen nemen, maar dom-
weg ook omdat we voor het water in dit land 
ontzettend kwetsbaar zijn. Twee derde van 
Nederland kan bij dijkdoorbraken onder-
stromen. Met het systeem van waterschap-
pen zijn overstromingen en wateroverlast 
steeds tot een minimum beperkt gebleven. 
Dijken en waterkeringen worden door deze 
gedecentraliseerde organen nauwlettend 
bewaakt. Zie maar eens hoe het er soms aan 
toe gaat in andere landen waar dat meer 
centraal geregeld is, zoals in de Verenigde 
Staten en Frankrijk. Waar we echter geen 
voorstander van zijn is de politisering van 
de waterschappen. Als politieke partijen 
zich in het beheer van waterschappen gaan 
mengen is de kans groot dat ze ook andere 
taken op zich willen gaan nemen. Ze moeten 
zich beperken tot hun klassieke taken, die 

nomisch belang was, maar ook omdat er 
een gemeenschappelijk gevoelde identiteit 
aanwezig is. Het Westland zelf kreeg als één 

gemeente een duidelijker gezicht. De goede 
voorbeelden van herindeling betekenen vol-
gens mij dat we de kramp over herindeling 
kunnen overwinnen. Negatieve redenen om 
tot herindeling over te gaan zijn een aanhou-
dende bestuurscrisis of een financiële chaos. 
Neem de gemeente Delfzijl, waar al heel lang 
sprake is van bestuurlijke chaos. Men slaagt 
er maar niet in om daaruit weg te komen. 
Maar natuurlijk ook wanneer de gemeente te 
klein is om zijn kerntaken aan te kunnen. Ik 
schat dat we in de komende tien jaar overi-
gens ook door autonome ontwikkelingen als 
bevolkingskrimp zullen teruggaan van de 
huidige 437 gemeenten naar 320. We sluiten 
evenwel het terugdraaien van gemeentelijke 
herindelingen niet helemaal uit, wanneer 
mocht blijken dat het cultuurverschil tus-
sen de samengevoegde gemeenten te groot 
is. Bij deze gemeenten hoort ook dat ze over 
meer eigen middelen beschikken. No taxa-
tion without repesentation, zoals wijlen mijn 
leermeester professor Christiaansen al zei, 
is een uitstekend principe, en deze stelregel 
moet daarom ook voor de gemeente gaan 
gelden. Momenteel zorgen de gemeenten 
voor slechts vijftien procent voor hun eigen 
inkomsten; de rest komt uit het Gemeente-
fonds. Dat aandeel moet worden opgetrok-
ken tot vijftig procent.’

‘Gezien de beperking tot kerntaken van 
de bestuurslagen kan het ambtelijk apparaat 
in gemeenten soms ook worden ingekrom-
pen. Ik noemde al de milieuwetgeving, die 

Het CDA kan de kramp over 
herindeling overwinnen
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door kwaliteitszetels voor landeigenaren 
en natuurbeheerders. De kosten kunnen 
omlaag gebracht worden door ook hier het 
Rabobank-model voor de interne organisatie 
van de waterschappen te benutten.’

van waterbeheer en het onderhoud van dij-
ken en polders. Het waterschapsbestuur kan 
worden gekozen via een indirecte verkie-
zing door het gemeentebestuur. Het belang 
van landeigenaren kan verzekerd worden 

 Noten

1 Commissie-Van der Tak, Vertrouwen, verbin-
ding en veerkracht. Een analyse van en aanbe-
velingen over de herinrichting van het openbaar 
bestuur in Nederland. Den Haag: Bestuurders-
vereniging van het CDA, 2010.

2 Het Huis van Thorbecke staat voor de staatkun-
dige vernieuwing die de liberale staatsman 
Johan Rudolf Thorbecke (1798-1872) in het 
revolutiejaar 1848 wist door te voeren. Het 
bestuur van het land kreeg zijn huidige beslag 
in de vorm van een centrale overheid, provin-

cies en gemeenten. Het ontstaan van dit huis en 
de competentieconflicten tussen de bestuur-
slagen komen uitvoerig aan bod in Thorbeckse 
Twisten (CDV, Lente 2007).

3 De ‘Rotterdamwet’, officieel genoemd de 
Wet Bijzondere maatregelen grootstedelijke 
problematiek, werd in 2005 van kracht. De 
grote steden, in het bijzonder Rotterdam, 
konden nu afwijkende regels laten gelden 
voor zwakke wijken inzake het woonbeleid en 
het investeringsklimaat. Daardoor konden de 
problemen van die wijken effectiever worden 
aangepakt.
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Robert van Ruyssevelt

Treppenwitz

Toen relingen snotterden – je handen droog bleven, rein dacht je,
Netjes, uit zeep gesneden – de handen om halt toe te roepen.

Gaan alle vensters gelijktijdig open?
De vensters gaan gelijktijdig open.

Worden papierriemen over richels gehangen?
De papierriemen worden over de richels gehangen.

Worden vlaggen over papierriemen gehangen?
De vlaggen worden over de papierriemen gehangen.

Worden donsdekens over vlaggen gehangen?
De donsdekens worden over de vlaggen gehangen.

Zijn er kringen op de donsdekens?
Huurders hangen over de donsdekens.

Lekkende truien, ze kunnen niet drogen.
Neem een foto!
Hoe vermoeidheid verenigd moet worden.

– “ik wist het!” –

Robert van Ruyssevelt (1957, Antwerpen) publiceerde in literaire tijdschriften als yang, 
DW B, deus ex Machina, Parmentier en Insistu (Portugal). Hij gaf in eigen beheer twee 
bundels prozagedichten uit: Uit het dagboek van een modelbouwer (2004) en Cul-de-sac 
(2008).
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De auteur is senior-onderzoeker aan de faculteit theologie van de universiteit van Tilburg en aan het 
katholiek documentatiecentrum van de Radbouduniversiteit.

door Vefie Poels

De actualiteit van 
Henri Poels
(Venray 1868-Heerlen 1948) 

Over katholicisme, moderniteit en de 
ruimte voor verschil

‘En als de mensen zullen zwijgen, zullen de 
sterren nog getuigen van de zegenrijke vrucht-
baarheid onzer christelijke sociale beginselen, 
die in Doctor Poels hun welsprekende tolk, hun 
machtige organisator, hun stoere belichaming 
hebben gevonden.’1 

Het is dit jaar precies een eeuw geleden dat 
de katholieke priester Henri Poels op 24 
september 1910 werd benoemd tot ‘aalmoe-
zenier van sociale werken’ in Limburg. Of-
schoon Poels als een van de grootste katho-
lieken van ons land mag worden beschouwd, 
is hij uit de herinnering van veel Neder-
landse katholieken verdwenen. In Limburg 
heeft men zijn naam echter levend weten te 
houden. Er zijn verscheidene standbeelden 
voor hem opgericht en vele straatnamen zijn 
naar hem vernoemd. 

Eveneens afkomstig uit Noord-Lim-
burg, had zijn naam voor mij in mijn jon-
ge jaren al een mythische klank. Hij was 
een naamgenoot, een ver familielid zelfs, 

maar tegelijkertijd was hij een man van 
een andere dimensie. Zijn kaliber ging 
de grenzen van ons kleine Peeldorp ver te 
buiten: ‘Hoezeer Limburger in zijn hart, 
behoorde Poels aan het hele vaderland, ja 
aan de wereld.’2

Weinig Nederlandse katholieken zijn 
met zoveel superlatieven gelauwerd als de 
legendarische Poels, niet alleen door de hier 
geciteerde katholieke historicus L.J. Rogier 
in zijn standaardwerk In vrijheid herboren. 
Vijftig jaar lang was deze zoon van een Ven-
rayse schapenhouder niet weg te denken uit 
de katholieke actualiteit.3 Het is niet eenvou-
dig om in een paar bladzijden een schets te 
geven van het belang van deze man voor zijn 
eigen tijd en tevens de vraag te beantwoor-
den hoe hij mogelijk als inspiratiebron zou 
kunnen fungeren voor de huidige politici in 
Nederland en speciaal Limburg. Analoog aan 
het citaat van Rogier, kunnen we ons afvra-
gen wat Poels betekend heeft voor de wereld, 
voor het vaderland en voor Limburg.
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De actualiteit van Henri Poels
vefie	poels

tenschappelijke inzichten op basis van his-
torisch en archeologisch onderzoek trachtte 
te integreren in de Bijbelwetenschappen. 
Tegelijkertijd wilde hij volledige trouw zijn 
aan de rooms katholieke kerk. 

Op wetenschappelijke gronden conclu-
deerde Poels – en andere vooraanstaande 
katholieke exegeten met hem – dat de Penta-
teuch nooit door Mozes zelf geschreven kon 
zijn. Voor de ‘bastionkatholieken’ was dat 
vloeken in de kerk. Toen Poels zijn ideeën 
publiceerde in enkele artikelen in het Neder-
landse blad de Katholiek, werd zijn rechtge-
lovigheid door hen in twijfel getrokken. Er 
werden zware verdachtmakingen naar Rome 
gezonden, die hun doel gedeeltelijk bereik-
ten. De benoeming van Poels tot docent van 
het grootseminarie, die hem in het voor-
uitzicht was gesteld, ging niet door. De bis-
schop van Roermond, daarin aangezet door 
de bisschop van Haarlem, beschouwde hem 
als te ‘modernistisch’. Hij kreeg een aanstel-
ling als kapelaan in Venlo. Maar ook in deze 
positie deed hij van zich spreken. Voor het 
eerst bracht hij in een klinkende redevoe-
ring tijdens de Limburgse Katholiekendag 
van 1900 zijn ideeën op sociaal gebied naar 
buiten. 

Gewetensconflict

In 1902 werd hij publiekelijk gerehabili-
teerd door Rome door zijn benoeming tot 
consultor van de pauselijke Bijbelcom-
missie. Desondanks wilde zijn bisschop 
hem nog steeds niet aanstellen op het 
Roermondse grootseminarie. In 1904 werd 
hij benoemd tot ‘associate professor’ Oude 
Testament aan de jonge Katholieke Uni-
versiteit van Washington. Ook hier ging 
het mis en wel opnieuw rondom de kwestie 
van de Pentateuch. De opvolger van paus 
Leo XIII, Pius X, was een antimodernist ten 
voeten uit. Onder zijn bestuur besloot de 

Modernisering

Het toeval wil dat Poels priester werd gewijd 
in 1891, het jaar dat Rerum Novarum ver-
scheen, de encycliek van paus Leo XIII over 
het sociale handelen. Toch was de ‘katholie-
ke sociologie’ niet het eerste terrein waarop 
hij internationaal naam maakte, maar de 
exegese van het Oude Testament. De proble-
men die hij hier tegenkwam en de manier 
waarop hij ermee omging, tekenen hem al 
ten voeten uit. 

Het eind van de negentiende en begin 
van de twintigste eeuw was een moeilijke 
periode voor de katholieke kerk. Het was de 
tijd van de industrialisatie, modernisering 
en secularisatie, ontwikkelingen die door de 
katholieke kerk als bedreigingen werden er-
varen en waarop zij een antwoord probeerde 
te geven. Er waren katholieken die een muur 
om de katholieke kerk wilden plaatsen. Op 
die manier kon de kerk als een bastion van 
rechtgeaardheid, afgesneden van de ‘per-
fide’ maatschappij, haar eigen ‘waarheid’ 
overeind houden in de beschutting van het 
kerkgebouw en de sacristie. Andere katho-
lieken wilden juist de kerk midden in de 
samenleving plaatsen. Zij wilden niet weglo-
pen voor de verschuivingen op allerlei maat-
schappelijke terreinen, maar probeerden er 
een katholiek antwoord op te formuleren. 
Het is een situatie die mutatis mutandis ook 
in onze tijd weer actueel is. 

Poels was een representant van deze laat-
ste groep. Na zijn priesterwijding kreeg hij 
de opdracht van zijn bisschop F. Boermans 
om exegese te studeren aan de Katholieke 
Universiteit van Leuven. Hij promoveerde er 
in 1897 op een uitstekend proefschrift over 
de bronnen van de Pentateuch, de eerste vijf 
boeken van het Oude Testament, ook wel be-
kend als de boeken van Mozes. In zijn studie 
sloot hij aan bij de historisch-kritische me-
thode, dat wil zeggen dat hij de nieuwe we-
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Aalmoezenier	van	sociale	werken

Teruggekeerd in het bisdom Roermond, 
benoemde bisschop Drehmanns hem tot 
aalmoezenier van sociale werken met Heer-
len als standplaats. De functie was nieuw 
en Poels kreeg de kans als een echte ‘sociale 
pionier’ inhoud en vorm te geven aan deze 
bemiddelaarstaak tussen kerk en maat-
schappij. In die dagen stond de Limburgse 
mijnindustrie nog in haar kinderschoenen. 
De ‘katholiekste van alle Nederlandse pro-
vincies’ was nog steeds een overwegend 
agrarisch-landelijk gebied. De eerste mijn-
arbeiders waren ook niet uit Limburg af-
komstig, maar uit andere delen van het land 
en waren veelal protestants of socialistisch. 
Zij leefden in Zuid-Limburg onder erbarme-
lijke omstandigheden. 

De gezeten Limburgse katholieken lie-
ten de nog onbekende mijnindustrie met 
zijn ‘allochtone’ arbeiders het liefste links 
liggen. Voor Poels was dat onacceptabel. In 
zijn redevoering ‘De Noodkist’, een van die 
vlammende betogen waarin hij kon “wenen 
als een kind” maar “toornen ook als een 
Oud-Testamentisch profeet”5 – klaagde hij 
de Maastrichtse katholieken aan dat zij niets 
deden om de misstanden onder de arbeiders 
in hun stad te verbeteren. Wanneer men zijn 
rede leest, wordt men ook nu nog geroerd 
door de ellende waarin de arbeidersgezin-
nen leefden.6 Het medelijden dat Poels toon-
de was oprecht, maar het was ook onderdeel 
van zijn programma om Limburg aanslui-
ting te doen vinden bij de moderne samen-
leving, inclusief de opkomende mijnindu-
strie. De Limburgse katholieken moesten de 
nieuwe ontwikkelingen niet uit de weg gaan, 
maar juist tegemoet treden en integreren in 
de eigen katholieke cultuur. 

Bij zijn inzet voor het verbeteren van de 
woon-, leef- en werkomstandigheden van de 
arbeiders toonde Poels een van huis uit mee-

Bijbelcommissie in Rome dat de nieuwe we-
tenschappelijke inzichten niet gedoceerd 
mochten worden. Poels zag zich daardoor 
voor een gewetensconflict geplaatst: hij 
wilde het kerkelijke gezag gehoorzamen 
maar tegelijkertijd kon hij het niet met zijn 
‘wetenschappelijke geweten’ rijmen zijn 
studenten voor te houden dat Mozes de 
eerste vijf boeken van het Oude Testament 
eigenhandig had geschreven. 

Er was hem blijkbaar veel aan gelegen 
om met zijn geweten in het reine te komen, 
want Poels reisde in 1907 vanuit Washington 
af naar Rome om de zaak persoonlijk voor te 
leggen aan Pius X! In zijn enkele jaren later 
geschreven verweerschrift A Vindication 
of my Honor legde Poels zijn ongelooflijke 
ervaringen rond dit bezoek vast.4 Hij schreef 
dat Pius X hem tijdens zijn audiëntie als – 
pragmatische - oplossing had voorgesteld 
om de kwestie rond de Pentateuch simpel-
weg niet aan de orde te stellen in zijn lessen. 
Voor Poels was daarmee de kous af: hij kon 
op die manier én de paus én zijn geweten 
gehoorzamen. Toen Poels enkele jaren later 
een conflict kreeg met de rector van de Ame-
rikaanse universiteit, bleek Pius X zich deze 
oplossing echter niet meer te kunnen herin-
neren. Toen was de paus van mening dat als 
Poels zich niet onvoorwaardelijk achter de 
lezing van de Bijbelcommissie kon scharen, 
hij niet langer als docent exegese kon func-
tioneren. 

Poels was geschokt. Nu leek het immers 
alsof hij geen trouwe zoon van Rome was 
geweest en jarenlang tegen het gezag van 
de paus in exegese was blijven doceren. Een 
veelbelovende carrière kwam definitief tot 
een einde. Poels keerde in 1910 terug naar 
Nederland, ontgoocheld maar nog steeds er-
van overtuigd dat hij én trouw was gebleven 
aan de kerk én aan zijn geweten. Die strijd-
baarheid en integriteit zouden hem blijven 
kenmerken. 
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democratische, voortdurend meer interna-
tionale en daarom overal voor wereldproble-
men staande samenleving’8 

Niet iedereen deelde het enthousiasme 
van Poels voor deze vorm van maatschappe-
lijke organisatie. Tegenover de ‘Limburgse 
School’ van Poels stond de ‘Leidse School’, 
die een voorstander was van de vakorgani-
saties. Tussen beide richtingen bestond een 
felle strijd. In 1916 beslisten de bisschop-
pen in een communiqué ten voordele van 
de standsorganisaties, een beslissing die 
tientallen jaren lang bepalend zou zijn voor 
de katholieke sociale actie en maatschappij-
inrichting in heel katholiek Nederland. 

Pius XI liet zich eveneens positief uit over 
de standsorganisaties in Quadragesimo 
Anno uit 1931, de encycliek waarin het sub-
sidiariteitsbeginsel werd gepropageerd. 
In een gezaghebbend Duits commentaar 
op de encycliek werd erop gewezen dat ‘de 
organisatie-vorm, in ‘Holland’ nagestreefd, 
het best beantwoordt aan de bedoeling van 
den Paus.’9 

Van	het	voetstuk	gestoten

Zolang als Poels leefde, bleef de standsorga-
nisatie de belangrijkste maatschappelijke 
organisatievorm in katholiek Nederland, 
ondanks de tegengeluiden. Toen Poels in 
1947 als eerste een eredoctoraat ontving van 
de Katholieke Economische Hogeschool in 
Tilburg, kon hij niet nalaten te benadrukken 
dat zijn weg toch de beste was. 

Na zijn overlijden in 1948 verdwenen de 
standsorganisaties niet meteen, maar in de 
jaren vijftig werd allengs duidelijker ge-
voeld dat de diocesane standsorganisaties 
en de landelijke vakverenigingen twee con-
cepten waren die niet langer samengingen. 
Het diocesaan particularisme zat de lande-
lijke belangenbehartiging van de arbeiders 
te veel in de weg. 

gekregen ondernemersgeest, die gepaard 
ging aan een groot organisatievermogen. Hij 
richtte broodcoöperaties en woningbouw-
corporaties op (‘Ons Limburg’), evenals de 
N.V. ‘Tijdig’ om de bouw van arbeidershui-
zen met gunstige grondprijzen te realiseren. 
Daarnaast zette hij zich in voor een verbete-
ring van de scholing en de gezondheidszorg. 
Op die manier werden het socialisme en pas-
sant belangrijke wapens uit handen gesla-
gen en slaagde Limburg erin de katholieke 
arbeiders voor de kerk te behouden. Als een 
extra drempel tegen de socialisten waren de 
vakorganisaties in de mijnstreek naar Duits 
voorbeeld op interconfessionele basis geor-
ganiseerd. Dat was een unicum voor Neder-
land en werd maar moeizaam geaccepteerd 
in de overige bisdommen. Uiteindelijk won 
de antiprotestantse geest het, en kreeg ook 
de Limburgse mijnstreek midden jaren twin-
tig een zuiver katholieke vakorganisatie.7

Standsorganisaties

Als alternatief voor de socialistische klas-
senstrijd bouwde Poels in Limburg het 
katholieke concept van de standsorgani-
saties uit. Hierin werden de leden van een 
bepaalde ‘stand’ verenigd, zoals arbeiders 
(de R.K. Werkliedenbond), boeren en tuin-
ders, middenstanders en intellectuelen. Via 
‘praatavonden’ en de zogenaamde Sociale 
Studieweken in Rolduc werd dit concept 
gepropageerd en verder ontwikkeld. Anders 
dan de vakverenigingen waren de stands-
organisaties op diocesaan niveau georgani-
seerd. Op die manier werd een nauwe band 
gerealiseerd tussen de standen en het eigen 
bisdom. De standsorganisaties als ‘evenzeer 
echt moderne als echt katholieke organisa-
ties’ waren noodzakelijk, aldus Poels, ‘wil 
het Christendom het levensbeginsel wezen, 
dat het karakter en den groei beheerscht 
van het ingewikkeld organisme der huidige 
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niet door het kerkelijk instituut. Zijn kijkje 
in de keuken van de katholieke hiërarchie 
zal hierbij zeker hebben meegespeeld. Hij 
had een wereldvermaard exegeet kunnen 
worden, maar blijkbaar miste hij enkele 
eigenschappen om in het Bijbelwetenschap-
pelijke mijnenveld van het begin van de 20e 
eeuw goed te kunnen functioneren. 

Het karakter van Poels was veel beter 
op zijn plaats in dat andere mijnenveld: 
het binnenloodsen van de Nederlandse 
katholieken in de moderne samenleving. 
De betekenis van Poels ligt volgens Rogier 
vooral in zijn optreden als sociaal voorman 
in zijn vaderland. Zijn leven lang kenmerkte 
Poels zich hier door een open katholicisme. 
Open binnen de kerk en wars van katholieke 
kwezelarijen of purperen opsmuk. Open ook 
voor de ontwikkelingen buiten de kerk en 
voor samenwerking met de protestanten, 
zoals zijn pleidooi voor een interconfessio-
nele vakorganisatie liet zien. Daarnaast was 
hij een van de eersten die zich ondubbel-
zinnig uitsprak tegen de Duitse nationaal-
socialisten en de N.S.B. in Nederland. In 
felle bewoordingen stelde hij vanaf 1933 de 
aantasting van de mensenrechten van joden, 
socialisten en communisten aan de kaak.11

In Limburg bleef zijn invloed het langste 
doorwerken. Bij zijn overlijden memoreerde 
de dominicaan C. van Gestel zijn ‘groot-
ste levensdaad en verdienste’: ‘dat hij een 
opkomend groot-industriegebied, nl. het 
Zuid-Limburgse mijngebied, voor Christus 
en zijn Kerk wist te bewaren en metterdaad 
bewees dat ons Christendom de oplossing 
biedt voor de grote, sociale problemen van 
deze tijd.’12 In 2002 blikten Jan Roes en Jos 
Schreurs in Midden in Limburg terug op een 
eeuw sociale werken door aalmoezeniers. De 
grote woorden van Van Gestel uit 1948 her-
haalden zij niet, maar zij constateerden wel 
dat de sociale werken van Poels een lange-
termijneffect hebben gehad in Limburg. De 

Zo bepaalde de ‘Commissie van Samen-
werking’ in Limburg, waarin de voorzitters 
van de standsorganisaties en de hoofdaal-
moezenier van sociale werken maandelijks 
bijeenkwamen, nog tot in de jaren vijftig de 
gang van zaken op sociaal-economisch ge-
bied. Van de KVP werd vervolgens verwacht 
dat het overeengekomen beleid in politieke 
daden werd omgezet. Dit Limburgse model 
had lange tijd gegolden ‘als een school-
voorbeeld van een effectief werkend “maat-
schappelijk middenveld”’, maar aan het 
eind van de vijftiger jaren werd deze orga-
nisatiestructuur vooral gezien als katholiek 
machtsvertoon.10 Uiteindelijk werd het pleit 
ten gunste van de vakorganisaties beslecht.

De standsorganisaties is ook nogal eens 
verweten dat zij de arbeiders klein hielden. 
Poels en de zijnen zouden de arbeiders heb-
ben voorgehouden dat zij zich ‘vrijwillig’ 
moesten onderwerpen aan de heersende 
klasse. God had immers bepaald dat er een 
hiërarchie tussen de klassen noodzakelijk 
was. Ook zouden de standsorganisaties 
bevoogdend zijn geweest omdat elke ver-
eniging een geestelijke adviseur (priester) 
moest hebben, aangesteld door de bisschop, 
die een beslissende stem had. Dat laatste 
was overigens niet Poels zijn idee. Ook al was 
hij priester, hij kenmerkte zich tegelijkertijd 
door een uitgesproken antiklerikalisme. 
In de standsorganisaties zag hij juist een 
middel bij uitstek om leken zelfstandig te 
activeren tot apostolaat in de moderne sa-
menleving. 

Terugblik	op	een	tijdperk

Tijdens zijn leven bleef Poels, ondanks de 
moeilijke perioden die hij doormaakte, 
strijdvaardig. Hij raakte niet verbitterd of 
ontmoedigd. Wel benadrukte hij steeds 
meer dat een katholieke samenleving gedra-
gen moest worden door de gelovigen zelf, en 
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dat het moderne economische leven niet per 
se secularisatie en een onverschillige hou-
ding ten opzichte van het geloof met zich 
mee hoefden te brengen. Voor hem droeg 
het katholicisme juist die fundamentele 
waarden en elementen in zich, waardoor 
een nieuwe maatschappelijke orde, met een 
christelijk economisch stelsel dat zowel 
sociaal als rendabel is, kan worden opge-
bouwd.15 

Het zal echter niet gemakkelijk zijn zulk 
een visie in de huidige samenleving te im-
plementeren. Poels was een ideale leidersfi-
guur. Hij had een duidelijk maatschappelijk 
programma, en wist dat op een ijzersterke 
manier te combineren met zijn karakter-
trekken: zijn integriteit om zijn ‘katholieke 
sociologie’ tegen alle weerstand in trouw 
te blijven, zijn strijdvaardigheid om haar 
tegen alle problemen in te blijven uitdragen, 
zijn openheid om nieuwe ontwikkelingen en 
andere bevolkingroepen daarbij niet uit te 
sluiten en tot slot een groot charisma waar-
door hij zijn ideeën aan anderen kon over-
dragen. Leiders van een dergelijk kaliber 
zijn helaas slechts spaarzaam voor handen. 

hele eeuw door bleef hij ‘het grote ijkpunt’ 
voor het handelen van de aalmoezeniers van 
sociale werken.13 

Inspiratiebron

Als we ons afvragen wat Poels in onze tijd als 
inspiratiebron zou kunnen betekenen, dan 
brengen we in herinnering dat hij zich in 
de lijn van Quadragesimo Anno heeft laten 
kennen als een representant van het subsi-
diariteitsbeginsel. Of ook in de huidige tijd 
de standsorganisatie het beste model vormt 
om ‘het organisme van de democratische en 
mondiale samenleving van een christelijke 
basis’ te voorzien, is natuurlijk de vraag. 
Maar het idee van subsidiariteit staat nod 
steeds in de belangstelling. Erik Borgman 
omschreef het beginsel onlangs als de ‘visie 
dat mensen van nature op gemeenschap uit 
zijn en erop gericht [zijn] een samenleving 
op te bouwen en in stand te houden die hen-
zelf en anderen ondersteunt bij het realise-
ren van goed leven’.14 

De sociale ideeën van Poels sluiten daar 
goed bij aan. Poels was er vast van overtuigd, 
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Het boek De balans van Bovenberg van Tjerk 
de Reus, verschenen in september 2009, 
biedt een toegankelijk en interessant inter-
view met mijn collega prof. dr. Lans Boven-
berg. Het biedt niet alleen een overzicht van 
de thema’s waar Lans als econoom expert in 
is (hoofdstuk 6 t/m 9), maar ook een beeld 
van de persoon van Lans zelf en zijn boeien-
de visie op de relatie tussen geloof en econo-
mie (hoofdstuk 1 t/m 5).

* * *
De ideeën van Lans over economie (in rela-
tie met waarden) in de tweede helft van het 
boek zijn in mijn ogen buitengewoon rele-
vant. Dat betreft allereerst een kritiek op het 
traditionele mensbeeld in de economie (de 
homo economicus) en de erkenning van de 
begrensde rationaliteit van mensen (hoofd-
stuk 6). Dit heeft belangrijke implicaties 
voor de ordening van markten en de rol van 

door Johan Graafland

De auteur, verbonden aan de Universiteit van Til-
burg, is macro-econoom, ethicus en theoloog.

Balans van Bovenberg niet altijd 
evenwichtig

Tjerk de Reus
De balans van Bovenberg. Economie en geloof in crisistijd

Kok | 2009 | 175 pp. | ¤ 16,50 | ISBN 9789043516150

overheidsregulering. Een recent voorbeeld 
daarvan is de wijze waarop DSB Bank men-
sen opgezadeld heeft met hypotheekcon-
structies waarvan zij de lasten niet konden 
overzien. Dat impliceert zowel een belang-
rijke rol van waarden en normen in het 
economisch verkeer om de efficiëntie van 
het economisch verkeer te vergroten als ook 
van overheidsregulering om de beslissingen 
van mensen te faciliteren. Dat is een thema 
dat ook in hoofdstuk 10 van het boek terug-
keert bij de bespreking van de kredietcrisis. 
Ik ben het met Bovenberg eens dat er een 
balans moet zijn in beide correctiemecha-
nismen voor de markt. Dat dingen misgaan 
heeft niet alleen met de structuren te maken 
(markt en overheid), maar ook met de aard 
van de mens. Van daaruit beargumenteert 
Bovenberg dan ook het belang van waarden 
en normen en van godsdienstige levensbe-
schouwingen die deze voeden.

Hoofdstuk 7 gaat (onder andere) over de 
effecten van marktwerking op waarden en 
normen. Ook hier treft de lezer een balans in 
de visie van Bovenberg. De markt heeft niet 
alleen een verderfelijke invloed op de deug-
den van mensen, maar ook een positieve 
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Johan Graafland bespreekt 
De balans van Bovenberg. Economie en geloof in crisistijd

* * *
Meer kritische vragen rijzen bij lezing van 
het eerste deel van het boek. Mijn kritiek is 
van drieërlei aard. Allereerst geeft Boven-
berg op het gebied van waarden en normen 
soms interpretaties die voorbijgaan aan de 
betekenis die in de filosofische literatuur 
daaraan gegeven wordt. In de tweede plaats 
belicht Bovenberg geloofsvragen soms te 
eendimensionaal vanuit het perspectief van 
menselijk geluk. Een derde punt van kritiek 
betreft de persoon van Lans zelf. Het boek 
gaat immers nadrukkelijk ook over zijn 
persoon.

* * *
De eerste kritiek betreft de wijze waarop 
Bovenberg het begrip welbegrepen eigenbe-
lang hanteert (bijvoorbeeld in hoofdstuk 5). 
Dat sluit volgens Bovenberg de dienst aan de 
ander niet uit, maar juist in, want dat maakt 
degene die dient op lange termijn zelf ook 
gelukkiger. Op zich ben ik helemaal eens 
met deze gedachte. Zij is niet alleen christe-
lijk, maar wordt ook door de klassieke deug-
denleer geleerd en bevestigd door het hui-
dige psychologisch onderzoek. Een verschil 
is echter dat in de christelijke ethiek en de 
gangbare filosofie de dienst aan anderen niet 
gelijk wordt gesteld met het dienen van het 
welbegrepen eigenbelang. Deze term wordt 
gebruikt voor keuzes waarbij mensen zich 
laten leiden door (welbegrepen) effecten van 
keuzes op het eigen belang. Het motief van 
de keuze is het eigen geluk, niet het geluk 
van anderen. Dat laatste is instrumenteel 
aan het eigen geluk. Keuzes uit welbegre-
pen eigenbelang staan daarbij in contrast 
met keuzes die gemotiveerd worden door 
het dienen van het geluk van anderen (al-
truïsme) of andere morele principes (zoals 
rechtvaardigheid en reciprociteit).

In de filosofische literatuur zijn daar 
verschillende voorbeelden van te vinden. 
Neem bijvoorbeeld de deugdenethiek van 

invloed. Hoe de effecten van de markt op 
het morele karakter van mensen uitwerken, 
moet dus van geval tot geval worden bezien. 
Wel denk ik op basis van eigen onderzoek 
dat Bovenberg iets te optimistisch is en dat 
de gevaren van uitholling van deugden in 
een vrijemarkteconomie groter zijn dan hij 
gelooft.

Ook voor hoofdstuk 8 is de titel van het 
boek goed van toepassing. In dit hoofdstuk 
pleit Bovenberg voor meer aandacht voor 
de levensloop. Door werken te verbinden 
met leren en zorgen, verbreedt hij de visie 
op arbeid en bedt deze in de hele levensloop 
in. De visie impliceert niet alleen werk aan 
de winkel voor de overheid, maar vooral ook 
voor werknemers in hun verschillende leef-
tijdsfasen en voor werkgevers.

Dat geldt ook voor het onderwerp van 
hoofdstuk 9, de vergrijzing. Hier pleit Bo-
venberg, mijns inziens terecht, voor een 
actievere inzet van ouderen in de economie. 
Ook hier komt de verantwoordelijkheid 
van werkgevers nadrukkelijk ter sprake. 
Wel denk ik dat Bovenberg iets te snel een 
oordeel velt over werknemers als hij hen 
kenschetst als konijnen die in koplampen 
staren. Dat mensen vastgeroest zitten in hun 
baan en passief zijn, lijkt mij een enigszins 
achterhaald beeld. Bovendien: ook mobi-
liteit kent zijn schaduwzijden, niet in het 
minst doordat uit onderzoek blijkt dat hoge 
mobiliteit met minder vertrouwen tussen 
mensen gepaard gaat.

Bovenberg belicht 
geloofsvragen te 
eendimensionaal vanuit het 
perspectief van menselijk 
geluk
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grepen keuzes maakte wil ik met Bovenberg 
eens zijn. Maar dat hij handelde vanuit de 
intentie om zelf gelukkig te worden, doet 
afbreuk aan het werk en de intentie van Je-
zus. Immers, is Hij niet bij uitstek degene 
die zich opofferde, die liefde gaf zonder er 
iets voor terug te willen hebben? Ja, die zijn 
leven gaf, ook nadat Hij tot bloedens toe 
gebeden had of de beker aan Hem voorbij 
mocht gaan? Ook Lans Bovenberg onderkent 
dat. Daarom interpreteert hij het belang 
van Jezus als de vreugde van het redden van 
mensen. Jezus maakte zich het belang van 
anderen eigen. Door het belang van anderen 
te dienen, diende Hij dus volgens Bovenberg 
ook zijn eigen belang. Inhoudelijk lijkt er 
daarom weinig verschil. Maar dit gebruik 
van het begrip welbegrepen eigenbelang 
strookt niet met de betekenis die het door-
gaans heeft (zie het voorgaande) en dat leidt 
tot begripsverwarring. Dat is niet zonder ge-
vaar. Want wie de dienst aan de ander te veel 
in het kader van het dienen van het welbe-
grepen eigenbelang plaatst en daarbij Jezus 
als voorbeeld stelt, dreigt onbedoeld het ge-
vaar de instrumentalisering van de ander als 
middel voor het eigen geluk te legitimeren. 
Terwijl Bovenberg met dit begrip probeert 
het Evangelie dichter bij de moderne (libe-
rale) marktmoraal te brengen, is het effect 
dat hij verder af komt te staan van de Bij-
belse boodschap. Want handelen vanuit het 
welbegrepen eigenbelang laat uiteindelijk 
weinig ruimte voor echte principiële keuzes, 
waarbij het dienstbaar stellen aan anderen 
niet wordt gemotiveerd door het eigen geluk 
maar door het recht van anderen en dat van 
God als schepper en verlosser.

* * *
Mijn tweede type kritiek is dat Bovenberg 
het geloof wel heel direct in het verlengde 
van het menselijk geluk ziet. Evenals veel 
andere economen blijkt hij op dit punt 
erg consequentialistisch in zijn denken. 

Adam Smith in de Theory of Moral Senti-
ments. Daarin correspondeert het vermogen 
om keuzes te maken die het welbegrepen 
eigenbelang dienen met de deugd van de 
prudentie. Voor het dienen van de ander als 
doel op zich hanteert Adam Smith evenwel 
een ander begrip, namelijk de deugd van de 
welwillendheid. Een ander voorbeeld is Etzi-
oni, die er in zijn bekende boek The Moral Di-
mension voor pleit om bij de verklaring van 
menselijk gedrag naast nut ook moraliteit 
als aparte dimensie mee te nemen. Morele 
handelingen drukken volgens hem een com-
mitment uit die intrinsiek is gemotiveerd en 
niet onderworpen is aan een middel-doel-
relatie. Dan wordt ook de houding jegens 
de ander niet enkel vanuit een welbegrepen 
eigenbelang gemotiveerd (waarbij de ander 
het middel is om het doel van het eigen ge-
luk te verzekeren), maar bijvoorbeeld vanuit 
een beginsel of principe dat de ander als 
mens gerespecteerd moet worden.

Afsluitend wil ik daarbij nog twee opmer-
kingen maken. Allereerst verbindt Boven-
berg het dienen van het welbegrepen eigen-
belang ook met het geluk dat het christelijk 
geloof biedt. Maar voor iemand die niet in 
God gelooft, is het helemaal niet rationeel 
om te handelen volgens de geboden van 
God, omdat God in zijn of haar ogen niet be-
staat. Misschien kan Bovenberg daarom, als 
het gaat om de beloften die de Bijbel in het 
vooruitzicht stelt voor het handelen volgens 
de geboden van God, beter de term ‘welge-
loofd eigenbelang’ gebruiken in plaats van 
het ‘welbegrepen eigenbelang’.

Een tweede opmerking is dat de wijze 
waarop Bovenberg het begrip ‘welbegrepen 
eigenbelang’ gebruikt niet helemaal zonder 
risico is, en zeker niet waar hij stelt dat ook 
Jezus vanuit een welbegrepen eigenbelang 
handelde. Dat Jezus een goed begrip had van 
de gevolgen van zijn keuzes (en de baten en 
de kosten vooraf berekende) en dus welbe-
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voorziet? Het beeld van de vrijgevigheid 
dat Jezus geeft is eerder tegenovergesteld, 
namelijk dat van een arme weduwe die bijna 
alles geeft van wat zij heeft. Dat is ware vrij-
gevigheid, dat wij een offer willen brengen, 
ook als dat een zware wissel trekt op de ver-
vulling van onze eigen materiële behoeften.

* * *
Een tweede reden waarom ik moeite heb met 
de eenzijdige nadruk op de directe verbin-
ding tussen geloof en geluk is dat de Bijbel 
en ook het menselijk leven soms laten zien 
dat mensen helemaal niet gelukkig worden 
in hun geloofsleven. Hoewel empirisch on-
derzoek doorgaans indiceert dat gelovige 
mensen ook gelukkiger zijn, miskent men 
de tragiek van het menselijk leven als alles 
vanuit dit schema wordt geïnterpreteerd.

Een illustratie daarvan is het boekje Ver-
driet, dood en geloof van C.S. Lewis, dat hij 
geschreven heeft na het overlijden van zijn 
vrouw. C.S. Lewis is een schrijver naar wie 
ook Lans Bovenberg verwijst, en zelf ben ik 
ook altijd buitengewoon geïnspireerd door 
de vele boeken van Lewis’ hand. In veel van 
zijn boeken weet hij op een buitengewoon 
scherpzinnige manier zin te geven aan het 
lijden, op een manier die ook Lans Boven-
berg benadrukt. Maar in het boekje Verdriet, 
dood en geloof tref je niets meer aan van 
een dergelijke rationele verdediging van 
het geloof. Dit blijkt bijvoorbeeld als Lewis 
schrijft: ‘Maar ga eens tot Hem als je Hem 
wanhopig nodig hebt… wat vind je dan? Een 
deur, die voor je neus dichtgeslagen wordt 
en binnen het schuivende geluid van een 
grendel, een dubbele grendel.’ En verderop 
schrijft hij: ‘Men kan tegen mij spreken 
over de waarheid van de godsdienst en ik zal 
luisteren. Spreek tegen me over de plichten 
van de godsdienst en ik zal onderdanig luis-
teren. Maar kom me niet aan de deur met de 
vertroosting van de godsdienst, want dan 
moet ik je ervan verdenken er niets van be-

Vanuit dit perspectief dienen het geloof en 
het handelen van God het doel om de mens 
gelukkig te maken. Leed en pijn zijn nuttige 
instrumenten, omdat zij ons in staat stellen 
te leren van fouten. Een ander vergeven is 
heilzaam voor jezelf, omdat de verbittering 
dan uit je hart verdwijnt.

Nu ben ook ik van mening dat dit een lijn 
is die Bijbelse ondersteuning kent en daar-
om ook gerechtvaardigd is. Maar het wordt 
problematisch als men het geloof enkel van-
uit dit perspectief beschouwt en het te snel 
in relatie brengt met de vervulling van de 
menselijke behoeften. Dat wil ik illustreren 
met twee voorbeelden.

Een eerste illustratie is naar aanleiding 
van hoofdstuk 4, waarin Lans een verhaal 
vertelt over hoe God een inhalig persoon 
verandert in een vrijgevig persoon door hem 
in overvloed datgene te geven waar hij in 

zijn inhaligheid op uit is. Maar het Evange-
lie leert mijns inziens niet dat God mensen 
verandert door eerst in hun zelfzuchtige 
behoeften te voorzien. Het Evangelie ont-
maskert juist die behoeften als zondig. Pas 
als wij onze zonden inzien, kunnen wij de 
betekenis van de vergeving begrijpen en 
worden wij aangegrepen door dankbaarheid 
die motiveert tot verandering. Vrijgevigheid 
die zijn basis vindt in de bevrediging van 
onze eigen behoeften is geen echte vrijgevig-
heid. Wat blijft er over van de christelijke 
vrijgevigheid als (economische) rampspoed 
het leven van een individuele christen treft 
en zijn of haar geloof gebaseerd is op het 
idee dat God hem of haar in alle wensen 

Vrijgevigheid die zijn basis 
vindt in de bevrediging van 
onze eigen behoeften is geen 
echte vrijgevigheid
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voorbeeld daarvan is wat hij zegt over de be-
grensde rationaliteit. Een van de vragen die 
bij mij rees is in hoeverre Lans onderkent dat 
hijzelf ook begrensd is in zijn rationaliteit. 
Zelf zegt hij dat het belangrijk is om beschei-
den te zijn en je beperkingen te zien. Maar 
tegelijkertijd schroomt hij er niet voor om 
zijn eigen visie met grote stelligheid naar vo-
ren te brengen. Natuurlijk, iedereen is over-
tuigd van de eigen visie, dat is inherent aan 
het hebben ervan. Maar het valt toch wel op 
dat Lans meent dat zijn visie andere mensen 
zal helpen om meer rationale beslissingen 
te nemen. Dat geldt ook de waarden en nor-
men die de begrensde mens moeten leiden, 
omdat mensen volgens Lans vaak niet weten 
wat het beste voor hen is. Een andere indica-
tie is de grote vrijmoedigheid waarmee Lans 
ook positie kiest in filosofische en theologi-
sche debatten. Op zich is dat verfrissend en 
ook nodig (waren er maar meer topmensen 
die bewust nadenken over waarden en hun 
levensovertuiging), maar wel zolang men 
voldoende blijk geeft van het besef dat je 
als leek geen al te absolute uitspraken kan 
doen. Anders lijkt het verwijt van een onwe-
tenschappelijke attitude, waarvan sommige 
collega’s Lans Bovenberg (mijns inziens ten 
onrechte) betichten vanwege zijn christelijk 
geloof, toch niet helemaal uit de lucht te zijn 
gegrepen.

grepen te hebben.’ Eigenlijk bestaat het hele 
boekje uit vragen. Dat is mijns inziens ook 
een kant van het geloof. Het geloof als een 
kwestie van win-winvoorstellen en offers als 
investeringen die uiteindelijk alleen geluk 
brengen, miskent de gevoelswerkelijkheid 
van veel gelovigen.

Ook in de Bijbel zijn er voorbeelden die 
dit beeld corrigeren. Als Job getroffen wordt 
door hartverscheurend leed is het lijntje dat 
hem vasthoudt aan God niet de gedachte dat 
het wel ergens goed voor zal zijn en dat het 
uiteindelijk allemaal zal bijdragen aan zijn 
geluk. Zijn conclusie is veeleer: ‘De Here 
heeft gegeven, de Here heeft genomen.’ 
Maar iemand die ervan uitgaat dat de trouw 
aan God mensen gelukkig zou moeten ma-
ken, zal na al dat verwoestend leed veeleer 
adviseren: ‘Zeg God vaarwel en sterf!’ Dat 
is precies ook de gedachte die de duivel 
erop na houdt: ‘Is het om niet, dat Job God 
vreest?’ In het vervolg van het boek Job komt 
er ook geen antwoord op Jobs lijden. Toch 
blijft Job zich buigen voor God, omdat God 
God is die alles heeft voortgebracht. Dit laat 
een andere kant van het geloofsleven zien, 
namelijk het ontzag voor de grootheid van 
God en het commitment aan God, zelfs als 
het leven moeilijk is en het volstrekt onwaar-
schijnlijk is geworden dat wij door de trouw 
aan God zelf gelukkig zullen worden.

De tragiek van het lijden wordt ook door 
Jezus uitgeroepen aan het kruis als Hij 
schreeuwt: ‘Mijn God, mijn God, waarom 
hebt Gij mij verlaten?’ Als Hij alles van tevo-
ren begrepen had vanuit een masterplan dat 
zijn lijden de hele mensheid zou verlossen, 
had Hij die vraag niet op zijn lippen stellen 
te nemen.

* * *
Het derde type vragen waartoe het boek van 
Bovenberg aanleiding geeft, is in hoeverre 
Lans de ideeën die hij heeft over mensen 
ook op zichzelf van toepassing acht. Een 
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Het christelijk-sociaal denken behelst een 
rijke (internationale) traditie, die tot op 
heden in Nederland van grote invloed is. 
Met name in de jaren zeventig en tachtig 
leek er voor religieus denken geen plaats in 
het publieke domein, maar de laatste twee 
decennia is er in toenemende mate een te-
gengestelde ontwikkeling zichtbaar. In 1991 
organiseerden tientallen maatschappelijke 
organisaties een Christelijk-Sociaal Con-
gres, waarin zij zochten naar de actualiteit 
van hun traditie (vanaf 2000 kreeg dit con-
gres een jaarlijkse vorm). Naar aanleiding 
van dit congres werd in 1992 de leerstoel 
Christelijk-sociaal denken aan de Vrije Uni-
versiteit gevestigd. De eerste hoogleraar 
werd Jan Peter Balkenende, intussen al weer 
zeven jaar minister-president. Zijn laatste 
regeringscoalitie werd zelfs als ‘christelijk-
sociaal’ getypeerd.

Het christelijk-sociaal denken is de moei-
te van het bestuderen waard. Niet alleen om 
de motieven en idealen van bepaalde delen 
van de Nederlandse bevolking te begrijpen, 
maar ook omdat dit denken de Nederlandse 
cultuur en samenleving in sterke mate heeft 
gevormd. Zo heeft ons corporatistische 
poldermodel mede vorm gekregen tegen de 
achtergrond van de roomse en gereformeer-
de beginselen van subsidiariteit en soeverei-
niteit in eigen kring.

Ondanks zijn grote relevantie zijn er 
maar moeilijk actuele overzichtswerken aan 
te wijzen die de inhoud van het christelijk-
sociaal denken behandelen. Daarom riep de 
verschijning van de bundel Christelijk So-
ciaal Denken gevoelens van vreugde op. De 
ondertitel belooft niet alleen zijn traditie te 
behandelen, maar ook zijn actualiteit kri-
tisch te bevragen.

Maar na lezing van de krap driehonderd 
pagina’s overheerst de teleurstelling. In 
de eerste plaats heeft dat te maken met de 
structuur van het boek. De samensteller, 
historicus en filosoof Marcel Becker, wijdt 
slechts vijf pagina’s aan het inleiden van de 
verschillende bijdragen en het samenvat-

Kakofonie naar aanleiding van de 
pauselijke sociale leer

Marcel Becker (red.)
Christelijk Sociaal Denken. Traditie – actualiteit – kritiek

DAMON | 2009 | 288 pp. | ¤ 20,90 | ISBN 9789055739387

door Wouter Beekers

Historicus verbonden aan het Historisch Docu-
mentatiecentrum voor het Nederlands Protestan-
tisme van de Vrije Universiteit Amsterdam.
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basis van een ‘wetenschappelijkheid van 
de normatieve ethiek’, die hij vindt in een 
‘coherenteristische en handelingsreflexieve’ 
benadering, die openstaat voor ‘discursieve 
rationele kritiek’ en reflecteert op ‘de perfor-
matieve kennis die ieder menselijk handelen 
impliciet begeleidt’.

* * *
Ondanks het kakofonische geheel, de mis-
leidende titel en de ontoegankelijkheid van 
enkele artikelen, heeft de bundel toch zijn 
waarde. Drie onderwerpen die in de bundel 
relatief veel aandacht krijgen, zijn op zich-
zelf interessant. In de eerste plaats betreft 
dat het idee van ‘menselijke waardigheid’, 
dat niet alleen centraal staat in de kerkelijke 
sociale leer, maar ook in het (algemene) 
denken over mensenrechten. In de tweede 
plaats de visie op het samenleven die vanuit 
dit idee wordt geformuleerd. Ten slotte gaat 
het om de vraag hoe men moet zoeken naar 
invloed van deze ideeën, waarbij de machts-
verhouding tussen kerk en staat een belang-
rijke rol speelt.

De aanleiding voor de verschillende au-
teurs om te reflecteren op het begrip ‘men-
selijke waardigheid’ ligt in het Compendium 
van de sociale leer, dat de basis voor alle 
denken zoekt in de ‘onaantastbare waardig-
heid van de menselijke persoon’. Dit begrip 
speelt ook een belangrijke rol buiten het 
kerkelijk denken, bijvoorbeeld als funda-
ment van mensenrechten. Diverse auteurs 
vragen zich echter af hoe dit begrip zelf 
gedefinieerd en gefundeerd moet worden. 
Immanuel Kant zocht het fundament van 
‘menselijke waardigheid’ in de redelijkheid 
van de mens, anderen in zijn vrije wil. Maar 
wat als het begrip ideologisch gevuld wordt, 
bijvoorbeeld door het te definiëren als een 
blanke waardigheid?

Verschillende auteurs pleiten voor het 
koesteren van de christelijke fundering van 
het begrip menselijke waardigheid. Zij grij-

ten van hun conclusies. Daarin blijft het bij 
algemeenheden. Vragen naar de opkomst, 
ontwikkeling, diversiteit en actuele rele-
vantie van het christelijk-sociaal denken 
beantwoordt Becker niet. De alfabetische 
ordening van de bijdragen versterkt de in-
druk dat er weinig moeite is gestoken in het 
structureren van de verschillende artikelen 
voor de lezer.

In de tweede plaats komt de lezer, die 
zich ondanks het gemis aan structuur een 
weg heeft gebaand door de verschillende 
bijdragen, bedrogen uit. Het merendeel van 
de auteurs – vrijwel allen verbonden aan 
het Centrum voor Ethiek van de Nijmeegse 
Radboud Universiteit, zoals blijkt uit hun 
personalia achter in het boek – neemt zijn 
vertrekpunt in het Compendium van de soci-
ale leer van de Kerk. Deze publicatie van de 
Pauselijke Raad voor Rechtvaardigheid en 
Vrede uit 2004 verscheen begin 2008 in het 
Nederlands.

Weliswaar wordt dit geschrift ingebed 
in en vergeleken met een brede kerkelijke 
traditie, maar de titel van het boek roept 
verwachtingen op die hij niet waar kan 
maken. In deze bundel gaat het met name 
over de sociale leer van de rooms-katholieke 
en oosters-orthodoxe kerken, niet over de 
veel bredere traditie van christelijk-sociaal 
denken. Die is breder in zowel kerkelijk 
opzicht (want ook gedragen door het protes-
tantisme) als maatschappelijk opzicht (want 
ook gedragen door andere instituten dan de 
kerken).

Dan zijn, om ten slotte een derde punt 
van kritiek te noemen, met name sommige 
van de ethische bijdragen voor leken niet 
te begrijpen. Voorbeeld bij uitstek is de 
bijdrage van Christoph Hübenthal, die de 
‘grondslagen van de christelijke sociale leer’ 
behandelt. Uit het hoogabstracte jargon dat 
hij bezigt, teken ik op dat hij pleit voor een 
fundering van de christelijk-sociale leer op 
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te veel plaats in termen van ‘contractuele, 
individualiserende verbanden’. Met de theo-
loog Erik Borgman wil hij het middenveld 
zien als ‘plaatsen van Gods aanwezigheid’ 
waar ‘spontane liefdesverbanden worden 
gevormd’. Zijn betoog, waarin hij huidige 
denken over civil society mijns inziens wat 
erg negatief benaderd, eindigt zo in feite bij 
het argument van Buijs, namelijk dat goed 
samenleven niet mogelijk is zonder het 
agapè-idee.

Het is dus duidelijk geworden dat het 
christelijk-sociaal denken ook betrekking 
heeft op de inrichting van het publieke do-
mein. Christenen staan voor de vraag hoe 
uiting te geven aan deze ideeën. Die vraag 
werd in de geschiedenis met name relevant 
nadat de Romeinse keizer Constantijn in 
313 een einde maakte aan de onderdrukking 
van de kerk en zo ruimte maakte voor haar 
publieke rol. Daarmee ontstond ook een 
spanningsveld. Ondanks pogingen ze te 
scheiden, overlappen de domeinen van kerk 
en staat.

Kerken zijn hier verschillend mee om-
gegaan. De oosters-orthodoxe kerk was 
hierin zeer terughoudend. De verklaring 
hiervoor moet waarschijnlijk gezocht wor-
den in de defensieve positie van de kerk in 
het Ottomaanse rijk en in het respectievelijk 
tsaristische en communistische Rusland. In 
de in 2001 gepubliceerde grondslagen van 
de sociale leer de Russisch-Orthodoxe Kerk 
stelt zij nog steeds ‘geen enkele voorkeur’ te 
hebben voor ‘welk sociaal systeem of welke 
doctrine dan ook’. De rooms-katholieke kerk 
heeft in de geschiedenis steeds benadrukt 
dat politieke keuzes gefundeerd zijn op die-
pere (religieuze) overtuigingen, waarover de 
kerk uitspraken wil doen of zelfs het primaat 
heeft.

Natuurlijk hebben christenen ook bui-
ten de kerkelijke context geworsteld met 
de vraag naar hun publieke rol. Door de 

pen bijvoorbeeld terug op de vierde-eeuwse 
kerkvader Efrem de Syriër, die de waardig-
heid van de mens zocht in het feit dat hij 
is geschapen als imago dei, beeld van God. 
God heeft de mens een vrije wil gegeven en 
verantwoordelijk gemaakt. Er zou dan ook 
een onlosmakelijk verband zijn tussen de 
waardigheid van de individuele mens en de 
opgave die hij heeft om te zorgen voor de 
ander en de wereld.

Zo wordt het idee van de ‘menselijke 
waardigheid’ verbonden aan een maat-
schappelijke opdracht. Daarover schrijft 
bijvoorbeeld de christendemocratische filo-
soof Govert Buijs, naar mijn weten de enige 
auteur van protestanten huize. Zijn zeer le-
zenswaardige verhaal vormt een interessant 
uitstapje binnen deze bundel. Buijs betoogt 
dat de opdracht tot onbaatzuchtige naasten-
liefde (agapè) onze westerse wereld beslis-
send gevormd heeft. Via het kloosterleven 
stond agapè model voor de middeleeuwse 
stad en zo voor onze huidige democratische 
samenleving. Het ging steeds om een vrij 
verbond van mensen die elkaar als vrijen en 
gelijken erkenden en naar elkaar omzagen. 
Al lijkt Buijs de geschiedenis wel erg naar 
zijn hand te schrijven, hij legt hier wel een 
kernwaarde van het christelijk-sociale den-
ken bloot. Dat ziet de mens niet primair als 
een egoïstische ‘homo economicus’, maar als 
een ‘homo socialis’, een mens die onderdeel 
is van de gemeenschap. In het christelijk-
sociaal denken wordt volgens Buijs daarom 
ook veel ruimte geclaimd voor het vrije asso-
ciatievermogen van mensen.

Waar Buijs pleit voor een herwaardering 
van het ideaal van de civil society, komt 
Ringo Ossewaarde naar aanleiding van 
het pauselijke compendium juist met een 
kritische bespreking van het denken over 
het maatschappelijk middenveld. Volgens 
deze socioloog vindt het spreken over de 
verhouding staat, markt en civil society 
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denken. Het christelijk-sociale gedachte-
goed behelst een eigen visie op de mens en 
zijn positie in de samenleving, een visie die 
teruggrijpt op (en niet te begrijpen is zonder 
oog voor) fundamentele Bijbelse noties over 
de mens. Zijn positie als schepsel van God is 
het uitgangspunt. Dit uitgangspunt roept 
een spanningsveld op, want het christelijk-
sociale denken botst op een seculiere wer-
kelijkheid. De bundel Christelijk Sociaal 
Denken laat iets van dit alles zien, maar is 
zeker niet het laatste woord dat hierover 
gesproken is.

opkomst van een seculiere publieke ruimte 
rees de vraag of christenen zich als zodanig 
moesten blijven manifesteren in de civil 
society; of zij een politieke macht zouden 
moeten willen vormen. Maar aan dergelijke 
vragen wordt in deze bundel geen aandacht 
besteed.

* * *
Al is het onderwerp van deze publicatie klei-
ner dan de titel doet vermoeden, toch kun-
nen op basis van de inhoud ervan wel enkele 
conclusies getrokken worden over de tradi-
tie en actualiteit van het christelijk-sociale 
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Gerechtigheid: het idee dat nooit af is

Amartya Sen
The Idea of Justice

Allen Lane | 2009 | 496 pp. | £ 15,28 | ISBN 9781846141478

Er was eens een jongeman te voet op reis 
ergens in de Verenigde Staten. Het was druk 
op straat. Plotseling werd de jongeman aan-
gereden door een voorbijsnellende auto. 
Bloedend en schreeuwend van pijn viel hij 
langs de kant van de weg neer. Uit de toege-
stroomde menigte kwam een dokter naar 
voren. Hij hurkte neer en begon de jaszak-
ken van de jongeman te doorzoeken. Toen de 
dokter geen verzekeringspasje kon vinden 
zei hij: ‘Sorry, deze man kan ik niet helpen!’ 
Kort daarna kwam er een senator voorbij-
gelopen. Toen hij hoorde hoe de dokter had 
gehandeld, pakte hij een zeepkist, ging erop 
staan en hield een vlammend betoog: ‘Dit 
kan toch niet waar zijn? Ons gezondheids-
zorgstelsel moet drastisch hervormd wor-
den!’ De senator was nog niet uitgesproken 
of er kwam een journalist aangerend. Buiten 
adem pakte ze haar microfoon uit haar tas, 
ging op haar knieën naast de jongeman zit-
ten en vroeg: ‘Jongeman, kun je vertellen 

wat er door je heen ging toen dit allemaal 
gebeurde?’ De jongeman was niet in staat 
om iets te zeggen. Het bloed bleef stromen. 
Terwijl de journalist zich tot de senator 
wendde en terwijl de menigte politieke leu-
zen scandeerde, kwam er een oude man uit 
de menigte tevoorschijn. Met moeite hurkte 
hij neer, gaf de jongeman een provisorisch 
verband met zijn sjaal en sleepte de jonge-
man naar zijn auto om hem naar de dichtst-
bijzijnde privékliniek te brengen.

* * *
Deze moderne parabel zou door Amar-
tya Sen opgeschreven kunnen zijn in zijn 
nieuwste boek The Idea of Justice, dat ik hier 
bespreek. De parabel laat namelijk op pijn-
lijke wijze zien welke discrepantie er kan 
bestaan tussen institutionele gerechtigheid, 
zoals opgenomen in allerlei statuten, en de 
gerechtigheid die daadwerkelijk tot stand 
komt. Exact dit onderscheid tussen wat Sen 
niti (Indiase term voor institutionele gerech-
tigheid) en nyaya (Indiase term voor gerech-
tigheid die als resultaat terug te zien is in de 
levens van mensen) noemt, staat centraal in 
dit omvangrijke politiek-filosofische werk. 
Laten we, voordat we verder ingaan op de 
inhoud van het boek, kort kennismaken met 
Amartya Sen.

door Paul Schenderling

Student Economie & Bedrijfseconomie aan de 
Erasmus Universiteit Rotterdam. 
E-mail: p.schenderling@gmail.com
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Sen hiertegen heeft is dat perfect rechtvaar-
dige instituties noch realistisch noch ade-
quaat zijn.

Sen toont dit aan met een treffend voor-
beeld: stelt u zich eens voor dat drie kinde-
ren ruziemaken om een fluit. Het eerste kind 
claimt de fluit op grond van het feit dat hij 
als enige in staat is om de fluit te bespelen. 
Het tweede kind eist de fluit op omdat zij als 
enige straatarm is en geen ander speelgoed 
heeft. Het derde kind maakt aanspraak op 
de fluit omdat hij de fluit ooit zelf gemaakt 
heeft. En stelt u zich nú eens voor dat een 
libertair (zeg: Nozick), een utilitarist (zeg: 
Bentham) en een socialist (zeg: Marx) over 
deze kwestie zouden discussiëren, zou er 
dan ooit overeenstemming bereikt worden? 
En stel dát deze mensen al overeenstem-
ming zouden bereiken over perfect recht-
vaardige instituties, zou dit dan garanderen 
dat er ook daadwerkelijk rechtvaardige 
uitkomsten zijn op lokale, nationale of glo-
bale schaal? Sen beantwoordt beide vragen 
– terecht, wat mij betreft – ontkennend. 
Onwillekeurig legde ik de associatie met het 
gezegde fiat iustitia et pereat mundus: ‘Laat 
er [lees: transcendentale] gerechtigheid 
zijn, ook al vergaat de wereld.’

Dus stelt Sen: ‘We have to seek insti-
tutions that promote justice, rather than 
treating the institutions themselves as ma-
nifestations of justice.’ Maar de vraag die 
dit eerste kernidee oproept is: wat kan dan 
ons ijkpunt zijn voor het idee van gerechtig-
heid? Hoe bereiken we de noodzakelijke 
onpartijdigheid en objectiviteit in onze 
oordelen over gerechtigheid?

* * *
Zo komen we tot het tweede kernidee. Sen 
grijpt hiervoor terug op het gedachtegoed 
van een politiek filosoof en ethicus die voor 
hem heel belangrijk is: Adam Smith. Om 
te komen tot onpartijdige en objectieve 
morele oordelen voert Adam Smith in zijn 

Amartya Sen (1933), geboren en opge-
groeid in India, is een vooraanstaand eco-
noom en filosoof, die al ruim veertig jaar op 
indrukwekkende wijze ethiek en economie 
met elkaar weet te verbinden. Al vanaf 23-ja-
rige leeftijd is Sen als hoogleraar verbonden 
geweest aan talloze prestigieuze universi-
teiten in de Verenigde Staten, het Verenigd 
Koninkrijk en India. In 1998 won hij de 
Nobelprijs voor de Economie voor zijn on-
derzoek op het gebied van welvaartstheorie. 
Verder is hij bekend vanwege zijn gezagheb-
bende bijdragen aan armoede- en ontwikke-
lingsstudies. The Idea of Justice geldt als de 
synthese van de ideeën die Sen gedurende 
zijn loopbaan heeft ontwikkeld.

* * *
Het boek kan worden samengevat aan de 
hand van drie kernpunten, die Sen telkens 
vanuit verschillende invalshoeken belicht, 
namelijk: (1) het idee dat wij ons moeten 
focussen op het terugdringen van ongerech-
tigheid en niet op het bereiken van perfect 
rechtvaardige instituties; (2) het idee dat 
sociale gerechtigheid benaderd moet wor-
den met behulp van de concepten impartial 
spectator en social choice theory; en (3) het 
idee dat capabilities de maatstaf moeten zijn 
waaraan sociale gerechtigheid afgemeten 
wordt. Ik zal deze punten achtereenvolgens 
behandelen.

Het eerste kernidee van Sen is in feite 
niets minder dan een directe aanval op Sens 
vriend, leermeester en oud-collega John 
Rawls (1921-2002) en diens standaardwerk 
A Theory of Justice. Het kernidee van Rawls’ 
benadering van gerechtigheid is het zoge-
naamde institutioneel transcendentalisme. 
Dit houdt in dat een groep mensen met 
behulp van de beroemde veil of ignorance 
een sociaal contract opstelt, waarin perfect 
rechtvaardige instituties en een bijbehoren-
de set van primary goods of justice worden 
gedefinieerd. Het belangrijkste bezwaar dat 
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maakt. Gecommitteerde mensen zetten zich 
onbaatzuchtig in voor een bepaald doel. En 
dat hoeft absoluut niet irrationeel te zijn, 
zolang iemand op een gemotiveerde en bere-
deneerde manier zijn doelen kiest.

* * *
Ten slotte het derde kernidee. Omdat soci-
ale uitkomsten van essentieel belang zijn 
voor Sens idee van gerechtigheid is er een 
maatstaf voor sociale gerechtigheid nodig. 
In de loop der eeuwen zijn er vele voorstel-
len gedaan voor een dergelijke maatstaf. De 
laatste jaren is de discussie hierover zeer 
actueel. Is het geluk van mensen een goede 
maatstaf? Of het inkomen? Of de rechten en 
vrijheden die mensen hebben? Sen stelt een 
geheel nieuwe maatstaf voor: de capabilities 
approach. Het is deze capabilities approach 
die Sen beroemd heeft gemaakt en hem de 
Nobelprijs heeft bezorgd.

De capabilities approach bekijkt of een 
persoon in staat is om activiteiten te ont-
plooien waar deze persoon met reden waar-
de aan toekent. Een synoniem voor capabi-
lity zou daarom kunnen zijn: substantive 
freedom. De capabilities approach heeft drie 
kenmerken die voor Sen doorslaggevend 
zijn. Ten eerste: zij stelt doelen centraal en 
niet middelen. Ten tweede: zij laat nadruk-
kelijk ruimte voor de sociale context waarin 
mensen leven. En ten derde: zij koppelt 
vrijheid aan verantwoordelijkheid. Deze 
benadering is daarmee zeer praktisch en 
toepasbaar, bijvoorbeeld op ontwikkelings-
samenwerking. Sen zei hier ooit over: ‘Deve-
lopment is fundamentally an empowering 
process.’ Dit idee heeft er in grote mate toe 
bijgedragen dat er binnen de ontwikkelings-
samenwerking een omslag heeft plaatsge-
vonden van een middelengeoriënteerde 
hulp naar een meer faciliterende, ‘in-staat-
stellende’ hulp. Alleen voldoende voedsel 
of inkomen is niet genoeg: mensen moeten 
ook in staat gesteld worden om zichzelf te 

filosofische hoofdwerk The Theory of Moral 
Sentiments de zogenaamde impartial specta-
tor op als instrument. De impartial spectator 
is de personificatie van het menselijke ver-
mogen om zich in te leven in een ander; het 
vermogen om fenomenen vanuit een ander 
perspectief te bezien.

Het is nuttig om Smiths impartial spec-
tator te vergelijken met Rawls’ veil of igno-
rance. Het belangrijkste verschil is dat de 
impartial spectator een vorm van open on-
partijdigheid is, terwijl de veil of ignorance 
een vorm van gesloten onpartijdigheid is. 
Dit verschil tussen open en gesloten onpar-
tijdigheid is voor Sen om verschillende rede-
nen cruciaal. De veil of ignorance negeert de 
sociale context, negeert sociale realisaties, 
negeert grensoverschrijdende effecten en 
negeert menselijke irrationaliteit; tekortko-
mingen die overtuigend opgeheven kunnen 
worden met de impartial spectator.

Sen werkt het idee van sociale vergelijkin-
gen als basis van onpartijdige morele oorde-
len verder uit met behulp van de moderne 
tegenhanger van de impartial spectator, 
namelijk de social choice theory. Social choice 
theory beschrijft mechanismen van collec-
tieve besluitvorming. Sen draagt een vorm 
van social choice theory uit die het accent legt 
op interpersoonlijke vergelijkingen, plura-
liteit in opvattingen, consistentie en sterkte 
van morele argumentatie, de mogelijkheid 
om van gedachten te veranderen, compro-
missen en publiek debat.

Sen aarzelt hierbij niet om – subtiel maar 
onverbiddelijk – bepaalde conventionele 
wijsheden te herinterpreteren. In de econo-
mische wetenschap is een (sociale) keuze 
bijvoorbeeld pas rationeel als iemand zijn 
eigenbelang op een slimme manier maxi-
meert. Sen bestrijdt dit door erop te wijzen 
dat er ook nog zoiets bestaat als commitment, 
het bewust breken van de hechte band tus-
sen het eigen welzijn en de keuze die iemand 
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* * *
Hoe moeten we The Idea of Justice beoorde-
len? Is het een waardig opvolger van Rawls’ 
Theory of Justice? Ik denk van wel. De in-
drukwekkendste prestatie van Sen vind ik 
dat zijn idee van gerechtigheid, dat letterlijk 
en figuurlijk over grenzen heen kijkt, als 
geen ander klaar is voor de globaliserende 
wereld van de eenentwintigste eeuw. Een an-
dere prestatie van formaat is dat Sen ethiek 
en economie op magistrale wijze samen-
brengt. Weekblad The Economist schrijft: 
‘Sen humanises the economic science and 
brings content from the real world into the 
discipline of philosophy.’

Ik heb echter ook een fundamenteel 
punt van kritiek. In Sens benadering is 
inlevingsvermogen weliswaar belangrijk, 
maar hij gaat hierin lang niet ver genoeg. 
Ten eerste spreek ik liever over naasten-
liefde dan over inlevingsvermogen, omdat 
naastenliefde verder reikt. En ten tweede 
zou ik nooit naastenliefde slechts een on-
derdeel laten zijn van het idee van gerech-
tigheid, maar andersom: de gerechtigheid 
moet ondergeschikt zijn aan de naasten-
liefde. Zonder naastenliefde is gerechtig-
heid een kille bedoening, een ordening die 
net zo goed van bovenaf opgelegd zou kun-
nen worden. Dit kan en mag niet de ware 
gerechtigheid zijn. De ware gerechtigheid 
moet erin gelegen zijn dat mensen uit 
naastenliefde elkaars lasten wegnemen en 
elkaar opbouwen.

* * *
Tot slot: eigenlijk is dit boek van Amartya 
Sen meteen na publicatie al een klassieker. 
Het boek omspant een even grote intellec-
tuele breedte als diepte. En Sen schrijft ook 
nog eens met grote passie en verbluffende 
helderheid. Kortom, dit boek heeft alles in 
zich om onze kennis en geëngageerdheid 
rond dit kernbegrip van het CDA een frisse 
impuls te geven!

helpen en eigen doelen te stellen en na te 
volgen.

* * *
Tijdens het lezen van The Idea of Justice 
viel me op hoe groot de relevantie van het 
boek is, juist ook voor ons eigen christen-
democratische gedachtegoed. Ik zal dit 
toelichten aan de hand van twee concrete 
voorbeelden.

Sen laat zien dat, als wij problemen die 
spelen op wereldschaal willen oplossen, er 
een nieuw, opener soort inlevingsvermogen 
van mensen nodig is. Alleen als mensen 
bereid zijn om de wereld vanuit een ander 
perspectief dan dat van ‘de eigen kring’ te 
bekijken, ontstaat er begrip en ruimte voor 
oplossingen. Het CDA is wat open-minded-
ness betreft zeker op de goede weg. Maar er 
zijn ook uitdagingen. Is het CDA in staat om 
de solidariteit tussen generaties te bewaren, 
ook als de druk toeneemt? Is het CDA bereid 
om de ongelijke verhoudingen in stemrecht 
binnen het IMF en de Wereldbank aan te 
kaarten, ook als dat ten koste gaat van het 
landsbelang? Is het CDA bereid om minder 
eenzijdige standpunten in te nemen over de 
bevordering van westerse vormen van de-
mocratie, nu uit onderzoeken en meningen 
van mensen uit ontwikkelingslanden blijkt 
dat dit niet altijd de beste oplossing is voor 
een land?

Het boek van Sen maakt verder duidelijk 
hoe belangrijk betrokkenheid van mensen 
is, niet alleen voor het maatschappelijk mid-
denveld, maar bijvoorbeeld ook voor onze 
democratie. In Nederland bestaan terecht 
zorgen over het probleem dat steeds minder 
mensen bereid zijn om zich voor langere 
tijd te committeren aan een doel. Individu-
alisering brengt immers met zich mee dat 
mensen ongebonden en autonoom willen 
zijn. Het CDA zal er hard aan moeten trek-
ken om betrokkenheid in de samenleving te 
bevorderen.
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Tromp, het geweten van de 
sociaaldemocratie

Op 20 juni 2007 overleed volkomen onver-
wacht Bart Tromp, zelfbenoemd partiji-
deoloog van de PvdA, bijzonder hoogleraar 
internationale betrekkingen aan de Uni-
versiteit van Amsterdam, onderzoeker bij 
Clingendael, columnist van Het Parool en 
Elsevier en medewerker aan tal van andere 
bladen. Wat in dit rijtje ontbreekt, maar wat 
voor hemzelf het meest telde, was dat hij een 
van de zeldzame voorbeelden in Nederland 
was van de public intellectual. In de laatste 
column die hij bezig was voor Het Parool te 
schrijven en niet meer kon voltooien, omdat 
hij door een hartstilstand werd getroffen, 
hekelde hij het zojuist gelanceerde voorstel 
van de Raad voor Economische Aangelegen-
heden tot verhoging van de AOW-leeftijd. 
Hij bediende zich niet van begrotingstech-
nische of economische argumenten om het 
af te wijzen (want daar lag zijn deskundig-

heid zeker niet) – nee, hij vond het voorstel 
moreel twijfelachtig. Waarom? De initia-
tiefnemers meenden dat de mensen langer 
moeten werken als ze langer leven. Mensen 
zouden dus nooit langer van hun pensioen 
mogen genieten dan tijdens de invoering 
van de AOW was bepaald.

Misschien zou Tromp later, als hij langer 
had geleefd, zich alsnog hebben laten over-
tuigen van de economische argumenten 
voor verhoging van de AOW-leeftijd – hij was 
tenslotte geen Don Quichot en populistische 
overwegingen om verantwoordelijkheid uit 
de weg te gaan waren hem bepaald vreemd. 
Nee, dit laatste voorbeeld toonde zijn onaf-
hankelijke positie in politiek-maatschap-
pelijke kwesties. De partijman in hem had 
nooit het laatste woord.

We kunnen ons daar nu nog eens van 
overtuigen, nu de Bart Tromp Stichting 
ruim twee jaar na zijn dood onder de titel 
Geschriften van een intellectuele glazenwas-
ser een selectie van zijn artikelen en studies 
heeft uitgegeven. Die getuigen van een 
welhaast verpletterende veelzijdigheid, 
maar worden ook steeds gedragen door een 
grondige kennis van zaken en gekenmerkt 

Bart Tromp
Geschriften van een intellectuele glazenwasser. De draagbare Tromp

Bert Bakker | 2010 | 420 pp. | ¤ 24,95 | ISBN 9789035135093

door Paul van Velthoven

Lid van de redactie van Christen Democratische 
Verkenningen.
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wel zeer aan het hart en het was dan ook niet 
zo verwonderlijk dat zijn proefschrift – dat 
hij pas in 2002 voltooide, toen hij er al een 
carrière als wetenschappelijk medewerker 
aan de Leidse universiteit en een bijzonder 
hoogleraarschap internationale betrekkin-
gen in Amsterdam op had zitten – handelde 
over de beginselprogramma’s van de PvdA 
en haar voorganger de SDAP. Hij gaf daar-

vóór al vele kleine studies en artikelen in 
het licht over de socialistische beweging en 
haar voorvaders. Misverstanden daarover 
uit de weg ruimen of onbekendheid met 
de geschiedenis van die beweging in eigen 
gelederen bestrijden dreef hem daarbij. 
Wat hem motiveerde was trouw aan het 
emancipatoire en bevrijdende karakter van 
het sociaaldemocratische project. Met lede 
ogen zag hij onder voorzitter Rottenberg 
zijn partij veranderen in een campagne-
partij, waarin de leden in zake het politieke 
beleid zo goed als alle invloed verloren. De 
politieke partijen lijden, zo constateerde 
hij in een stuk over de crisis van de politieke 
partijen, alle in meer of mindere mate aan 
wat hij het plebiscitair syndroom noemde: 
alles draait om de leider die alle macht naar 
zich toe trekt waardoor de democratische 
ledenpartij de nek wordt omgedraaid. In 
2002 trok hij daaruit de consequentie en 
voerde hij samen met de Leidse politicoloog 
Ruud Koole campagne voor het voorzitter-
schap. Voor een keer lukte het daarmee een 
van bovenaf geregisseerde aanstelling van 
een nieuwe voorzitter te voorkomen en zo de 
interne democratie binnen de partij te doen 
zegevieren. De vraag is echter of hij door te 

door een buitengewoon soepele manier 
van schrijven. In een bijdrage aan een sym-
posium over de Franse politieke denker 
Raymond Aron dat ik samen met hem ruim 
een jaar voor zijn dood had georganiseerd, 
noemde hij zich naar het voorbeeld van Aron 
een ‘intellectuele glazenwasser’. Hoe weinig 
hij op het eerste gezicht ook verwant was 
met Aron, toch dekt die aanduiding een aan-
zienlijk deel zijn publicitaire activiteiten. 
Voor zover de vergelijking met Aron staande 
kan blijven – de laatste had in een welover-
wogen maar zeer concrete geschiedfilosofie 
zijn vertrekpunt gevonden om juist los van 
een partij en in een ander tijdsgewricht 
zijn politiek-maatschappelijk engagement 
gestalte te geven – was Tromp net zomin als 
Aron iemand die met opvallende theorieën 
aan de weg timmerde. Hij wilde daarentegen 
net als Aron helderheid verschaffen in met 
name ideologische vraagstukken. Dit blijkt 
bijvoorbeeld uit zijn in de bundel opge-
nomen stuk over de vroege marxistische 
beweging (‘Marx contra Engels’), waaraan 
zowel communisme als sociaaldemocratie 
is ontsproten. Marx’ leer heeft zijn onge-
evenaarde, maar ook fatale pretenties pas 
goed gekregen door de pseudowetenschap-
pelijke interpretatie die kompaan Engels na 
de dood van Marx aan diens studie gaf, zo 
concludeert Tromp. Daar ging vervolgens 
Lenin mee aan de haal, met schrikwekkende 
gevolgen. Tromp had in deze studie niet al-
leen een historisch oogmerk, hij wenste ook 
verantwoordelijkheden te benoemen en de 
sociaaldemocratie daarvan vrij te pleiten.

* * *
Tromp, afkomstig uit een bescheiden Fries 
katholiek middenstandsmilieu, werd als 
student een sociaaldemocraat pur sang. In 
de PvdA, waarin hij vanaf het einde van de 
jaren zestig actief was, verwierf hij al snel 
de reputatie een dwarsligger te zijn met zijn 
publicitaire arbeid. De partij ging hem even-

Tromp zag met lede ogen hoe 
de democratische ledenpartij 
campagnepartij werd



153

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2010

b

o

e

k

e

n

Paul van Velthoven bespreekt 
Geschriften van een intellectuele glazenwasser. De draagbare Tromp

geweest, dat had hij daarin ongetwijfeld het 
gelijk van zijn streven bevestigd gezien.

Tromp wilde niet geloven dat de rol van 
de traditionele sociaaldemocratie vandaag 
de dag is uitgespeeld, nu de voormalige 
arbeiders geëmancipeerd zijn. Hij gaf na 
de publicatie van zijn proefschrift, dat een 
laatste indrukwekkende poging van hem 
was om zijn partij op haar verantwoordelijk-
heid te wijzen, van verdere bemoeienis met 
de programkwestie af. Bij al zijn scherpzin-
nigheid vraag je je af waarom Tromp niet 
naar het voorbeeld van een man als Ralf 
Dahrendorf – die de traditionele sociaalde-
mocratie al in de jaren tachtig voor voltooid 
en daarmee uitgeregeerd verklaarde – de 
structurele tekorten van haar oorspronke-
lijke ideologie tegenover de nieuwe wereld-
wijde uitdagingen op heldere wijze wist te 
formuleren. Zijn aanklachten verrieden toch 
vooral een verknochtheid aan het socialis-
tisch verleden, waar een nieuw open onder-
zoek op zijn plaats was geweest.

* * *
Zou men de helden willen aanwijzen die 
Tromp adoreerde, dat zou behalve Marx 
ook de Amerikaanse socioloog Immanuel 
Wallerstein genoemd moeten worden. Het 
is dan ook jammer dat de samenstellers van 
Tromps nagelaten geschriften geen stukken 
hebben gevonden waarin deze twee figuren 
apart worden besproken. Een thematische 
ordening van Tromps nalatenschap zou zijn 
preoccupaties meer recht hebben gedaan 
dan de nu gevolgde, waarin zijn werk naar 
een aantal categorieën (politieke denkers, 
democratie en socialisme, en internationale 
betrekkingen) is ingedeeld.

Naast Marx, over wie Tromp een korte 
biografie schreef, interesseerde hij zich zeer 
voor Wallerstein, die als theoreticus van het 
zogeheten moderne wereldsysteem het werk 
van Marx in bepaalde opzichten voortzette. 
Tromp introduceerde diens werk in de jaren 

spreken van plebiscitair syndroom niet eer-
der een symptoom van de crisis bij de kop 
had in plaats van, zoals hij pretendeerde, de 
oorzaak daarvan zichtbaar te maken.

Hij ergerde zich eraan dat Kok zich de 
‘ideologische veren’ van de partij afschudde 
en daardoor de deur van zijn partij feitelijk 
openzette voor het neoliberalisme. Het 
ideologische manco kwam naar het oordeel 
van Tromp vooral tot uiting in het onver-
mogen van zijn partij in de jaren negentig 
een om nieuw beginselprogramma te ont-
werpen. Een Weltanschauungspartei als de 
PvdA – en dat geldt net zo goed voor het 
CDA – moet als kompas voor haar beleid een 
samenhangende visie ontwikkelen in het 
licht van de nieuwe wereldwijde sociale en 
economische realiteit, zo constateerde hij 
terecht. In plaats daarvan worden nu in ver-
kiezingsprogramma’s van politieke partijen 
te kust en te keur allerlei wensen opgesomd, 
zonder dat daarvoor een adequaat ideolo-
gisch fundament gelegd is. Paars noemde 
hij een onzinnig begrip, alleen al omdat er 
geen sprake was van een nieuw amalgaam 
van verschillende politieke kleuren, maar 
er slechts ruim baan werd verschaft aan het 
neoliberalisme van de VVD. Het kapitalisme 
was in de eerste dertig jaren na de oorlog, 
toen de globalisering nog ver weg leek, op 
het eerste gezicht gebreideld door de een-
drachtige samenwerking van sociaaldemo-
craten en christendemocraten op nationaal 
niveau, maar al in de jaren tachtig werden de 
sociale verworvenheden van na de oorlog op 
het spel gezet. Nieuwe onaanvaardbare inko-
mensongelijkheid, commercialisering van 
allerlei elementaire diensten waaronder het 
recht, maakten hem duidelijk dat de samen-
leving meer en meer in de greep kwam van 
een agressief Angelsaksisch kapitalisme en 
om een nieuw samenhangend antwoord van 
zijn partij vroeg. De kredietcrisis maakte 
hij niet meer mee. Was dat wel het geval 
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nen de PvdA, die haar eigen ideologie steeds 
meer had prijsgegeven, vond hij daarvoor 
steeds minder gehoor.

Zijn interesse voor deze kritiek à la Marx 
maakte hem overigens bepaald niet eenken-
nig. Hij legde, om maar wat te noemen, een 
grote interesse aan de dag voor de kunst. 
Kunst moet, schreef hij, en hij zou tegenover 
Wilders en consorten zeker de argumenten 
gevonden hebben om hen van afschaffing 
van de kunstsubsidies af te houden.

Niet altijd was hij uit op eigen gelijk of hij 
had behoefte om een standpunt te ventileren, 
zo blijkt uit de intermezzo’s die in de bundel 
zijn opgenomen. Tromp was zeker een van 
de meest levendige en meest toegankelijke 
debaters in het politieke debat. Zo iemand 
moest wel steeds zijn plaats bevechten, niet 
alleen aan de universiteit, waar de academici 
met argwaan keken naar de vrijheden die 
de essayist en journalist zich veroorloofde, 
maar ook in de media, waar de verzakelijking 
de ruimte voor het grotere, goed geschreven 
politieke essay steeds verder inperkte. Als 
deze bundel in ieder geval iets bewijst, dan is 
het wel dat zijn dood een groot gemis is voor 
het politieke debat in dit land.

zeventig in Nederland. Het wereldsysteem 
zoals Wallerstein dat ziet verschijnt op twee 
manieren: als de kapitalistische wereld-
economie en als statenstelsel. Beide zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zoals 
de socioloog Max Weber het poneerde, zou-
den de afzonderlijke Europese staten zich 
niet hebben kunnen ontwikkelen zonder 
het ontluikende kapitalisme. Het centrum 
van dit systeem is de kapitalistisch georga-
niseerde markt die niet op een plaats is vast 
te leggen. Wel zijn er zijn binnen het kader 
van de kapitalistisch georganiseerde markt 
altijd landen die voorlopers zijn en achter-
blijvers. De achterstand zal niet vroeg of laat 
overbrugd worden, de achterblijvers vervul-
len slechts hand- en spandiensten aan de 
voorlopers, ook al kunnen er zich tussen die 
twee verschuivingen voordoen. Het kan niet 
verwonderen dat de ideeën van Wallerstein 
populair zijn bij de antiglobalisten. Wal-
lersteins visie was ook een hoofdtrek van de 
wijze waarop Tromp tegen de internationale 
betrekkingen aankeek. Ze was dus in zekere 
zin consistent met de wijze waarop hij op het 
binnenlandse front aandacht bleef vragen 
voor Marx’ kritiek op het kapitalisme. Bin-



155

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2010

b

o

e

k

e

n

Lokale politiek als PvdA-laboratorium

Frans Becker, Menno Hurenkamp & Pieter Tops (red.)
Lokale politiek als laboratorium. In de voetsporen van 
Wibaut en Drees

Wiardi Beckman Stichting | 2009 | 202 pp. | ¤ 25,– | ISBN 9789490565015

De sociaaldemocratie verkeert in een iden-
titeitscrisis en heeft electoraal het tij tegen. 
Bij de recente Europese verkiezingen werd 
zichtbaar dat dit niet alleen in ons land het 
geval is. De auteurs van het jaarboek 2009 
van de Wiardi Beckman Stichting, het we-
tenschappelijk instituut van de PvdA, zoe-
ken naar een antwoord op deze crisis in de 
gemeentepolitiek. Dat is niet zo’n vreemde 
gedachte. Het wethouderssocialisme is 
immers van oudsher een beeldbepalend 
deel van de partij, met Wibaut en Drees als 

iconen. Nog voordat de sociaaldemocratie 
landelijk doorbrak, maakten socialistische 
wethouders indruk met de uitbouw van een 
lokale versie van de verzorgingsstaat in wor-
ding. Joop van den Berg wijst er bovendien 
terecht op dat trends in de lokale politiek 
vaak voorbodes zijn voor landelijke politieke 
ontwikkelingen, zoals de totstandkoming 
van bepaalde coalities (‘paars’) en, recen-
ter, de ‘Leefbaar-revolte’ van Fortuyn en de 
zijnen. Kan de gemeente dan anno 2010 een 
laboratorium zijn voor een PvdA die zichzelf 
als het ware opnieuw moet uitvinden?

* * *
Deze zoektocht levert een interessante en 
goed leesbare bundel op van theoretische 
en praktische beschouwingen, die ook voor 
christendemocraten zeer relevant zijn. 
De twee van oudsher grote volkspartijen 

door Wim Kuiper

De auteur was lid van de Directieraad van de VNG 
en is nu directeur-secretaris van de Besturenraad 
voor het christelijk onderwijs.

Willem Trommel
Gulzig bestuur

Lemma | 2009 | 43 pp. | ¤ 21,– | ISBN 9789059315310
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gemeenschappen en instituties. Dit lijkt op 
een bekering naar gespreide verantwoorde-
lijkheid en subsidiariteit. Diverse auteurs 
benadrukken het belang van het verster-
ken van lokale identiteiten in deze tijd 
van ‘glocalisering’ en vinden dat de PvdA 
stelling moet nemen tegen processen van 
schaalvergroting. Al deze nieuwe accenten 
vormen een politieke agenda die eigenlijk 
verrassend nauw aansluit bij het gedach-
tegoed waar het CDA van oudsher in de 
gemeentepolitiek voor staat. De mogelijk-
heden voor gemeentebestuurders om met 
zo’n agenda successen te boeken zijn niet 
voor niets versterkt door wetgeving met 
een hoog CDA-gehalte, zoals de Wet werk en 
bijstand (Wwb) en de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Vreemd genoeg lijkt 
het wethouderssocialisme de zo gewenste 
nieuwe impulsen te krijgen dankzij wet-
ten waar juist de landelijke PvdA nogal 
wat moeite mee had. Het aansprekende 
praktijkverhaal van de bevlogen Hengelose 
PvdA-wethouder Bert Otten laat zien tot 
welke creatieve en vernieuwende projec-

ten dit heeft geleid in het sociaal beleid in 
zijn stad. Door de slechte verkiezingen van 
2006, maar ook door de traditionele neiging 
van CDA’ers om te opteren voor de fysieke 
en middelenportefeuilles, is het sociaal be-
leid in de steden overigens jammer genoeg 
vaak aan de PvdA overgelaten. Hopelijk 
biedt de collegevorming van 2010 een goede 
correctie mogelijkheid.

staan immers voor vergelijkbare uitda-
gingen in een samenleving die meer en 
meer fragmenteert en waarin persoonlijk 
en groepsbelang op een alsmaar schril-
lere manier in de politieke arena wordt 
geuit. De kiezer is vluchtig en genadeloos. 
Traditionele bestuurderspartijen met in 
de ogen van het publiek of ook feitelijk 
regenteske trekken worden in het huidige 
populistische klimaat hard afgestraft. Bo-
vendien staan beginselpartijen met hun 
wortels in de negentiende eeuw voor de 
uitdaging om aannemelijk te maken dat 
deze vaste waarden nog steeds relevant zijn 
en omgezet kunnen worden in praktische 
politiek. Deze uitdaging is denk ik voor de 
plaatselijke PvdA-politici nog wat groter 
nu de ideologische veren min of meer zijn 
afgeworpen. Volgens Pieter Nieuwenhuij-
sen en Paul Bordewijk is er sprake van een 
heuse paradigmawisseling. In het verleden 
waren PvdA-bestuurders vaak terughou-
dend als het ging om streng optreden in de 
sfeer van sociale veiligheid, inburgering en 
activerend bijstandsbeleid. Maar zaken die 
vroeger ‘rechts’ werden genoemd passen 
nu kennelijk juist goed bij de nieuwe acti-
vistische en idealistische PvdA-wethouder. 
Ook PvdA’ers richten zich op de opvoe-
dende taak van de overheid op het vlak van 
waarden en normen, als het moet ook tot 
achter de voordeur. Pieter Tops beschrijft 
het belang van strategieën die emancipatie 
en disciplinering aan elkaar verbinden. Dit 
vraagt volgens hem gerichte interventies in 
de frontlijn van de stedelijke samenleving 
en coalities tussen het gemeentebestuur en 
de aanwezige maatschappelijke verbanden. 
Het geloof in de maakbaarheid van de loka-
le samenleving door een krachtig gemeen-
tebestuur (‘primaat van de politiek’) wordt 
genuanceerd. De gemeente moet zich nu 
richten op het vormen van stedelijke ‘regi-
mes’, horizontale allianties met plaatselijke 

De heruitvinding van de 
sociaaldemocratie op lokaal 
niveau blijkt nogal eens 
gefrustreerd te worden door 
Haagse partijgenoten
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die in de ogen van de kiezers eerder bij ande-
re partijen thuishoren. Misschien dat bij het 
afzwakken van inhoudelijke verschillen de 
persoon van de activistische en idealistische 
wethouder wel kan werken als stemmen-
trekker. Maar diens handicap blijft dat lan-
delijke ontwikkelingen jammer genoeg veel 
invloed hebben op het stemgedrag bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Daar zal ook 
de PvdA-wethouder nieuwe stijl zich moei-
lijk aan kunnen onttrekken, laat staan dat 
hij of zij in staat is om de landelijke trend te 
keren. In kleinere gemeenten ligt dit genu-
anceerder, maar deze bundel besteedt daar 
vrijwel geen aandacht aan. Hoe dan ook, de 
lokale politiek blijft een zeer waardevol labo-
ratorium voor politieke ontwikkelingen die 
doorwerken op landelijk niveau, al was het 
maar doordat gelukkig nog altijd veel lokale 
bestuurders na verloop van tijd in de rege-
ring en het parlement belanden.

* * *
Een bijzonder kritisch perspectief op de 
ambities van het nieuwe wethouderssocia-
lisme (en evenzeer op politiek-bestuurlijk 
activisme vanuit andere politieke stromin-
gen) biedt de oratie van Willem Trommel, 
hoogleraar beleids- en bestuurswetenschap-
pen aan de VU. Onder de titel Gulzig bestuur 
beschrijft hij de pathologie van een bestuur 
dat zich ‘regelmatig buiten de oevers van 
rechtsstaat en democratie begeeft’. De 
overheid beseft dat haar positie ernstig is 
aangetast, dat de samenleving steeds min-
der maakbaar is. Dit blijkt op verschillende 
manieren. Allereerst is het traditionele ver-
zorgingsstaatbeleid uitgewerkt. Het heeft 
zonder meer veel goeds gebracht, maar de 
houdbaarheid ervan staat onder druk. De 
achterliggende idealen bieden geen houvast 
meer. Een tweede verschijnsel is de struc-
turele ondermijning van overheidsgezag. 
Overheidsinterventies lopen stuk op calcu-
lerende en eigenzinnige, kritische burgers 

* * *
Dat de landelijke partijlijn niet altijd goed 
inspeelt op de lokale behoeften klinkt in de 
bundel op diverse plekken door. Het slot 
op de huurliberalisatie, het gedoe over de 
corporatievermogens, het centralistische 
Vogelaarwijkenbeleid met ondeugdelijke 
financiering, en de gemankeerde ontschot-
ting van het participatiebudget zijn aanlei-
dingen tot grieven waar de landelijke PvdA 
in hoge mate voor verantwoordelijk is. De 
heruitvinding van de sociaaldemocratie op 
lokaal niveau blijkt nogal eens gefrustreerd 
te worden door het handelen van de Haagse 
partijgenoten, of juist door het uitblijven 
daarvan. Dit type klachten over het landelij-
ke niveau is overigens van alle tijden en van 
alle partijen. Maar toch durf ik wel te stel-
len dat binnen het CDA lokale en regionale 
signalen sterker in de landelijke politiek 
doorklinken dan in diverse andere partijen. 
Het CDA is bovendien minder besmet met 
het gelijkheidsdenken en heeft daardoor een 
meer natuurlijke reflex om zo veel mogelijk 
over te laten aan overheden die dichter bij de 
mensen staan.

* * *
Blijft ten slotte de vraag of het aannemelijk 
is dat een eigentijds wethouderssocialisme 
de basis kan vormen voor duurzaam herstel 
van de wankele positie van de PvdA. Ik denk 
dat het voor de PvdA op lokaal niveau wel 
makkelijker is om aansprekende resultaten 
te boeken dan op landelijk niveau. Maar of 
dit het begin van een oplossing vormt voor 
de electorale teloorgang van de sociaalde-
mocratie is twijfelachtig. De geconstateerde 
paradigmawisseling vermindert mijns in-
ziens de herkenbaarheid en het onderschei-
dend vermogen van de PvdA in de steden. De 
verschillen met wat typisch CDA of zelfs VVD 
is worden immers kleiner. Het zet electoraal 
over het algemeen niet zoveel zoden aan de 
dijk om je sterk te afficheren met thema’s 
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sociale hygiëne. Vanuit een laboratoriumvi-
sie op samenleven leidt dit bijvoorbeeld tot 
een integrale wijkaanpak van zogenaamde 
probleemwijken. Zachte dwang van bur-
gers en financiële verleiding van instel-
lingen (ketenvorming genoemd) worden 
gecombineerd met harde interventie door 
politieachtige functionarissen. Dit wordt 
allemaal begeleid met wat Trommel noemt 
een ‘discours van daadkracht’. Dit beleid 
gaat, in zijn woorden, ‘aan de maatschappe-
lijke diversiteit voorbij en beoogt vanuit een 
uniform waardeperspectief een nieuw maat-
schappelijk middenveld te construeren’.

* * *
Trommel houdt in zijn oratie de overheid, 
die het goed bedoelt maar vast dreigt te 
lopen in tomeloze ambities, een harde spie-
gel voor. Hoewel zijn schets van het nieuwe 
sociale beleid enigszins karikaturaal is, is 
de waarschuwing voor de zojuist genoemde 
ziektebeelden zeker op zijn plaats. Het 
maakbaarheidsethos lijkt in ons land on-
uitroeibaar en komt in nieuwe gedaanten 
steeds weer terug, hoewel de wetenschap-
pelijke kritiek daarop al langer luid en dui-
delijk klinkt, bijvoorbeeld in het werk van 
Paul Frissen. Ik moet eerlijk bekennen dat ik 
bij lezing van dit type kritiek altijd een dub-
bel gevoel heb. Aan de ene kant kan ik mij 
aan de overtuigende werking ervan moeilijk 
onttrekken. Als je met deze bril op naar de 
dagelijkse beleidswerkelijkheid kijkt dan 
zie je veel bevestiging van deze sceptische 
analyse. Alleen al in de onderwijssector, 
waarin ik nu werkzaam ben, zie ik de steeds 
verder gaande meet- en regelmachinerie, 
gekoppeld aan een uitdijende behoefte 
aan toezicht. Dit levert in mijn ogen vooral 
schijnzekerheid over kwaliteit op en een 
sfeer van permanent wantrouwen. Dit steeds 
verder gaande overheidsinterventionisme 
leidt ook tot veel frustratie bij professionals, 
vergelijkbaar met wat zich in de zorgsector 

die zich niet meer laten leiden of aanspreek-
baar zijn op traditionele waarden. Ten slotte 
wijst Trommel op het feit dat betekenisvolle 
verbanden tussen staat en burger verdwij-
nen, waardoor de samenleving uiteindelijk 
zijn vermogen verliest om zichzelf te regu-
leren. De overheid reageert op al deze voor 
haar verontrustende ontwikkelingen door 
zich als een pathologisch gulzig bestuur op 
te werpen. In plaats van apathisch te worden 
of zich diepgaand te bezinnen op het ideaal 
van maatschappelijke maakbaarheid, leidt 
de honger naar maatschappelijke orde tot 
ongehoord gulzige pogingen om het tij te 
keren. Er ontstaat een nieuw sociaal beleid, 
dat draait om publieke beïnvloeding van 
persoonlijke levenskeuzen en levensstijlen. 
De beleidsmachinerie verschuift van nazorg 
naar voorzorg. Voorbeelden zijn activerend 
arbeidsmarktbeleid, bestrijding van obe-
sitas en opsporing van pedagogisch falen. 
De preventiestaat probeert individuen zo 
veel mogelijk te weerhouden van risicovol 
gedrag en loopt daarbij algauw voorbij aan 
individuele burgerrechten. Trommel di-
agnosticeert dit type beleid als ‘hybris’ of 
hoogmoed. Maar het gulzige bestuur heeft 
nog meer ziektebeelden. Zo is er ook het 
probleem van de hybriditeit, voortkomend 
uit het al wat langer voortwoekerende New 
Public Management. Deze bestuursstijl is 
een in de jaren tachtig uit de Verenigde 
Staten overgewaaide poging om de verzor-
gingsstaat te revitaliseren met het uit het 
bedrijfsleven afgekeken instrumentarium 
van het afrekenen op meetbare resultaten 
en het introduceren van marktwerking en 
competitie. Dit heeft geleid tot ‘instituti-
onele en organisatorische spaghetti, een 
alsmaar troebeler zicht en dus een roep om 
nog meer toezicht’. Een laatste ziektebeeld 
dat Trommel beschrijft is de hypochondrie 
die voortkomt uit de angst voor verlies aan 
maatschappelijk verband en verlies aan 
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integraal sociaal beleid zal hier ongetwijfeld 
op losgelaten worden om er definitief een 
einde aan te maken. En als dat niet blijkt te 
werken dan zal heel Nederland het falen van 
de gemeente Culemborg aan de kaak stellen. 
Aan de andere kant zie ik ook wel degelijk de 
vruchten van het soort sociaal beleid dat hier 
gehekeld wordt. Zo zijn tienduizenden men-
sen die voor jaren opgesloten zaten in de 
bijstand en de WAO de afgelopen jaren weer 
actief geworden op de arbeidsmarkt en in de 
samenleving dankzij activistisch gemeente-
lijk beleid. Bescheidenheid en realiteitszin 
zijn nuttige deugden voor politici, maar 
ik geloof niet dat we beter af zijn als deze 
deugden doorslaan naar apathie, passiviteit, 
scepsis en cynisme.

afspeelt. Een ander recent voorbeeld dat 
feilloos in de analyse van Trommel past is de 
hypochondrische reactie op relletjes in een 

straat in Culemborg. Deze kwestie beheerste 
dagenlang de media, alsof Nederland aan de 
vooravond van een burgeroorlog tussen et-
nische groepen staat. Nieuw, activistisch en 

Bescheidenheid en realiteitszin 
zijn nuttige deugden voor 
politici, maar die moeten 
niet doorslaan naar apathie, 
passiviteit, scepsis en cynisme
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Al enkele decennia spreekt men van een 
kloof tussen overheid en samenleving. Ook 
al duiken er af en toe studies op die zeggen 
dat het allemaal zo’n vaart niet loopt en dat 
het in vorige eeuwen niet anders was, toch 
blijven publicaties over die kloof verschij-
nen en wordt hun toon steeds schriller. 
Doorgaans beschrijft men die kloof in ter-
men van ‘afstand’. De overheid zou op zo’n 
grote afstand van de samenleving staan dat 
ze niet begrijpt hoe die verandert, waardoor 
ze dus ook niet in staat is om zich aan te 
passen aan veranderde maatschappelijke 
inzichten en wensen. Ze blijft daarom meer 
van hetzelfde produceren, zonder draagvlak 
daarvoor in de samenleving. Dat de over-
heid ver van de samenleving af zou staan 
heeft weer reacties opgeroepen in de trant 
van: ‘Onzin, die overheid zit boven op de 
samenleving en weet meer dan ooit wat daar 

speelt, dus daar kan de problematiek niet 
zitten.’ De Raad voor het openbaar bestuur 
(Rob) omarmt die zienswijze en spreekt in 
het rapport Vertrouwen op democratie (de 
commissie Wallage) over ‘een andere kloof ’. 
Waardoor wordt die gekenmerkt?

De samenleving is horizontaler gewor-
den. Mensen gaan in netwerken met elkaar 
om zonder te letten op gezagsverhoudin-
gen. De overheid heeft echter zijn verticale, 
hiërarchische structuur behouden. Die 
verticaliteit is geboden: er moet immers een 
instantie blijven die beslissingen neemt. De 
verbinding tussen het verticale en het hori-
zontale niveau ontbreekt echter, en dáár zit 
volgens de Rob de echte kloof. Politieke en 
maatschappelijke werkelijkheid sluiten niet 
langer op elkaar aan. Enerzijds is er de ‘ge-
horizontaliseerde’ publieke ruimte waarin 
mensen, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven, maar ook politiek en bestuur, in 
netwerken op voet van gelijkwaardigheid 
met elkaar omgaan; anderzijds zijn er de 
verticaal georganiseerde instituties van 
politiek en bestuur, die, hoewel onderdeel 
van de netwerksamenleving, in hun werk-
wijze nog uitgaan van een verticale fictie en 

De legitimiteitscrisis van het openbaar 
bestuur

Raad voor het openbaar bestuur
Vertrouwen op democratie

Rob | 2010 | 76 pp. | gratis te bestellen | ISBN 9789059910553 

door Leo Klinkers

Directeur van Klinkers & Hovens Public Policy 
Consultants. Zie http://www.klinkers.info/ voor 
een uitgebreidere bespreking.
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mende mate verschuilen achter rappor-
ten van commissies, adviseurs, interim-
managers en consultancybureaus.

3. Economisering en vermarkting. Doelge-
richtheid ging de plaats innemen van de 
levensbeschouwelijke fundamenten voor 
beleid en besluitvorming. De politieke 
filosofieën maakten plaats voor de inzich-
ten vanuit de economie, de financiën en 
de organisatietheorie. De aandacht die 
uitging naar op gestage economische 
groei gebaseerde welvaart, sloot naadloos 
aan bij het patroon van geïndividuali-
seerde behoeften en wensen. De politiek 
reageerde met vermarkting van publieke 
taken en raakte daardoor haar directe 
greep op veel zaken van algemeen belang 
kwijt. Om dit belang te blijven behartigen 
moest een woud van toezichthouders en 
protocollen worden gecreëerd. Regels 
werden een doel op zich en zo droeg de 
overheid bij aan georganiseerd wantrou-
wen.

4. Informatisering en een veranderde rol van 
de media. De toegenomen technische 
mogelijkheden om informatie snel te ver-
spreiden en voor iedereen toegankelijk te 
maken zorgt ervoor dat politici, bestuur-
ders en ambtenaren daar niet langer het 
monopolie op hebben. Kennis is nu ge-
deelde macht. Ook de rol van de media is 
ingrijpend veranderd. Waren deze tot de 
jaren zeventig vooral spreekbuis van een 
of andere zuil, door de ontideologisering 
verloren de journalisten hun belangrijk-
ste referentiekaders. De als bevrijding 
ervaren uittocht uit de knellende omhel-
zing van zuil en ideologie is omgeslagen 
in institutioneel wantrouwen van media 
jegens politiek en bestuur. Cynisme 
jegens hen die een politiek ambt vervul-
len overheerst. Politici proberen zich zo 
populair mogelijk te maken. ‘Goed over-
komen in de media’ is een belangrijk, zo 

daarom geen effectieve verbinding hebben 
gevonden met de nieuwe werkelijkheid.

In diverse publicaties wordt getwist over 
de vraag of die ‘andere kloof ’ het karakter 
heeft van een vertrouwenscrisis. Ondanks 
wat pieken en dalen blijkt door de jaren 
heen het vertrouwen in de overheid tamelijk 
constant te zijn. Om de huidige problemen 
in kaart te brengen spreekt de Rob daarom 
liever van een legitimiteitscrisis. De wijze 
waarop wij onze democratie vormgeven kan 
nog steeds de goedkeuring wegdragen van 
het leeuwendeel van de Nederlandse bevol-
king, maar de manier waarop partijen en 
politici daar vervolgens invulling aan geven, 
krijgt wel een zeer kritische ontvangst, aldus 
de Raad.

* * *
De Rob schrijft het ontstaan van deze legi-
timiteitscrisis toe aan vijf ontwikkelingen. 
Hoewel al vaak besproken, worden ze hier in 
een verhelderend verband geplaatst.
1. Individualisering en egalisering. De Ne-

derlandse burger kroop in de jaren zestig 
uit de verzuilde nesten en mat zich een 
eigen – op de persoonlijke behoeften en 
wensen georiënteerde – leefwereld aan. 
Dit had egalisering van maatschappelijke 
verhoudingen tot gevolg: status, klasse, 
positie en opleidingsniveau bepalen niet 
meer op voorhand de mate van invloed. 
De politiek wist daar geen raad mee.

2. Ontideologisering en technocratisering. De 
subjectivering van het behoeftepatroon 
van de burgers tastte de collectiviteit 
van de ideeënvorming aan. Ideologieën 
als samenhangende doctrines over de 
gewenste inrichting van de samenleving 
bleken niet langer toereikend. Alles kon 
en werd ter discussie gesteld. Bindende 
waardepatronen vielen weg. Het ant-
woord van de politiek op deze maatschap-
pelijke ontwikkeling was technocratisch, 
maar onvoldoende. Ze ging zich in toene-
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komen. Bij de oplossing van een vraagstuk 
dient men in onzekerheid voorwaarts te 
durven gaan zonder de oplossingen al vooraf 
in te willen tekenen. De samenleving dient 
invloed op het proces te hebben. Men ver-

nietigt dit met controle en beheersing van 
bovenaf, men verbetert het daarentegen met 
de wijsheid van hen die er verstand en gevoel 
voor hebben. Dát moet de focus worden. Een 
met de horizontale samenleving verbon-
den verticaal bestuur is geconcentreerd op 
de goede inrichting van het proces. Er is al 
vaker op gewezen, maar er kan niet genoeg 
worden herhaald dat hier de essentie ligt om 
de legitimiteit van het bestuur te herstellen. 
Ik kom daar straks nog op terug.

Welke wegen ziet de Rob nu om politiek 
en samenleving weer met elkaar te verbin-
den? De Raad zet in op een verschuiving 
van de huidige partijendemocratie naar een 
publieksdemocratie. Hij denkt die te kun-
nen creëren door:
1. Een politiek vanuit waarden en begin-

selen. Een verticaal politiek stelsel dat 
zich verbindt met de horizontale samen-
leving maakt niet de fout om zich met 
handen en voeten te binden aan tot in 
detail vastgelegde doelen. Daarvoor is de 
realiteit te complex. Mensen stemmen 
primair op personen die met hun waar-
degedrevenheid vertrouwen wekken. 
Men stemt niet op partijprogramma’s 
met tot in detail door het CPB doorge-
rekende programmapunten. Politieke 
partijen staan daarom voor de opdracht 
hun rol in de samenleving opnieuw uit te 
vinden.

niet doorslaggevend criterium voor pas-
sieve verkiesbaarheid geworden.

5. Mondialisering en lokalisering. De komst 
van supranationale organisaties na de 
Tweede Wereldoorlog beperkt de auto-
nomie en soevereiniteit van de landen in 
tal van zaken. Veel wetgeving komt nu uit 
Brussel, het parlement heeft slechts de 
taak voor de doorvoering van in Europees 
verband genomen besluiten te zorgen. 
De Nederlandse politiek heeft zich – ge-
heel in tegenstelling tot haar Europees 
gezinde opstelling tot aan het Verdrag 
van Maastricht in 1992 – opgeworpen als 
aanvaller van de idee van een verenigd 
Europa door Brussel te verklaren tot de 
zondebok van impopulaire maatregelen.

Met de voorgaande analyse van de Rob wordt 
duidelijk dat de politiek niet langer past bij 
de wijze waarop de samenleving in elkaar 
zit. Zij verloor vertrouwen en legitimiteit. 
Verticaal bestuur dat niet in verbinding 
staat met de horizontale samenleving is 
eenzijdig gericht op het bereiken van doe-
len. Politieke partijen concentreren zich 
op verkiezingsprogramma’s met concrete 
punten, de winnaars verankeren dat in een 
dichtgetimmerd regeerakkoord en zetten 
beleidsprocessen op om de daarin vervatte 
doelen te halen. Daardoor wordt het gehele 
functioneren van de overheid bepaald door 
controle en beheersing. Invloed van buiten 
wordt koste wat kost geweerd, omdat dit het 
halen van de doelen kan frustreren. De poli-
tiek wil geen gezichtsverlies.

* * *
De Rob schetst drie manieren om het verti-
cale en horizontale niveau weer met elkaar 
te verbinden. De overwegingen die daaraan 
voorafgaan mogen niet onvermeld blijven. 
Centraal moet het maatschappelijk vraag-
stuk komen te staan dat om een oplossing 
vraagt én het proces om tot die oplossing te 

De politiek past niet langer 
bij de wijze waarop de 
samenleving in elkaar zit
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krijgen. Dat duwt politiek en bestuur in een 
isolement. De formele representatie en het 
daaraan ontleende mandaat functioneren 
niet langer voldoende om burgers te vragen 
zich te conformeren aan de genomen beslui-
ten. De Rob vindt dat politieke partijen, het 
parlement, de media en de burgers zelf hier 
een opdracht hebben om mee te werken aan 
het herstellen van de verbinding tussen het 
verticale bestuur en de horizontale samenle-
ving, door werk te maken van de drie zojuist 
beschreven punten.

* * *
Dat brengt me tot punten van kritiek op het 
rapport. Wat de Rob beschrijft is niets min-
der dan het faillissement van de politiek. 
Niet een naderend faillissement, maar van 
een feitelijke toestand van een al jaren in 
een schijnwereld opererende overheid die 
alleen maar beleid op beleid stapelt en elke 
gefundeerde klacht daarover beantwoordt 
met nog meer onuitvoerbaar beleid en niet-
handhaafbare regelgeving. Precies deze 
situatie klaagt de Rob terecht aan, maar hij 
verzuimt om buiten het geijkte advieska-
der te treden en de ernst van de zaak die de 
Raad zo lief is te duiden met woorden waar 
de geadviseerde van achteroverslaat. De 
krachtigste duiding van deze ernst vinden 
we in woorden als ‘het is vijf voor twaalf en 
de klokken luiden’, en ‘niets doen is geen 
optie’ en ‘de nood is hoog’. Het zou de Rob 
niet hebben misstaan om op zijn minst op 
te roepen tot het aanstellen van een curator 
met de opdracht de drie verbindingspunten 
tussen het verticale en het horizontale ni-
veau aan te brengen. Het in zelfgesponnen 
cocons opgesloten verticale bestuur kan dat 
niet. Een helder symptoom daarvan zagen 
we toen de Tweede Kamer in de afgelopen 
twee jaar zowel de vicepresident van de Raad 
van State als de Nationale Ombudsman met 
een ongekende felheid attaqueerde toen 
zij op ongezouten toon rapporteerden over 

2. Meer invloed voor burgers op beleid en 
besluitvorming. Een verbonden politiek 
beseft terdege dat in een publieksdemo-
cratie de burgers door niets en niemand 
gehinderd hun eigen mening geven op 
het in een keurslijf vervatte doelencom-
plex waar de politiek zichzelf aan heeft 
opgehangen. Dit noopt tot het afzien van 
contraproductieve beheersing en con-
trole van bovenaf. Er dient plaats gemaakt 
te worden voor betekenisvolle proces-
sen waarin burgers zelf een centrale rol 
spelen. In de woorden van de Rob (p. 46): 
‘Regeren is meer dan reageren op die pu-
blieksdemocratie. Het vraagt interactief, 
democratisch leiderschap.’ Het gaat om 
herschikking van taken tussen overheid 
en burgers, gericht op het versterken van 
de invloed van mensen op beleid en be-
sluitvorming.

3. Meer invloed op de keuze van politieke 
leiders en bestuurders. Politieke partijen 
maken uit wie lijsttrekkers en kandidaten 
op de verkiezingslijst zijn. Met voor-
keursstemmen kan de kiezer daar nau-
welijks invloed op uitoefenen. Dit stelsel 
is allang achterhaald. In de horizontale 
samenleving kijken kiezers niet primair 
naar opsommingen van concrete maatre-
gelen voor henzelf, maar zoeken ze naar 
het grotere verhaal en de visie. Politieke 
leiders en bestuurders moeten daarom 
worden aangewezen op een manier die 
het verticaal georiënteerde partijstelsel 
weer verbindt met de horizontale leefwe-
reld van de kiezers.

De Rob concludeert dat de overheid nog 
steeds denkt dat ze de samenleving van 
bovenaf kan aansturen. Daarom keert die 
samenleving zich van de politiek af: deze 
spreekt niet langer aan. Georganiseerde 
burgers gaan op zoek naar alternatieven om 
invloed op het besluitvormingsproces te 
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waar je zuinig op moet zijn. Het hoort thuis 
in een rijtje andere begrippen, zoals algeme-
ne verkiezingen, trias politica, parlementair 
stelsel, ministeriële verantwoordelijkheid, 
vertegenwoordiging van het algemeen be-
lang, constitutionele monarchie. Het geeft 
geen pas dit woord te gebruiken buiten 
deze reeks. Haar betekenis in de zin van ‘het 
volk regeert’ kan niet en mag niet worden 
geïdentificeerd met andere verhoudingen 
in de samenleving. Het is een en ondeelbaar 
met de hoekstenen van ons staatkundig 
systeem. Daarbuiten heeft het geen functie 
en hoort het ook niet gebruikt te worden. De 
Rob noemt het bedrijven van politiek vanuit 
waarden en beginselen als het eerste punt 
dat het verticale met het horizontale niveau 
weer moet gaan verbinden. Welnu, het be-
waken van de zuiverheid van staatkundige 
beginselen is een van de waarden die daar-
voor in aanmerking komen. Volharden in het 
gebruik van ‘democratie’ buiten het staats-
rechtelijke conceptuele kader zet processen 
van ‘ochlocratie’ in gang. Overigens zal het 
met deze kritische noot ook duidelijk zijn 
dat een pleonasme als ‘publieksdemocratie’ 
buiten goed staatsrechtelijk besef ligt.

* * *
In het verlengde van die kanttekening ligt 
mijn kritiek op een van de meest onder-
schatte oorzaken van de verrotting binnen 
de verticale kolom: het feit dat slechts on-
geveer 2,5 procent van de ruim 12,5 miljoen 
kiesgerechtigden lid is van een politieke 
partij. De Raad stelt in dat verband (p. 60): 
‘Wanneer politieke partijen volharden in 
hun verticaal georiënteerde optreden, zal 
hun afbladdering onverminderd voortzet-
ten. Willen partijen hun democratische 
ambitie waarmaken, dan vraagt dat om een 
ingrijpende wijziging van hun interne par-
tijstructuur en in hun politieke stijl.’ Niet 
alleen vertelt de Raad niet hoe politieke par-
tijen dat dan moeten doen, maar in wezen 

dezelfde soort fouten van de verticale kolom 
als nu in de studie van de Rob staan.

De Rob omschrijft slechts in algemene 
bewoordingen hoe en waarom het verticale 
bestuur niet langer een vaste verbinding 
heeft met de horizontale samenleving. De 
Raad houdt zich op de vlakte als het gaat om 

de vraag hoe het nou toch zo is gekomen. 
Hij rept met geen woord over het feit dat 
dit is terug te voeren op het ontbreken van 
voldoende kwaliteit van mensen van vlees 
en bloed die zich binnen politieke partijen, 
binnen vertegenwoordigende organen, bin-
nen het dagelijks bestuur en binnen direct 
daaraan gerelateerde instituties hebben 
genesteld. De Raad ziet ten onrechte over 
het hoofd wat professor Frank Ankersmit en 
ondergetekende hierover in deelrapporten 
van de Nationale Conventie hebben gemeld. 
Het parlement is met de rug naar de samen-
leving en met het gezicht naar de regering 
gaan staan.

* * *
In navolging van vele andere schrijvers gaat 
ook de Rob zich te buiten aan een overmatig 
gebruik van het begrip ‘democratisering’. 
Ik stoor mij aan de vulgarisering van dit 
woord. De lezer ziet onder meer de volgende 
woorden voorbijkomen: diplomademocra-
tie, democratisering van de samenleving, 
democratisering in tal van sectoren zoals het 
onderwijs, ondernemingen, woningbouw, 
ondernemingsraden, universiteiten. En 
begrippen als partijendemocratie, publieks-
democratie.

Het begrip ‘democratie’ is een woord 

Het parlement is met de rug 
naar de samenleving en met 
het gezicht naar de regering 
gaan staan
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een verschil of men onder die verticale 
kolom alleen het vertegenwoordigend sys-
teem moet verstaan, of (ook) de dagelijkse 
bestuurders, of (ook) de openbare dienst, of 
(ook) de rechtsprekende macht, en (ook) de 
politieke partijen, en ook de Hoge Colleges 
van Staat, of allemaal. Voor wie is de bood-
schap van de Raad eigenlijk bestemd? Wie 
moet het zich aantrekken? Wie moet er in 
beweging komen?

* * *
De Rob zegt in het voorwoord dat zijn advies 
tot stand is gekomen door intensieve discus-
sies in de Raad. Uiteraard put de Raad ook 
uit literatuur, maar die zoekt hij in een toch 
wat enge kring van vooral politicologen. Het 
gebruik van bronnenmateriaal uit een rui-
mere omgeving zou niet hebben misstaan. 
Een bestuurskundige als Klaartje Peters 
heeft met haar vlijmscherpe analyse van de 
provinciale bestuurlijke folklore duidelijk 
gemaakt waarom de gehorizontaliseerde 
samenleving niets meer met provincies op-
heeft. Een jurist als Twan Tak, die met zijn 
scherpzinnige analyses van feilen in onze 
bestuursrechtspraak een andere verklaring 
aanbiedt waarom het tussen het verticale 
bestuur en de horizontale samenleving is 
misgegaan, had ook geciteerd mogen wor-
den. En wat te zeggen van de rapporten van 
de Raad van State, de Algemene Rekenkamer 
en de Nationale Ombudsman die zich vanaf 
ongeveer 1994 stelselmatig in de meest kri-
tische bewoordingen hebben uitgesproken 
over de tekortkomingen van de verticale 
kolom als oorzaak van kortsluitingen met 
de horizontale samenleving? Waarom niet 
ingegaan op Hans Goedkoops Pietje Bell-le-
zing uit 2005, getiteld ‘De vernietigingsdrift 
van de overheid maakt het weefsel van de sa-
menleving kapot’? Er zijn weinig journalis-
ten die zo accuraat oorzaken en effecten van 
falen van de verticale kolom in kaart hebben 
gebracht. En zo zijn er veel meer mensen 

speelt er iets veel ergers. Het zal de meeste 
kiezers een zorg zijn of politieke partijen 
overleven of niet. Wat die getallen ons zeg-
gen is het volgende: zo’n 2,5 procent van de 
Nederlanders bepaalt wie zo’n 80 procent 
van de belangrijkste functies in het land mo-
gen bezetten. En niet alleen politieke amb-
ten. Die extreem kleine groep bepaalt ook 
wie een ambtelijke topfunctie krijgt, wie in 
de wetenschap het ambt van hoogleraar toe-
valt, enzovoort. Enkele uitzonderingen daar-
gelaten kun je geen topfunctie krijgen als je 
geen partijkaart hebt. Terwijl de vulgarise-
ring van het woord ‘democratie’ zich in de 
richting van de andere zijde van het conti-
nuüm – de ‘ochlocratie’ – beweegt, zorgt dit 
‘cliëntelisme in eigen kring’ voor een bewe-
ging in de richting van een ‘oligarchie’. Dat 
is volgens mij een betere verklaring waarom 
de verticale kolom is losgeraakt van de ge-
horizontaliseerde samenleving. Een proces 
van samenballing van macht en invloed van 
weinigen (oligarchisering) enerzijds, met 
tegelijkertijd een proces van vulgarisering 
van democratie anderzijds, kan niet anders 
dan uitlopen op monopolisering van macht 
van een kleine kring. Dit werkt corruptie 
in de hand en maakt kwaliteitsverbetering 
onmogelijk. Al met al leidt het tot vergroting 
van de afstand tussen de invloedrijken (ver-
ticalen) en de machtelozen (horizontalen). 
Maar omdat die machtelozen zich in veel 
netwerken hecht met elkaar verbinden, zijn 
ze wel degelijk in staat de verticale kolom als 
irrelevant de rug toe te keren.

Er valt mee te leven dat een rapport niet 
te lang stilstaat bij allerlei begrippen. De 
wetenschap staat immers niet voorop. Maar 
nu de Raad zo nadrukkelijk de horizontale 
samenleving plaatst tegenover de verticale 
overheid, luistert het wel heel nauw wie die 
verticale overheid dan is. Het had wel op de 
weg van de Raad gelegen om dit begrip in 
ieder geval scherp te omlijnen. Het is nogal 
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buiten bij betrekken is dat aantal altijd zeer 
beperkt. Het komt niet voor dat ze ten prin-
cipale en in betekenisvolle mate de inhoud 
van hun adviezen primair putten uit de wijs-
heid van de samenleving. Ze werken niet 
van buiten naar binnen en van onderop, niet 
vanuit de rijke kennis, ervaring en inzichten 
die men voor elk overheidsonderwerp in de 
samenleving kan vinden. Dat is een leemte 
in het adviesstelsel. Daarom hebben Frank 
Ankersmit en ik besloten een Burger Advies 
Raad op te richten. Die gaat gevraagd en 
ongevraagd adviezen uitbrengen over het 
achterstallige onderhoud dat aan de basis 
ligt van de kloof tussen het verticale en het 

horizontale niveau. Daarbij zullen, zoals 
de Rob zo vurig wenst, het te bestuderen 
maatschappelijke vraagstuk en de methodo-
logische correctheid van het proces centraal 
staan. Geen deskundigheid van bovenaf, 
geen analyse vooraf waar anderen dan op 
moeten reageren, geen blauwdruk of varian-
ten van een reeds gekozen oplossing, geen 
controle en beheersing, maar vanaf nul be-
ginnen met uitsluitend een vraagstuk, met 
het verzoek daarover het licht te laten schij-
nen, in onzekerheid voorwaarts gaande, in 
de wetenschap dat een goed geleid proces 
van onderop altijd de beste oplossingen 
oplevert.

De Raad komt met veel voorbeelden 
die kunnen leiden tot verbinding van het 
verticale en het horizontale niveau. Daarbij 
wordt vermeld dat men geen voorkeur heeft 
voor één of meer specifieke maatregelen. De 

en instanties die, vanuit andere gezichts-
punten, de overigens juiste zorg van de Rob 
bevestigen.

De Raad wijst een aantal malen op het feit 
dat verbinding tussen verticaal en horizon-
taal gevonden kan worden door te putten uit 
de wijsheid van de samenleving. Alle plei-
dooien van de Raad ten spijt om ten princi-
pale te putten uit de wijsheid die nu eenmaal 
in overvloed in de samenleving aanwezig is, 
zij schiet tekort in het uitleggen van de vraag 
hoe je dat dan moet doen.

Er bestaan langzamerhand, vooral op 
gemeentelijk niveau, talloze nieuwe vormen 
van samenwerking tussen bestuur en sa-
menleving die verder gaan dan informeren 
of inspreken. Die liggen echter voornamelijk 
op operationeel terrein. Bijvoorbeeld: mee-
beslissen over de aanwending van (wijk)bud-
getten; kiezen over de invulling van een nog 
onbebouwd terrein; ideeën aanreiken over 
het beveiligen van een park of wijk. Dergelij-
ke vormen van burgerparticipatie zijn vaak 
hartverwarmend, maar het zou verkeerd zijn 
die als een vorm van interactief beleid op te 
vatten. Samenwerking tussen verticaal en 
horizontaal zoals hier wordt beoogd getuigt 
van een geheel nieuwe strategie. Als dit in-
zicht bij de Rob aanwezig was geweest, dan 
had hij dit advies niet geschreven. Hij had 
zich dan uit de verticale kolom losgemaakt 
en een proces georganiseerd om de samenle-
ving zelf aan het woord te laten. Dan zou het 
advies inhoudelijk uit die samenleving zelf 
zijn voortgekomen, met de Rob als penvoer-
der. En aldus zou de Rob zelf hebben gedaan 
wat hij anderen nu voorhoudt.

Externe adviesorganen werken name-
lijk, net als de verticale kolom, vanuit hun 
eigen deskundigheid, stellen uitvoerders 
en burgers niet voorop in hun adviesproces, 
of betrekken hen er pas in een later stadium 
bij. Vaak zijn de contouren van het advies 
dan al geschetst. En als ze er al personen van 

Goed geleide processen van 
onderop leiden tot betere 
oplossingen dan top-down 
ingezette deskundigheid
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Leo Klinkers bespreekt 
Vertrouwen op democratie

het Huis van Thorbecke, enzovoort. Ook het 
loslaten van het (gedetailleerde) regeerak-
koord, een idee dat steeds meer veld wint, 
passeert de revue. Het is grappig dat ik 
samen met Froukje Idema in 2004 de XPIN 
Award won voor de beargumenteerde stel-
ling dat het in het belang van de parlemen-
taire democratie zou zijn om het regeerak-
koord af te schaffen. We zullen zien of ‘de 
politiek’ dit na de verkiezingen op 9 juni 
aandurft.

Raad praat onder meer over de verkiezing 
van de burgemeester, over zelfbinding van 
de media conform de code-Tabaksblat, een 
media-ombudsman, burgerschapsvorming 
op school, meer ondersteuning van het 
parlement, burgerfora en andere vormen 
van burgerparticipatie waarbij onder be-
paalde omstandigheden de ultieme besluit-
vorming bij burgers zou moeten liggen, 
aanpassing van de Kieswet in de richting 
van een districtenstelsel, herinrichting van 
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Ander

Helemaal zeker dat ook jij het bent
ben ik maar niet, zomin als ik vaststa.
Weet niet, misschien al jarenlang in coma
en maak me deze dingen wijs, of word
omringd door wuivende plantaardigen,
eencellig slijm dat me, mij best, verzamelt,
zolang ik in mijn kranke dromen doe
dat kennis louter imbecielen overkomt.

Wat is er aan den lijve? Wat ik vind?
Komt het eruit dat ik gedagvaard oog?
Die hand op mijn schouder, doe die eens weg
en val me niet met mijn bestaansrecht lastig.
Maar wellicht ben jij de uitzondering
in het niets, in het stuivend niets van mij.

door Rob Schouten

Rob Schouten (1954) debuteerde in 1978 met Gedichten I, waarna tien poëziebundels 
volgden, een verhalenbundel, een roman en enige essaybundels. Hij is columnist en 
criticus bij Trouw en Vrij Nederland. Voor zijn bundel Infauste dienstprognose ont-
ving hij de Herman Gorterprijs 2001.
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De	dramatische	verkiezingsnederlaag van het cda (en de overwin-
ning van de pvv) dreunt nog na in Den Haag. Een eerste reflectie op de 
gevolgen en de te nemen stappen vindt u in deze cdv. In de rubriek dwars 
gaan Gerd Leers en Hans Helgers in de slag rond de stelling ‘Het cda moet 
in de oppositie’. Ongetwijfeld zal de winst van de pvv en het uit elkaar val-
len van het traditionele politieke landschap ook voldoende stof tot naden-
ken bieden voor komende edities van cdv.

Een van de klachten over de afgelopen verkiezingscampagne was dat 
deze ging over zaken van verengd economisch binnenlands belang. Veel 
gedoe over berekeningen van het cpb, fictieve koopkrachtplaatjes, hypo-
theekrenteaftrek en de toestand van ‘onze’ economie. Maar visies over be-
langrijke ontwikkelingen buiten onze landsgrenzen, bijvoorbeeld de euro-

crisis en Europa, de klimaat- en de voedselcrisis, bleven volslagen 
uit beeld. Zelfs over internationale veiligheid en Uruzgan 

is met geen woord meer gerept, nadat er nota bene een 
kabinet om gevallen was – alsof deze kwestie sowieso 

alleen maar om binnenlandse politieke redenen was 
uitgevochten.

• • •

Vanaf 2002 is het altijd al de missie van cdv 
geweest om over partijpolitieke grenzen en de 
grenzen van de Haagse politiek heen te kijken. 

Naast het agenderen van belangrijke maatschap-
pelijke thema’s als beroepszeer en de kwaliteit 

van het onderwijs, heeft dat de afgelopen jaren ook 
geleid tot een aantal uitgaven over internationale 

kwesties rond bijvoorbeeld oorlog en vrede, de toekomst 
van Europa en de veranderende machtsverhoudingen in 

de wereld.
I n deze bundel van cdv, Het andere Midden-Oosten, staan de ontwikke-
lingen in het Midden-Oosten centraal. Veelal wordt het Midden-Oosten 

Ter introductie
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als een brandhaard van geweld opgevat, waarbij het Israëlisch-Palestijnse 
conflict welhaast als het explosiefste voorbeeld geldt.

Daarnaast worden vaak de gemiddeld lage inkomens van de Arabische 
bevolking genoemd (alleen de toplaag profiteert van de enorme oliereser-
ves), de hoge graad van analfabetisme en de slechte volksgezondheid. Er 
zou niet alleen sprake zijn van een beroerde sociale ontwikkeling, maar 
ook van poor political governance, met autoritaire regimes in Iran, Syrië, 
Jordanië en Marokko tot aan de Golfstaten en Saoedi-Arabië.

Hierbij is de idee dat de hele wereld verandert behalve het Midden-
Oosten, dat op een of andere manier niet in staat is mee te gaan in de voor-
uitgang en de vaart der volkeren. Vanuit religieus perspectief zien we de 
these van de uitzonderingspositie van het Midden-Oosten bijvoorbeeld 
weerspiegeld in de gedachte dat islam (of de vermeende ‘zuivere’ kern 
ervan) en democratische ontwikkeling niet samen kunnen gaan. Als er al 
verandering ‘ten goede’ mogelijk is, dan zou dat alleen op basis van inter-
venties van externe machten c.q. het Westen tot stand kunnen komen. Hoe 
bedrieglijk de gedachte van Middle Eastern exceptionalism is, laat de recen-
te militaire interventiepolitiek in het Midden-Oosten zien. Ten minste kan 
hierover gezegd worden dat ontwikkelingen richting vrede en democratie 
zich niet eenvoudig laten opleggen.

Is er om ontwikkelingen in het Midden-Oosten beter te kunnen begrijpen 
niet een andere focus nodig? Is het niet mogelijk ook de ongekende, diverse 
en dynamische ontwikkelkrachten van binnenuit aan het licht te brengen? 
En wat levert het bezien van deze krachten in de samenleving dan op? 

• • •

Deze cdv bestaat uit vier delen. In het eerste deel, De kracht van diversiteit 
en dynamiek, wordt het Midden-Oosten als eenheid geproblematiseerd, 
evenals het onvermogen van het Midden-Oosten tot enige positieve ont-
wikkeling. Een soortgelijk negatief geïnterpreteerd beeld van interne 
eenheid speelt overigens ook een belangrijke rol bij de beeldvorming van 
het Westen in het ‘Oosten’, zoals betoogd wordt in het tweede deel, Beeld-
vorming en ideologie. Joris Luyendijk zal hierin op zijn beurt laten zien dat 
‘ons’ beeld van het Midden-Oosten sowieso vertekend is.

Het derde en vierde deel beslaan het grootste deel van deze uitgave. In 
Ontwikkelingen staat de vraag centraal in hoeverre respectievelijk religie, 
bevolking of economie bijdragen aan de vermeende uitzonderlijke positie 
die het Midden-Oosten in de wereld inneemt. Het meest pessimistisch 
toont zich hierbij de internationaal bekende auteur Gunnar Heinsohn, die 
in bevolkingsexplosies die voornaamste oorzaak van geweld ziet. Voor cdv 
schreef hij een op het Midden-Oosten toegespitst artikel waarin Libanon, 
Gaza en Afghanistan als schokkende voorbeelden worden opgevoerd.

ter	introductie
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In Hotspots staan vier landen centraal. Naast Israël/Palestina – met bij-
dragen van onder anderen Maxime Verhagen en Hans van den Broek – zijn 
dat Iran, Saoedi-Arabië en Irak. Het gebruikelijke westerse beeld van deze 
landen moet genuanceerd worden; de situatie is zeker niet alleen maar 
zwart-wit en dat biedt hoop voor verandering, hoe klein ook.

De algemene teneur van de bundel is hoe gevaarlijk en misleidend het 
is om het Midden-Oosten louter als een bron van stagnatie, terreur en con-
flict te zien, niet in de laatste plaats vanwege het basale gegeven dat hier 
mensen wonen als u en ik, die niets méér willen dan een leefbare toekomst.

Zoals altijd vind u in deze cdv weer een aantal gedichten en boekbespre-
kingen. Zo laat Frank van den Heuvel zijn licht schijnen over Een schreeuw 
om recht van Dries van Agt en beschouwt Peter Bootsma kritisch Albert 
Kerstens biografie over Joseph Luns.

Ten slotte wil ik behalve de auteurs en de dichters ook de vertalers van 
de bijdrage van Heinsohn en het interview met Bayat hartelijk dank zeggen 
voor hun bijdrage aan de bundel!

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen

ter	introductie
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door Gerd Leers

Leers is oud-burgemeester van Maastricht.

Het cda moet in de oppositie [ 1 ]

Nee, juist bestuursdeelname werkt 
heilzaam

koopkrachtplaatjes tevoorschijn kon toveren. 
Zonder de enorme inzet en grote betrokken-
heid van Balkenende en al die andere kandi-
daten tekort te willen doen: feit is dat we de 
kiezer niet in het hart hebben weten te raken.

We waren nog nooit zo welvarend, nog 
nooit zo gezond, zo lang verschoond van 
oorlog, zo hoog opgeleid als we nu zijn, 
en toch zijn zo veel mensen ontevreden en 
bang. Bang voor straatgeweld, voor terroris-
me, voor moslims, om hun baan te verliezen. 
Degene die erin slaagt die mensen gerust te 
stellen en zekerheid te bieden, is spekkoper. 
En dat was het cda niet. We slaagden er niet 
in de mensen aan onze ideeën en oplossin-
gen te binden.

Ik hoop van harte dat de analyse over de 
oorzaken van de historische verkiezingsne-
derlaag niet alleen zal bestaan uit conclusies 
wat er fout ging, maar ook uit een gedeelde 
visie hoe het anders kan. Want dat staat voor 
mij als een paal boven water: het cda is nog 
lang niet klaar met zijn missie, er is nog veel 
goed werk te doen.

• • •
De noodzakelijke herbronning mag geen 
doel op zich zijn. En daarmee kom ik bij de 
vraag of het cda er niet beter aan zou doen 
zich voorlopig maar even terug te trekken 
en de ‘heilzame’ omgeving van de oppositie 

Het cda heeft zijn hoofd verloren. Letterlijk, 
want met het terugtreden van Jan Peter Bal-
kenende is de partij zonder partijleider. Het 
wordt nu oppassen dat het cda ook niet het 
hoofd in figuurlijke zin verliest; dat naast 
het wegvallen van de bindende krachten het 
politiek leiderschap erodeert en het karakter 
van de partij verwatert. Daarom is het van 
groot belang dat we de rust bewaren, de dis-
cussie intern opzoeken, elkaar in positieve 
zin de maat nemen, maar vooral eensgezind-
heid naar buiten uitstralen.

De onvrede in het land, in ieder geval 
in het Limburgse land, heeft de uitkomst 
grotendeels bepaald. Verkiezingen zijn te-
genwoordig meer een thermometer van het 
collectieve onbehagen dan een afspiegeling 
van toekomstgerichte visies.

Dit onbehagen hebben we voor een groot 
deel zelf in de hand gewerkt, door ons collec-
tieve welbevinden hoofdzakelijk te vertalen 
in koopkrachtplaatjes en economische voor-
uitgang. De campagne leek zo af en toe vooral 
een wedstrijdje ‘verplassen’: het ging erom 
wie het meest kon bezuinigen en de beste 
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op te zoeken. ‘Het cda past bescheidenheid’, 
zei Maxime Verhagen onlangs op de vraag of 
het cda nog dacht te gaan meeregeren. Maar 
meteen liet hij daarop volgen dat dit niet 
moest worden uitgelegd als een tocht naar 
de oppositiebankjes.

Verhagen heeft gelijk. Groot gelijk, vooral 
daar waar het de bescheidenheid betreft. Het 
cda heeft een historische nederlaag geleden 
en dan past maar één ding: accepteren dat 
je even niks te willen hebt. Maar Verhagen 

heeft ook gelijk dat hij een eventuele betrok-
kenheid van het cda bij een nieuw te vormen 
coalitie niet op voorhand uitsluit.

Het op voorhand jezelf wegstoppen als 
Job op de mestvaalt – vanuit de gedachte 
dat, zoals bij een scheppend kunstenaar, 
inspiratie wordt ontleend aan armoede, 
gebrek, verdriet, onvervulde verlangens of 
enig ander onheil dat iemand kan treffen als 
een rondvliegende dakpan tijdens een storm 
of de bliksem in het open veld (Rexhep Qosja 
in zijn roman Die ogen en de dood) – lijkt mij 
erg onverstandig.

Natuurlijk valt niet uit te sluiten dat er 
voor het cda in de komende coalitie geen 
plaats zal zijn. Dat moeten we dan accep-
teren. Maar op voorhand kiezen voor de 
oppositie is als het kind dat op zijn donder 
heeft gehad en zich opsluit in zijn kamer, 
mokkend over zoveel onbegrip. Dat zal ertoe 

leiden dat het cda dan vooral op zoek zal 
gaan naar zichzelf en – net als aan het eind 
van de jaren negentig – in stilte zal wegzak-
ken, zonder nog enige verdienste te kunnen 
hebben. Van de ervaringen uit die periode 
kunnen we leren. De uitdaging zal zijn om 
onszelf te herbronnen en tegelijkertijd in 
de praktijk te laten zien dat de boodschap 
begrepen is.

Een verder wegzakken is naar mijn over-
tuiging alleen maar tegen te houden door 
uitdrukkelijk engagement. Een engagement 
vanuit de gedachte die het cda altijd heeft 
gehad: niet voor het individu, niet voor de 
staat, maar voor de samenleving.

Juist nu kan het nemen van verantwoor-
delijkheid heilzaam werken, mits dit ge-
paard gaat met een uitdrukkelijk tonen dat 
we onze les geleerd hebben en dat we nu wel 
begrepen hebben wat de mensen van ons 
vragen. En niet denken dat we door het nog 
een keer beter uit te leggen weer door kun-
nen gaan op de oude voet.

Mijn devies zou zijn: geen gemopper en 
een gevoel van niet begrepen te zijn. Aan de 
slag door op alle fronten actief te laten zien 
dat we de boodschap begrepen hebben en 
ertoe willen doen.

Bescheiden zal het cda zeker moeten 
zijn. Maar deze mooie menselijke eigen-
schap zal door de mensen alleen als een 
deugd worden opgevat als het cda weer 
bereid is zich ervoor in te zetten om daar-
mee het beste voor de mensen te bereiken. 
Als die bescheidenheid vooral bedoeld is als 
deugd voor onszelf, zal het eerder als een 
zwakte worden gezien. Mij lijkt de keus niet 
zo moeilijk.

Den Haag, 12 maart 2010

Nu al kiezen voor oppositie is 
als het mokkende kind dat zich 
opsluit in zijn kamer
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door Hans Helgers

Voormalig lid van het partijbestuur (1984-1992) en 
voormalig partijvoorzitter (1995-1999). Helgers is 
thans bestuursvoorzitter van zorgorganisatie De 
Opbouw.

Het cda moet in de oppositie [ 2 ]

Ja, rust bevordert het herstel

Het cda is door de kiezers afgestraft met 
twintig zetels verlies. Dat hebben we eerder 
meegemaakt, in 1994. Het cda kelderde ook 
toen twintig zetels. Voor het eerst niet in de 
regering. Verweesd en verongelijkt. Kunnen 
we nu leren van die ervaring? Ja, want al is de 
situatie van nu niet helemaal vergelijkbaar 
met die van 1994, er zijn overeenkomsten. 
Het recept dat indertijd is toegepast bleek 
succesvol. Een sterk vernieuwd cda hernam 
de leiding in de Nederlandse politiek. Maar 
dat ging niet vanzelf.

De eerste stap was het instellen van een 
diepgaand onderzoek via de commissie-
Gardeniers. Dat onderzoek leverde een 
scherpe analyse op: herstel het vertrouwen 
tussen de partijbasis en de partijtop en 
vernieuw het cda. De commissie werkte 
therapeutisch door de onvrede in het cda 
te kanaliseren; luisterbeurten in plaats van 
spreekbeurten, persoonlijke contacten met 
het partijkader in het land, het opnemen van 
kritisch betrokken leden. Dat herstelde het 
vertrouwen.

De vernieuwing kende vier speerpunten: 
vernieuwing van de boodschap; de bood-
schappers; de verkoop van de boodschap en 
de boodschappers; en de partijorganisatie. 

Het cda moest van een vanzelfsprekende 
regeringspartij weer omgebouwd worden 
tot een volkspartij. In de praktijk betekende 
dat: het trouwe partijkader niet diskwalifice-
ren, maar mobiliseren; niet de ideologische 
veren afschudden, maar opzetten. Ook zijn 
we inhoudelijk terug naar de basis gegaan: 
herbronnen. Het feit dat er zo veel zwevende 
kiezers zijn, wil immers niet zeggen dat ze 
ook van zwevende partijen houden.

Dat herbronnen kan het best met een 
fractie die geen regeringsverantwoorde-
lijkheid draagt. Een regeringsfractie moet 
voortdurend compromissen sluiten en zal 
daarom in het dagelijkse politieke handwerk 
last hebben van een partij die een scherp 
eigen profiel herontwikkelt. In een coalitie 
levert dat problemen op: zowel onze eigen 
fractie als coalitiegenoten zullen de cda-
partijleider voortdurend oproepen om de 
noodzakelijke, interne partijdiscussie te 
dempen. Dat gebeurde in 1994 in de PvdA, 
waardoor toenmalig voorzitter Rottenberg 
nauwelijks de kans kreeg zijn vernieuwings-
programma uit te voeren. De PvdA heeft 
daar nu nog last van.

• • •
Het cda moet nu opnieuw zijn boodschap 
vernieuwen. Kernthema bij die vernieu-
wing moet zijn: zekerheid. Zekerheid voor 
burgers door in te zetten op een menselijke 
maat en veiligheid. De relativering van het 
materiële is de essentie van de christende-
mocratie. We hebben contact vervangen 
door contract, mensen door instrumentele 
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procedures, anonieme bureaucratie en de 
dictatuur van de spreadsheet. Daarom is de 
menselijke maat nodig. Daarnaast is er een 
gebrek aan handhaving. Uitgangspunt moet 
de volgende oude volkswijsheid zijn: goed 
gedrag loont en slecht gedrag niet.

Er moet ook kritisch naar onze bood-
schappers worden gekeken. Door een on-
evenwichtige samenstelling van onze kan-
didatenlijst is er een fractie met slechts één 
nieuweling. Precies zoals in 1994. Bovendien 
is het een fractie vol met oud-bewindslieden. 
Net als in 1994. Dat levert onvermijdelijk 

spanningen op in een fractie. Net als in 1994.
Om inhoudelijk geloofwaardig te ver-

nieuwen heb je soms nieuwe beelddragers 
nodig. Niet dat de huidige fractie slechte 
politici kent, maar soms vraagt een veran-
deringsfase ook om andere profielen. Dat 
is vervelend – ook al zal het niet in dezelfde 
omvang hoeven te gebeuren als in 1998, toen 
van de eerste vijftien kandidaten uit 1994 
maar één kandidaat terugkeerde – maar het 
herstelproces van de partij mag hierdoor 
niet worden gehinderd. Ook intern geldt: 
doen wat nodig is. Een proces van zorgvul-
dige scouting van nieuw talent moet vroeg 
gestart worden. Het scoutingproces tussen 
1995 en 1998 leverde onder meer Balke-
nende, Eurlings, Van Geel, Verburg en Wijn 
op. Ook voor het scouten en uitproberen van 
nieuwe talenten geldt dat dit beter kan tij-
dens een oppositierol van het cda. Zittende 
fractieleden krijgen dan tegelijk meer kans 

zich inhoudelijk scherper te profileren.
Verkoop en marketing van boodschap en 

boodschappers is een verhaal apart. In de 
campagne zag ik te vaak de onbedwingbare 
neiging om de verkiezingscampagne te 
gebruiken als verantwoordingsinstrument 
naar de kiezer. ‘Kijk eens hoe relatief goed 
Nederland ervoor staat binnen Europa. Kie-
zer herken en waardeer dat nu toch en stem 
op ons.’ Helaas vindt de kiezer dat ook in de 
politiek in het verleden behaalde resultaten 
geen garantie bieden voor de toekomst. Het 
cda werd bedankt voor de verantwoording 
over het verleden en vervolgens werden 
anderen beloond voor hun visie op de toe-
komst. Bovendien geldt zeker voor cda’ers 
dat politiek meer is dan alleen de kas laten 
kloppen.

Tot slot de vernieuwing van de partijorga-
nisatie. Hoe slaag je erin het ruim aanwezige 
maatschappelijke engagement te mobili-
seren via een politieke partij? In de periode 
tussen 1995 en 1999 ontstonden binnen het 
cda nieuwe bewegingen als ‘de dertigers’ 
en ‘confrontatie met de toekomst’. De partij 
faciliteerde die bewegingen ondanks be-
zwaren die door het toenmalige partijesta-
blishment werden geuit. Ook hier geldt dat 
de ruimte voor innovatie en experimenten 
groter is in een vrije oppositierol.

Ik heb inhoudelijk geen principieel 
bezwaar tegen welke coalitie dan ook. 
Maar voor het cda geldt dat een opposi-
tierol ons noodzakelijke herstelproces zal 
bevorderen zodat we over maximaal vier 
jaar sterker terugkomen. En een sterk cda 
is goed voor Nederland. Hoofdlijn bij dat 
herstel: traditie en vooruitgang gaan sa-
men. Een versterkt cda dat staat voor tul-
pen en touchscreen, molen en mail, dij-
ken en dna, klompen en computers. 010

De ruimte voor vernieuwing en 
experimenten is groter in een 
vrije oppositierol



Vrouw uit het Midden-Oosten drinkt koffie
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Het Midden-Oosten komt er in de beeldvorming niet al 
te florissant van af. De negatieve verhalen overheersen: 
conflicten, religieus extremisme, beroerde economische 
en sociale ontwikkelingen en autoritaire regimes. 
Christendemocraten willen voortdurend zoeken naar de 
kracht van samenlevingen. Een te eenzijdige, negatieve blik 
miskent de diversiteit en de dynamiek van landen in het 
Midden-Oosten.

door Pieter Jan Dijkman

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

Groene scheuten in 
het Midden-Oosten

Indrukwekkend.	Een	doorbraak. Een historische rede. Opiniemakers 
en politiek commentatoren hadden een jaar geleden veel lof voor de rede 
van Barack Obama, aan de universiteit van Caïro, over het Midden-Oosten.

Een grotere handreiking was inderdaad bijna niet denkbaar. Obama 
hield een vurig pleidooi voor een ‘nieuw begin’ in een verstoorde relatie 
tussen het Westen en het Midden-Oosten. Hier sprak de Amerikaanse pre-
sident. Hij citeerde drie verzen uit de ‘Holy Koran’, vertelde over de islami-
tische wortels van zijn vader. Hij verhaalde uitvoerig over wat de islam had 
bijgedragen aan de beschaving wereldwijd. En ja, de islam heeft een tradi-
tie van tolerantie, zo zei hij. Als kind had hij dat in Indonesië al gezien; hoe 
christenen in een land met een islamitische meerderheid vrij waren om 
hun geloof te belijden.

Obama appelleerde aan de rijke traditie die het Midden-Oosten kent. 
Niet ten onrechte. Het gebied heeft om verschillende redenen altijd een 
zeer belangrijke rol gespeeld op het wereldtoneel. Geografisch: het Mid-
den-Oosten ligt op het kruispunt van Europa, Azië en Afrika, en alleen al 
om die reden vervulde het vaak een economische en culturele brugfunctie 
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tussen de drie continenten. Religieus: het gebied geldt als de bakermat van 
de drie monotheïstische godsdiensten. Het jodendom, het christendom 
en de islam hebben er hun heilige plaatsen. Cultureel: lange tijd gold het 
Midden-Oosten als een hoogontwikkelde cultuur die veel uitheemse in-
vloeden opnam en wetenschappelijke kennis van de oude Grieken doorgaf 
en verrijkte. Economisch: nog altijd wordt er ruim dertig procent van de 
wereldolieproductie opgepompt.

De Amerikaanse president kreeg een staande ovatie, daar in Conferen-
tiezaal van de universiteit van Caïro. Arabische media toonden zich inge-
nomen met de wijze waarop hij zijn respect voor hun geloof en cultuur tot 
uitdrukking bracht. Natuurlijk was er de twijfel of deze speech wel echt de 
voorbode was van een nieuw tijdperk. Maar één winstpunt was er: Obama 
had zich ten minste gekeerd tegen het polariserende model van de botsing 
tussen beschavingen, en de indeling van de wereld in de as van het kwaad 
en de goeden. Alleen op die manier, vanuit een besef van gelijkwaardigheid 
en wederzijds respect, zou een dialoog met het islamitische Midden-Oos-
ten mogelijk zijn.

Uitzonderingspositie

In verscheidene westerse media werd Obama’s speech met een zekere mee-
warigheid ontvangen. De islam als bron van beschaving? In de Arabische 
wereld delven de pragmatisten het onderspit tegenover een extremistische 
meerderheid, somberde Der Spiegel. De pragmatisten schudden Washing-
tons uitgestrekte hand, maar de extremisten zullen die hand willen afhak-
ken. De pragmatisten willen nog wel onderhandelen, maar die ‘anderen’ 
zullen bommen bouwen.1 Hoezo beschaving? Hoezo de islam als een tole-
rante religie?

De reacties sloten aan bij het heersende beeld van het Midden-Oosten. 
In westerse media geldt het vooral als een gebied van achterstand en 
stagnatie, in verschillende opzichten. Er is sprake van een hoge graad van 
analfabetisme en een lage levensverwachting. Het gemiddelde inkomens-
niveau ligt laag; alleen de toplaag profiteert van de enorme oliereserves. 
Behalve sociale stagnatie is er ook stagnatie in politiek opzicht: in het Mid-
den-Oosten is sprake van autoritaire regimes en wanbestuur, wat alleen 
maar zorgt voor groepen woedende, werkloze jongeren die een gemakke-
lijke prooi voor extremisme vormen.2

Sociologen en Midden-Oostenkenners verklaren de louter negatieve 
beeldvorming uit de these van het zogeheten Middle Eastern exceptiona-
lism, ‘het idee dat de hele wereld verandert, behalve het islamitische Mid-
den-Oosten’.3 Het gebied zou deze uitzonderingspositie innemen vanwege 
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de invloed van de islam. Omdat de islam bijna niet verandert, veranderen 
de samenlevingen in het Midden-Oosten ook nauwelijks; ze worden gere-
geerd door continuïteit in plaats van verandering. Ziedaar de stagnerende 
economie, het zwakke middenveld, het wanbestuur, de autoritaire regi-
mes, de terreur, aldus sceptici.

Nog steeds speelt deze opvatting een rol in het publieke en intellectuele 
debat.4 Toch schiet de these van de uitzonderingspositie van het Midden-
Oosten om ten minste drie redenen tekort. In de eerste plaats wordt te wei-
nig rekening gehouden met de diversiteit van het gebied. Hét Midden-Oos-

ten bestaat niet, om zo te zeggen. 
Daarnaast is er door het ‘uitzon-
deringsperspectief ’ te weinig oog 
voor de dynamiek, veranderingen, 
discussies en tegenspraak in de 
islam en in het Midden-Oosten. In 
de derde plaats bestaat simpelweg 
het gevaar dat de discussie over ‘het 
Midden-Oosten’ wordt beheerst 
door beeldvorming en ideologie, 

en dat de nuance en feiten ondersneeuwen, zoals in de discussies over het 
Israëlisch-Palestijnse conflict dikwijls blijkt.

Christendemocraten geloven in de dynamiek en pluriformiteit van sa-
menlevingen. Al te simpele oneliners en slogans als ‘het Midden-Oosten 
is een achterstandsgebied en een broeinest van criminaliteit’ miskennen 
de kracht van landen in de Arabische wereld. Niet alleen landen in het 
Midden-Oosten kennen die dynamiek en pluriformiteit, ook in religieuze 
gemeenschappen wordt er voortdurend gediscussieerd, bijvoorbeeld over 
de betekenis van de islam voor de maatschappij en de rechtsstaat.

Diversiteit

Het eerste bezwaar tegen ‘het idee dat de hele wereld verandert, behalve 
het Midden-Oosten’ is de veronderstelde eenheid van het gebied. De vraag 
is natuurlijk: wat is het Midden-Oosten? Het is een relatief jong begrip. 
Pas na het uiteenvallen van het Ottomaanse rijk, in 1918, werd het een po-
pulaire term. Tot die tijd was het ‘Nabije Oosten’ een gangbaar begrip. Met 
het Nabije Oosten werden de ‘ons meest nabijgelegen oostelijke landen, 
namelijk vanaf de oostgrens van Griekenland tot aan de westgrens van 
Iran’ bedoeld, zoals Verschueren het in zijn woordenboek uit 1996 tamelijk 
algemeen verwoordde.

Nog steeds is het Midden-Oosten een vaag omlijnd begrip. In de klas-

Oneliners als ‘het 
Midden-Oosten is een 
achterstandsgebied’ 
miskennen de kracht van 
landen in de Arabische wereld
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sieke benadering behoren tot het Midden-Oosten in elk geval de landen 
Bahrein, Egypte, Irak, Iran, Israël, de Palestijnse gebieden, Jemen, Jorda-
nië, Koeweit, Libanon, Oman, Qatar, Saoedi-Arabië, Syrië en de Verenigde 
Arabische Emiraten. En meestal wordt ook Turkije tot het Midden-Oosten 
gerekend. Dit is vooral een geografische benadering van het Midden-Oos-
ten; het zijn die landen die liggen tussen Oost-Griekenland en West-Iran.5

In het Midden-Oosten zelf wordt vaak gesproken over ‘de Arabische 
wereld’. Deze term heeft vooral een culturele en politieke connotatie. De 
Arabische wereld is geografisch gezien veel groter dan het Midden-Oosten; 
behalve het Midden-Oosten omvat ze landen in Noord-Afrika, zoals Marok-
ko en Algerije.6 Het gaat om die landen waar overwegend Arabisch wordt 
gesproken en waartussen de Arabische Liga, de organisatie van Arabische 
landen, een zekere politieke, sociale en economische eenheid tot stand 
probeert te brengen.

De vaag omlijnde grenzen en verschillende connotaties geven op 
zichzelf al iets weer van de diversiteit van het Midden-Oosten. Midden-
Oostenkenner Ruud Hoff spreekt van ‘een mozaïek van grote en kleine 
minderheidsgroeperingen, etnische en religieuze gemeenschappen en 
stamverbanden’.7 Dat sluit aan bij het, in de moderne wetenschap, bijna al-
gemeen aanvaarde besef dat culturen zozeer samengesteld en heterogeen 
zijn en dat culturen zozeer met elkaar verbonden zijn dat elke eenduidig-
heid in de beschrijving ervan al snel tekortschiet.

In het publieke debat geldt met name de islam als de maizena of het 
bindmiddel van het Midden-Oosten. Termen als ‘de islamitische wereld’ 
en ‘de islamitische geschiedenis’ bevestigen het idee dat veel mensen heb-
ben, namelijk dat de islam de gedeelde essentie van al deze landen in het 
Midden-Oosten vormt. De islam is in dat geval niet alleen een godsdienst, 
maar ook een cultuur en beschaving. De islam zou alle culturele, sociale en 
politieke processen in deze landen bepalen en beheersen.8

Natuurlijk kunnen regio’s, geschiedenissen en samenlevingen als 
islamitisch worden bestempeld. Maar de vraag is dan welke gezamenlijk-
heid er wordt verondersteld. De moderne geschiedenis van Iran heeft een 
compleet andere politieke en sociale structuur opgeleverd in vergelijking 
met Egypte of Saoedi-Arabië. En zelfs binnen een islamitische samenle-
ving bestaan er meningsverschillen over de interpretatie van de Koran.9 In 
Saoedi-Arabië, de zelfbenoemde vaandeldrager van de islam en in westerse 
ogen vaak een islamitisch monolithisch bolwerk, sprak het hoofd van de 
religieuze politie in Mekka zich recentelijk uit tegen de strikte seksesegre-
gatie, omdat die geen basis in de islamitische bronnen zou hebben. Het 
riep verzet op vanuit het religieuze establishment, maar de man behield 
wel zijn baan.
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Sami Zubaida, emeritus hoogleraar politieke wetenschappen en soci-
ologie van het Midden-Oosten in Londen, maakte, om de vraag naar de 
gemene deler van de islamitische samenleving te kunnen beantwoorden, 
een vergelijking met het Europese christendom. De christelijke Europese 
cultuur deelt een begrippenkader dat verwijst naar instituties, leerstellin-
gen en mensen: de kerk, het priesterschap, de leer van de triniteit of vragen 
rond verlossing, genade. Deze begrippen beperken zich niet tot het reli-

gieuze domein, ze hebben invloed 
op de privésfeer, op de wetgeving, 
op de heersende publieke moraal. 
Maar historici zullen er altijd op 
wijzen dat entiteiten zoals de kerk 
of het priesterschap op verschil-
lende momenten en plaatsen zeer 
verschillende vormen aannemen. In 

de islam is er een vergelijkbaar begrippenkader, zo merkt Zubaida op: de 
moskee, de Koran en de Hadith (islamitische overleveringen over het doen 
en laten van de profeet Mohammed), de sharia (religieuze wet), de oelama’s 
(islamitische geleerden). Ook deze hebben door de tijd heen en in verschil-
lende plaatsen uiteenlopende betekenissen gehad en verschijningsvormen 
aangenomen. Het is dan ook problematisch om een coherente eenheid of 
onveranderlijke essentie in de islam of islamitische samenlevingen aan te 
wijzen, aldus Zubaida.10

Dynamiek

Een tweede bezwaar tegen de these van Middle Eastern exceptionalism is de 
veronachtzaming van de interne dynamiek en veranderingen in landen in 
het Midden-Oosten. De redenering is vaak: de islam verandert nauwelijks, 
en daarom stagneren de samenlevingen in het Midden-Oosten, in politiek, 
sociaal en economisch opzicht.

Nee, al te opwekkend zijn de onderzoeksrapporten over de ontwikkelin-
gen in het Midden-Oosten niet. In 2002 publiceerde het Ontwikkelingspro-
gramma van de Verenigde Naties (undp) zijn eerste Arab Human Develop-
ment Report, een lijvige studie van voornamelijk Arabische onderzoekers 
over de politieke en economische situatie in het Midden-Oosten. Drie grote 
tekorten werden vastgesteld: het gebrek aan vrijheid, de zwakke positie 
van vrouwen en een grote kennisachterstand. De onderzoekers noemden 
treffende voorbeelden. Zo stond de totale productie van vertalingen in de 
Arabische wereld vanaf de negende eeuw gelijk aan het aantal vertalingen 
dat jaarlijks in een land als Spanje wordt vervaardigd. En het gezamenlijke 

Het is problematisch om een 
eenheid of onveranderlijke 
essentie in de islam aan te 
wijzen
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bruto nationaal product (bnp) van de Arabische landen was lager dan het 
bnp van Spanje.

Vorig jaar kwam het undp opnieuw met een Arab Human Development 
Report. Het treurige nieuws: de situatie lijkt er in die zeven jaar niet veel 
beter op te zijn geworden. De onderzoekers concludeerden dat te veel Ara-
bische burgers een groot gevoel van menselijke onveiligheid hebben. Dat 
had verschillende oorzaken. Een eerste factor was de combinatie van toe-
nemende verwoestijning, waterschaarste en een bevolkingsexplosie. Daar-
naast was er sprake van een hoge werkloosheid. En een derde oorzaak lag 
in de aanwezigheid van autocratische en niet-representatieve Arabische 
regimes ‘die vaak een bedreiging voor de veiligheid van de mens vormen, 
in plaats van hun voornaamste bescherming’.

De undp-rapporten schetsen een bijna tragisch beeld. En toch, zo 
schreef columnist en Midden-Oostenkenner Thomas L. Friedman vorig 
jaar in The New York Times, mogen ze niet tot moedeloosheid leiden. Het 
undp-rapport uit 2009 ‘zou mij een hopeloos gevoel hebben gegeven als 
ik niet in Ramallah, de zetel van de Palestijnse regering, was geweest’, liet 
Friedman weten. ‘En daar, echt waar, heb ik goede dingen aangetroffen.’ 
Hij wees op het werk van de premier van de Palestijnse Autoriteit, Salam 
Fayyad.11 De hele bestuurlijke aanpak van Fayyad is gebaseerd op de stra-
tegie: hoe meer de Palestijnse staat is gebaseerd op transparante, betrouw-
bare en verantwoordelijke overheidsdiensten en instituties – financiën, 
politie, sociale zekerheid –, des te sneller zullen de Palestijnen hun recht 
op onafhankelijkheid zeker stellen. Daarbij moet volgens Fayyad de legiti-
miteit van de Arabische leider niet zijn gebaseerd op slogans, verwerping 
van onderhandelingen, persoonlijkheidscultus of veiligheidsdiensten, 
maar simpelweg op het leveren van transparante overheidsdiensten.

Friedman omschrijft deze aanpak, dit ‘fayyadisme’, als een grote uit-
daging aan het ‘arafatisme’, dat zich voor alles concentreert op Palestijnse 
rechten en zich pas in laatste instantie bekommert om de kwaliteit van de 
staatsinstellingen en instituties. ‘Groene scheuten op de Westelijke Jor-
daanoever’, noemt Friedman het. ‘Het is iets heel nieuws wat hier gebeurt. 
En gezien de centrale plek van de Palestijnse zaak in de Arabische ogen kan 
fayyadisme, als het echt werkt, misschien een trend zetten in dit deel van 
de wereld. Eentje die de Arabische menselijke veiligheid ook het meest zou 
verbeteren – goede en verantwoordelijke overheid.’12 

Natuurlijk, de economische, politieke en sociale ontwikkelingen in het 
Midden-Oosten zijn lang niet altijd hoopgevend. De Pools-Duitse socio-
loog Gunnar Heinsohn wijst op het gevaar van de youth bulge en de hoge 
werkloosheid in Gaza. Volgens hem staat veel jonge mannen uit de Ga-
zastrook slechts een toekomst van geweld te wachten. En Lucia van Geuns, 
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hoofd van het Clingendael International Energy Programme, merkt op dat 
de olieproducerende landen in het Midden-Oosten, door onzekerheid over 
de overgang naar duurzame energie, te weinig investeringen doen om ook 
in de toekomst aan de energievraag tegemoet te kunnen komen.13

Maar binnen bepaalde landen blijken er wel degelijk hoopgevende ont-
wikkelingen te zijn. In Saoedi-Arabië heeft de koning de laatste jaren ver-
schillende hervormingsmaatregelen genomen, zoals de opening van een 
universiteit voor mannen en vrouwen. In Iran ontstaat een kritische massa 
burgers, postislamisten, die hun geloof willen verenigen met democrati-
sche waarden. Ja, het is het land van de haatdragende taal van de islamisti-
sche Ahmadinejad tegenover het Westen en een dubieuze nucleaire poli-
tiek. Maar het is ook het land waar de jeugd in de ban is van merkkleding, 
internet en tv, waar de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs en 
het publieke leven de laatste decennia aanzienlijk gestegen is, waar het 
analfabetisme sterk is teruggedrongen.14

Ideologie

Journalisten kunnen over dezelfde situatie heel verschillende verhalen ver-
tellen. Kranten en televisiezenders kunnen er daar maar één brengen, en 
vaak is dat het verhaal dat het al bestaande beeld bevestigt. Joris Luyendijk 
illustreert dat in zijn boek Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oos-
ten met het verschil in verslaggeving tussen cnn	en Al Jazeera bij het neer-
halen van het beeld van Saddam Hoessein op het Fardoesplein in Bagdad. 
cnn	liet juichende Irakezen zien die in de camera ‘Thank you, mister Bush’ 
schreeuwden. De presentator sprak van een ‘een historisch moment’: de 
oorlog was ten einde, Saddam verdwenen en Bagdad vierde de bevrijding. 
Al Jazeera legde op dat moment een heel ander accent. Die liet op hetzelfde 
plein Amerikaanse soldaten een Amerikaanse vlag triomfantelijk over het 
beeld van Saddam gooien. Vervolgens liet de Arabische zender dezelfde 
juichende Irakezen van cnn	zien, maar dan alleen van veraf gefilmd, zodat 
duidelijk werd hoe weinig Irakezen eigenlijk juichten en dat de meeste 
Irakezen van een afstandje toekeken. Al Jazeera zag het neerhalen van het 
standbeeld van Saddam als het begin van een bezetting.15

Dezelfde situatie op een totaal verschillende manier weergegeven. Zo 
kunnen – los van de vraag welke zender de meest adequate televisiebeel-
den uitzond – beeld en werkelijkheid al snel uit elkaar lopen.

In de discussie over de vooruitgang of de achterstand in het Midden-
Oosten ten opzichte van het Westen speelt vaak dezelfde discrepantie tus-
sen beeld en werkelijkheid rol. Dat is een derde bezwaar tegen de te alge-
mene stelling dat ‘de hele wereld verandert, behalve het Midden-Oosten’: 
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de dominantie van het vervormde of gemanipuleerde nieuws. Dat geldt 
voor nieuwsmedia in de Arabische wereld, het geldt ook voor westerse 

media.16 Over het Midden-Oosten 
vertellen we vaak het verhaal dat 
het bestaande beeld alleen maar 
bevestigt.

Ideologie speelt in dat geval een 
belangrijke rol. Robbert Woltering, 
onderzoeker aan de Universiteit van 

Amsterdam, wijst erop dat de beeldvorming in de Arabische wereld over 
het Westen niet zozeer een informatief doel, maar vaak een propagandis-
tisch, ideologisch doel dient. Maar hij wijst er ook op dat die beeldvorming 
een zekere parallellie vertoont met de beeldvorming in het Westen over het 
Midden-Oosten. Zoals er in het Midden-Oosten een stereotyperend dis-
cours bestaat dat het Westen consequent typeert als ‘het fotonegatief van 
een sublieme islam’, zo bestaat er in Europa een stereotyperend discours 
over de islam en het Midden-Oosten, dat lijnrecht tegenover een ideaal-
Westen wordt geplaatst.

In de extreemste uitingen van dit denken wordt gewaarschuwd tegen 
een teloorgang van de eigen identiteit. Zo verbinden politici en weten-
schappers, onder wie Fortuyn, Wilders en Hans Jansen, de angst voor de 
islam met de constatering dat ‘het Westen’ bezig is met een grote uitver-
koop van de eigen beschaving. In dat geval is het zuivere zelfbeeld dat zij 
zich wensen in de werkelijkheid niet aanwijsbaar, dat zelfbeeld toont zich 
slechts in ‘het negatief van de gestereotypeerde vijand’.17 En in het slechtst 
denkbare geval wordt het Midden-Oosten, of de islam, louter opgevoerd 
als bewijs voor de superioriteit van het eigen culturele gelijk.

Dat die beeldvorming over het Midden-Oosten soms een ideologisch 
doel dient, betekent ook dat die beeldvorming verandert, al naargelang 
de ideologie verandert. Dat blijkt wel bij de discussie over de meest in het 
oog springende brandhaard van het Midden-Oosten: de kwestie Israël-
Palestina.

Israël-Palestina

Op het bureau van voormalig PvdA-leider Joop den Uyl, thuis in Am-
sterdam-Buitenveldert, stonden drie portretjes: van zijn vrouw, van zijn 
jongste dochter en van Golda Meir, de vrouw die tussen 1969 en 1974 de 
minister-president van Israël was. Op een bijeenkomst van de Socialisti-
sche Internationale in december 1973 vloog Meir Den Uyl om de hals uit 
dankbaarheid voor de Nederlandse steun tijdens de Jom Kippoeroorlog. 

De beeldvorming in het Westen 
over de Arabische wereld dient 
soms een ideologisch doel
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‘Israël heeft geen vrienden, behalve Holland’, zo had ze zich al eens laten 
ontvallen.

Het zegt iets over de band tussen Nederland en Israël in die jaren. Ne-
derland stond tijdens de Zesdaagse Oorlog in 1967 en de Jom Kippoeroor-
log in 1973 pal en massaal achter Israël. Tienduizenden jongeren trokken 
na hun middelbareschoolperiode naar ‘het land van melk en honing’ om 
een paar maanden in een kibboets te werken. Auto’s werden beplakt met de 
sticker ‘Wij staan achter Israël’.

Voor veel Nederlandse protestanten was Israël een vanzelfsprekend-
heid. De warme belangstelling voor het land van de Bijbel en bewondering 
voor de zionistische staat en zijn militaire prestaties gingen hand in hand. 
Maar ook voor socialisten en sociaaldemocraten gold Israël als een belofte. 
Het land was met zijn collectieve landbouw, collectief grondbezit en de 
sterke vakbondsorganisatie een positieve tegenhanger van de communisti-
sche dictaturen in Oost-Europa.

Vanaf de jaren zeventig veranderde de Nederlandse houding ten op-
zicht van Israël geleidelijk. Tot die tijd stond Nederland bijna ‘blindelings’ 
achter Israël, daarna werd het motto meer: ‘niet blind, wel vierkant’ achter 
Israël. Eind 1973 introduceerde de regering, gemotiveerd door de behoefte 
aan een ongestoorde olietoevoer, de term ‘evenwichtige politiek’. Het was 
een poging om voortaan met de belangen van alle partijen rekening te hou-
den, met zowel die van Israël als die van de Palestijnen. Nederland voegde 
zich daarmee meer naar het beleid van de andere leden van de Europese 
Gemeenschap.18

Een belangrijk omslagmoment was de Israëlische invasie van Libanon in 
1982. De bloedbaden in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Sha-
tila door anti-Palestijnse Libanezen, onder het toeziend oog van de latere 
Israëlische premier Sharon, domineerden wekenlang het nieuws. De steun 
voor Israël kalfde verder af door de Eerste Intifada, van 1987 tot 1993. De 
toenmalig premier Rabin beloofde ‘de botten te breken’ van de Palestijnse 
jongeren die zich, stenengooiend, tegen de Israëlische bezetting verzet-
ten. En precies die beelden van bottenbrekende soldaten werden op de 
Nederlandse televisie uitgezonden. In 2003 bleek uit een opiniepeiling dat 
74 procent van de Nederlanders Israël als grootste bedreiging voor de we-
reldvrede zag, een veel hoger percentage dan in andere Europese landen.

Weliswaar is de steun in Nederland voor Israël de laatste jaren ver-
minderd, toch kan Israël nog steeds rekenen op politieke steun. Als het 
om Israël gaat, spreekt het Nederlandse kabinet van ‘goede vrienden’ en 
‘warme relaties’. Nederland wijkt soms af van de koers van veel andere Eu-
ropese landen, die vaker pleiten voor een hardere lijn tegen Israël, zoals na 
de Gaza-oorlog, ruim een jaar geleden.
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Leven	en	laten	leven

Onder christendemocraten wordt niet gelijkluidend gedacht over de op-
stelling van Israël in het conflict met de Palestijnen. De discussie over het 
conflict verloopt meestal langs twee lijnen. Er zijn er die hameren op de 
veiligheid van de staat Israël; anderen benadrukken het internationaal 
recht en de schendingen van Palestijnse mensenrechten.

Over de uitkomst van het conflict bestaat niet zozeer een verschil van 
mening. cda’ers hebben elkaar altijd gevonden in de tweestatenoplossing, 
met de grenzen van voor de Zesdaagse Oorlog in 1967. Zoals het in het jong-
ste verkiezingsprogramma, Slagvaardig en samen, heet: het uitgangspunt 
is ‘een Israëlische staat met veilige grenzen en genormaliseerde betrekkin-
gen met andere landen in de regio en een onafhankelijke, levensvatbare, 
democratische Palestijnse staat’. Dat is in lijn met de vorige cda-program-
ma’s. In Niet bij brood alleen, het program voor de jaren 1977 tot 1981, stond 
al: ‘Een oplossing van het Midden-Oostenconflict vereist dat Israël en zijn 
Arabische buurlanden kunnen bestaan binnen veilige en erkende grenzen, 

dat territoriale bezettingen worden 
beëindigd en dat de positie der 
Palestijnen in staatkundige vorm 
wordt geregeld.’

De discussie binnen het cda lijkt 
zich toe te spitsen op de vraag hoe 
die vrede kan worden bereikt.19 Het 
nederzettingenbeleid van Israël is 

een historische vergissing, zo vindt de overgrote meerderheid. Dat sowieso 
niet. Maar hoe dan wel? Moeten er sancties aan Israël worden opgelegd als 
het zich niet houdt aan afspraken? Wat te doen met Jeruzalem? Welke te-
rugkeermogelijkheden moeten er zijn voor Palestijnse vluchtelingen?

In dat debat blijft het van belang te zoeken naar gemeenschappelijke 
gronden en, vooral, naar een werkbare situatie. Hoe? Amos Oz, de Isra-
elische romanschrijver, pleit voor nuchterheid en het ontideologiseren. 
Volgens hem moet het conflict simpelweg worden beschouwd als een ‘ter-
ritoriaal conflict over de pijnlijke kwestie van wie het land is’. Het is ‘geen 
godsdienstoorlog, geen oorlog tussen culturen, geen verschil in traditie, 
maar heel eenvoudig een geschil over onroerend goed, over de vraag van 
wie het huis is’, aldus Oz.

Nee, daarmee is het conflict nog niet opgelost, nog los van de vraag of 
Nederland of het Nederlandse cda een rol van betekenis kan spelen. Maar 
het is wel een eerste stap in de richting van een werkbare situatie. Want dat 
is namelijk de meest wezenlijke vraag: hoe kunnen we leven met onbesliste 

Het Israëlisch-Palestijnse 
conflict is geen 
godsdienstoorlog, maar een 
geschil over onroerend goed
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situaties, met een onopgelost conflict, met verschil, met het anders zijn 
van andere mensen?

Oz had een wijze grootmoeder. Ze vertelde de kleine Amos eens in een-
voudige bewoordingen het verschil tussen joden en christenen. ‘Weet je’, 
zei ze, ‘christenen geloven dat de Messias op aarde is geweest en dat hij op 
een dag terug zal komen. De joden zeggen dat de Messias nog moet ko-
men. Daardoor zitten we met al die woede, al die vervolging, al dat bloed-
vergieten, al die haat… Waarom?’ Oz’ grootmoeder vervolgde: ‘Waarom 
wacht iedereen niet gewoon af wat er gebeurt? Als de Messias komt en zegt: 
“Hallo allemaal, leuk jullie weer te zien”, dan zullen de joden hun ongelijk 
moeten toegeven, maar als de Messias komt en zegt: “Hoe maakt u het, 
leuk u te ontmoeten”, dan moet de hele christelijke wereld zich bij de joden 
verontschuldigen.’ En in de tussentijd, zo besloot de grootmoeder, ‘is het 
een kwestie van leven en laten leven’.20

Leven en laten leven. Nee, dat ontslaat ons niet van de plicht om te 
blijven zoeken naar oplossingen, hoe complex ook. De Europese Unie en 
Nederland mogen het conflict niet op zijn beloop laten. Nooit. Maar ‘leven 
en laten leven’, het zou als adagium voor de betrokkenen bij het Israëlisch-
Palestijnse conflict al heel wat zijn.

Kansen

‘De relatie tussen de islam en het Westen omvat eeuwen van vreedzaam 
samenleven en samenwerken, maar ook conflicten en godsdienstoorlo-
gen’, merkte Obama vorig jaar, in zijn speech aan de universiteit van Ca-
iro, op. ‘De cyclus van achterdocht en tweedracht moet stoppen.’ Door de 
onderlinge betrekkingen alleen maar te definiëren in termen van verschil 
zullen de haat en het conflict alleen maar worden aangewakkerd, aldus 
Obama.

Het beeld dat ‘de hele wereld verandert, behalve het islamitische 
Midden-Oosten’ is inderdaad te eenzijdig, te negatief, en een miskenning 
van de diversiteit en dynamiek van landen in het Midden-Oosten. Er zijn 
voldoende kansen voor goede betrekkingen tussen de Arabische wereld en 
de westerse wereld. Maar dan moet niet het verschil het uitgangspunt zijn, 
maar de waardevolle initiatieven in het Midden-Oosten: de ‘groene scheu-
ten op de Westelijke Jordaanoever’, de strijd van de premier van de Pales-
tijnse Autoriteit, Fayyad, voor een betrouwbaar en verantwoordelijk be-
stuur, de opkomst van een kritische massa burgers in Iran, de discussies in 
islamitische gemeenschappen over de vraag welke betekenis de islam voor 
de rechtsstaat heeft. Alleen dan is er perspectief op een duurzame vrede en 
goede betrekkingen tussen het Westen het Midden-Oosten.
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Hogeschool Utrecht. Daarnaast is hij gastdocent aan het Instituut voor Internatio-
nale Betrekkingen Clingendael in Den Haag en het Instituut Defensie Leergangen 
in Den Haag. Hij publiceerde diverse boeken en artikelen over het Midden-Oosten, 
waaronder Het Midden-Oosten. Een politieke geschiedenis.

Er gaapt een diepe kloof tussen de retoriek over Arabische 
eenheid en solidariteit en de praktijk van onderlinge 
conflicten en tegenstellingen in de Arabische wereld. In 
feite bestaat de Arabische eenheid niet en is er sprake 
van regimes die vooral proberen zichzelf te handhaven 
in een regio met uiteenlopende bevolkingsgroepen en 
belangentegenstellingen. Alleen de betrokkenheid bij het 
onrecht jegens de Palestijnen vormt voor grote delen van de 
bevolking een verenigende factor. 

door Ruud Hoff

De Arabische eenheid 
bestaat niet

Sinds	de	zevende	eeuw	kennen het Midden-Oosten en Noord-Afrika 
een grotendeels gemeenschappelijke geschiedenis. Na het optreden van 
de profeet vestigden de kaliefen een wereldrijk dat in beginsel op de islam 
gebaseerd was. In zijn eerste eeuwen maakte dit rijk een ongekende econo-
mische, culturele en wetenschappelijke ontwikkeling door. Het vormde in 
veel opzichten het centrum van de toenmalige wereld. De herinnering aan 
dit grootse verleden maakt nog steeds een levend deel uit van het collec-
tieve geheugen van de Arabische wereld.

In het kalifaat vond een geleidelijk proces van islamisering en arabi-
sering plaats. In de islamitische staat behoorden alleen moslims tot de 
umma, de gemeenschap der gelovigen. Religieuze minderheden (christe-
nen en joden) werden, aanvankelijk uit politieke noodzaak, getolereerd en 
gerespecteerd. De sharia, de islamitische wet, beschouwde hen als Volken 



Ruud	Hoff	

De Arabische eenheid bestaat niet

31

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

van het Boek, omdat zij dezelfde God kenden, al erkenden zij Mohammed 
niet als profeet. Hoewel ze geen volwaardige staatsburgers waren, mochten 
ze wel hun eigen godsdienst belijden, en bekleedden ze vaak vooraan-
staande posities.

In het Ottomaanse rijk was de positie van de religieuze minderheden 
geregeld in het zogeheten milletstelsel. Een millet was een erkende religi-
euze gemeenschap die binnen de grenzen van het islamitische staatsver-
band haar eigen interne zaken kon regelen. Zo hadden Grieks-orthodoxe 
en Armeense christenen en de joden hun eigen millet.

Binnen de islam ontwikkelden zich diverse rechtsscholen, die er onder-
ling afwijkende interpretaties van de islamitische wet op na hielden. Daar-
naast waren er tal van stromingen en sektes, die in soms vergaande mate 
afweken van de orthodoxe soennitische hoofdstroom (druzen, alawieten, 
yazidi, enzovoort). De belangrijkste splitsing voltrok zich al in de eerste 
eeuw van de islam (de tweede helft van onze zevende eeuw) tussen soennie-
ten en sjiieten. Hoewel men elkaar meestal wel als medemoslims is blijven 
beschouwen, vormden zij in de praktijk toch afzonderlijke gemeenschap-
pen. Van gemengde huwelijken was bijvoorbeeld weinig sprake.

Opkomst	van	het	nationalisme

Religie, geschiedenis, politiek en verwantschap zijn in het Midden-Oosten 
altijd nauw met elkaar verweven geweest. De (geloofs)gemeenschap be-
paalde de identiteit. Of men nu wel of niet gelovig was, men behoorde bij 
een bepaalde familie, stam en derhalve religieuze groepering. Het proces 
van secularisering en individualisering dat Europa in de loop der eeuwen 
heeft doorgemaakt, is aan het Midden-Oosten goeddeels voorbijgegaan. 
Vandaar ook dat religieuze motieven, al was het maar verbaal, in de poli-
tiek steeds een belangrijke rol hebben gespeeld.

In de loop der eeuwen is het Arabisch (de taal van de Koran) de dominan-
te taal in het Midden-Oosten geworden. Toch zijn er ook altijd aanzienlijke 
taalkundige etnische minderheden blijven bestaan, zoals Koerden, Perzen, 
Turken en Armeniërs. In feite waren die verschillen minder belangrijk, 
want het Ottomaanse rijk was immers theoretisch op islamitische eenheid 
gebaseerd.

Toen in de loop van de negentiende eeuw het Ottomaanse rijk ernstig 
in verval raakte, poogden de Turkse machthebbers een nieuwe grondslag 
voor hun rijk te vinden. Het opleggen van een ietwat kunstmatige Ot-
tomaanse identiteit en daarna een proces van ‘turkificering’ mislukten 
echter. Deze pogingen riepen verzet op in orthodox-islamitische kring en 
onder de niet-Turkse (Arabische) bevolkingsmeerderheid.
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Gestimuleerd vanuit Europa keerden nationale bewegingen zich tegen 
het Turkse gezag, te beginnen op de Balkan. In gebieden die onder Brits of 
Frans koloniaal bestuur kwamen werden nationalistische gevoelens onge-
wild door de koloniale mogendheden aangewakkerd.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog beloofde Groot-Brittannië Arabische 
onafhankelijkheid in ruil voor steun in de oorlog: de Hoessein-McMahon-
correspondentie. Dat de Britten na de oorlog deze beloften niet gestand 
deden versterkte de nationalistische tendensen.1

Op de conferentie van San Remo (1920) en daarna verdeelden de Brit-
ten en Fransen een hartgebied van het Midden-Oosten onderling in min 
of meer kunstmatige mandaatgebieden. Irak, Palestina en Trans-Jordanië 

kwamen onder Brits, Syrië en Liba-
non onder Frans gezag.

Het semikoloniale bestuur zocht 
en vond soms steun bij religieuze 
minderheden (christenen in Liba-
non, alawieten en druzen in Syrië, 
nestoriaanse christenen en soen-
nieten in Irak). Maar vaak ook sloten 

juist leden van minderheidsgroepen zich aan bij nationalistische bewegin-
gen, in zoverre die tenminste een seculier karakter droegen.

Tijdens het interbellum groeide in het Midden-Oosten een jonge gene-
ratie westers opgeleide intellectuelen en officieren op. Seculiere politieke 
ideologieën uit Europa hadden onder hen veel invloed: liberalisme, fascis-
me, communisme, socialisme en vooral ook nationalisme. Het streven was 
gericht op Arabische (en niet zozeer islamitische) vrijheid, al hanteerde 
men wel vaak een islamitisch vocabulaire om steun onder de bevolking te 
verwerven. Leden van religieuze minderheden zagen in deze in essentie 
seculiere bewegingen een mogelijkheid de eigen positie veilig te stellen 
tegenover de soennitisch-islamitische meerderheid.

Arabische	staten

Na de Tweede Wereldoorlog waren de meeste Arabische staten feitelijk on-
afhankelijk geworden in de kunstmatige vorm waarin ze door de Europese 
mogendheden waren gegoten. Een conservatieve elite, door Europa in het 
zadel geholpen, bleek al snel corrupt en machteloos tegenover de vele pro-
blemen waarvoor de Arabische wereld zich gesteld zag. De nederlaag tegen 
Israël in 1948-1949, aangeduid als al-Nakba, de Ramp, was in de ogen van 
de nationalisten het ultieme blijk van het falen van hun regeringen.

Jonge nationalistische militairen namen in Egypte, Syrië en Irak door 

Tijdens het interbellum groeide 
in het Midden-Oosten een jonge 
generatie westers opgeleide 
intellectuelen op
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staatsgrepen de macht over. Vooral de Egyptische leider Gamal Abdel 
Nasser maar ook de officieren van de Ba’athpartij in Syrië en Irak hul-
digden het ideaal van de Arabische eenheid. De Arabieren vormden, in 
theorie, immers één natie, en de kunstmatige door de ‘imperialisten’ 
getrokken grenzen moesten worden uitgewist. Daarbij zouden ook de 
rijkdommen van de Arabische wereld, olie, eerlijker moeten worden ver-
deeld.

Deze Arabische eenheidsgedachte beheerste de politieke cultuur in de 
Arabische wereld in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Vooral 
Nasser, wiens ster rees nadat hij Groot-Brittannië, Frankrijk en Israël een 
politieke nederlaag had toegebracht in de Suezcrisis van 1956, wist onder 
de bevolking van de hele Arabische wereld veel aanhang te winnen.

Toch bleek de politieke realiteit weerbarstiger. De conservatieve Arabi-
sche regimes (waaronder de monarchen van Saoedi-Arabië en Jordanië) 
verzetten zich openlijk tegen het ‘nasserisme’, daarbij gesteund door 
de vs, dat zijn oliebelangen en Israël bedreigd zag. Maar ook de zichzelf 
als pan-Arabisch afficherende militaire machthebbers schrokken toen 
het erop aankwam terug voor de consequenties van werkelijke Arabische 
eenheid. Illustratief was de kortstondige unie van Egypte en Syrië in de 
Verenigde Arabische Republiek (var, 1958-1961), die weer uiteenspatte 
toen bleek hoe dominant Egypte in de unie was.2 Daarbij heeft ook een rol 
gespeeld dat veel leden van minderheidsgroepen (die juist bij seculiere 
partijen als de Ba’ath oververtegenwoordigd waren) vreesden dat bij een 
werkelijke Arabische eenwording hun eigen positie tegenover de soenniti-
sche meerderheid wel eens zou kunnen verslechteren.3

Teloorgang	van	het	arabisme

De genadeslag voor het Arabische eenheidsstreven was de Zesdaagse 
Oorlog in 1967, waarbij Egypte, Syrië en Jordanië een zware nederlaag 
leden tegen Israël. Na 1967 ontwikkelde zich binnen de Arabische wereld 
een beperkter en mogelijk realistischer vorm van nationalisme, die meer 
uitging van het eigenbelang van de nu eenmaal bestaande staten. De nati-
onale identificatie moest niet langer ontleend worden aan de eenheid van 
de Arabische natie, het volk, al bleef men aan dit ideaal wel lippendienst 
bewijzen. Maar in de politieke praktijk werd voortaan veel meer nadruk 
gelegd op territoriale eenheden, met patriottisme, liefde voor het vader-
land. Zo besloot Nassers opvolger Anwar al-Sadat het Egyptische belang 
voorop te stellen. Omdat hij de verloren gegane Sinaï terug wilde hebben 
en Amerikaanse steun voor de economie nodig had, was hij bereid vrede 
te sluiten met Israël, waarmee hij destijds de rest van de Arabische wereld 



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

De	kracht	van	diversiteit	en	dynamiek

34

tegen zich in het harnas joeg. De Syrische leider Hafez al-Assad streefde 
naar een Groot-Syrië, waarbij Syrië ook de dienst zou moeten uitmaken 
in Libanon en onder de Palestijnen. Irak ambieerde een machtspositie in 
de olierijke regio van de Perzische Golf. De Palestijnen, die van de Arabi-
sche staten in de praktijk niet veel meer te verwachten hadden, kwamen 
onder Yasser Arafat tot een eigen Palestijns nationalisme. Deze vormen 
van nationalisme sloten beter aan bij de nu eenmaal bestaande geogra-
fische verdeeldheid (het dal van de Nijl, Mesopotamië) en de uiteenlo-
pende regionale belangen. Hierbij kon ook worden teruggegrepen op een 
pre-islamitisch verleden; het faraonisme in Egypte, het foenicianisme in 
Libanon.4

Deze verschillende vormen van nationalisme kwamen uiteraard met 
elkaar in botsing. De inter-Arabische tegenstellingen werden nog versterkt 
door de Koude Oorlog.5 Na de oliecrisis van 1973 groeiden bovendien de 
verschillen tussen rijke en arme staten. Het schatrijke maar aartsconserva-
tieve Saoedi-Arabië probeerde zijn strikte en puriteinse interpretatie van 
de islam (het wahabisme) te verbreiden in de strijd tegen linkse en secu-
liere stromingen in de Arabische wereld.

Inmiddels was duidelijk dat de, soms idealistisch begonnen, militaire 
regimes in een aantal Arabische landen nu zelf de gevestigde macht waren. 
Het waren autoritaire regimes geworden, die ten prooi waren gevallen aan 
corruptie en nepotisme. Machthebbers probeerden vooral aan de macht te 
blijven door zich te omringen met vertrouwelingen en naaste verwanten 
(Syrië en Irak) en hun eigen gemeenschap, stam of familie te bevoordelen. 
Alle retoriek ten spijt was men niet in staat Israël en de vs te weerstaan of 
de economie uit het slop te halen.

Moslim	Broederschap

Linkse politieke stromingen hadden met de wereldwijde neergang van 
communisme in de jaren tachtig veel van hun aantrekkingskracht verlo-
ren. Het seculiere nationalisme in zijn pan-Arabische vorm en in zijn patri-
ottische vorm riepen al langer weerstand op bij islamitisch geïnspireerde 
groeperingen, waarvan de soennitische Moslim Broederschap de belang-
rijkste was. In landen als Egypte en Syrië werd deze oppositie hardhandig 
onderdrukt. Maar na 1980 leek deze stroming, mede door Saoedische 
steun, aan kracht te winnen.

De Broederschap en radicale afsplitsingen waren actief in Syrië en Egyp-
te; de Egyptische president Sadat werd in 1981 door militante moslims ver-
moord en in Syrië pleegden leden van de Broederschap in de jaren tachtig 
talrijke aanslagen. Ook onder de Palestijnen, waar Arafats plo toch weinig 
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werkelijke vooruitgang wist te boeken, nam de steun voor radicale islami-
tische groepen toe. Tijdens de eerste intifada, die in 1987 in de Gazastrook 

uitbrak, speelden islamisten (later 
Hamas) een belangrijke rol.

Zowel de vs als Israël heeft de 
politieke ideologie van deze soen-
nitisch-islamitische groepen aan-
vankelijk onderschat. Ze werden 
gezien als een bruikbaar tegenwicht 
tegen links radicalisme. Zo was er 

openlijke westerse steun voor de moedjahedien die in Afghanistan tegen 
het communisme vochten.

Een belangrijke inspiratiebron voor de wederopleving van het soen-
nitische fundamentalisme vormde paradoxaal genoeg de sjiitisch-isla-
mitische revolutie in Iran. In 1978 en 1979 ontketende de geestelijkheid 
onder ayatollah Khomeini een ware volksopstand die de prowesterse sjah 
verdreef. Opmerkelijk aan de Iraanse revolutie was dat hierbij de sjiitische 
geestelijkheid een actieve politieke rol voor zichzelf opeiste. Iran nam 
een fel anti-Amerikaanse houding aan en maakte er geen geheim van de 
revolutie te willen exporteren. Daarbij richtte het zich vooral op de ach-
tergestelde sjiitische gemeenschappen in Irak en Libanon. De tijdens de 
Libanese burgeroorlog ontstane sjiitische fundamentalistische Hezbollah 
(Partij van God) wist zich al snel een machtspositie binnen de zwakke en 
verdeelde Libanese staat te verwerven. De sjiieten, in de Arabische wereld 
eeuwenlang een achtergestelde bevolkingsgroep, leken aan hun mars naar 
emancipatie te zijn begonnen.6

Autoritaire	regimes

De heersende (veelal seculiere) regimes van de overwegend soennitische 
Arabische landen voelden zich bedreigd door het veldwinnende radica-
lisme van zowel sjiitischen als soennitischen huize.

De kans dat er een verbond zou ontstaan tussen sjiitische en soenniti-
sche moslimradicalen was echter niet bijster groot. Beide groepen ston-
den theologisch lijnrecht tegenover elkaar. In de ogen van de soennitische 
fundamentalisten, met op de achtergrond Saoedi-Arabië, waren de sjiie-
ten immers welhaast ketterse afvalligen. Bovendien werd in de Arabische 
wereld het sjiisme geassocieerd met Perzisch nationalisme en wordt veel-
vuldig gerefereerd aan de slag bij Qadisiyah waarin in 636 de Arabieren de 
Perzen versloegen. In Arabische ogen is het Perzische Iran een historische 
vijand. Bovendien pretendeerde het Iraanse regime beter voor de belan-

Zowel de vs als Israël heeft 
de politieke ideologie van 
soennitisch-islamitische 
groepen onderschat
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gen van de Palestijnen en andere achtergestelden op te komen dan hun 
Arabische buren. Iran was daarbij ook niet bang het machtige Amerika uit 
te dagen.

In de jaren negentig ontstond Al Qaida, dat het herstel van het soenniti-
sche kalifaat nastreefde. Deze beweging keerde zich tegen alle vormen van 
modernisme en beschouwde de vs als de kwade kracht die erop uit was de 
islam te overheersen. Arabische heersers die met de vs samenwerkten, wa-
ren in de ogen van Al Qaida ‘huichelaars’ en geen ware moslims. De sjiieten 
zag men als doodsvijanden.

De meeste Arabische regimes waren inmiddels vooral bezig met over-
leven, bedreigd als zij zich voelden door de radicalen. Zij konden noch 
op het gebied van de Palestijnse kwestie, noch op dat van de hoognodige 
economische ontwikkeling op veel vooruitgang bogen. Samenwerken met 
de vs, hetgeen voor beide kwesties noodzakelijk leek, zou deze regeringen 
in de ogen van de eigen onderdanen maken tot marionetten van het Wes-
ten. Daarmee waren ze – net als de plo, die met Israël ging onderhandelen 
– voor een groot dilemma komen te staan. De door het Westen verlangde 
democratische hervormingen zouden de heersende kringen in diverse Ara-
bische landen in gevaar kunnen brengen, zoals bleek bij de verkiezingen 
in Algerije en in de Palestijnse gebieden. Arabische regimes berusten vaak 
op kleine groepen verwanten en zij zouden hun hele gemeenschap in hun 
val kunnen meeslepen. Het handhaven van een autoritaire bestuursstijl 
werd als gezien als noodzakelijk om te overleven. Beperkte democratische 
hervormingen waren dan ook vooral cosmetisch en voor de buitenwereld 
bedoeld.

Veel Arabische regimes zijn nu al decennia onafgebroken aan de macht, 
terwijl hun samenlevingen ondertussen belangrijke veranderingen heb-
ben ondergaan. De bevolkingsexplosie heeft gezorgd voor een omvang-
rijke jonge generatie, die meer kansen voor zich gaat opeisen. Bovendien is 
men door onderwijs, de nieuwe media en internet veel beter geïnformeerd 
dan in het verleden.7

Dilemma’s

De Arabische eenheid bestaat niet. Vanwege de uiteenlopende belangen 
van de zittende regeringen, die graag aan de macht willen blijven, bleef de 
inter-Arabische samenwerking zoals in de Arabische Liga grotendeels een 
dode letter. De achtergrond daarvan is dat ondanks overeenkomsten op het 
gebied van taal, cultuur en religie, er grote verschillen bestaan tussen de 
regio’s en bevolkingsgroepen die samen aangeduid worden als de Arabi-
sche wereld.
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In feite is die Arabische wereld een mozaïek van grote en kleine minder-
heidsgroeperingen, diverse etnische en religieuze gemeenschappen en 
stamverbanden. En ook daarbinnen heerst grote onenigheid en onzeker-
heid over de eigen positie en de verhouding tot het Westen.8

Binnen de Arabische wereld heerst grote onvrede over de stagnerende 
economische ontwikkeling, het gebrek aan vrijheden en de onmacht van 

regeringen om een vuist te maken 
tegen Israël. Vanwege de publieke 
opinie kunnen de regeringen het 
zich niet veroorloven te zeer en te 
openlijk aan de leiband van de VS 
te lopen. De Amerikanen worden 
immers vereenzelvigd met Israël 
en hebben in Arabische ogen Irak 
in chaos gestort, en daarmee onge-
wild de belangen van het vijande-
lijke Iran gediend. In kringen van 

radicale islamisten worden de Amerikanen gezien als beschermheer van 
dictatoriale en autoritaire Arabische regimes die zich in de praktijk opstel-
len als werktuigen van de Amerikaanse oliebelangen en Israël. Anderzijds 
zijn diezelfde regimes ook weer afhankelijk van Amerikaanse steun om te 
overleven.

Door tegemoet te komen aan islamitische wensen hoopt men de radicale 
fundamentalisten de wind uit de zeilen te nemen. In veel Arabische samen-
levingen is er sprake van een zogeheten ‘zachte islamisering’. In het dage-
lijks leven komt dit vooral tot uiting in moskeebezoek, kleding en symbo-
liek. De negatieve reacties hierop uit het Westen lijken juist een stimulans 
te zijn om deze eigen identiteit nog meer te benadrukken. Door deze maat-
schappelijke ontwikkeling kunnen religieuze minderheden in een moeilij-
ker positie komen. Daar waar de effectieve bescherming door de staat weg-
valt (Irak, Palestina) kunnen zij rechtstreeks het slachtoffer worden van 
moslimextremisten. Een beroep op steun vanuit het Westen, bijvoorbeeld 
door christenen, kan dan juist nog verder in hun nadeel werken.

Aan de andere kant vormen ook aanhangers van de politieke islam al-
lesbehalve een eenheid. Salafisten prediken een terugkeer naar de normen 
van de zuivere islam zoals die bestonden in de islamitische staat van de 
profeet. Maar hoe die normen precies waren en in de moderne tijd moeten 
worden toegepast, daarover verschillen ze grondig van mening. Er bestaan 
gemengde gevoelens tegenover de moderniteit. Enerzijds bewonderen 
aanhangers van de politieke islam de verworvenheden van het Westen. Er 
bestaat de neiging de technieken van het Westen over te nemen, maar de 

De Arabische wereld 
is een mozaïek van 
minderheidsgroeperingen, 
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gemeenschappen en 
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culturele achtergrond daarvan (het materialisme en de goddeloosheid) te 
verwerpen en de westerse invloeden zo mogelijk met de eigen wapenen 
(internet, video) te bestrijden.

In het bijzonder is er in fundamentalistische kringen een spannings-
veld tussen islam en democratie. Democratie kan een middel zijn om 
invloed uit te oefenen of zelfs de macht te veroveren. Anderzijds dient aan 
de wil van God de voorkeur gegeven te worden boven het werk van mensen-
handen. Ook over het gebruik van geweld bestaat grote onenigheid. Het 
ziet ernaar uit dat sommige groepen door hun gewelddadig karakter sym-
pathie en aanhang verliezen.

Een van de grootste uitdagingen zal zijn hoe aan een omvangrijke jonge 
generatie betere toekomstmogelijkheden moet worden geboden, met meer 

Talen

In het Midden-Oosten bestaan naast het Arabisch (met diverse regi-
onale dialecten) diverse andere taalgroepen: Koerdisch (Irak, Syrië, 
Turkije, Iran; onderling ook weer in diverse taalgroepen verdeeld), 
Perzisch (Iran), Berbers (diverse Berbertalen in Noord-Afrika), Ar-
meens (in de grote steden) en Turkmeens (Noord-Irak).

Religieuze	minderheden

De soennitisch-islamitische hoofdstroom naast vier rechtsscholen, 
diverse al dan niet mystieke broederschappen, orthodoxe en vrijzin-
nige stromingen, soms vermengd met elementen van volksgeloof.

De sjiitische minderheid (een meerderheid in Iran en Irak, minder-
heden in Libanon en de Golfstaten) kent ook weer diverse stromingen.

Daarnaast bestaan er kleinere (soms esoterische) heterodoxe sek-
tes, zoals de druzen (in Syrië, Libanon en Israël), de alawieten (tien 
procent van de bevolking van Syrië, maar wel in machtsposities), de 
yazidi (Irak), de mandeeërs (Zuid-Irak) en bahai (Iran).

De christenen zijn verdeeld in orthodoxe christenen en katholieke 
christenen (die het gezag van Rome erkennen). Zo zijn er Grieks-
orthodoxe, Grieks-katholieke, Armeens-orthodoxe, Armeens-katho-
lieke, Syrisch-orthodoxe en Syrisch-katholieke kerken. Koptische 
christenen maken ongeveer tien procent van de Egyptische bevolking 
uit. De maronitische christenen vormen in Libanon een belangrijke 
groep. Daarnaast kent het Midden-Oosten oude kerkgenootschappen 
als de jacobieten en de nestorianen (vooral in Irak).
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vrijheid en een rechtvaardiger verdeling van macht en rijkdom. Dat is in de 
tot op het bot verdeelde Arabische wereld geen geringe opgave. De opbouw 
van nieuwe democratische bestuursstructuren in Irak en Palestina belooft 
wat dat betreft tot op heden nog niet veel goeds voor de nabije toekomst.
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De opkomst van het postislamisme

In gesprek met Asef Bayat 

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

door Pieter Jan Dijkman

De politieke islam in de Arabische wereld maakt een omwenteling door, 
meent Asef Bayat, hoogleraar Cultuur en samenleving in het moderne 
Midden-Oosten. Hij ziet een opkomst van het postislamisme. ‘Er zijn 
islamitische ideologen die een eigen staat en wetgeving opeisen, de 
islamisten, aanhangers van de politieke islam. Maar je ziet ook steeds 
meer moslims die hun geloof verenigen met democratische waarden en 
vrijheden. Ze zijn moslim, democratisch en modern.’

Ja, er moet maar eens een punt worden gezet 
achter de discussie over de vraag of islam 
en democratie verenigbaar zijn, vindt Asef 
Bayat. Het is een theoretische en weinig zin-
volle discussie. ‘Het hangt er maar net van af 
hoe moslims hun Koran lezen en interprete-
ren.’ Liever houdt hij zich bezig met de vraag 
hoe en onder welke omstandigheden mos-
lims de democratische grondbeginselen om-
armen. En ja, hij is hoopvol gestemd. ‘Er is in 
het Midden-Oosten een kritische massa van 
gewone mensen die geloof en recht, islam en 
vrijheid, willen laten samensmelten.’

Prof. dr. Asef Bayat, in 1954 geboren in 
Iran, kiest zijn woorden zorgvuldig; hij 
praat op rustige toon, schuchter bijna.

Bayat geldt als kenner van de sociaal-
politieke ontwikkelingen in het Midden-
Oosten. In 1978 vertrok hij vanuit Iran naar 

het Engelse Canterbury. Zes jaar later pro-
moveerde hij aan de Universiteit van Kent op 
de rol van arbeiders tijdens de Islamitische 
of Iraanse revolutie van 1979. Tussen 1987 
en 2003 was hij hoogleraar Sociologie en 
Midden-Oostenstudies aan de Amerikaanse 
Universiteit van Caïro. Sinds 2003 is hij 
verbonden aan de Universiteit Leiden, eerst 
als wetenschappelijk directeur van het voor-
malige International Institute for the Study 
of Islam in the Modern World (isim), nu als 
hoogleraar Cultuur en samenleving in het 
moderne Midden-Oosten.

Eerder dit jaar verscheen van zijn hand 
Life as politics. How ordinary people change 
the Middle East. Het is te gemakkelijk om het 
Midden-Oosten weg te zetten als een regio 
van achterstand en extremisme, stelt hij. 
De these van Middle Eastern exceptionalism, 
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Midden-Oosten op een uitzonderlijke ma-
nier geneigd zijn tot continuïteit in plaats 
van verandering. Deze samenlevingen, die 
gevormd zijn door de cultuur of de manier 
waarop mensen hun leven leiden, worden 
diepgaand beïnvloed door hun belangrijkste 
religie, de islam. En omdat de islam – in de 
zin van doctrine of sharia – bijna niet ver-
andert, stagneren deze samenlevingen ook. 
Deze algemene en problematische gedachte 
heeft veel van het historisch onderzoek naar 
het Midden-Oosten beïnvloed. Nog steeds is 
het een populaire gedachte, hoewel er in-
middels ook een meer kritische wetenschap 
is ontstaan, zowel in het Midden-Oosten zelf 
als onder westerse onderzoekers.’

de gedachte dat de hele wereld verandert, 
behalve het Midden-Oosten, is hem veel te 
gemakkelijk. ‘Er is veel meer dynamiek dan 
wij in de media lezen.’

Het idee dat ‘de hele wereld verandert 
behalve het Midden-Oosten’ is niet nieuw. 
Kunt u dat historisch verklaren?

‘Het idee van de uitzonderingspositie van 
het Midden-Oosten is inderdaad niet nieuw. 
In feite is het terug te voeren op de negen-
tiende-eeuwse oriëntaalse geschriften over 
en observaties van het islamitische Midden-
Oosten. Het is gebaseerd op de algemene 
veronderstelling dat samenlevingen in het 
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we moeten, in de eerste plaats, voorzichtig 
zijn met het trekken van conclusies: in ons 
oordeel over culturen en maatschappijen 
in het algemeen mogen we ons niet alleen 
maar laten leiden door de veronderstelde 
“unieke” eigenschappen. En ten tweede is 
het de vraag in hoeverre we kunnen genera-
liseren. Hoe kunnen we stellen dat iedereen 
zich op deze manier gedraagt? Het is een feit 
dat landen en volken steeds meer intern dif-
ferentiëren als het gaat om cultureel gedrag. 
Bovendien zijn deze culturen ook aan het 
veranderen. Ze veranderen echter in onder-
scheiden mate en op verschillende schaal. 
Samenlevingen worden steeds meer hetero-

geen, en daardoor wordt het ook moeilijker 
om te generaliseren.’

Islam	en	democratie

Nee, Bayat houdt niet van al te grote woor-
den over ‘het Midden-Oosten’ of over ‘de dic-
tatuur’ in het Midden-Oosten. En ja, er moet 
maar eens een punt worden gezet achter de 
discussie over de vraag of islam en democra-
tie verenigbaar zijn. Al dat ‘getheoretiseer’ 
haalt niets uit.

Liever houdt hij zich bezig met de vraag 
hoe en onder welke omstandigheden mos-
lims de democratische grondbeginselen 
omarmen. In 2007 publiceerde hij Making 
Islam democratic. Social movements and the 
post-Islamist turn, een vergelijkende stu-
die van ontwikkelingen in Egypte en Iran. 
Waarom was er in het ene land wel ruimte 
voor democratische hervormingen, en in het 
andere niet?

De laatste jaren is de these van de uitzon-
deringspositie van het Midden-Oosten 
populairder dan ooit, zo schrijft u in uw 
Life as politics. Hoe verklaart u dat?

‘Ik denk dat het heel veel te maken heeft met 
de politieke ontwikkelingen in het Midden-
Oosten, vooral die ontwikkelingen die het 
Westen negatief beïnvloeden. En dan bedoel 
ik met name de opkomst van het nieuwe 
islamisme sinds de jaren zeventig, in het bij-
zonder sinds de Islamitische revolutie van 
1979 in Iran, gevolgd door de toenemende 
invloed van de politieke islam vanaf de jaren 
tachtig en negentig. Vooral de terroristische 
aanslagen van 11 september 2001 en de we-
reldwijde activiteiten van Al Qaida hebben 
meer dan ooit het zogenaamd ‘unieke’ en 
‘uitzonderlijke’ karakter van het Arabische 
en islamitische leven benadrukt.

Het radicalisme van bepaalde individuele 
islamitische immigranten in Europa heeft 
het negatieve beeld van veel Europeanen over 
moslims in het algemeen alleen maar beves-
tigd. Eerder heb ik dat genoemd het ‘neo-
oriëntalisme’ van hen die hun oordeel over de 
islamitische wereld baseren op datgene wat 
ze zien en ervaren met moslims in hun direc-
te omgeving, en dat ondanks het feit dat het 
religieus radicalisme het werk is geweest van 
een heel klein groepje moslims en Arabieren, 
en wordt afgekeurd door de miljoenen mos-
lims die gewoon hun leven in Europa leven.’

Hebben de aanhangers van het idee van 
de uitzonderingspositie van het Midden-
Oosten dan helemaal geen punt? In welk 
opzicht geeft u ze gelijk?

‘Vanuit een analytisch perspectief hebben 
bijna alle culturen en maatschappijen “uit-
zonderlijke” eigenschappen. Ik doel dan op 
onze keuken, de manier waarop we lopen 
of praten, vormen van begroetingen. Maar 

Theoretische discussies over de 
verenigbaarheid van islam en 
democratie halen niets uit
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met de islam op zich, maar te maken heeft 
met de politieke structuur van die landen 
en de belangen van de machthebbers. Toch 
heeft u de schijn tegen. Critici zeggen: er 
bestaat geen democratisch islamitisch 
land, verreweg de meeste moslimstaten 
hebben autoritaire regimes.

‘Dat klopt, veel moslimstaten in het Midden-
Oosten zijn autoritair. Maar het is niet waar 
dat “er geen enkel democratisch islamitisch 
land” bestaat. Er zijn verscheidene landen 
met een islamitische meerderheid die een 
electorale democratie hebben op een min of 
meer vergelijkbaar niveau als niet-moslim-
staten op het zuidelijk halfrond, zoals Tur-
kije, Indonesië, Senegal en Mali.

Natuurlijk, het democratisch gehalte van 
moslimstaten is onderwerp van discussie. 
Maar in feite waren westerse democratieën 
lange tijd ook niet zo democratisch als ze 
nu zijn. Democraten hebben ervoor gestre-
den om in hun samenleving het niveau van 
democratie te verhogen, zoals met de intro-
ductie van het stemrecht voor vrouwen. In 
veel moslimstaten speelt zich een ongeveer 
vergelijkbare strijd af.’

Voor u is de vraag niet of de islam ver-
enigbaar is met democratie of niet, maar 
eerder hoe en onder welke omstandighe-
den moslims de democratische grondbe-
ginselen omarmen. Wat zijn de voorwaar-
den voor een democratische hervorming?

‘Dat zijn er ten minste twee. Vooropgesteld, 
mijn vertrekpunt is: ik beschouw moslims 
als sociale wezens, en ik ga niet uit van de 
islam als een doctrine of de islamitische 
wet. Het is simpelweg een feit dat er in het 
leven van moslims meer is dan alleen de 
islam. Moslims, of het nu gaat om vrouwen, 
jongeren of arbeiders, zijn ook mensen die 
in hun primaire levensonderhoud moeten 

De vraag ‘Kan de islam samengaan met 
democratie?’ is volgens u de verkeerde 
vraag. Waarom?

‘Het is een verkeerde vraag omdat er in de 
islam op zichzelf, net als in andere religies, 
niets is aan te wijzen wat die islam verenig-
baar of niet verenigbaar maakt met democra-
tie. Het hangt er maar net van af hoe moslims 
hun Koran lezen en interpreteren. Er zijn 
moslims die vreselijk ondemocratisch zijn, 
net zoals je in Latijns-Amerika christelijke 
groeperingen had die collaboreerden met mi-
litair dictatorschap, terwijl andere christenen 
ertegen vochten. Er zijn ook miljoenen mos-
lims die smachten naar een democratisch 
systeem. Uit de uitgebreide en wereldwijde 
Gallup-peiling, gepubliceerd in het recent 
verschenen Who speaks for Islam? What a bil-
lion muslims really think, blijkt dat een grote 
meerderheid van de moslims verlangt naar 
een democratisch en betrouwbaar bestel.’

Toch gaat de discussie voortdurend over 
de vraag of de islam wel kan samengaan 
met democratie.

‘Ja, dat heeft verschillende oorzaken. Als 
eerste het “uitzonderingsperspectief ” op 
het Midden-Oosten, waarbij politieke pro-
blemen in de regio worden gekoppeld aan de 
islam. Ten tweede de nadrukkelijke aanwe-
zigheid van autoritaire regimes, zowel reli-
gieus als seculier, in landen in het Midden-
Oosten. Door middel van dwang en controle 
tarten ze de verlangens van hun bevolking 
naar gerechtigheid en betrouwbaarheid. Een 
derde oorzaak is de islamistische oppositie, 
de aanhang van de politieke islam, die vaak 
naar ondemocratische instrumenten grijpt.’

U stelt in Making Islam democratic dat 
het ondemocratische karakter van staten 
in het Midden-Oosten geen verband houdt 
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autoritair geluid, historiciteit in plaats van 
vastgelegde geschriften en de toekomst in 
plaats van het verleden.

Het lijkt mij waarschijnlijk dat elke mos-
lim die overtuigd is van deze samensmel-
ting, van religiositeit en recht, een demo-
cratische regering voorstaat. Dat betekent 
dat hij ook voorstander is van vrijheid van 
meningsuiting en organisatie, vrije verkie-
zingen, het meerderheidsbeginsel, en tege-
lijkertijd de bescherming van de rechten van 
politieke en religieuze minderheden.’

Hoe verklaart u de trend om elementen 
van democratie een plek te geven in de 
islam? Wat heeft de postislamistische 
beweging geïnspireerd?

‘In de eerste plaats worden moslims geïn-
spireerd door hun dagelijkse ervaringen en 
worstelingen. Veel gewone moslims ervaren 
en voelen in het alledaagse leven dat hun is-
lamitische regering hun belangen als vrouw, 
als jongere, als arbeider, als intellectueel, 
als rechthebbend burger, niet behartigt. Ze 
realiseren zich dat de vorm van islam die 
zij beleven, begrijpen en praktiseren ver 
verwijderd is van de vorm die de regering en 
islamistische bewegingen preken en pro-
pageren. In dat geval zijn ze al snel geneigd 
om afstand te nemen van zo’n regering door 
haar te kwalificeren als “onislamitisch” of 
“niet echt islamitisch”.

Een tweede inspiratiebron vormen re-
ligieuze intellectuelen en islamitische de-
mocraten. Zij kunnen systematisch, in hun 
toespraken of artikelen, uitdrukking geven 
aan de gevoelens van deze gewone mensen. 
Hiermee geven ze de burgers intellectuele 
steun en aan hun opvattingen een religieuze 
autoriteit en legitimiteit. In publieke arena’s 
bediscussiëren de intellectuelen de auto-
ritaire interpretatie van de islam en dagen 
deze uit. Zo kunnen vrouwelijke schrijvers 

voorzien. Soms hebben ze veel invloed, soms 
nauwelijks. Dat betekent dat ze in hun leven 
verschillende dingen nastreven.

De eerste belangrijke voorwaarde voor 
een “democratisering van de islam” is de 
ontwikkeling van een democratisch denk-
beeld over de islam bij alle moslims. Je moet 
hen laten beseffen dat moslims ook demo-
craten kunnen zijn, dat er niet noodzakelijk 
een conflict bestaat tussen hun moslim-zijn 
en het steunen van democratische denk-
beelden, en je moet democratische ideeën, 
instellingen en regeringen ondersteunen. 
Dit houdt in dat je sociale bewegingen van 
gewone mensen moet vormen door middel 
van onderwijs, debat, en activering, net zo-
als we zaken als onderwijs zien ontwikkelen 
in Iran, Turkije en Indonesië.

De tweede voorwaarde is van politieke 
aard. Er moet een kritische massa gemobili-
seerd worden. Deze moet diegenen uitdagen 
die bezit hebben genomen van de macht om 
te regeren en die door de inzet van een onde-
mocratische interpretatie van de islam hun 
autoritaire heerschappij rechtvaardigen. De 
essentie is om deze politieke strijd te win-
nen, om zo een evenwichtiger variant van de 
islam de overhand te laten krijgen.’

Postislamisme

Bayat wil niet somberen over het Midden-
Oosten. Hij constateert de opkomst van het 
postislamisme, een term die hij in 1996 in 
zijn essay ‘The coming of a post-Islamist so-
ciety’ introduceerde en die sindsdien in we-
tenschappelijke kring veel wordt gebezigd. 
Postislamisme is volgens de hoogleraar ‘een 
poging om geloof en recht, islam en vrijheid 
samen te laten smelten’.

‘De onderliggende principes van het 
islamisme worden op hun kop gezet door 
rechten te benadrukken in plaats van plich-
ten, pluraliteit in plaats van een enkelvoudig 
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De opkomst van het postislamisme
In gesprek met Asef Bayat 

de islam moet veranderen om het demo-
cratische ethos te kunnen omhelzen. Klopt 
dit, en zo ja, op welke manier is de blik op 
de islam aan het veranderen in de har-
ten en hoofden van de postislamistische 
beweging?

‘Dit is een cruciale vraag. In feite heeft ze 
betrekking op de algemene vraag hoe per-
cepties van mensen veranderen. In het geval 
van postislamisme heeft deze verandering 
veel te maken met de alledaagse ervaringen, 
zoals ik zojuist al zei. Miljoenen gewone 
mensen – jongeren, vrouwen, studenten, 
ambtenaren, de religieuze en etnische min-
derheden – staan in hun dagelijks bestaan 
voor grote uitdagingen wat hun welzijn en 
welvaart betreft. Zij raken vervreemd van de 
islamistische staat of beweging. Door hun 
dagelijks gezeur en geklaag en hun opstan-
digheid komt de aandacht wel op de onder-
liggende problemen te liggen. Dat dwingt 
de politieke en religieuze autoriteiten op 
hun beurt om deze problemen te erkennen. 
Op het moment dat de islamistische macht-
hebbers en ideologen de problemen onder 
ogen zien, zouden ze zich genoodzaakt kun-
nen voelen af te zien van hun islamistische 
project, bijvoorbeeld vanuit de noodzaak 
van integratie van het van hen vervreemde 
bevolkingsdeel. Dit kan de weg openen voor 
een postislamistische samenleving.

Wat ik nu vertel heeft direct betrekking 
op de landen waar het islamisme aan de 
macht is. Maar hoe zit het met de landen 
waar islamisme in de oppositie zit? In zulke 
gevallen is het mogelijk dat de gewone man 
of de leiders van mening veranderen door 
simpelweg te kijken naar de regio’s waar het 
islamisme in de praktijk is uitgeprobeerd 
– waar een islamitische politieke macht in 
aanraking kwam met tegenstellingen, ver-
vreemding en tegenspraak. De voorstanders 
van de islamistische beweging zouden dan 

en activisten de traditionele religieuze auto-
riteit uitdagen door een “op de vrouw ge-
richte” interpretatie van religieuze teksten 
naar voren te brengen, die mogelijkheden 
biedt voor de rechten van de vrouw en deze 
rechten een plaats geeft binnen de islam.

Het is heel belangrijk om een kritische 
massa van gewone mensen, gewone vrou-
wen te hebben, die voelt dat de evenwichtige 
interpretaties van intellectuelen op één lijn 
staan met het alledaagse leven. Op die ma-
nier kunnen deze mensen een sociale kracht 
van belang vormen.’

Postislamisme wil het monopolie van 
de religieuze waarheid afbreken. Speelt 
het islamitische geloof nog een rol in de 
postislamistische beweging? Op welke 
manier?

‘Postislamisten zijn geen filosofische secu-
lieren; ze moedigen het niet aan om de rol 
van religie in de maatschappij te reduceren 
of haar strikt privé te maken. Postislamisme 
is eerder de beweging en het project van 
gelovigen; zij die religie op een positieve 
manier waarderen, zij die zich druk maken 
over de wereld van spiritualiteit, religieuze 
ethiek en moraal. Ze vinden dat religie in 
principe goed is voor mensen, voor de sa-
menleving en voor de wereld als geheel. Ze 
willen religiositeit en vroomheid in de maat-
schappij bevorderen. In politieke zin zijn ze 
wel seculier, aangezien ze pleiten voor een 
scheiding van religie en staat. En ze vinden 
dat religieuze instituten geen bevoorrechte 
positie zouden moeten genieten ten opzich-
te van andere sociale of politieke instituten.’

In Life as politics schrijft u dat postisla-
misme als doel heeft de kloof tussen islam 
en democratie in de islamitische maat-
schappij te overbruggen. U suggereert 
hiermee dat de traditionele perceptie van 
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heerschappij niet juist het falen van de 
postislamistische beweging zien? Wat is 
de les die we kunnen trekken uit zijn lei-
derschap?

‘Ja, in een bepaald opzicht weerspiegelt 
Ahmadinejad het falen van de postislamis-
tische beweging. De macht van de conserva-
tieve islamisten – de rechterlijke macht, mi-
litaire macht en het bewind van de hoogste 
leider – is heel dwingend aanwezig. De hef-
tige beschuldigingen over enorme fraude bij 
de presidentiële verkiezingen van juni 2009 
laten duidelijk zien dat het postislamisme 

wordt teruggedrongen door pure onwettig-
heid, fraude en geweld van de overheid.

Maar op een ander niveau is het postisla-
misme nog steeds kerngezond en sterk. Ik 
doel dan op de maatschappij: de overgrote 
meerderheid van de burgers staat niet ach-
ter het islamistische bewind. In dat opzicht 
heeft de postislamistische beweging niet 
gefaald. Ze zoekt naar een politieke gelegen-
heid om haar visie en idealen om te kunnen 
zetten in regeringsmacht.’

Steunt u de postislamistische beweging?

‘Ik vind de opkomst van het postislamisme – 
tegen de achtergrond van het islamisme dat 
sinds de jaren tachtig op ondemocratische 
wijze aan de macht is – een welkome ontwik-
keling, omdat het een democratische en op 
recht gebaseerde politiek kan en zal aankon-
digen, zelfs als het zich soms laat inspireren 
door een religieus vertoog.

kunnen kiezen voor postislamisme al voor-
dat er zelfs maar geëxperimenteerd is met 
een islamistische regering.’

U hebt de situatie in Iran vergeleken met 
de situatie in Egypte. Er is in Iran een 
islamitische revolutie geweest, in Egypte 
niet. Wat was het verschil tussen deze 
landen?

‘Over het algemeen veronderstelt elke ver-
gelijking bepaalde overeenkomsten. In het 
geval van Iran en Egypte gaat het dan om een 
redelijk overeenkomstig economisch model, 
dezelfde bevolkingsgrootte, een vergelijk-
bare populatie moslims, ongeveer dezelfde 
betekenis voor de regio en eenzelfde ver-
wantschap met het Westen.

Maar er waren ook aanzienlijke ver-
schillen. Iran was aan de vooravond van 
de revolutie van 1979 twee keer zo rijk als 
Egypte. Iran had een redelijk geschoolde en 
vermogende middenklasse, Egypte had een 
redelijk geschoolde maar minder vermo-
gende middenklasse. De Iraanse geestelijk-
heid was onafhankelijk, die van Egypte was 
behoorlijk afhankelijk van de staat. Er was in 
Egypte een geciviliseerde samenleving, met 
meer persvrijheid, politieke partijen, ngo’s, 
vakbonden, studentenorganisaties, en een 
sterke islamistische beweging zoals de 
Moslim Broederschap. Het Iran van de jaren 
zeventig miste dit alles in grote mate. Het 
gevolg was dat in Iran de tegenstand, die van 
onderaf opkwam, zich direct tegen de staat 
keerde, wat leidde tot de revolutie. De tegen-
stand van Egypte daarentegen was omge-
ven door de geciviliseerde samenleving. In 
Egypte kwam het daarom tot – islamitische 
– hervorming en verandering.’

De huidige Iraanse president, Mahmoud 
Ahmadinejad, heeft een islamistische en 
conservatieve visie en moraal. Laat zijn 

De overgrote meerderheid 
van de Iraanse burgers staat 
niet achter het islamistische 
bewind van Ahmadinejad
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Ligt er volgens u nog een taak voor de wes-
terse wereld? Wat kan het Westen doen om 
landen in het Midden-Oosten democra-
tisch te maken? Of moet het zich afzijdig 
houden?

‘Ik vind dat het Westen zeker een rol moet 
spelen. De westerse overheden of burger-
lijke organisaties zouden eenvoudigweg 
kunnen luisteren naar de democratische 
oppositie in het Midden-Oosten. Op die ma-
nier zouden ze erachter kunnen komen wat 
voor steun de oppositie wil. Wat westerse 
landen niet moeten doen, is ervan uitgaan 
dat ze weten wat de democratische of postis-
lamistische bewegingen nodig hebben, met 
als gevolg dat ze eenzijdig, zonder overleg, 
handelen. Dat kan een averechtse werking 
hebben.’

Maar het is belangrijk te bedenken dat 
het postislamisme nog maar een heel jonge 
beweging is en dat velen in de moslimwereld 
in een fase zitten van experimenteren, uit-
denken en evalueren. Veel is nu nog ondui-
delijk; pas als de postislamistische beweging 
zal opklimmen tot de staatsmacht kan je er 
echt iets over zeggen. Hoe gaat het postis-
lamisme bijvoorbeeld om met liberalisme, 
met individuele vrijheid? Hoeveel individu-
ele vrijheid is nodig? Wat als deze vrijheid 
hun religieuze ethiek schendt? Deze vraag-
stukken zijn nog niet opgelost.

Ik moet hier wel bij zeggen dat ook in veel 
westerse landen deze vraagstukken nog niet 
zijn opgelost, vooral in de Verenigde Staten. 
Neem alleen al de felle discussies in de vs	

over de grens tussen individuele expressie 
en pornografie, of over abortus.’
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De auteur is journalist, gespecialiseerd in de Arabische en islamitische wereld. Hij 
schreef onder meer Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten (2006).

Nieuwsmedia geven onvermijdelijk een vertekend beeld 
van de werkelijkheid, zelfs als iedereen zijn werk goed doet. 
Berichtgeving is altijd in zekere mate gefilterd, vervormd, 
gemanipuleerd, versimpeld en partijdig en nooit objectief. 
Zeker bij de beelden over het Midden-Oostenconflict is dat het 
geval. Helaas durft het vaderlandse media-establishment 
het niet aan over deze onvermijdelijke vertekeningen in debat 
te gaan met het publiek.

door Joris Luyendijk

Vertekend beeld Midden-
Oosten onvermijdelijk

Stel,	je	schrijft	een	boek	met	als centrale boodschap dat in de media 
iedere boodschap vervormd doorkomt. Het boek is een succes, waarop 
de media erover gaan berichten. Maar wat gebeurt er? De boodschap dat 
iedere boodschap in de media vervormd doorkomt, komt zelf ook weer 
vervormd door.

Dit overkwam mij na de publicatie van mijn boek Het zijn net mensen 
in juni 2006. Aan de hand van mijn ervaringen tussen 1998 en 2003 als cor-
respondent in het Midden-Oosten probeer ik in dat boek te analyseren 
waarom de massamedia het beeld van het Midden-Oosten geven dat ze 
geven. Centraal staat de constatering dat bij de vergaring en weergave van 
informatie mechanismen optreden die buiten de invloed liggen van cor-
respondenten en redacties, maar die een verregaande invloed uitoefenen 
op wat de nieuwsmedia van de wereld kunnen laten zien. Deze mechanis-
men zorgen voor een onvermijdelijk gefilterd, vervormd, gemanipuleerd, 
versimpeld en partijdig beeld. Hier kan niemand iets aan doen; de wereld 
leent zich maar ten dele voor waarheidsvinding, en objectiviteit is nu een-



Joris	Luyendijk

Vertekend beeld Midden-Oosten onvermijdelijk

51

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

maal een illusie. Het is niet de schuld van journalisten, correspondenten 
en nieuwsmedia dat ze zo’n vertekend beeld geven van de wereld, maar 
het is wel hun verantwoordelijkheid dit open met hun publiek te delen, 
zodat dit publiek beter gaat snappen wat het allemaal niet kan weten, en 
hoe complex de wereld in elkaar steekt. Deze verantwoordelijkheid nemen 
hoofdredacties en journalisten nu niet, en dat is een ernstig tekort.

Ziedaar de boodschap van Het zijn net mensen. Er waren uitzonderin-
gen ten goede, maar uiteindelijk maakten het blad De Journalist, een flink 
aantal columnisten en de samenstellers van een tegenboek, Het maakbare 
nieuws, ervan: ‘Luyendijk zegt dat het werk van correspondenten zinloos 
is.’ Niet dus.

Tja. Nu had ik mijn schouders kunnen ophalen en zeggen quod erat de-
monstrandum. Maar de nieuwsmedia zijn te belangrijk om er de schouders 

over op te halen. Mijn boek werd 
gekocht door meer dan een kwart 
miljoen mensen, en was daarmee 
een van de best verkochte non-
fictieboeken van de afgelopen jaren. 
Dit duidt op massale belangstelling 
voor journalistiek over journalis-
tiek, voor uitleg hoe het gemedi-

eerde deel van ons wereldbeeld tot stand komt. De populariteit van het 
boek bood ook een kans om hardop na te denken en te experimenteren met 
inhoudelijke innovatie van de journalistiek.

Dit is niet gebeurd. Ik ben evenmin kapotgemaakt, zoals Nederlandse 
klokkenluiders in de bouw of bij Defensie wel overkwam – waarvoor dank 
en zelfs hulde. Maar het vaderlandse media-establishment heeft zich laten 
kennen als een aartsconservatief bolwerk dat veranderingen alleen accep-
teert wanneer die de status-quo ongemoeid laten, of juist versterken. Erger 
nog, het wil soms niet eens erkennen dat er een probleem is.

Objectiviteit	is	onmogelijk

Het basisuitgangspunt van Het zijn net mensen is een inzicht dat in de fi-
losofie, sociale wetenschappen en geschiedkunde al minstens een eeuw 
staat: wij ontdekken niet de wereld, maar construeren een beeld daarvan. 
Die constructie vindt plaats op basis van onvolledige en gekleurde bron-
nen, waarna de representatie van die bronnen ook weer onvermijdelijk 
onvolledig en gekleurd is.

Dit alles was mij al bijgebracht tijdens mijn studie antropologie, en 
de kloof tussen beeld en werkelijkheid had ik al in de praktijk bevestigd 

Het Nederlandse media-
establishment heeft zich 
laten kennen als een 
aartsconservatief bolwerk
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gezien tijdens mijn veldwerk onder studenten in Egypte. Het idee van Het 
zijn net mensen was om mijn ervaringen als correspondent te gebruiken ter 
illustratie van deze tijdloze mechanismen rond representatie, aangevuld 
met mechanismen die specifiek zijn voor het Midden-Oosten en voor de 
nieuwsmedia.

Na veel strepen en samenvoegen kwam ik op vijf hoofdmechanismen, de 
eerder genoemde reeks gefilterd, vervormd, gemanipuleerd, partijdig en 
versimpeld.

Voordat ik deze vijf mechanismen afloop, eerst een belangrijke kantte-
kening. Bij de receptie van mijn boek blijken mensen – niet alleen in Ne-
derland maar ook in de acht andere landen waarin het inmiddels verscheen 
– de grootste moeite te hebben om de media op systeemniveau te analy-
seren. Men neigt er steeds naar om het falen van de media toe te schrijven 
aan individuele journalisten die zich niet houden aan hun beroepscodes: 
ze checken hun feiten niet, doen niet aan wederhoor, citeren verkeerd of 
verzinnen dingen. Dit gebeurt inderdaad, en je zou willen dat de Raad voor 
Journalistiek scherpere tanden kreeg.

Laat ik zulke falende individuen aanduiden als mediakritiek 1. De impli-
catie is: we zouden een objectief beeld van de wereld kunnen krijgen als die 
journalisten de boel niet belazerden. Deze gedachte is even wijdverbreid 
als naïef. Er bestaat niet zoiets als een objectieve journaaluitzending of 
krantenpagina – bij welke objectieve bron zou je kunnen controleren of het 
inderdaad objectief is geweest? En hoe stellen we de objectiviteit van die 
bron dan weer vast? Journalistiek gaat over feiten, ja, maar om te kunnen 
beslissen welke feiten je gaat brengen, vanuit welke invalshoek, met welke 
gehoorde partijen en in welke terminologie, voor al deze beslissingen heb 
je een opinie nodig. Een opinie over wat belangrijk is, wat daarbinnen de 
belangrijkste vraag is, en wie daar dan iets over mag zeggen.

Een analyse en kritiek van zulke selecties noem ik mediakritiek 2. Mijn 
vermoeden is dat de revitalisatie van de kwaliteitsjournalistiek ligt in de 
omarming van deze mediakritiek, maar daarover een andere keer. Hier 
gaat het over de diagnose van de patiënt, niet over de behandelwijze.

Mediakritiek 2 gaat dus niet over wat er gebeurt als journalisten fouten 
maken. Het gaat juist over wat er gebeurt als journalisten geen fouten ma-
ken, als ze zich keurig houden aan alle regels van hun beroep.

Voordat ik de vertekenende mechanismen in het Midden-Oosten be-
handel nog een laatste parallel: de advocatuur. Kritiek daarop van soort 1 
betreft advocaten die hun codes overtreden en bijvoorbeeld verklaringen 
vervalsen, meineed plegen, zittingen niet voorbereiden of te veel uren 
schrijven. Allemaal schandalig, en als het goed is treedt de Orde van Advo-
caten ertegen op. Maar in een rechtsstaat zitten nog steeds dingen scheef, 
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zelfs als alle betrokkenen zich aan de regels houden: rijke burgers genieten 
meer rechtsbescherming dan arme, simpelweg omdat tien ingekochte 
advocaten meer kunnen dan eentje pro Deo; rechters werken altijd onder 
tijdsdruk en zijn mensen van vlees en bloed; sommige verdachten drukken 
zich nu eenmaal minder goed uit dan andere; cultuurverschillen werken 
door in de wijze waarop verdachten berouw tonen. Een analyse van zulke 
mechanismen is rechtsstaatkritiek 2: wat gaat er mis wanneer alles goed 
gaat? Zulke kritiek is bijzonder impopulair bij utopisten die geloven in de 
maakbare samenleving. Op dezelfde manier is mediakritiek 2 enorm impo-
pulair bij utopisten die geloven in de kenbare samenleving.

Het	Midden-Oosten

Op naar het Midden-Oosten dan. De beeldvorming is allereerst gefilterd. 
Dit wil zeggen dat het aller-, allergrootste deel van de werkelijkheid van 
die dag buiten beeld blijft, hetzij omdat het niet als nieuwswaardig werd 
geselecteerd, of omdat het zelfs niet werd opgetekend. Verkeersdoden gel-
den niet als nieuws, ook al sterven er jaarlijks in Israël meer mensen op weg 
naar een terreuraanslag dan bij zo’n aanslag zelf. Het grootste bloedbad in 
het Midden-Oosten is het verkeer, maar nieuws is het niet.

Fundamenteler is de situatie in dictaturen. Dat zijn systemen die over-
leven dankzij hun non-transparantie. Westerse journalistiek is ontstaan in 
rechtsstaten, systemen die juist worden gekenmerkt door transparantie. 
In een rechtsstaat laten mensen zich citeren, want ze weten dat de staat 
hen niet zomaar kan oppakken voor hun uitspraken. In een rechtsstaat 
moet de overheid ook allerlei feiten en statistieken openbaar maken, en 
kunnen vrije burgers zich organiseren in verbanden, die zich weer kunnen 
laten gelden in een publieke opinie, die functioneert als een soort markt 
voor de populariteit van ideeën.

In een dictatuur zit dat allemaal heel anders. In feite is daar geen publie-
ke opinie zoals wij die kennen. De dictator gebruikt woorden als president, 
parlement, politie en pers, maar achter die façade gaat een wezenlijk an-
der systeem schuil. Het probleem is nu dat van westerse correspondenten 
wordt verwacht dat ze met dezelfde methodes berichten over dictaturen 
als over democratieën. Dus check en dubbelcheck, en citeren met naam en 
toenaam. Helaas ben je wel gek wanneer je je in een politiestaat uitlaat over 
kwesties, en verifieerbare feiten zijn er nauwelijks. Gevolg: het beeldbepa-
lende headline news over de Arabische dictaturen beperkt zich tot die paar 
zaken die controleerbare feiten produceren: bijeenkomsten van de Arabi-
sche Liga, natuur- en vliegrampen, aanslagen…

In achtergrondrubrieken kan iets meer worden toegelicht, maar ten 
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eerste volgt bijna niemand die, en fundamenteler: zolang een nieuwsme-
dium zich voorstaat op zijn betrouwbaarheid – en het is moeilijk een an-
dere legitimatie voor nieuwsmedia te stellen – kun je moeilijk persoonlijke 
impressies ten beste geven waarvan niemand weet hoe ver die reiken. Het 
probleem is niet dat je in dictaturen heel moeilijk achter de situatie komt, 
het probleem is dat niemand dit kan; dat maakt die dictaturen zo taai. Als 
meer mensen in een dictatuur wisten wie precies wat uit de staatskas heeft 
gestolen, en als meer mensen zouden weten waar precies hun mogelijke 
medestanders zaten voor de oprichting van een sterke oppositie, dan zou 
die dictatuur niet lang meer meegaan.

In dictaturen blijft dus enorm veel buiten beeld omdat het buiten de 
mallen van de journalistiek valt, en erger nog: het belangrijkste van die 
samenlevingen blijft vrijwel onbenoemd. De Pinochets van nu wonen in 
de Arabische presidentiële paleizen, vrijwel allemaal royaal gesteund met 
geld, wapens, technologie en informatie van westerse regeringen. Voor Al 
Qaida is die westerse steun een van de belangrijkste drijfveren. Toch is er 
in de westerse publieke opinie nauwelijks aandacht voor die steun; sterker 
nog, tal van denkers beweren dat het Westen staat voor vrijheid en verlich-
ting. Niet in de Arabische wereld.

Zo komen we op de tweede vertekening: vervorming. Er blijft veel buiten 
beeld bij nieuws, en wat in beeld komt is vaak iets anders dan het lijkt. Een 
demonstratie in Syrië is eigenlijk geen demonstratie, want je hebt daar geen 
vrijheid van associatie. Essentiële concepten als ‘dictatuur’ of ‘bezetting’ 
betekenen waarschijnlijk iets heel anders voor westerlingen die hun hele le-
ven in kinderboerderij De Lage Landen hebben rondgelopen. Beter gezegd: 
zulke westerlingen hebben simpelweg geen idee wat zo’n systeem inhoudt.

Ten derde is nieuws ook gemanipuleerd, omdat betrokkenen snappen 
dat beeldvorming van invloed is op de wereld waarover die beeldvorming 
weer gaat; de feedback loop. Israëlische regeringen investeren miljoenen 
in pr-campagnes. Een vaak onderschatte vorm van manipulatie is ook het 
weghouden van journalisten. Saddam Hoessein was verantwoordelijk 
voor een veelvoud van de burgerdoden die Ariel Sharon op zijn geweten 
had. Maar Saddam hield journalisten weg bij zijn slachtoffers. Israël is een 
rechtsstaat, weliswaar onder grote druk, maar het laat journalisten onver-
gelijkbaar veel meer vrijheid dan dictaturen. Het eindresultaat is dat een 
Israëlische mensenrechtenschending extreem veel meer media-aandacht 
genereert dan een Iraakse, of een Soedanese, of een Congolese. En som-
mige journaaldenkers gaan denken: Israël is een van de grootste schurken-
staten ter wereld. Quod non.

Ten vierde: nieuws is ook partijdig, bijvoorbeeld omdat sommige partijen 
veel beter manipuleren dan andere. Als een Israëlische woordvoerder tegen-
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over een Palestijnse staat, dan heeft de eerstgenoemde vele uren mediatrai-
ning achter de rug, en heeft hij de beschikking over een uitgekiende facts-
heet en mediastrategie. De Palestijnse woordvoerders doen vaak maar wat.

Nog afgezien hiervan is de keuze voor onderwerpen, invalshoeken, ter-
minologie en te horen partijen nooit neutraal. Is een terreuraanslag in Tel 
Aviv met drie doden meer nieuws dan een Israëlisch bombardement op 
Gaza met hetzelfde aantal slachtoffers? En als het evenveel nieuws is, waar-
mee begin je dan? Noem je het een terreuraanslag of een verzetsdaad, een 
bombardement of een preventieve operatie? En wie mogen er daarna de 
situatie definiëren, woordvoerders van beide regeringen, of van de vredes-
beweging? Ja, journalistiek is meer dan één kant laten horen, alleen: er zijn 
vaak wel acht kanten en partijen.

De Palestijnse Autoriteit zegt: het probleem is bezetting. Israëlische re-
geringen zeggen: het probleem is terrorisme. Nieuws over terrorisme helpt 
de Israëlische kant, en nieuws over de humanitaire impact van bezetting 
de Palestijnse. Het begint al met de term ‘vredesproces’. Volgens partijen 
als Likoed en Hamas moet die tussen aanhalingstekens worden geplaatst, 
omdat er volgens hen helemaal geen vredesproces gaande was. Wat te 
doen? Tussen aanhalingstekens of niet?

Nieuws is ook partijdig omdat sommige fenomenen zich beter lenen 
voor televisiebeelden dan andere. Er sterven veel meer Palestijnse burgers 
door de Israëlische bezetting dan Israëlische burgers door Palestijnse aan-
slagen. Aanslagen zijn echter spectaculair en mediageniek: een foto van 
een opgeblazen bus heeft veel meer zeggingskracht dan een foto van een 
bezettingssoldaat. Niemand kan hier iets aan doen, maar het beïnvloedt 
wel de perceptie.

Ten slotte en ten vijfde is alle weergave versimpeld, zoals ik het ook hier 
korter moet houden dan ik zou willen. Ik zou bijvoorbeeld veel meer heb-
ben willen zeggen over het probleem dat sommige partijen geen woord-
voerders hebben, zoals Al Qaida, en dat het Nederlandse publiek vertrouw-
der is met de trauma’s van de ene partij (Holocaust) dan met die van de 
andere (kolonialisme), enzovoort.

Dialoog

Deze vijf mechanismen kleuren sterk het beeld van het Midden-Oosten. 
Het lijkt mij essentieel om met het publiek de dialoog aan te gaan over deze 
vertekeningen, want als je beter begrijpt wat je niet kunt weten, en wat er al-
lemaal nog meer te weten valt, dan snap je toch nog meer van de wereld dan 
zonder die wetenschap. Helaas hebben hoofdredacties, afgezien van enkele 
cosmetische aanpassingen, geen zin in zo’n dialoog. Het is niet anders.
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De auteur is universitair docent aan de vakgroep Arabische en islamitische studiën 
van de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in Leiden op een onderzoek 
naar hedendaagse Arabische beeldvorming over ‘het Westen’. Eind 2010 verschijnt 
van zijn hand het boek Occidentalisms in the Arab World. Ideologies and images of 
the West in the Egyptian media.

De beeldvorming in het Midden-Oosten over het Westen 
wordt, net als de beeldvorming in Europa over de Arabische 
wereld, mede gevoed door ideologie. In Egypte, waar 
verschillende maatschappelijke stromingen elkaar 
bestrijden, bestaat geen eenduidig beeld over het Westen. 
Islamisten beschouwen het Westen als een oervijand, liberale 
kranten en intellectuelen achten het Westen wel verenigbaar 
met de islam.

door Robbert Woltering

Occidentalismes, of 
beeldvormingen over het 
Westen

Sinds	het	einde	van	de	Koude	Oorlog is sprake van een gestaag 
groeiende interesse in de beeldvorming over het begrip ‘het Westen’. Niet 
alleen in het Westen zelf, maar ook daarbuiten bestaat dit begrip als een 
alomtegenwoordige verwijzing naar iets wat machtig maar ook diffuus 
is. Tegelijk met de discussie over het Westen is langzamerhand ook een 
onderzoeksgebied ontstaan dat zich bezighoudt met de bestudering van 
de betekenissen die worden gegeven aan het begrip ‘het Westen’. Bestu-
dering van ‘beeldvorming van het Westen’ of occidentalisme heeft zich 
gericht op verschillende tijden en plaatsen. In deze bijdrage zal occiden-
talisme in de hedendaagse Arabische wereld, in het bijzonder Egypte, 
centraal staan.
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Saids	Orientalism

De term occidentalisme roept onmiddellijk het bekendere begrip oriën-
talisme op, evenals de vader van dit begrip, de Palestijns-Amerikaanse 
literatuurwetenschapper Edward Said (1935-2003). Said betoogde dat de 
westerse beeldvorming over ‘de Oriënt’ grotendeels was gebaseerd op 
ideaal- en contrastbeelden van de ontwikkelde, rationele, ondernemende 
mens in het christelijk-Europese Westen, tegenover de dromerige, fleg-
matische en passieve inboorling van de rijkelijk vaag omgrensde Oriënt. 
Said deconstrueerde wat hij het oriëntalistische discours noemde, in die 
mate dat zijn conclusie luidde dat ‘de Oriënt’ in wezen niet meer was dan 
een Europese constructie van de ideale Ander, een stereotype beeld dat de 
koloniale machtsverhoudingen legitimeerde. De vraag is uiteraard of er 
ook gesproken kan worden van een gelijksoortig discours over het Westen, 
waarin het Westen de rol van de stereotype Ander toebedeeld krijgt. Said 
was oorspronkelijk van mening dat er van een occidentalistische tegenhan-
ger geen sprake kon zijn: ‘No one is likely to imagine a field symmetrical to 
Orientalism called Occidentalism.’1 Later is hij hierop teruggekomen, toen 
hij inzag dat ook het begrip ‘Westen’ een ‘ideologische fictie’ was, dat zo 
veel mogelijk vermeden moest worden.2

De reden waarom Said aanvankelijk zo sceptisch stond tegenover oc-
cidentalisme, was gelegen in het feit dat machtsverhoudingen een cruci-
aal ingrediënt vormden (en vormen) van het oriëntalisme. De Europese 
politiek-economische dominantie over de Oriënt en de daarmee gepaard 
gaande fysieke aanwezigheid van Europeanen in die Oriënt maakten het 
mogelijk dat er een dominant discours ontstond over de Oriënt waaraan 
de oosterling zelf geen deel had, en waarop hij ook geen invloed kon uitoe-
fenen. Zolang er geen sprake is van een omdraaiing van de machtsverhou-
dingen, kon er dus ook geen bijbehorend occidentalisme ontstaan. Said 
is bekritiseerd voor deze al te simpele redenering, die ironisch genoeg de 
Oriënt veroordeelt tot een passieve rol. Nieuwe onderzoeken naar beeld-
vorming en naar processen van identiteits- en alteriteitsvorming zoeken 
juist naar universeel geldige processen, waarin weliswaar machtsverhou-
dingen een centrale rol blijven spelen, maar waarin iedereen wordt geacht 
de macht tot beeldvorming te bezitten.

Het	Westen	als	splijtzwam

Sinds het eind van de Koude Oorlog staat de betekenis van het begrip Wes-
ten ter discussie. Niet langer kan het Westen primair worden gedefinieerd 
als de vrije, kapitalistische wereld, om de eenvoudige reden dat daarmee 
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onvoldoende afbakening wordt gerealiseerd. De vrije markt regeert inmid-
dels ook in Rusland. Het spook van het communisme waart alleen nog rond 

in Noord-Korea en Cuba, en dat is 
niet genoeg om het Westen tegen te 
definiëren. Wereldwijd wordt het 
Westen meer en meer als cultuur-
stelsel gezien, als een beschaving. 
Ook in de Arabische wereld wordt 
uit onderzoek naar begripsvorming 
over het Westen in de media duide-
lijk dat vanaf het begin van de jaren 
negentig het Westen steeds minder 

als kapitalistisch machtsblok, en steeds meer als culturele regio wordt 
besproken.

Deze ontwikkeling is vooral te koppelen aan de opkomst van een reli-
gieus-conservatief discours, dat de islam als moreel ijkpunt voor zowel 
de burger als de staat beschouwt. Deze veelvormige islamistische hoek 
heeft een lange traditie in het schetsen van het Westen als vijand van de 
islam. Toen Willy Claes, de toenmalige secretaris-generaal van de navo, 
in februari 1995 opmerkte dat de militante islam mogelijk een nog groter 
gevaar was dan het communisme was geweest, ging dit in de Arabische 
wereld niet onopgemerkt voorbij. In Egyptische media waren het vooral de 
islamistische kranten die hierin het bewijs zagen van het anti-islamitische 
karakter van de navo en het Westen. Ook als we kijken naar het verzameld 
werk van Muhammad al-’Imara, een prominente islamistische intellec-
tueel uit Egypte, zien we dat vijandbeeld veel terugkomen. Imara schrijft 
columns in diverse grote Egyptische kranten, is regelmatig op televisie en 
publiceert met grote regelmaat boeken die veelal gaan over de islam in rela-
tie tot de moderne wereld. Imara betoogt dat het Westen in essentie onder-
drukkend is. Al vóór de komst van islam, schrijft Imara, werden de mensen 
in het Midden-Oosten onderdrukt door ‘westerse imperialisten’, zoals 
Alexander de Grote, de Romeinen en de Byzantijnen. De islam bevrijdde 
het Midden-Oosten van deze onderdrukkers en sindsdien heeft het Westen 
een hekel aan de islam. Volgens Imara is er een soort ‘eeuwig Westen’, dat 
altijd al bestond en kwaadaardig was. Het Westen is bij Imara meer dan een 
erfvijand, het is een oervijand. Het hier geschetste dichotome wereldbeeld 
heeft zijn aanhangers niet alleen in islamistische hoek. In wezen is het niet 
meer dan het spiegelbeeld van een gelijksoortig wereldbeeld dat door velen 
in Europa en de Verenigde Staten wordt gehuldigd: het Westen en de islam 
zijn verwikkeld in een al veertien eeuwen durende strijd waarin de volgelin-
gen van Mohammed elke ‘ongelovige’ het mes op de keel zetten.

In de Arabische wereld wordt 
het Westen steeds minder als 
kapitalistisch machtsblok en 
steeds meer als culturele regio 
besproken
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Zo stellig als Imara en andere islamisten zijn over de onverenigbaarheid 
van het Westen met de islam, zo stellig zijn ook Arabische liberalen over 
het tegendeel hiervan. Liberale kranten en intellectuelen in Egypte begin-
nen echter met een achterstand. Het is een feit dat westerse grootmachten 
in de afgelopen jaren militaire aanvallen hebben uitgevoerd op diverse 
islamitische landen, en daarnaast cruciale militaire, economische en poli-
tieke ondersteuning bieden aan Israël. Ook liberalen wijzen de Israëlische 
bezettingspolitiek af, en achten het nodig dat aan de relevante resoluties 
van de VN-Veiligheidsraad gevolg wordt gegeven. Voor diegenen die een 
westers vijandbeeld hanteren passen deze westerse beleidsfeiten prima in 
het ingezette betoog. Liberalen hebben echter de boodschap dat Egypte en 
de Arabische wereld zich niet voor de westerse wereld moeten afsluiten, 
maar juist aansluiting moeten zoeken. Om het onwenselijke beleid te kun-
nen verenigen met de boodschap dat het Westen niet de vijand is, wordt 
het betreffende beleid voorgesteld als een afwijking van de ware westerse 
politieke en culturele idealen. Een hedendaagse Egyptische liberaal die in 
dit kader is onderzocht, is de journalist en schrijver Rida Hilal. Hilal schreef 
diverse boeken waarin hij zijn woede uitspreekt over het Amerikaanse bui-
tenlandse beleid. Naast die woede, voornamelijk met betrekking tot Israël 
en Irak, wordt echter ook teleurstelling getoond. Volgens Hilal mag van de 
Verenigde Staten een veel rechtvaardiger beleid verwacht worden, juist 
omdat Amerika in essentie een democratisch, vrijheidslievend land is, waar 
de mensen een sterk rechtvaardigheidsgevoel hebben. Het betreurde beleid 
wordt dan ook voorgesteld als een afwijking van het authentieke Ameri-
kaans ideaal, niet als een bevestiging van de in de VS geldende waarden. Een 
citaat over het Israëlisch-Palestijns conflict kan dit illustreren: volgens Hilal 
is het enige wat nodig is om deze crisis op te lossen ‘dat Amerika de Ameri-
kaanse waarden zou eren, in het bijzonder de waarde van democratie’.3

De voorgaande uiteenzetting toont een fundamenteel meningsverschil 
over de duiding van het Westen. Die kloof is symptomatisch voor het oc-
cidentalisme in de Arabische wereld, waar de betekenisgeving aan het 
Westen ten diepste ideologisch is gekleurd. Daarin is de Arabische wereld 
overigens niet uniek. Al eerder werd aangetoond dat een dergelijke instru-
mentalisatie van occidentalisme ook in China heeft plaatsgevonden. Xiao-
mei Chen analyseerde het Chinese overheidsdiscours van de jaren tachtig, 
en liet zien hoe dit discours het Westen heel consequent afschilderde als 
corrupt, verzwakt en parasiterend. Tegelijkertijd toonde ze aan dat er een 
tegendiscours bestond, waarin het Westen werd afgeschilderd als beloofd 
land vol gelukkige mensen, rechtvaardigheid en welzijn. In beide geval-
len, betoogde Chen, ging het er de ‘beeldvormers’ niet om het publiek te 
informeren over de westerse wereld, maar diende het occidentalisme veel-
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eer een propagandistisch, ideologisch doel. Hetzelfde zien we terug in de 
Arabische wereld. Dat de beeldvorming over het Westen een ideologisch 
doel dient, betekent ook dat die beeldvorming verandert, al naar gelang 
de ideologie verandert, of dat een bepaalde beeldvorming sterker dan wel 
zwakker wordt naarmate de ideologie waarmee het verbonden is, er meer 
of juist minder in slaagt het publieke debat te overheersen.

Tussen	occidentalisme	en	oriëntalisme

In vergelijking met het onderzoek dat in de afgelopen decennia is gedaan 
naar de beeldvorming over ‘de Oriënt’ (of: de islam, de Arabier) staat het on-
derzoek naar beeldvorming over het Westen nog in de kinderschoenen. De 
relatief weinige onderzoeksresultaten geven echter wel duidelijk aan dat 
van een zekere parallellie sprake is. Zoals er een stereotyperend discours 
bestaat over de islam, dat lijnrecht tegenover een ideaal-Westen wordt ge-
plaatst, zo bestaat er ook een stereotyperend discours dat het Westen ty-
peert als het fotonegatief van een sublieme islam. In beide gevallen treffen 
we de extremere uitingen van dit dichotome denken aan in populistische 
kringen, en veelal in discoursen waarin wordt gewaarschuwd tegen de te-

loorgang van de eigen identiteit. Zo 
zien we enerzijds dat de angst voor 
de islam in Nederland en elders in 
Europa vaak verbonden wordt met 
de constatering dat ‘het Westen’ be-
zig is met een grote uitverkoop van 
de eigen beschaving (denk aan het 
alarmistisch werk van mensen als 
Bat Yeor, Hans Jansen, Pim Fortuyn 
en Geert Wilders). Anderzijds zien 

we dit gespiegeld in de bewering van islamisten dat de islam niet alleen 
door het Westen wordt aangevallen, maar ook van binnenuit wordt gecor-
rumpeerd. De conclusie is in beide gevallen dat het zuivere zelfbeeld dat 
men zich wenst in de werkelijkheid niet aanwijsbaar is, maar zich slechts 
toont in het negatief van de gestereotypeerde ‘vijand’. Beide antipathische 
discoursen benadrukken ook het principiële punt dat de vijandschap van 
de ander een gevolg is van diens aard, en niet verklaard kan worden uit con-
crete gebeurtenissen uit de moderne geschiedenis. Als voorbeeld kan hier 
worden gewezen op het werk van de eerbiedwaardige, maar ook omstreden 
oriëntalist Bernard Lewis. Lewis beweerde in een veel geciteerd artikel uit 
1990 dat ‘moslimwoede’ jegens het Westen toch echt niet te maken heeft 
met concrete zaken zoals de Europese koloniale geschiedenis, of met Ame-

Het zuivere zelfbeeld dat 
zowel het Midden-Oosten als 
Europa zich wenst, toont zich 
slechts in het negatief van de 
gestereotypeerde‘vijand’
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rikaanse steun aan Israël, maar veeleer met ‘iets in de religieuze cultuur van 
de islam’.4 Wat dat ‘iets’ was, legde hij niet uit, behalve dat het van heel diep 
kwam. Een gelijksoortige suggestie die we in het islamistische discours te-
genkomen is dat concrete daden en gebeurtenissen, zoals de aanslagen van 
11 september 2001 in New York en Washington, 11 maart 2004 in Madrid of 7 
juli 2005 in Londen, niet kunnen worden aangewezen als oorzaak van anti-
islamitisch sentiment in Westerse samenlevingen. Het eerdergenoemd 
betoog van Muhammad Imara, dat westerse vijandschap jegens de Oriënt 
terugvoert tot de tijd van Alexander de Grote, is onderdeel van een breder 
argument dat het Westen een inherente onverenigbaarheid met de islam (of 
met eerlijkheid, vrijheid en het goede) aanwrijft.

Hoewel een antipathisch discours (of deze nu tegen het Westen of tegen 
de islam is gericht) de neiging heeft zijn eigen dynamiek te ontwikkelen, 
en daarmee de werkelijkheid op gemanipuleerde wijze tot zich neemt, zou 
het toch wel erg onverstandig zijn te beweren dat historische gebeurte-
nissen (kolonialisme, terreuraanslagen) en hedendaagse politieke feiten 
(Israëlische bezettingspolitiek en navo-acties in de islamitische wereld) in 
wezen niet relevant zijn voor de wederzijdse beeldvorming. Die feiten spe-
len juist een prominente rol in de publieke discussies, omdat over de be-
tekenis van die feiten wordt getwist. Het idee dat de ‘moslimwoede’ tegen 
het Westen sui generis is, en het idee dat de westerse ‘islamofobie’ vanuit 
de westerse essentie voortkomt, zijn duidelijk aan elkaar verwant. Deze ge-
dachten staan zelf beide in dienst van de ideologisch geladen ambitie om 
een heldere dichotomie te construeren tussen een volmaakt onschuldig 
zelf en een hopeloos vijandige ander.

Zoals in het voorgaande geschetst, laat kritisch beeldvormingsonder-
zoek duidelijk zien dat beelden een functie vervullen. Die functie is zelden 
een zuiver informatieve. Meestal worden beelden mede gestuurd door 
ideologische behoeften. Dit betekent ook dat het vanzelfsprekend is dat er 
bijvoorbeeld in Egypte, waar verschillende maatschappelijke stromingen 
elkaar bestrijden, niet een eenduidig beeld over het Westen kan bestaan. 
Bestudering van de wijze waarop beelden een discursieve functie vervullen 
kan ons helpen te begrijpen waar bepaalde beeldvormingen vandaan ko-
men, waarom sommigen beklijven, en anderen verdwijnen.

 Noten
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[1978], p. 50.

2 Tamara S. Wagner, ‘Occidentalism. 
Edward Said’s Legacy for the Occiden-
talist Imaginary and its Critique’, in: 

Silvia Nagy-Zekmi (red.), Paradoxical 
Citizenship: Edward Said (pp. 145-154). 
Lanham: Lexington Books, 2006, p. 145.

3 Rida Hilal, Amirika al-hulm w al-siya-
sah. Caïro, 1999, p. 15.

4 Bernard Lewis, ‘The roots of Muslim 
rage’, The Atlantic Monthly 266 (1990), 
nr. 3, pp. 47-60.
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De auteur was lid van het Europees Parlement en coördinator van de buitenlandse 
en veiligheidspolitiek van de evp.

Religie is een belangrijke inspiratiebron voor het ontstaan 
van de rechtsstaat. Dat geldt voor christenen, maar ook 
voor moslims. Niet voor niets zijn de rechtsopvattingen 
binnen de religies van het boek gericht op het tegengaan 
van onrechtvaardige verhoudingen. Christendemocraten en 
moslims delen de positieve waardering van de publieke rol 
van religie; religie mag niet zomaar uit het openbare leven 
worden gebannen. Alleen als we deze religieuze inzet vertalen 
in een rechtvaardige buitenlandpolitiek kan de opbouw van 
democratische rechtsstaten elders slagen.

door Arie Oostlander

Moslims en de democratische 
rechtsstaat

Christelijke	leiders	‘zouden	er	beter aan doen hun inspanningen 
te richten op de bekering van zo veel mogelijk moslims tot het christen-
dom, door hen bekend te maken met een God die heilige oorlogen afwijst 
en uit liefde voor de mens Zijn zoon heeft gezonden om voor alle zondaars 
te sterven’.

Dit is een uitspraak die de atheïstische vrienden van Ayaan Hirsi Ali 
zeer zal schokken. De tekst staat in het hoofdstuk ‘God zoeken en Allah 
vinden’ van haar recente boek Nomade.1 Hirsi Ali blijft zich wel definiëren 
als atheïst, maar dan een met diepe bewondering voor het christendom in 
zijn katholieke en protestantse variant. Zij ziet de rechtstreekse lijn tus-
sen geloof en levensstijl. Hirsi Ali beschrijft haar bijzonder gewelddadige 
opvoeding, die vanuit de islam werd beargumenteerd. De onderdrukking 
en seksuele verminking van meisjes en vrouwen. De onmiskenbaar vanuit 
de Koran gerechtvaardigde ongelijke behandeling van vrouwen en man-
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nen is en blijft een zeer zwak punt van de islam. Geen wonder dat haar ont-
moeting met gewone protestantse vrijwilligers die zich over asielzoekers 
ontfermden een onvergetelijke indruk op haar maakte. Ook de activiteiten 
van christelijke organisaties troffen haar: ‘Christelijke scholen steken 
vaak met kop en schouders uit boven het dorre schoollandschap, zeker in 
de binnensteden.’ Genoeg om te begrijpen dat haar radicale breuk met de 
islam het karakter van een verlossing heeft. Volgens haar zoeken de meeste 
moslims in Europa naar zo’n verlossing die het profiel heeft van de God van 
de christenen.

Veelkleurigheid	van	de	moslimwereld

De islam van Ayaan Hirsi Ali is er een van een rauw nomadisch volk dat 
door gedeeltelijke verstedelijking van zijn ankers is losgeslagen omdat de 

oude clancultuur, tradities, verha-
len en vaardigheden hun betekenis 
verloren hebben. Een modelislam 
kun je dat bepaald niet noemen. 
Deze islam is mijlenver verwijderd 
van het geloof en de politieke mo-
raal van, bijvoorbeeld, de Bosni-
akken, die zich in het voormalige 

Joegoslavië, wat betreft hun omgang met de rechtsstaat, in uitgesproken 
positieve zin onderscheiden van de Servische orthodoxen en de Kroatische 
katholieken. En de Bosniakken verschillen weer hemelsbreed van de waha-
bitische, salafistische stroming die de westerse cultuur volstrekt verwerpt 
en extreem vijandig staat tegen elke intellectuele kritiek op de traditie. Dat 
loopt bij haar uit op een theologie van de haat.2 In die hoek (zo’n vijf pro-
cent van de moslims) zijn bedreigingen van de rechtsorde te zoeken.

Binnen delen van de Arabische wereld en het Midden-Oosten kan men 
nog de illusie koesteren dat voor moslims de Koran en de Hadith (de le-
vensverhalen van de profeet) een eenduidige boodschap bevatten die na-
dere uitleg en debat daarover overbodig en ongewenst maakt. Ongewenst 
omdat de uitlegger maar al te snel in de verleiding zou komen zich boven 
de heilige geschriften te plaatsen en ze tot inzet van twisten te maken. In 
een monoculturele omgeving lijkt die eenduidigheid evident. Dat wordt 
mede beïnvloed door het verschijnsel dat de Koran meer een boek is om 
(desnoods onbegrepen) te reciteren en te zingen dan om gelezen en begre-
pen te worden.

Binnen de Europese samenleving ligt dat anders. Daar komen moslim-
minderheden samen uit een breed spectrum van islamitische samenle-

De islam van Hirsi Ali is 
mijlenver verwijderd van het 
geloof en de politieke moraal 
van de Bosniakken
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vingen, ieder met een eigen historie en eigen sociaal-culturele omstan-
digheden. Bovendien is de Koran in alle Europese talen vertaald volgens 
verschillende opvattingen. Alleen al in het Nederlands bestaan meerdere 
vertalingen, waaronder een (vanuit westerse visie) enigszins gekuiste van 
Kader Abdolah. De verschillende lading en uitleg die moslims in de wes-
terse diaspora vanuit hun vaderland meenemen moeten wel tot kritisch 
nadenken over de heilige teksten en theologisch debat leiden. Imams die 
aan westerse universiteiten zijn opgeleid zullen bovendien kennismaken 
met de manier waarop christelijke theologen met de Bijbel omgaan.

Verenigbaarheid	van	de	islam	met	de	rechtsstaat

Aangezien wij in het Westen steeds minder met een eenvormige islam 
te maken hebben, heeft het weinig zin om algemene uitspraken te doen 
over de vraag of de islam wel met rechtsstaat en democratie te verenigen 
is. De democratie is niet te verenigen met de islam waaruit Hirsi Ali voort-
komt, ze is zeker wel te verenigen met de islam van de Bosniakken. Gezien 
deze verscheidenheid aan geloofsopvattingen mogen we die vraag van 
de verenigbaarheid rustig aan de moslims zelf overlaten. Daarbij moeten 
we ons verheugen over hun ‘ja’. Hoe zij dat beargumenteren is hun zaak. 
Diverse moslimgeleerden, levend in de westerse diaspora, stellen er een 
eer in om hun positieve houding tegenover de democratische rechtsstaat 
te bewijzen. De Amerikaanse moslims – voor de helft bekeerde, hoofdza-
kelijk zwarte, autochtonen – willen als volwaardige Amerikanen worden 
beschouwd. Het is niet zo moeilijk voor hen om dat aan te tonen. Zij krijgen 
daarvoor ook al langere tijd alle kansen, bijvoorbeeld door speciale orga-
nisaties en leerstoelen. De vrijheden voor moslims zijn in de christelijke 
wereld veel ruimer voorhanden dan in het vaderland. Daar worden zij 
weliswaar royaal financieel ondersteund, maar daarvoor moeten de predi-
kers betalen met de aanvaarding van politieke censuur op hun preken. De 
westerse moslimgeleerden gebruiken hun vrijheid om aanstootgevende 
elementen van de sharia (het islamitische stelsel van wetten en voorschrif-
ten) weg te interpreteren. Dat lukt vaak wel (bijvoorbeeld met het ‘handen 
afhakken en stenigen’) maar is soms moeilijk (bijvoorbeeld het koranvoor-
schrift betreffende huiselijk geweld tegen vrouwen). De vrijheid om op 
andere gedachten te komen dan de gangbare ‘orthodoxe’ is, in de geschie-
denis van de islam, niet altijd even beperkt geweest, en in de moderne tijd 
wordt die vrijheid door diverse moslimgeleerden weer genomen.

De wens om de sharia in westerse systemen een plaats te geven komt uit 
de radicale hoek en wordt onder moslims in feite zelden gehoord.3 Meestal 
hebben moslims er geen enkele moeite mee om onder het bestaande bur-
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gerlijk recht te leven. Dat vindt steun in de Koran zelf. Overigens bestaat de 
sharia niet alleen uit aanvechtbare voorschriften. Nostalgie naar de sharia 
is soms een uiting van verzet tegen assimilatie. Op zichzelf is het bestaan 
van aparte rechtssystemen naast het geldende Nederlands recht niets bij-
zonders. Er is bijvoorbeeld een medisch tuchtrecht en een katholiek cano-
niek recht. Wij krijgen het pas moeilijk met de ambitie om die vormen van 
groepsrecht een evenwaardige plaats naast het algemeen geldende recht 
te geven. Een moslimvrouw moet altijd naar de algemene rechter kunnen 
gaan om van hem een laatste bindende uitspraak te krijgen. Voor zover de 
imam pastorale adviezen of vermaningen uitdeelt is er niets aan de hand. 
Bij vrijwillige arbitrage kan een wijze imam ook een nuttige rol spelen. 
Maar een terugval in het Ottomaanse systeem van eigen familierecht voor 
religieuze of etnische groepen strookt niet met ons inzicht in de algemene 
geldigheid van het recht. Wij kennen het concept ‘staat’ en praktiseren 
‘burgerschap’. Dat houdt gelijkheid voor de wet in en een oproep aan de 
burgers om verantwoordelijkheid voor dit gezamenlijk project te dragen. 
De democratie gaat ervan uit dat we de opdracht hebben met elkaar in ge-
lijkwaardigheid binnen de staat te leven.

Religie	als	inspiratiebron	voor	de	rechtsstaat

Het bestaan van de islam alleen al bewijst hoezeer godsdienst verweven 
is met staatkundige en juridische concepten. De sharia is de ene helft van 
de islam, het geloof van de moslims de andere. De rechtsopvattingen in 
jodendom, christendom en islam zijn belangrijk voor politieke inzichten. 
Het is op zich sympathiek dat deze monotheïstisch godsdiensten het ‘recht 
doen’ zo centraal stellen. Mohammed zag in het polytheïsme de oorzaak 
van de politieke wanorde van zijn tijd. Vandaar zijn strikte monotheïsme 
en de aandacht voor algemeen geldend recht. De sharia is een poging tot 
ordening, het stellen van grenzen. Dit was winst.

Ook in het Oude Testament werd een verband gelegd tussen afgoderij 
en onrecht. In het Nieuwe Testament wordt die lijn voortgezet. Mohammed 
heeft veel van zijn joodse en christelijke tijdgenoten geleerd. Lang voor de 
ontwikkeling van onze democratische procedures was er een sterk religi-
eus geworteld inzicht in de betekenis van het recht voor de ordening van 
‘staat’ en samenleving. Het recht in het Oude Testament gold niet alleen 
voor het volk Israël maar beschermde ook ‘de vreemdeling die in uw poor-
ten is’. Zo lopen de Tien Geboden al vooruit op de boodschap van het Nieu-
we Testament waar de grenzen tussen ‘Jood en Griek’ wegvallen. De wet 
wordt in het Oude Testament en het Nieuwe Testament niet als een vrijheid 
beperkend autoritair voorschrift ervaren, maar als een gave Gods, die het 
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leven en samenleven beschermt. Vandaar het joodse feest van ‘de vreugde 
der wet’. Daarmee staat de wet boven de grillen van de potentaten en boven 
de meerderheidswil van het volk. Minderheden en kritische profeten heb-
ben de ruimte om zich op recht en wet te beroepen. De democratie dient te 
zijn ingebed in de rechtsstaat. Je kunt je geen sterkere fundering voor de 
democratische rechtsstaat denken.

Dynamiek	in	de	Bijbelse	exegese

De wijze waarop de inhoud van de rechtsstaat wordt geformuleerd hangt 
samen met de visie op de Openbaringen en op het mensbeeld. In het chris-
tendom is een duidelijke dynamiek te zien waarin door kritisch onderzoek 
een steeds dieper inzicht ontstaat, vooral door het beginsel van de interne 
samenhang van de Heilige Schrift. Het Oude Testament wordt in het licht 
van het Nieuwe Testament begrepen. Niemand denkt eraan om de regels 
van de oudtestamentische cultuur zomaar toe te passen op het heden. Ste-
niging was blijkbaar tot in het Nieuwe Testament een gangbare straf. Jezus 
laat daarvan de inconsistentie zien (‘wie uwer zonder zonde is werpe de 
eerste steen’). In feite worden de christenen opgewekt om op dat spoor van 
verdieping en hervorming door te gaan. Dat gaat vaak niet volgens de me-
thode van de revolutie maar via ondermijning van foute gewoonten. Paulus 
roept de meester op om zijn slaaf te behandelen als een broeder (Timothe-
us). Dat maakt slavernij in principe onmogelijk.

De wisselwerking tussen moslims in moslimsamenlevingen en die in de 
westerse diaspora suggereert dat ook in de uitleg van de Koran van voort-
schrijdend inzicht sprake is. Moslimgeleerden zijn bezig om bruggen te 
slaan naar de westerse context waarin zij leven. Als je moslimorganisaties 
in de lidstaten van de eu	bezoekt zie je hoezeer van assimilatie met de 
cultureel-politieke context sprake is. De recente betiteling van deze landen 
(positief ) als ‘missiegebied’ (door onder anderen Tariq Ramadan) en niet 
meer (negatief ) als het land van de ongelovigen, wijst erop dat zij steeds 
meer geïntegreerd raken. Missiegebied, een betiteling die bij ons belletjes 
doen rinkelen. Missie was nu juist niet wat de raadsleden in Rotterdam 
bedoelden. De minderheidspositie van moslims in de diaspora heeft mede 
tot gevolg dat er, anders dan in het land van oorsprong, geen duidelijke 
autoriteit is wier uitspraken doorslaggevend zijn. Jonge moslims begeven 
zich voor de beantwoording van hun levensvragen op het internet. Daar 
kan elke zelfbenoemde leidsman zijn boodschap kwijt, in hervormende of 
in conservatieve zin. Van een statische en systematische uitleg van de Ko-
ran kan zo steeds minder sprake zijn. Dat is van bijzondere betekenis voor 
de openheid voor rechtsstaat en democratie.
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Spraakmakende	minderheden	en	de	doorsneemoslim

De stromingen in de islam die juist uitgaan van de idee dat de Koran een 
statisch gegeven is, ontoegankelijk voor nadere uitleg, zijn op de keper 
beschouwd wel zeer spraakmakend maar bepaald niet dominant. Het is 
nogal overmoedig en bevoogdend als westerse toeschouwers de pretentie 
van die stromingen, dat zij de ware islam zouden vertegenwoordigen, on-
derstrepen. Het is aan de moslims zelf om de eigen weg te zoeken zonder 
storende kwalificaties van westerse zijde. In ‘Gallup’s World Poll’ zijn de 

feitelijke meningen van moslims 
gemeten.4 De belangrijkste conclu-
sie die de onderzoekers trekken is 
dat moslims gewone mensen zijn 
met gewone opvattingen zoals Ame-
rikanen en Europeanen. Zij hebben 
doorgaans ook een genuanceerde 
kijk op ons. De jongeren zien niet 

uit naar de jihad maar naar een betere baan. Moslims verwerpen doorgaans 
aanvallen op burgers; en de minderheid die dergelijke acties goedpraat is 
niet godsdienstiger dan degenen die geweld afkeuren. Moslims bewonde-
ren de westerse technologie en democratie en verwerpen de morele neer-
gang en de afbraak van traditionele waarden in het Westen. De moslima’s 
wensen gelijke rechten én behoud van de religie. Er zijn maar weinigen die 
de religieuze wet, de sharia, als enige of als bron bij uitstek voor wetgeving 
zien. De meesten willen er wel inspiratie uit putten, maar willen zeker geen 
politieke rol voor de clerus. Een beduidend aantal legt geen verband tussen 
sharia en wetgeving. In het algemeen hebben moslims in de diaspora be-
lang bij een religieus onpartijdige staat.

Deze uitkomsten moeten ons leren dat onze neiging om de gewelddadige 
radicale islam als de echte islam te betitelen zeer te verwerpen is. We druk-
ken, vooral jongeren en pas bekeerden, in een hoek waar ze niet thuishoren. 
De selffulfilling prophecy die daarvan uitgaat, kan oorzaak zijn van geweld.

Geloofwaardigheid	van	de	‘westerse’	democratie

In het Midden-Oosten wordt de oprechtheid waarmee het Westen de de-
mocratische rechtsstaat en de daarmee verbonden internationale rechtsor-
de promoot ernstig betwijfeld. Wordt dat streven niet door platte belangen 
overheerst? Het Israëlisch-Palestijns conflict is daarbij het standaardvoor-
beeld. Israël geldt als voorpost van het Westen. De betrekkingen tussen de 
staten van het Midden-Oosten en Israël bestaat voor de Arabieren uit een 

De neiging om de 
gewelddadige radicale islam 
als de echte islam te betitelen is 
zeer te verwerpen
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reeks van vernederingen. Het huidige beleid van de Israëlische regering 
laat weinig hoop op de realisatie van de rechten van de Palestijnen. De re-
gels van het internationaal recht worden met voeten getreden. En toch laat 
het Westen dit wangedrag op zijn beloop.

Er zijn vele punten van kritiek op de westerse levensstijl, op het vaak 
geconstateerde cynisme en het meten met twee maten in de buitenlandse 
politiek. Zonder de ogen te sluiten voor de feilen van moslims en hun sa-
menlevingen moeten we erkennen dat de boodschap van het Westen voor 
moslims vaak niet erg geloofwaardig klinkt. Hoe het ook zij, betrouwbaar 
omgaan met religieuze waarden kan in belangrijke mate bijdragen aan de 
oplossing van de in het Midden-Oosten bestaande conflictstof.

Een	rol	voor	de	christendemocratie

Moslimsamenlevingen voelen zich meer dan ooit overdonderd door een se-
cularistisch ‘Westen’ waar in diverse graden van krampachtigheid de reli-
gie uit het openbare leven gebannen wordt. In de islamitische denkwijze is 
dat heel vreemd en afstotelijk. De ordening van de samenleving, die we nu 
de rechtsstaat noemen, is altijd sterk religieus geïnspireerd. Hedendaagse 
kritiek op de wetgeving kan dus niet losstaan van voortschrijdend gods-
dienstig inzicht. Dat is nu juist niet de weg die westerse diplomaten en po-
litici wijzen. In het integratiedebat tref je meestal de houding aan van ‘als 
je nu maar verder van je godsdienst afstand neemt, meer seculariseert, dan 
komt het wel goed met jullie’. Dit is hetzelfde sfeertje waarmee de chris-
tendemocratie wordt geconfronteerd. Wij herkennen ook overeenkomst in 
visie op de oorsprong van het gezag. Bij de islam komt die voort uit de Ko-
ran. In christendemocratische kring kennen we de uitspraak ‘bij de Gratie 
Gods’. Dat is niet bedoeld als een carte blanche voor vorst of wetgever, maar 
juist als relativering van hun gezag. Ook de zogenaamd soevereine vorst 
staat onder de wet. En de democratische plicht van de burger is om toe te 
zien of het gezag nog wel ‘bij de Gratie Gods’ mag heten. De burger heeft 
een religieus gefundeerde democratische roeping: hij is een barrière tegen 
totalitaire aanspraken van een vorst of een meerderheid. Moslims zullen 
dit begrijpen. Hier zit tevens een oproep tot zelfkritiek in wat in het popu-
lisme en de mythen van de volkswil ontbreekt. Het christelijke democra-
tieconcept is daarmee wel van een ander type dan dat van de achristelijke 
stromingen in de ‘verlichting’.

Gezien de overlap tussen de monotheïstische godsdiensten en hun ori-
entatie op Openbaring kan de christendemocratie sneller tot een vrucht-
bare dialoog met de moslimwereld komen dan de secularistische verte-
genwoordigers van het Westen.5 Daarbij kunnen de fouten die ooit werden 
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gemaakt ter sprake komen. Het is nog maar een goede eeuw geleden dat 
de toenmalige voorman van de antirevolutionaire stroming, Abraham 
Kuyper, tot veler ongenoegen artikel 36 van de (protestantse) Nederlandse 

Geloofsbelijdenis schrapte. Daarin 
stond dat de overheid geroepen 
was om ‘de valse godsdienst uit te 
roeien’. Dit artikel staat bij de sgp 
nog overeind. Daarom kun je sgp-
ers geen christendemocraten noe-
men. In de christendemocratische 
stroming worden kerkelijk en bur-

gerlijk gezag inhoudelijk scherp onderscheiden. En dat geldt volgens de 
christendemocratische politieke filosofie ook voor andere levenssferen met 
hun eigen rol en verantwoordelijkheid. Religieuze inspiratie en politieke 
ervaring hebben ons geleerd dat de overheid de pluralistische vrijheden 
moet garanderen; die van godsdienst en geweten voorop.

Christendemocraten en democratisch gezinde moslims hebben soort-
gelijke problemen met secularistische politiek. Het is nu al eenvoudig 
te zien dat de aanvallen op de grondwettelijke rechten van moslims in 
bijvoorbeeld Nederland in feite ook betrekking hebben op de rechten van 
andere minderheden en in het bijzonder die van christenen. In de inter-
nationale politiek leidt het ongeïnspireerde pragmatisme tot wantrouwen 
en vijandschap. De christendemocratie gaat uit van een vanzelfsprekende 
publieke rol van de godsdienst. In politieke contacten met landen waar het 
openbare leven daarvan doordrenkt is, is dat van belang. Het cda	voert al 
een dialoog met islamitisch geïnspireerde partijen in moslimlanden zoals 
Mali en Indonesië. Zo worden ervaringen met christelijk geïnspireerde po-
litiek uitgewisseld. Door de religie ernstig te nemen kan de oplossing van 
wat een harmonisch samenleven, nationaal en internationaal, bedreigt, 
worden aangepakt. Zonder die ernst lukt de opbouw van de democratische 
rechtsstaat niet.

Christendemocraten en 
democratisch gezinde moslims 
hebben soortgelijke problemen 
met secularistische politiek

 Noten
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De auteur is universitair hoofddocent aan de Nederlandse Defensie Academie en 
was voorheen onder meer redactiesecretaris van Christen Democratische Verkennin-
gen. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Volgens het verkiezingsprogramma van het cda is speciale 
aandacht voor onderdrukte christelijke minderheden in 
het Midden-Oosten nodig. Deze aandacht is goed, zolang 
ze maar niet resulteert in een voorkeursbehandeling 
van christenen en voortkomt uit de noodzaak om alle 
mensenrechtenschendingen aan de kaak te stellen. De 
erkenning van het belang van religie in de buitenlandse 
politiek biedt bovendien de mogelijkheid initiatieven tot 
dialoog en verzoening tussen de religies te ondersteunen.

door Theo Brinkel

‘Speciale aandacht’ voor 
christenen in het Midden-
Oosten

‘De	positie	van	christenen	in	het Midden-Oosten – die in de regel 
niet tot de strijdende partijen horen, maar juist daardoor tussen wal en 
schip dreigen te geraken – verdient speciale aandacht.’ Dat staat in arti-
kel 11.4.8 van het cda-verkiezingsprogramma Slagvaardig en samen, dat 
tijdens het Congres in april is vastgesteld. Het is een nieuw element, dat 
is toegevoegd aan het Midden-Oostenbeleid. Het roept een aantal vragen 
op: wat is de positie van de christenen in het Midden-Oosten en waarom 
is ‘speciale aandacht’ nodig? En wat houdt die speciale aandacht dan con-
creet in? Deze bijdrage wil deze vragen aan de orde stellen, al moet van-
wege de in dit tijdschrift beschikbare ruimte de beantwoording van deze 
vragen beperkt blijven tot de grote lijnen.1 Ook is het onmogelijk hier het 
Midden-Oosten in alle verscheidenheid recht te doen. De auteur neemt de 
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vrijheid de regio te beperken tot Egypte, Irak, Israël, Jordanië, Libanon, de 
Palestijnse gebieden en Syrië (inderdaad, in alfabetische volgorde).

In het hiernavolgende wordt eerst kort een politiek perspectief gefor-
muleerd waarmee christendemocraten naar de positie van christenen in 
het Midden-Oosten kunnen kijken. Daarna wordt een globaal overzicht 
gegeven van de situatie per land. Hierop volgt een beschrijving van ont-
wikkelingen die voor de hele regio van toepassing zijn. Ten slotte worden 
suggesties gedaan voor een beleid dat ‘speciale aandacht’ schenkt aan de 
christenen in het Midden-Oosten.

Politiek	perspectief

Het beleid ten aanzien van christenen in het Midden-Oosten is onderdeel 
van algemenere doelstellingen van christendemocratisch buitenlands 
beleid. Kern daarvan is het bevorderen van vrede en van een internationale 
rechtsorde waarin – en dat is relevant voor dit artikel – de mensenrechten 

worden gerespecteerd. Dat houdt, 
volgens het Program van Uitgangs-
punten, ook de erkenning in van de 
fundamentele gelijkwaardigheid 
van alle mensen zonder onder-
scheid. Enigszins op gespannen 
voet daarmee lijkt artikel 11.1.3 van 

het verkiezingsprogramma te staan: ‘Nederland spant zich in voor gods-
dienstvrijheid wereldwijd, hetgeen onder andere inhoudt dat we ons hard 
maken voor de rechten van onze [sic!] medechristenen wereldwijd.’

Het cda	dient immers niet uitsluitend de belangen van christenen. 
Het heeft een politieke overtuiging die ‘heel het volk’ (een term uit de 
christelijk-historische traditie) ten goede moet komen. Dat geldt ook voor 
buitenlandse politiek. Het gaat erom een geloofwaardig en consistent bui-
tenlands en mensenrechtenbeleid te voeren. Mensenrechtenschendingen 
zijn in China even erg als in Saoedi-Arabië, Soedan of Cuba. Alle gelovigen 
– christenen en niet-christenen – profiteren van vrijheid van godsdienst, 
inclusief de vrijheid het geloof in het openbare leven uit te dragen, nieuwe 
gebedsruimten te bouwen, van het ene naar het andere geloof over te gaan 
en de dialoog met andere godsdiensten te voeren. De ene groep hoort in 
het buitenlandse beleid niet boven de andere te worden voorgetrokken.

Dat blijkt ook uit de passages in het verkiezingsprogramma over Israël 
en de Palestijnse gebieden. Het is voorstander van een zogeheten tweesta-
tenoplossing met als uitgangspunt de grenzen van 1967. Voor Israël wil het 
program veilige grenzen en genormaliseerde betrekkingen met andere 

Het cda	heeft een politieke 
overtuiging die ‘heel het volk’ 
ten goede moet komen
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landen in de regio. Voor de Palestijnse gebieden pleit het voor een onaf-
hankelijke en levensvatbare staat. Als het aan het cda ligt blijft Nederland 
‘een beleid voeren dat bijdraagt aan de bevordering van een vredesakkoord 
tussen de betrokken partijen en aan de stabiliteit in de gehele regio’ (arti-
kel 11.1.4).

Christenen	in	de	verschillende	landen

Probleem bij het vaststellen van de positie van christenen in het Midden-
Oosten is dat er weinig exacte gegevens over de aantallen beschikbaar zijn. 
De volgende cijfers zijn dan ook grove indicaties.2 Deze paragraaf bevat al-
lereerst een korte beschrijving van de belangrijkste kerkelijke stromingen 
in de regio. Daarna volgt een globaal overzicht per land.

Wat betreft de kerkelijke richting onder christenen in het Midden-Oos-
ten valt grote verscheidenheid op. Ze behoren praktisch allen tot de kerken 
van de oosterse rite. Deze zijn ontstaan uit de patriarchaten van Antiochië, 
Alexandrië en Jeruzalem. Uit de kerk van Antiochië is de Syrisch-orthodoxe 
Kerk ontstaan. Afsplitsingen daarvan zijn de Assyrische Kerk van het Oos-
ten, ook wel de Oost-Syrische of Nestoriaanse Kerk genoemd, en de Chal-
deeuwse Kerk, die in de zestiende eeuw is geünieerd met Rome. Hieruit 
is ook de Grieks-melkitische Kerk ontstaan, die de Grieks-orthodoxe rite 
volgt, maar is aangesloten bij Rome. Ook de Maronitische Kerk, die in Li-
banon veel leden heeft, is ontstaan uit de oosterse orthodoxie en heeft zich 
later onder Rome geschaard.

Uit de kerk van Alexandrië (in het huidige Egypte) ontstond de Kop-
tisch-orthodoxe kerk. Jeruzalem is het kerkelijk centrum voor drie patriar-
chaten: dat van de Grieks-orthodoxe geloofsgemeenschap, het Latijns Pa-
triarchaat van Jeruzalem, dat is aangesloten bij de rooms-katholieke kerk, 
en het Armeens patriarchaat, dat hoort bij de Armeens-apostolische kerk. 
Ten slotte is er in Jeruzalem een Grieks-melkitisch aartsbisdom. Vooral in 
Libanon en Israël zijn er leden van de Armeens-orthodoxe Kerk, deels na-
zaten van de mensen die tijdens de Eerste Wereldoorlog de genocide op de 
Armeniërs wisten te ontvluchten.

In Egypte is de islam de officiële godsdienst en is de sharia bron van 
wetgeving. Van de 83 miljoen Egyptenaren behoort grofweg tien procent 
tot de Koptische Kerk. Tussen moslims en Kopten zijn regelmatig span-
ningen en geweldsuitbarstingen. De Kopten voelen zich gediscrimineerd. 
Het wordt hun moeilijk gemaakt nieuwe kerken te bouwen en bestaande 
te onderhouden. Onder het mom van bestrijding van varkenspest heeft 
de regering in Caïro vorig jaar bijvoorbeeld bevolen 300.000 tot 400.000 
varkens te slachten, een maatregel waarmee zij bij uitstek de christelijke 
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Kopten trof. De sharia laat niet toe dat moslims overgaan naar het christen-
dom. Bekeerde moslims worden door de regering van Egypte geprest terug 
te keren naar de islam.

Sinds de Amerikaanse invasie is de christelijke gemeenschap in Irak 
steeds kleiner geworden. Irak telt ruim 28 miljoen inwoners, onder wie 
700.000 tot een miljoen christenen. De grondwet garandeert godsdienst-
vrijheid, hoewel de islam er de officiële godsdienst is. De regering roept 
op tot religieuze tolerantie, maar volgens het Amerikaanse ministerie van 
Buitenlandse Zaken zijn de christenen in Irak het slachtoffer van discrimi-
natie en sektarisch geweld.3 Onder de vluchtelingen uit Irak is het percen-
tage christenen dan ook hoger dan op grond van hun aandeel in de Iraakse 
bevolking verwacht had mogen worden, namelijk veertien procent.

Israël heeft 7,4 miljoen inwoners, van wie 144.000 tot 196.000 christe-
nen. De meeste christenen maken deel uit van de Arabische minderheid 
in Israël (twintig procent van de bevolking). De regering beschermt er de 
vrijheid van godsdienst, al noemt het land zichzelf een Joodse staat en is de 
Joodse religie er dominant. Soms zijn de betrekkingen tussen verschillen-
de religieuze groepen gespannen, zoals tussen orthodoxe en Messiasbelij-
dende Joden. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken 
beschermt de overheid de heilige plaatsen in het land, al gaat praktisch 
alle aandacht uit naar Joodse pelgrimsoorden. Christenen worden vooral 
gehinderd door de zogeheten verdedigingsmuur en de grenscontroles tus-
sen Israëlische en Palestijnse gebieden.

Eén van de gematigder Arabische landen is Jordanië, een land met 6,3 
miljoen inwoners, van wie 163.000 tot 220.000 christenen. Volgens de hulp-
bisschop van Jeruzalem, Mgr. William Shomali, voelen christenen zich 
veilig in het land waar de paus een jaar geleden warm is onthaald door ko-
ning en regering.4 De grondwet garandeert de godsdienstvrijheid, al is de 
overstap van de ene naar de andere religie verboden.

Van de vier miljoen Libanezen is naar schatting 34 tot 41 procent chris-
ten. Libanon kende van 1975 tot 1980 een bloedige burgeroorlog, en daarna 
lange jaren van politieke instabiliteit. Het is tegenwoordig een relatief 
tolerant en democratisch land. Openbare functies worden verdeeld over 
de verschillende religies. Zo is de president altijd een christen, de premier 
een soenniet en de parlementsvoorzitter een sjiiet. De helft van de parle-
mentszetels is toebedeeld aan christenen, de andere helft aan moslims. Die 
verhoudingen liggen vast, hoewel de sjiitische bevolkingsgroep sterk is 
gegroeid en aanpassingen wil.

De Palestijnse gebieden tellen bijna vier miljoen mensen, onder wie 
120.000 christenen (de inwoners van Oost-Jeruzalem inbegrepen). De voor-
lopige grondwet stelt dat de islam de officiële religie is en de beginselen 
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van de sharia de voornaamste bron zijn van wetgeving. Er is vrijheid van 
godsdienst, maar de Israëlische veiligheidsmuur en de strenge grens-
controles, vooral in en om Oost-Jeruzalem, maken het voor christelijke 
gemeenschappen ondoenlijk om aan hun religieuze verplichtingen te 
voldoen. De Gazastrook, waar hooguit 2500 christenen wonen, staat onder 
de controle van de radicaal islamitische organisatie Hamas. De Palestijnse 
Autoriteit is niet in staat daar de godsdienstvrijheid te beschermen.

Syrië heeft twintig miljoen inwoners. Rond de tien procent van hen is 
christen. De meerderheid is soennitisch moslim. Het regime van president 
Hafez al-Assad steunt op minderheden. Hij is zelf alawiet. Syrië kent geen 
staatsgodsdienst, al bepaalt de grondwet dat islamitische jurisprudentie 
de voornaamste bron van wetgeving is. De regering probeert het religieuze 
leven te beheersen door het lidmaatschap van de Moslim Broederschap of 
van salafistische organisaties te verbieden. Volgens Mgr. Shomali vrezen 
christenen dat zonder het regime van Assad het islamitisch extremisme zal 
opbloeien, dit ten nadele van de christelijke minderheid.

Regionale	ontwikkelingen

Christenen in het Midden-Oosten zijn, behalve in Israël, een minderheid 
in een overwegend islamitische omgeving. De staat bemoeit zich in deze 
landen actief met het religieuze leven. Deze bemoeienis leidt ertoe dat de 
islam wordt voorgetrokken. Volgens de eerdergenoemde Mgr. William 
Shomali claimt de islam de enige waarheid te vertegenwoordigen en wor-
den andere religies hooguit getolereerd. Over het algemeen legt de staat 
de rode loper uit voor de niet-islamiet die moslim wil worden, terwijl hij 
de moslim die christen wil worden met uiteenlopende vormen pressie en 
repressie tegenwerkt. Christelijke meisjes die met een islamitische man 
trouwen worden moslima, islamitische mannen worden zelden christen.

Harde discriminatie treft vooral groepen als evangelicalen, Jehova’s 
getuigen en bahai. De eersten zijn nieuwkomers op het religieuze toneel 
en staan niet als officiële kerken ingeschreven. De bahai worden als afval-
lige moslims beschouwd en behandeld. De voorkeursbehandeling voor 
de islam in het Midden-Oosten blijkt ook uit de tolerantie, en soms zelfs 
actieve bevordering van staatswege, van antisemitische artikelen en car-
toons, terwijl enigerlei vorm van satire over centrale figuren uit de islam 
verboden is.

De actieve bemoeienis van de staat met het geestelijk leven in het Mid-
den-Oosten lijkt vooral te zijn ingegeven door vrees voor de opkomst van 
de politieke islam, zoals de Moslim Broederschap. Er zijn verschillende 
soorten politieke islam, maar volgens Mgr. Shomali willen ze alle een isla-
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mitische levensstijl opleggen aan de gehele samenleving en aan alle men-
sen die er wonen. Sommige aarzelen niet om daarbij geweld te gebruiken. 
Zo worden volgens hem in Irak vrouwen – ook christelijke – onder druk 
gezet om de hidjab te dragen. Meer godsdienstvrijheid betekent ook meer 
vrijheid voor de politieke islam. Onder christenen bestaat de vrees dat dat 
zal leiden tot meer onderdrukking van christelijke minderheden en soms 
zelfs met geweld afgedwongen bekering tot de islam.

In het hele Midden-Oosten staan de betrekkingen tussen de verschil-
lende religies onder het beslag van het conflict tussen Israël en de Palestij-
nen. Dit conflict heeft een religieuze dimensie. Aan de ene kant gebruiken 
Joodse kolonisten hun geloof om de inname van Palestijns land te recht-
vaardigen. Aan de andere kant voeren organisaties als Hezbollah en Hamas 
religieuze motieven aan voor de vernietiging van de staat Israël. De onvei-
ligheid als gevolg van het conflict, de dagelijkse hinder die mensen ervan 
ondervinden en de economische situatie hebben veel christenen ertoe 
gebracht om te emigreren. Volgens het Catholic News Agency is het per-
centage christenen in de Palestijnse gebieden in de afgelopen veertig jaar 
gedaald van 20 naar minder dan 2 procent van de totale bevolking.5 Door 
hun vertrek zijn er voor de overgebleven christenen nog meer redenen om 
weg te trekken.

Speciale	aandacht?

Christenen in het Midden-Oosten verdienen speciale aandacht, aldus het 
verkiezingsprogramma van het cda, en dat is terecht. Zij zijn de zicht-
bare band tussen de kerken van vandaag en de oorspronkelijke christen-

gemeenschappen in het Heilige 
Land. Hun ervaringen vormen een 
verrijking voor de christelijke in-
spiratie in de wereld. Meekijken 
met medechristenen in het Midden-
Oosten en hun perspectief op de 
problemen kan verrijkend zijn voor 
de oordeelsvorming over de grote 

problemen in de regio. Zouden zij allemaal wegtrekken, dan zou dat een 
geestelijke en materiële verarming zijn voor de samenleving daar en een 
verarming voor het christendom als geheel. Dat hun aanwezigheid onder 
druk staat is een teken van gebrek aan echte godsdienstvrijheid in het 
Midden-Oosten.

Toch zijn er ook redenen om voorzichtig te zijn met de speciale aan-
dacht voor de christenen in het Midden-Oosten, of met de stelling dat ‘we’ 

Dat de aanwezigheid van 
christenen onder druk staat is 
een teken van gebrek aan echte 
godsdienstvrijheid
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ons hard maken voor de rechten van ‘onze medechristenen’, zoals het ver-
kiezingsprogramma vraagt. Op de eerste plaats vrezen christenen in het 
Midden-Oosten zelf dat zij in hun eigen land als gevaarlijke voorposten 
van het westen beschouwd worden, wanneer zij een voorkeursbehandeling 
in de Nederlandse buitenlandse politiek zouden krijgen – met alle risico’s 
van dien voor de religieuze speelruimte die zij nog hebben. Daarom is het 
verstandig westers beleid te richten op meer godsdienstvrijheid voor alle 
religieuze groepen.

Op de tweede plaats kan steun nooit onvoorwaardelijk zijn. Twee vol-
strekt uiteenlopende voorbeelden mogen dit verduidelijken. In 1982 dood-
den christelijke milities van het zogeheten Zuid-Libanese Leger duizend 
tot tweeduizend Palestijnen in de vluchtelingenkampen Sabra en Shatila.6 
In dat soort situaties is niet steun, maar harde kritiek noodzakelijk. Het an-
dere voorbeeld betreft het zogeheten Kairos-document dat op 11 december 
vorig jaar is uitgebracht door een groep christelijke Palestijnen over hun 
lijden onder de Israëlische bezetting. Daarin staat onder andere dat ‘the 
Israeli occupation of Palestinian land is a sin against God and humanity 
because it deprives the Palestinians of their basic human rights, bestowed 
by God’. Daarbij wordt in het midden gelaten of het woord bezetting slaat 
op de Palestijnse gebieden sinds 1967 of ook op het gebied van de staat Is-
raël.7 De ondertekenaars doen een beroep op medechristenen elders in de 
wereld om steun te bieden. Hoezeer deze verklaring ook gezien wil worden 
als een hartenkreet van christenen tot christenen, het ontslaat de politiek 
in Nederland niet van de plicht tot een zelfstandige afweging. Opkomen 
voor de rechten van religieuze groepen moet altijd staan binnen het kader 
van het bevorderen van de internationale rechtsorde.

Dat neemt niet weg dat er reële mogelijkheden zijn om speciale aan-
dacht te schenken aan christenen in het Midden-Oosten. Op de eerste 
plaats kan en moet Nederland een actief beleid voeren inzake het bevorde-
ren van de rechten van de mens in de landen van het Midden-Oosten. Dat 
omvat uiteraard de vrijheid van godsdienst, het recht om in het openbaar 
voor het geloof uit te komen en zich op religieuze basis te organiseren in 
de samenleving, en het recht om van geloof te veranderen. Ten tweede is 
het buitenlands beleid gericht op het bevorderen van vrede tussen Israël 
en de Palestijnen, zoals dat in het verkiezingsprogramma is aangegeven. 
Daarbij past het ook initiatieven van religieuze dialoog en verzoening te 
ondersteunen. Ten slotte moet er uiteraard alle ruimte zijn en blijven voor 
particuliere initiatieven en financiële acties ter ondersteuning van de aan-
wezigheid van christenen in het Midden-Oosten.

Een christendemocraat is niet bang voor de inbreng van religie in de 
internationale betrekkingen. De christendemocratie heeft begrip voor 
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mensen die zoeken naar de betekenis van geloof voor het openbare leven. 
Religie speelt nu eenmaal een centrale rol in veel conflicten in de regio, 
zowel bij de oorzaken als bij de oplossingen. Religie is ook inspiratiebron 
voor dialoog, verzoening en vrede. Christenen in het Midden-Oosten – en 
zij niet alleen – hebben hier belang bij. Zij zijn er dikwijls nauw bij betrok-
ken. Steun aan initiatieven voor verzoening van de religies is zinvol. Als 
christenen en moslims in het Midden-Oosten tot verzoening komen is dat 
een enorme bijdrage aan vrede en verzoening tussen de religies in de hele 
wereld.

 Noten
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Het grote overschot aan jonge, werkloze mannen in het 
Midden-Oosten leidt tot agressie en geweld. Jonge rivalen 
elimineren elkaar in agressieve oorlogen totdat er een 
evenwicht is bereikt tussen hun ambities en het aantal 
aanvaardbare banen. Dit was bijvoorbeeld de verklaring 
voor de bloedige Libanese burgeroorlog, die veel meer 
slachtoffers eiste dan het Israëlisch-Palestijnse conflict. 
Aan deze bevolkingsexplosie en de komende in Afghanistan 
dragen wij geen schuld. Aan de enorme bevolkingsgroei in 
Gaza wel.

door Gunnar Heinsohn

Overvloed aan jonge mannen 
leidt tot geweld

Bloedige	onderlinge	strijd	in	Libanon	versus	het	Israëlisch-

Palestijnse	conflict1

De Libanese burgeroorlog brak uit in 1975 en veranderde al snel in een ein-
deloze reeks gruweldaden. Het bloedige conflict duurde tot ver in 1990, en 
de schattingen over het aantal doden lopen uiteen van 130.000 tot 250.000.2 
Bovendien raakte een kwart van alle Libanese burgers – circa één miljoen 
mensen – gewond. De helft van deze gewonden raakte permanent gehan-
dicapt. Het dodenaantal in Libanon in vijftien jaar tijd was dus minstens 
tien keer zo hoog als het dodenaantal in het Israëlisch-Palestijnse conflict, 
dat in meer dan zestig jaar strijd (1948-2010) ongeveer 13.500 slachtoffers 
heeft geëist.
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‘Geleerden en onderzoekers zijn het er niet over eens wat de directe aan-
leiding was voor de Libanese burgeroorlog.’3 Is het land echt verwikkeld 
geweest in een geloofsoorlog? Het enorme aantal slachtoffers en gewonden 
was deels te wijten aan het feit dat de diverse facties niet goed in staat waren 
zichzelf te beschermen en – tegelijkertijd – willekeurig en meedogenloos 
aan het moorden sloegen. Met dit gewelddadige patroon onderscheidt de 
bloedige strijd in Libanon zich van het Israëlisch-Palestijnse conflict, waar 
in ieder geval één der strijdende partijen veel beter voorbereid is om zich-
zelf te beschermen en doorgaans geen lukraak geweld toepast maar veeleer 
probeert met precisieacties te werk te gaan. Daarbij kunnen slachtoffers 
helaas niet helemaal worden uitgesloten. Maar in vergelijking met de ge-
beurtenissen in Libanon reduceert deze werkwijze het aantal doden en ge-
wonden met een factor 40. Dankzij de zelfbeheersing van Israël hebben de 
vele conflicten met de moslimburen van het land relatief weinig – maar niet 
minder betreurenswaardige – slachtoffers geëist. Van de ongeveer elf mil-
joen moslims die tussen 1948 en 2009 door geweld om het leven kwamen, 
zijn er circa 54.000 omgekomen in oorlogen tegen Israël (waarvan 10.000 in 
het Israëlisch-Palestijnse conflict). Dat is 0,5 procent, ofwel één op de 200 
moslims die sinds 1948 het leven hebben verloren als gevolg van geweld. In 
de lijst met de zeventig mondiale conflicten die sinds 1948 minstens tien-
duizend mensenlevens hebben geëist, staat het Israëlisch-Palestijnse con-
flict op de 69e plaats. Omdat Israël veelal wordt gezien als ’s werelds gevaar-
lijkste bron van conflicten, komt dit relatief lage slachtofferaantal vreemd 
voor. Niettemin tonen de cijfers onomstotelijk aan dat er bij een treffen 
tussen moslims of Palestijnen en Israël veel minder slachtoffers vallen dan 
wanneer moslims of Palestijnen onderling de strijd aangaan.

Maar wat was nu eigenlijk de oorzaak van de Libanese burgeroorlog, en 
waarom is de strijd sindsdien niet meer opgelaaid? Immers, de christenen 
– onderverdeeld in zes groeperingen met zes milities – waren in het land 
aanwezig vóór, tijdens en na de moordpartijen. Hetzelfde gold voor de vijf 
islamitische denominaties in Libanon. De sjiieten die Amal en Hezbol-
lah de strijd in stuurden, zijn nog steeds actief, net als de soennieten die 
destijds drie minilegers (inclusief een Palestijns leger) hadden ingezet. 
De gevreesde Hezbollah-leider Nazrallah is geboren in 1960 en moest met 
negen broertjes en zusjes dingen naar de gunst van zijn vader. De druzen, 
met hun legendarische militiestrijders, houden zich nog steeds op in het 
Shouf-gebergte in centraal Libanon. Ook extreem links en andere secula-
risten die destijds een handjevol andere milities bewapenden, zijn er van-
daag de dag nog steeds. Dus iedereen is het erover eens dat religieuze wed-
ijver – en zelfs het prediken van geloofshaat – nooit verdwenen is. Maar 
dergelijke impulsen zijn niet langer een excuus voor een oorlog zoals van 
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1975 tot 1990 woedde. Er is echter, zoals verderop in dit artikel besproken, 
één uitzondering: Nahr al Bared.

Dit onvermogen om de wortels van het conflict in Libanon te begrijpen, 
wordt keer op keer benadrukt wanneer zich nieuwe provocaties voordoen 
en iedereen – van vn-leiders tot plaatselijke politici – waarschuwt voor 
een nieuwe uitbraak van bloedig geweld. Dit was het geval toen in februari 

2005 voormalig premier Hariri werd 
vermoord. Dit was het geval toen 
de Syriërs zich in april 2005 moes-
ten terugtrekken. En in de zomer 
van 2006 werd gewaarschuwd voor 
geweld na de oorlog tussen Hezbol-
lah en Israël, alsook in november 
2006 toen Pierre Gemayel werd ver-
moord. Er kan zonder meer worden 
gesteld dat de woede na ieder inci-

dent het kookpunt bereikte. Maar een nieuwe Libanese burgeroorlog zoals 
herhaaldelijk voorspeld door zowel leken als deskundigen, bleef uit.

Daarom moeten wij ons afvragen: was er tijdens de oorlog sprake van 
een motiverende factor die inmiddels verdwenen is? Nadere bestudering 
van de geschiedenis van Libanon kan ons de weg wijzen naar de oorzaak. 
Tussen 1945 en 1975 zorgden de hoge geboortecijfers in Libanon voor youth 
bulges, uitstulpingen in de statistiek van de leeftijdsopbouw van het land 
met een oververtegenwoordiging van jonge mannen, die tussen 1965 en 
1995 moesten instromen in de samenleving (zie tabel 1). In die periode 
moesten drie jongens vechten om de baan die vrijkwam wanneer een vol-
wassen man met pensioen ging. Tegelijkertijd steeg het inkomen per hoofd 
van de bevolking aanzienlijk, en dit resulteerde in beter onderwijs voor de 
vloedgolf aan jonge mannen. Een dergelijke youth bulge creëert spanning 
in de samenleving omdat de groei van het aantal banen van redelijk niveau 
geen gelijke tred houdt met de toename van voedsel, studieboeken en vac-
cins. Daarom ziet men vaak dat jonge rivalen elkaar elimineren of worden 
gedood in agressieve oorlogen totdat er een evenwicht is bereikt tussen 
hun ambities en het aantal aanvaardbare banen dat in hun samenleving 
beschikbaar is. De bottleneck tussen de kindertijd, waarin aan de meeste 
basisbehoeften wordt voldaan, en de volwassenheid, waarin twee of drie 
van iedere drie of vier broers hun ambities gefrustreerd zien, leidt tot een 
drievoudige verheviging van de adolescente woede die men gewoonlijk bij 
jonge mannen aantreft. Zij zijn (a) demografisch overbodig, (b) werkloos 
of gevangen in een saaie baan en (c) verstoken van een legitiem seksleven, 
zonder carrière waarin zij genoeg verdienen om een gezin te onderhouden.

In die periode moesten drie 
jonge Libanese mannen vechten 
om de baan die vrijkwam 
wanneer een volwassen man 
met pensioen ging
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Deze meervoudige stress explodeert gewoonlijk in zes verschillende 
richtingen: (1) emigratie (niet-gewelddadige kolonisatie); (2) een toename 
van misdaden met geweld (door de autoriteiten bestreden met verlaging 
van de eisen voor de doodstraf en/of buitenwettelijke executie); (3) een 
opstand of staatsgreep door jonge mannen met toegang tot legeruitrus-
ting; (4) een burgeroorlog en/of revolutie waarin jonge mannen elkaar 
op grote schaal afslachten als voorvechters van meer vrijheid, een betere 
samenleving of een strengere religie; (5) genocide in eigen land om de 
functies van de vermoorde personen over te kunnen nemen; en (6) verove-
ring in de vorm van gewelddadige kolonisatie (vaak gepaard gaand met 
genocide in het buitenland). Jonge Libanese mannen kozen veelal voor de 
opties 1 en 4.

De wreedheden en terreurdaden die zijn toe te schrijven aan de jonge-
ren van de Libanese youth bulge vinden hun oorsprong niet in de heilige 
boeken van hun geloofsrichtingen. De gewelddaden worden gepleegd 
door gewone jonge mannen die betere maatschappelijke vooruitzichten 
ambiëren, maar niet willen worden gezien als koelbloedige moordenaars 
of psychopaten met zelfmoordneigingen. Om respect af te dwingen als 
eerzame scherprechters die optreden tegen de ‘zondige’ of ‘uitbuitende’ 
elites die zij willen vervangen, zoeken zij naar een verheven standpunt van 
waaruit het moorden kan worden verklaard als het laatste bloedvergieten 
voor de verlossing. Dit betekent dat de woede van jonge christelijke of isla-
mitische Libanese mannen niet kan worden getemperd met uitleg over de 
‘echte’ of ‘waarlijke’ inhoud van heilige boeken.

Pas nadat de agressiefste jonge mannen naar het buitenland waren ver-
trokken of waren gesneuveld, en de voorraad nieuwe rekruten uitgeput 
begon te raken, nam de woede van de jongeren van de Libanese youth bulge 
langzaam af. Aan het eind van de oorlog hadden Libanese moeders minder 
dan twee zonen per gezin. Momenteel is dat gemiddeld minder dan één 
zoon. Ze mogen dan nog steeds geneigd zijn tot verhitte debatten, maar 
een concurrentiestrijd die uitmondt in een gewelddadige, heroïsche dood 
is niet langer noodzakelijk. Ze hebben bijna allemaal een respectabele 
maatschappelijke positie weten te verwerven.

In hun reactie op het sterven van de jongeren uit de youth bulge, ver-
tonen Libanese vrouwen hetzelfde gedrag als hun lotgenotes in Algerije, 
waar het geboortecijfer daalde van 7,2 in 1960-1980 tot 1,76 in 2010. Toen 
de Algerijnse burgeroorlog – die naar verluidt werd gevoerd door uiterst 
vrome moslims die minder fanatieke geloofsgenoten wilden straffen – tus-
sen 1992 en 2000 de levens eiste van circa 180.000 mensen, waren het de 
jonge mannen die geboren waren tijdens de youth bulge van 1970 tot 1980 
die bloed aan hun handen hadden.
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De	belegering	van	Nahr	al	Bared	als	Libanons	Gaza-oorlog

De vrede die vanaf 1990 neerdaalde over Libanon werd alleen verstoord 
door de Libanese aanval op Nahr al Bared. Op 20 mei 2007 startte het Liba-
nese leger de beschietingen op dit door het unrwa4 opgezette Palestijnse 
vluchtelingenkamp bij Tripoli, van waaruit islamitische strijders van Fatah 
al-Islam de omgeving terroriseerden. Deze aanval kan worden omschreven 
als het Libanese equivalent van Israëls Gaza-oorlog in 2008-2009, met dien 
verstande dat de Libanese gewelddadigheden veel langer duurden. Het 

leger riep op 7 september 2007 de 
overwinning uit op dit gebied van 
één vierkante kilometer met 30.000 
inwoners. Een kleine 170 Libanese 
soldaten, 226 Palestijnse strijders 
en sympathisanten, en 47 Palestijn-
se burgers vonden de dood tijdens 
deze 105 dagen durende belege-
ring.5 Meer dan 400 soldaten raak-
ten gewond en er werden ruim 215 

Palestijnen gevangengenomen. Per hoofd van de bevolking was het doden-
aantal onder de Libanezen in drieënhalve maand tijd meer dan drie keer 
het dodenaantal onder Amerikaanse soldaten in Irak in vierenhalf jaar.

Terwijl de inwoners van Libanon zelf moeten voorzien in het onderhoud 
van hun kinderen (en het geboortecijfer in dat land om die reden is gedaald 
van 6,4 in 1965 naar 1,9 in 2007), worden de Palestijnen onderhouden door 
het unrwa	omdat zij gezien worden als vluchtelingen of achterkleinkin-
deren van vluchtelingen uit de oorlog van 1948, toen vijf Arabische legers 
werden verslagen door de 660.000 Joden die vervolgens de staat Israël 
stichtten. Dankzij de steun van merendeels westerse landen wisten de 
Libanese Palestijnen een bevolkingsgroei te realiseren van 460 procent, 
namelijk van 90.000 naar 415.000 inwoners. De autochtone Libanezen (met 
een bevolking van 1,45 miljoen in 1950 en tot 1975 een extreem hoog geboor-
tecijfer, dat daarna echter sterk is gedaald) wisten ‘slechts’ met 270 procent 
te groeien. Toen de jongeren uit de Libanese youth bulge waren uitgeraasd, 
produceerden de Palestijnen nog steeds in hoog tempo angry young men. 
Om rust te brengen in deze laatste opstandige regio van hun land, bele-
gerde het Libanese leger de islamitische Palestijnen en vernietigde hen op 
meedogenloze wijze – inclusief hun hele leidinggevende kader. Hoewel zij 
daarbij zelf zware verliezen leden, durfden de Libanezen te doen wat de Is-
raëli’s vijftien maanden later niet durfden in Gaza. De Palestijnse islamie-
ten van Hamas in dat gebied wisten zich beschermd door de ethische code 

Toen de jongeren uit de 
Libanese youth bulge waren 
uitgeraasd, produceerden de 
Palestijnen nog steeds in hoog 
tempo angry young men
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van het Israëlische leger en de wereldwijde publieke opinie. De Palestijnse 
islamieten van Fatah al-Islam in Nahr al Bared moesten zulk een bescher-
ming ontberen. Er rukte geen enkel konvooi uit om de belegering door het 
Libanese leger te breken. Omdat de Palestijnen werden aangevallen door 
andere Arabieren, kon het niemand iets schelen. Er waren in Nahr al Bared 
geen joden om in verlegenheid te brengen.

Gaza	als	een	Nahr	al	Bared	op	enorme	schaal

De Gazastrook heeft vijftig maal zoveel inwoners als Nahr al Bared. Qua 
‘demografische bewapening’ is het unrwa	zelfs nog succesvoller geweest 
in Gaza, waar het sinds 1950 een bevolkingsgroei van 668 procent heeft 
weten te faciliteren. Onder demografische bewapening wordt verstaan: een 
bevolkingsexplosie waarbij tegenover iedere 1000 mannen in de leeftijd 
40-44 jaar 3000 jongens in de leeftijd 0-4 jaar staan. In 2008 was deze ver-
houding tussen de generaties in Gaza 1000:4640, terwijl deze onder Israëli-
sche joden 1000:1400 was (1000:1000 in de Verenigde Staten). In Nederland 
was de verhouding bijvoorbeeld 1000:700. In Duitsland – dat hard op weg 
is om demografische zelfmoord te plegen – was deze verhouding 1000:480.

De hoofdreden voor de enorme youth bulge in Gaza is dat ongeveer tach-
tig procent van de inwoners van Gaza niet zelf in het onderhoud van hun 
kinderen hoeft te voorzien. Het unrwa	zorgt voor voeding, kleding, vac-
cinatie en onderwijs van de meeste kinderen. In tegenstelling tot het Hoge 
Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, dat zich 
bekommert om vluchtelingen elders ter wereld en ernaar streeft hen te 
vestigen in hun respectieve gastlanden, is het unrwa	opgericht om het Pa-
lestijnse lijden te bestendigen door niet alleen degenen die oorspronkelijk 
zijn gevlucht tot vluchteling te bestempelen, maar ook al hun nakomelin-
gen. Het unrwa	wordt vrijgevig gefinancierd door de Verenigde Staten (31 
procent) en de Europese Unie (bijna 50 procent), terwijl slechts 7 procent 
van de financiering uit islamitische kringen afkomstig is. Dus ondanks het 
feit dat Gaza geen noemenswaardige economie heeft, garandeert het hoge 
geboortecijfer zijn inwoners op welhaast feodale wijze een permanent en 
vaststaand – zij het bescheiden – inkomen.

Veel van Gaza’s jonge mannen hebben geen ander voorland dan een toe-
komst vol geweld. Al in 2005, toen Gaza nog door Israël bezet was, verloor 
het gebied meer jonge mannen aan bendeoorlogen en criminele activitei-
ten dan aan de oorlog van Gaza tegen de ‘zionistische vijand’. Nadat Israël 
zich in 2006 uit Gaza had teruggetrokken, deden de islamieten van Hamas 
met de mannen van Fatah wat het Libanese leger korte tijd later met de is-
lamieten van Nahr al Bared zou doen. ‘Jullie mogen doorgaan met beschie-
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tingen’, liet Hamas aan Fatah weten, ‘maar jullie moeten op joden richten. 
Anders vermoorden wij jullie.’ Zo kan het gecombineerde dreigement/
vredesaanbod worden samengevat dat in juni 2007 aan Fatah werd gedaan. 
Fatah ging onvoorwaardelijk akkoord. In 2010 had de Hamas-Fatah broe-
dermoord bijna 300 levens geëist. Tot op de dag van vandaag klaagt Fatah 
dat Hamas ‘weigert excuses aan te bieden aan de Palestijnen voor de mis-
daden die zij heeft begaan tegen de Palestijnse burgers in Gaza, voor het 
vermoorden van honderden Fatah-aanhangers en voor het verwonden van 
honderden andere Palestijnen […] tijdens en na de bloedige Gaza-coup’.6

Tegelijkertijd hadden de jonge mannen van Gaza zeeën van tijd voor het 
graven van tunnels, smokkelactiviteiten, het bouwen van raketten en het 
afvuren van zo’n 4500 van deze raketten op Israël. Terwijl deze dodelijke 
activiteiten de onderlinge slachting onder Palestijnen vertraagde, werden 
zo’n 250.000 Israëli’s de schuilkelders in gejaagd. Toen Israël in december 
2008 terugsloeg, vond Israël het te ver gaan om onvoorwaardelijke over-
gave af te dwingen. Wat de democratie Libanon de inwoners van Nahr al 
Bared had aangedaan, en wat de Hamas-autocratie Fatah had aangedaan, 
deed Israël zijn aartsvijand – die gezworen heeft de Joodse staat te zullen 
vernietigen – niet aan. In Gaza vielen 1385 slachtoffers.7 Dat is een aan-
zienlijk aantal, maar wanneer Israël even hard zou hebben toegeslagen in 
Gaza als Libanon had toegeslagen in Nahr al Bared, waar 273 slachtoffers 
vielen op een populatie van 30.000, dan zouden in Gaza 13.650 mensen om 
het leven zijn gekomen. Wanneer Israël even hard zou hebben toegeslagen 
in Gaza als Rusland in 1994-1996 en 1999-2009 heeft huisgehouden onder 
jeugdige moslimrebellen in Tsjetsjenië, met als resultaat 160.000 doden8 
(merendeels burgers) op een populatie van 1.103.686 in 2002,9 dan zouden 
er in Gaza meer dan 225.000 doden zijn gevallen. Hier doet de bekende 
paradox weer van zich spreken. Niemand wordt zo gehaat als de Israëli-
sche joden, en geen ander land wordt zo vaak bedreigd met vernietiging 
als Israël. Maar niettemin weet niemand zich op het slagveld zo goed te 
beheersen als Israël. Vanzelfsprekend werd er door anti-Israël-activisten 
moord en brand geschreeuwd na de aanval op Gaza, die bedoeld was om de 
herbewapening van Hamas te vertragen. Maar diezelfde activisten staan 
zonder enig commentaar toe dat Arabieren of moslims worden afgeslacht 
wanneer er geen joden in de buurt zijn om de schuld te geven.

Tot dusver is er geen enkele hoop op verbetering van de situatie. Het 
Westen betaalt voor voedsel, scholen, medicijnen en huisvesting, terwijl is-
lamitische landen zorgen voor de militaire uitrusting. Niet gehinderd door 
de noodzaak om zelf de kost te verdienen, hebben de jongeren zeeën van 
tijd voor het bevechten van elkaar of andere tegenstanders. Het unrwa	kan 
hen voeden, maar biedt hen geen vooruitzichten. De circa 230.000 mannen 
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in Gaza in de leeftijd van 15 tot 29 jaar die in 2008 beschikbaar waren voor 
de strijd, zijn opgevolgd door 360.000 jongens onder de 15 jaar (45 procent 
van alle mannen in Gaza) die tot 2023 de wapens kunnen opnemen.

Het was een tekortkoming in de Oslo-akkoorden van 1993 (Declaratie 
van Principes over de Reglementen van Interim Zelfbestuur) dat niet werd 

begonnen met twee onwrikbare uit-
gangspunten: (1) vanaf januari 1994 
mogen er geen joodse nederzettin-
gen meer op Arabisch land worden 
gevestigd, en (2) er wordt gestopt 
met de demografische bewapening 
van Gaza door het unrwa. Dan 
zouden wij in Gaza in 2009 de eer-
ste generatie zestienjarige jongens 
hebben gehad die niet tot de nieuw-

ste youth bulge behoorde. De Gaza-oorlog van 2008-2009 of de belegering 
van 2010 zou niet hebben plaatsgevonden. Maar de afgelopen zestien jaar 
zijn niet alleen verloren jaren geweest, maar bovendien jaren waarin het 
conflict zich verder heeft verdiept, nu zowel het aantal inwoners van Gaza 
als het aantal kolonisten is verdubbeld.

Wij doen niets anders dan doorgaan met het subsidiëren van de demo-
grafische bewapening van Gaza, waardoor jonge Palestijnen weinig anders 
te doen hebben dan zich tegen hun broers of hun buren aan de andere kant 
van de grens keren. Wanneer wij verdere oorlogen in Gaza echt een halt 
willen toeroepen, in ieder geval na 2026, dan moeten wij de moed hebben 
om de mannen en vrouwen van Gaza te vertellen dat zij – laten we zeg-
gen vanaf 2011– zelf voor hun kinderen moeten zorgen, net als alle andere 
Arabieren. Vanzelfsprekend zal men nog steeds geld ontvangen voor ieder 
kind dat in aanmerking komt voor westerse liefdadigheid omdat het gebo-
ren is voor 2010. Wanneer een dergelijke hervorming wordt doorgevoerd, 
zouden de jongens in Gaza rond 2026 de puberteit ingaan als enige zonen 
– net als in Algerije na 2000 of in Libanon na 1990. Zij zouden een toekomst 
tegemoet kunnen zien die vrij is van oorlog, waarin zij niet een hopeloze 
en gewelddadige concurrentiestrijd hoeven te voeren met twee of drie van 
hun broers. Er zou nog steeds sprake zijn van conflicten en zelfs van haat 
tussen Palestijnen en Israëli’s of tussen Fatah en Hamas. Maar, zoals wij 
gezien hebben in Libanon of Algerije, zou daar op beschaafde wijze mee 
om kunnen worden gegaan.

Wanneer wij weer falen, zal Gaza steeds meer gaan lijken op Afgha-
nistan, met zijn altijd aanwezige youth bulges als gevolg van een totaal 
geboortecijfer van zes tot acht kinderen per gezin sinds 1950. Ook in dat 
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land heeft men nooit de optie gehad om niet te kiezen voor dood en geweld. 
Het land is in oorlog sinds 1978, en kon alleen van doelstellingen en rede-
nen veranderen. Toen de Russen het land in 1979 binnenvielen, zagen zij 
zich geconfronteerd met 2,5 miljoen Afghaanse mannen in de traditioneel 
vechtlustige leeftijd van 15 tot 29 jaar. Deze angry young men werden opge-
volgd door 3,5 miljoen jongens die nog maar net klaar waren voor de strijd 
omdat zij jonger dan 15 jaar waren. Wanneer de westerse bondgenoten in 
2011 Afghanistan verlaten, zijn er 4,5 miljoen mannen in de vechtlustige 
leeftijd, gevolgd door 6,5 miljoen jongens jonger dan vijftien jaar. Maar 
aan de bevolkingsexplosie in Afghanistan dragen wij geen schuld. Aan de 
enorme bevolkingsgroei in Gaza wel.

Tabel 1 Demografie van Libanon10

Jaar Inwoners (in miljoenen) Aantal geboren kinderen per vrouw
1945 1,32 6,1
1955 1,61 5,7
1965 2,15 6,4
1975 2,80 4,9
1985 2,67 3,8
1990 2,74 3,4
1995 3,90 2,8
2007 3,93 1,9
2010 4,13 1,78

Bronnen: www.populstat.info; https://www.cia.gov/library/publications/the-
world-factbook/index.html; http://globalis.gvu.unu.edu/indicator_detail.
cfm?Country=LB&IndicatorID=138.

Tabel 2 Demografie van Gaza

Jaar Inwoners Aantal geboren kinderen per vrouw
1948 82.500
1950 200.000-240.000 (na instroom van vluchtelingen)
1960 302.000 7,5
1970 368.000 6,9
1980 497.000 7,2
1990 643.000 8,1
2000 1.232.000 7,8
2010 1.604.000 (Westoever 

2.513.000)
4,9

2050 4.200.000 (schatting)
Bronnen: israelipalestinian.procon.org/view.resource.php?resourceID=000636#graph5; 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/gz.html; www.ww-
wcensusgov.zuom.info/ipc/prod/wp96/wp96033.pdf; www.unctad.org.
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 Noten

1 Met dank aan Clark Whelton (New York) 
voor redactionele hulp.

2 http://en.wikipedia.org/wiki/Leba-
nese_Civil_War.

3 http://en.wikipedia.org/wiki/Leba-
nese_Civil_War.

4 United Nations Relief and Works 
Agency: hulporganisatie van de Ver-
enigde Naties, speciaal opgericht voor 
Palestijnse vluchtelingen in het Nabije 
Oosten.

5 http://en.wikipedia.org/wiki/2007_
Lebanon_conflict.

6 ‘Hamas biedt geen excuses aan voor 
burgerslachtoffers tijdens Israëls oor-

log tegen Gaza’, International Middle 
East Media Center, 7 februari 2010.

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Gaza_
War.

8 http://en.wikipedia.org/wiki/
First_Chechen_War#Casualties; 
en.wikipedia.org/wiki/Second_Che-
chen_War.

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Chechn-
ya.

10 De groei van de economie hield geen te-
gelijke tred met de bevolkingsgroei tot 
1990. Van 1975 tot 1990 was de groei 4% 
tegenover een hogere bevolkingsgroei 
vanaf 1945. Van 1990 tot 2001 was die 
groei 3,6% bij een lager groeipercentage 
van de bevolking als geheel.
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De auteur is hoofd van het Clingendael International Energy Programme (ciep).

De positie van het Midden-Oosten als energieleverancier 
is crucialer dan ooit. De vraag naar energie in de wereld 
is groeiende, maar zal ook gepaard moeten gaan met 
een dalende co2-uitstoot. De olieproducerende landen 
zullen omvangrijke investeringen moeten doen om aan 
de energievraag tegemoet te komen. Zij zijn hiertoe echter 
niet geneigd door de toenemende onzekerheid over wat 
de transitie naar duurzame energie voor hen betekent. 
Evenwichtige afspraken zijn nodig om energiezekerheid te 
waarborgen en om destabilisatie van de regio te voorkomen.

door Lucia van Geuns

Het Midden-Oosten in de 
wurggreep van energie-
investeringen

De	groeiende	en	welvarender wereldbevolking vraagt om een toene-
mende hoeveelheid energie. In de jaren voor de financiële en economische 
crisis ontstonden krappe energiemarkten, waardoor de zorgen om de ze-
kerheid van het aanbod bij consumerende landen zijn toegenomen. Boven-
dien moet de groeiende vraag naar energie in de wereld worden gecombi-
neerd met een dalende van co2-uitstoot. Het energiebeleid van steeds meer 
consumerende landen stuurt tegenwoordig zowel op duurzaamheid als op 
het beheersen van de importafhankelijkheid. Men probeert twee vliegen 
in één klap te slaan door zelf meer duurzame energie te produceren. Deze 
strategie is echter niet zonder problemen, omdat daardoor bij de produ-
cerende landen onzekerheid is ontstaan over de vraagontwikkeling. Zij 
moeten grote investeringsbeslissingen nemen om de productiecapaciteit 
toekomstbestendig te maken en blijken daarin zo terughoudend dat de 
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consumerende landen op hun beurt weer zorgen krijgen over de voorzie-
ningszekerheid. Dit dilemma van onzekerheid is moeilijk op te lossen zon-
der goed overleg waarin ieders belangen beter kunnen worden afgewogen.

Voor de traditionele producenten en leveranciers van olie en gas zijn 
de ontwikkelingen in nieuwe duurzamere brandstoffen ook een uitda-
ging. Internationale oliemaatschappijen (International Oil Companies; 
iocs) proberen hun strategie en investeringsbeleid zo aan te passen dat de 
kortetermijnwensen van de aandeelhouder en de politieke behoefte aan 
duurzaamheid en voorzieningszekerheid beter worden gehonoreerd. Voor 
de staatsoliebedrijven (National Oil Companies; nocs) uit producerende 
landen liggen de kaarten echter heel anders. Zij hebben een overheidstaak 
om de energiereserves te ontwikkelen en te zorgen voor exportinkomsten. 

Voor deze landen is de zekerheid 
van de vraag dus een belangrijke 
politieke en economische drijfveer.

Het is belangrijk voor zowel pro-
ducenten als consumenten om door 
het aangaan van een dialoog een 
balans te bewaren tussen de ogen-
schijnlijk tegengestelde belangen 

inzake duurzaamheid en voorzieningszekerheid. Een onderdeel van een 
dergelijke dialoog is het vermijden van een geforceerde ‘weg van de olie’-
strategie door geïndustrialiseerde consumerende landen (verenigd in de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling; oeso).1 
Hierdoor worden staten die olie produceren slechts in het defensief ge-
jaagd met een remmend effect op de investeringen door de olie-industrie. 
Transitie naar een ‘low-carbon energievoorziening’ kan op deze manier 
voor de producerende landen alleen maar een economische teruggang be-
tekenen.2 Een betere strategie zou zijn om de producerende landen onder-
deel van de oplossing te maken door klimaatbeleid en zekerheid van vraag 
en aanbod aan elkaar te koppelen. Ook in producerende landen neemt de 
belangstelling voor duurzaamheid en efficiënt gebruik van energie toe.

Importafhankelijkheid

Meer dan zestig procent van de bewezen oliereserves bevindt zich in de 
regio rond de Perzische Golf. Bovendien beschikt deze regio als enige over 
voldoende reserves om de productie nog jarenlang op hetzelfde niveau te 
houden of zelfs te verhogen. De grote consumerende regio’s (de vs, Euro-
pa, China) hebben onvoldoende eigen oliereserves. De importafhankelijk-
heid van deze landen neemt toe. De noodzaak van een duurzamere ener-

De geïndustrialiseerde landen 
moeten een geforceerde 
‘weg van de olie’-strategie 
vermijden
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gievoorziening in combinatie met zekerheid van het aanbod zal op termijn 
een factor van belang gaan vormen.

De importafhankelijkheid staat hoog op de agenda van de consumeren-
de landen. Vooral Europa en Azië betrekken het grootste deel van hun ener-
gie uit één exporterende regio. Zo is de voormalige Sovjet-Unie de grootste 
energieleverancier van Europa en fungeert het Midden-Oosten als de 
grootste bevoorrader van de Oost-Aziatische regio. Strategisch en econo-
misch is het onwenselijk om afhankelijk te zijn van slechts één exporteur 
vanwege het gevaar van onderbreking van de aanvoer en van het misbrui-
ken van marktmacht om de olieprijzen op te drijven. Daarom is diversifica-
tie noodzakelijk, hetgeen tegelijkertijd buitengewoon lastig te realiseren 
is, gezien de beperkte spreiding van de conventionele oliereserves.3

Bovendien bestaat er bezorgdheid ten aanzien van de politieke instabi-
liteit in de producerende landen. Antiwesterse retoriek, religieus funda-
mentalisme en terroristische aanslagen hebben in veel westerse landen 
geleid tot de overtuiging dat een te grote import uit het Midden-Oosten 
voorkomen moet worden. Het is echter de vraag of deze angst terecht is. De 
onderlinge economische afhankelijkheid van het Westen en het Midden-
Oosten/Rusland is groot. Veel olieproducerende landen kunnen het zich 
economisch niet veroorloven hun export te verminderen. Voor deze landen 
vormen de opbrengsten uit olie een belangrijke inkomstenbron waarmee 
een omvangrijk sociaal stelsel en de investeringen in de veelal jonge be-
volking moet worden gerealiseerd. Lagere staatsinkomsten zullen vrijwel 
zeker voor een binnenlandse destabilisatie zorgen en de steun voor de 
heersende regimes ondermijnen.

Aanbod	van	olie

Om de toekomstige vraag naar energie op te vangen moet de productie op 
peil blijven. Factoren die het aanbod van olie bepalen variëren op de korte, 
de middellange en de langere termijn.4 Op korte termijn zijn de beschik-
bare capaciteit van de aanwezige installaties om de olie uit de grond te 
halen, in tankers te laden, te raffineren en te distribueren een betrekkelijk 
vast gegeven. Het totale aanbod is dan ook vooral afhankelijk van besluiten 
van overheden en oliemaatschappijen over de inzet van deze capaciteit. 
Daarnaast kunnen zich door calamiteiten, politieke onrust of oorlogen tij-
delijke onderbrekingen van de olieproductie voordoen. Op de middellange 
termijn wordt het aanbod van olie bepaald door de investeringen van olie-
maatschappijen in de productie van bekende oliereserves en in geologi-
sche studies, proefboringen en productieschattingen om nieuwe reserves 
te creëren. De voorraad olie die technisch en economisch gewonnen kan 
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worden, is, uitgaande van de huidige prijzen, in elk geval ruim voldoende 
voor de komende twintig jaar. Op de langere termijn wordt het aanbod van 
olie bepaald door de omvang van de uiteindelijk winbare reserves.

De olieproductie in het Midden-Oosten wordt veelal gecoördineerd en 
uitgevoerd door een staatsonderneming; iocs hebben maar mondjesmaat 
toegang tot de reserves in deze landen. De expansie van de productiecapa-
citeit hangt daarom voor een belangrijk deel af van investeringsbeslissin-
gen van deze staatsondernemingen en hun regeringen (figuur 1). Onder-
nemingen als Saudi Aramco (Saoedi-Arabië) zijn hiertoe in staat. In andere 
landen is dit wel een probleem. Ze laten geen buitenlands kapitaal toe in 
hun oliesector, maar besteden, omwille van bijvoorbeeld de jonge bevol-
king, de inkomsten uit olie vaak aan andere zaken dan de olie-industrie.

Mogelijk zal op termijn Irak een belangrijkere rol op de oliemarkt gaan 
spelen, maar gegeven de huidige veiligheidssituatie blijven er vooralsnog 
veel onzekerheden bestaan. Na twee openbare veilingen in 2009 zijn aan 
buitenlandse ondernemingen de rechten verkocht om Iraakse olie uit de 
grond te halen voor een vastgestelde prijs. Consortia van verschillende 
samenstelling (nocs en iocs) zullen in de volgende decennia dus olie gaan 
produceren uit reeds operationele en nog onontgonnen olievelden.

De	olieprijs

De prijzen van ruwe olie lijken de laatste maanden wat gestabiliseerd na de 
hoogst genoteerde prijs van 147 dollar per vat5 in juli 2008 en de prijsval die 
daarop volgde. De Organisatie van de Olie-exporterende Landen (Organi-
zation of the Petroleum Exporting Countries; opec) zag zich genoodzaakt 
om de productie van olie te beperken om de prijs te ondersteunen. Dit 
beleid zet zich nog steeds voort. Sinds de financieel-economische crisis 
van 2008-2009 stagneert de vraag naar olie uit de traditioneel rijke (oeso-)
landen, terwijl de vraag naar ruwe olie uit opkomende Aziatische econo-
mieën alweer toeneemt (figuur 2). Met name de vraag in China stijgt snel: 
een stijging van twintig procent in februari 2010 ten opzichte van dezelfde 
maand het jaar daarvoor. Dit leidde ertoe dat in april 2010 de olieprijs bo-
ven de 80 dollar per vat noteerde. Een hoge olieprijs kan schadelijk zijn 
voor het nog fragiele herstel van de wereldeconomie. De groei van de vraag 
naar ruwe olie en olieproducten vanuit Azië is echter spectaculair te noe-
men. Het International Energy Agency (iea) heeft derhalve de voorspelling 
van de vraag naar olie voor het jaar 2010 bijgesteld naar 86,6 miljoen vaten 
per dag, ofwel 100.000 vaten meer dan tijdens het recordjaar 2007.

Toch is de relatief hoge olieprijs van afgelopen april niet goed te verkla-
ren. De kortetermijnvoorraden zijn goed gevuld en de opec	heeft de laatste 
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jaren flink gewerkt aan het opbouwen van meer reservecapaciteit om als 
buffer te dienen tijdens prijsschrokken. Vooral in de aanloop naar juli 2008 
was deze buffer (de zogenaamde swing capacity) aanzienlijk geslonken 
door de sterk gestegen vraag en het geringere aanbod. Levendige handel 
op de financiële en valutamarkten lijken tegenwoordig ook invloed uit te 
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Figuur 1: De langetermijngroei van de olieproductie (weergegeven in mil-
joen vaten per dag) zal voornamelijk komen uit Saoedi-Arabië en Irak.11

Figuur 2: Vraag naar olie (weergegeven in miljoen vaten per dag) op de 
middellange termijn. 
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oefenen op de prijs van een vat ruwe olie. Leningen voor investeringen in 
nieuwe productiecapaciteit buiten de opec	zorgen ervoor dat banken net 
als de iocs belang hebben bij het beleid van de opec	om de prijs op een 
redelijk niveau te stabiliseren.

Het	investeringsdilemma

De strategische rol van de	opec6 in de internationale oliemarkt is de laatste 
tijd weer groter geworden. De opec is traditioneel een zogenaamde swing 
producer (met name Saoedi-Arabië), die de markt kan beïnvloeden om-
dat het over voldoende reserves beschikt wat betreft productiecapaciteit. 
Daardoor fungeert de opec als prijsbepaler in de markt en zijn de overige 
olie-exporteurs prijsnemer. Gegeven de verwachte snelle groei van de con-
sumptie in opkomende economieën blijft de vraag actueel of de opec in de 
komende decennia het productieniveau zodanig kan opschroeven dat het 
aan deze vraag kan voldoen.

Als gevolg van de stagnerende wereldeconomie, het wegvallen van de 
olievraag in veel consumerende landen en de lagere olieprijs is er de laatste 
jaren minder geïnvesteerd in de exploratie en productie van olie en gas. Dit 
geldt ook voor de nocs uit het Midden-Oosten. Geplande opec-projecten 
gericht op het vinden en produceren van olie zijn uitgesteld. Het is echter 
niet duidelijk hoeveel productieverlies dit op termijn zal betekenen.7 Tij-
dens de laatste topontmoeting van het International Energy Forum (ief) 

– dat in april 2010 plaatsvond in het 
Mexicaanse Cancún – werd tijdens 
het overleg tussen olieproduceren-
de en -consumerende landen duide-
lijk dat met name de opec-landen 
een prijs van 70 tot 80 dollar per vat 
een ‘eerlijke’ olieprijs vinden: zo 

blijft de financiering van hun overheidsbudget gegarandeerd en kunnen 
nieuwe investeringen worden gedaan voor het vinden en produceren van 
olie. De meeste consumerende landen zijn echter niet gerust op de hoogte 
van deze investeringen: is het wel genoeg om de natuurlijke afname van 
al producerende velden op te vangen en nieuwe velden te ontdekken of in 
productie te nemen? Er wordt veel gesproken over meer transparantie ten 
aanzien van reserves en investeringen in exploratie en productie- en raf-
finagecapaciteit door de opec. De opec-landen, in het bijzonder de landen 
in het Midden- Oosten, zijn doorgaans niet scheutig met deze informatie.

De wereld wordt op de langere termijn afhankelijker van opec-olie, 
waarschuwt het iea. De vraag naar ruwe olie uit opec-lidstaten zou in 2020 

De wereld wordt op de langere 
termijn afhankelijker van 
opec-olie
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kunnen oplopen van 29 tot 37 miljoen vaten per dag. Om dit te realiseren 
zijn investeringen nodig van zeker 250 miljard dollar. Daarbij zal de na-
tuurlijke afname van de productie (depletie) van de huidige olievelden 
ervoor zorgen dat er extra investeringen gedaan moeten worden om de 
neergang van de productie op te vangen. Ondanks de aarzeling van de opec 
om te investeren zonder dat afname gegarandeerd is, is Saudi Aramco er-
van overtuigd dat de vraag zal toenemen. Het staatsbedrijf heeft daarom 
aangekondigd 90 miljard dollar te gaan investeren in projecten gericht op 
het vinden en produceren van olie.8

De mogelijke geopolitieke concurrentie tussen grote consumerende 
regio’s om beslag te leggen op de benodigde oliestromen zal in grote mate 
bepalen hoe de internationale oliemarkt in de toekomst kan functioneren.9 
De staatsoliemaatschappijen uit producerende landen, zoals de landen in 
het Midden-Oosten, zullen hun reserves bij voorkeur verkopen voor een 
prijs die garandeert dat aan de interne sociale en politieke vereisten tege-
moet kan worden gekomen. Enerzijds moeten de landen de olieproductie 
dus op peil houden, en anderzijds is het zaak de alsmaar jonger wordende 
bevolking aldaar tevreden te houden door banen te scheppen en de eco-
nomie te diversifiëren. En gezien de dilemma’s van deze landen rond de 
Golf: waarom zouden ze hun oliebeleid wijzigen? Immers, het Westen zet 
ambitieus in op duurzame energiebronnen en een bredere energiemix om 
onder meer de afhankelijkheid van het Midden-Oosten te verkleinen. In 
dat kader zijn de nieuwe olieconsumenten China en India interessantere 
en betrouwbaardere handelspartners geworden voor de landen in het Mid-
den-Oosten dan de oeso-landen.

Energiezekerheid

De financieel-economische crisis heeft niet alleen investeringen in nieuwe 
olieproductie uitgesteld, maar ook de investeringen die de natuurlijke 
afname van de huidige velden moeten tegengaan. De verwachting is dan 
ook dat vooral de olieproductie in niet-opec-landen in de toekomst sneller 
zal afnemen. Als gevolg daarvan zal de krapte in de oliemarkt weer kunnen 
toenemen zodra de internationale vraag zich herstelt10 en de ontwikkeling 
van de productiecapaciteit in de opec-landen daarmee geen gelijke tred 
weet te houden. De investeringsbeslissingen van de landen in het Midden-
Oosten zijn vooral afhankelijk van het verkrijgen van meer inzicht in de 
ontwikkeling van de vraag. De robuuste vraagontwikkeling in landen als 
China is daarvoor alleen niet genoeg, maar zal vooral ook afhangen van de 
snelheid van de vraagafname in de oeso-landen. Hoewel de plannen voor 
een energietransitie in deze landen steeds meer op stoom komen, blijft de 
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uitvoering ervan door de economische crisis nog ongewis. De omvang van 
de vraag in de oeso-landen naar olie uit het Midden-Oosten is van belang 
voor de investeringsbeslissingen. Zolang deze onzeker blijft zullen de 
landen in het Midden-Oosten voorzichtig blijven.

De verwachte schaarste op de internationale oliemarkt in de komende 
vijf tot tien jaar dwingt producenten en consumenten, ondanks de huidige 
onzekere olieprijzen, opnieuw naar hun energiezekerheid voor de langere 
termijn te kijken, zodat de kosten dan wel opbrengsten van energie kun-
nen worden gekoppeld aan beider interne langetermijndoelstellingen.

 Noten

1 In het Engels: Organization for Eco-
nomic Cooperation and Development 
(oecd).

2 Stephan Slingerland, Lucia van Geuns 
en Coby van der Linde, ‘Van zwarte naar 
groene energie. Geopolitiek van mon-
diale energietransitie’, Internationale 
Spectator 62 (2008), nr. 5, pp. 259-263.

3 Conventionele reserves zijn die olie-
voorraden die met de huidige techni-
sche kennis economisch kunnen wor-
den gewonnen. Onconventionele olie is 
bijvoorbeeld zware olie en teerzand.

4 Aad Correljé en Lucia van Geuns, ‘Signa-
len uit de oliemarkt. De juiste strategie 
op het juiste moment’, Internationale 
Spectator 60 (2006), nr. 4, pp. 171-174.

5 Een vat is een standaard inhoudsmaat 
voor ruwe aardolie en is gelijk aan 159 
liter.

6 De opec-landen rondom de Perzische 
Golf bezitten samen ongeveer 62 pro-
cent van de bewezen conventionele 
oliereserves en ruim 45 procent van de 
gasreserves. De grootste olievoorraden 

zijn te vinden in Saoedi-Arabië: 260 
miljard vaten (twintig procent van de 
wereldreserves). Dit land produceert 
tevens nagenoeg tien procent (acht tot 
negen miljoen vaten per dag) van de 
dagelijkse wereldoliebehoefte.

7 oecd/iea,	World Energy Outlook 2009. 
Parijs: oecd/iea, 2009 (zie www.world-
energyoutlook.org).

8 Volgens Khalid al-Falih, ceo van Saudi 
Aramco, in Petroleum Economist (april 
2010).

9 Arnoud Passenier en Maarten Lak, 
Schaarste en transitie. Kennisvragen 
voor toekomstig beleid. Den Haag: Mi-
nisterie van Buitenlandse Zaken/Minis-
terie van vrom, 2009.

10 Fatih Birol, ‘World Energy Outlook. Im-
pact of the financial crisis on the energy 
sector’, lezing, Den Haag, 8 april 2009. 
Dr. Fatih Birol is chief economist van 
het iea.

11 US Energy Information Administration 
(eia), International Energy Outlook 2010, 
Reference scenario.

12 iea, Medium-Term Oil Market Report, 
2009.



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

98

Astrid Lampe

Moderne moskeemaquette

knielen rond de blokkendoos
de weg is onverhard eenmaal
binnen proberen de bewoners
het zo gezellig mogelijk te maken
ja knikken ze want nee het waternet is het niet

het waternet is het niet
dat dit dak doet golven
dat zo schilderachtig zo
(poëtisch) dak aan dak geplakt mijn golfstaat golven laat
ja knikken we want nee het waternet is het niet en ook de vette oliestroom
boog nukkig af

geen olie
geen gas

een lappenbal
een drukke vogelmarkt
(levendig)

geen sprietje gras mijn geplukte parkiet een prieelvogel die
met verve onder de zeeën golfplaat de o zo zoetgevooisde

nachtegaal verslaat met kop en schouder ruim voor die gouden prijspakker
als gekeeld onder mijn zinken golven bedolven zich dood kweelt
naar ademt hapt: O2: prieel
perceel aan perceel
dit duurt niet lang
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het duurt niet lang
(één handdruk)
of de vergunning wordt verstrekt
hier wordt hij vrolijk leeggeschud boven ons hoofd
de blokkendoos (als ingebed): hoor!…

het lokkende refrein van minaret wordt ingezet

o alles baadt in licht vanzelf
nadat een vrouw met kloten met alle geweld per abuis aan de
groeiende kapitaalstroom werd aangesloten: geheel ontsluierd ja

maar wát een goed gearticuleerde golfkartonnen luister alom

Astrid Lampe (1955) is dichteres. Zij debuteerde in 1997 met Rib. Ze publiceerde vijf bun-
dels bij Querido. De sok weer aan (2000) en De memen van Lara (2002) werden beide geno-
mineerd voor de VSB Poëzieprijs. Voor Spuit je ralkleur (2005) ontving ze de Ida Gerhardt 
Poëzieprijs en de Schrijversprijs der Brabantse letteren. Deze zomer verschijnt haar 
zesde bundel, Lil (zucht).
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De auteur is historicus en verbonden aan de vakgroep Hebreeuws, Aramees en 
joodse studies van de Universiteit van Amsterdam en doceert joodse geschiedenis 
aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Toen in het begin van de jaren negentig in het diepste geheim 
het vredesproces tussen Israëli’s en Palestijnen in Oslo een 
belangrijke impuls kreeg, lagen bij de onderhandelaars 
van beide partijen dezelfde boeken op hun nachtkastjes. 
Het waren de opzienbare publicaties van een groep jonge 
Israëlische historici, die al snel als de New Historians door 
het leven gingen. Wat maakte die boeken voor beide partijen 
tot zo’n belangrijke bijdrage aan het debat? En wat zegt dit 
over de rol van historici in het Israëlisch-Arabisch conflict?

door Bart Wallet

De strijd om het geheugen 
van Israël

In	1988	verscheen	in	het vooraanstaande Amerikaans-joodse tijd-
schrift Tikkun een provocerend artikel onder de zelfbewuste titel ‘The New 
Historiography. Israel confronts its past’.1 Het was van de hand van een 
jonge outsider in de Israëlische historische wereld, Benny Morris. In het 
artikel plaatste hij zijn eigen historisch onderzoek tegenover de tot die tijd 
gangbare geschiedschrijving in Israël over de nog relatief jonge geschiede-
nis van de joodse staat.

Morris beschuldigde de ‘oude historici’ van een propagandistische om-
gang met het verleden, waarbij ze een bewust pro-Israëlische interpretatie 
presenteerden van beladen gebeurtenissen zoals de Onafhankelijkheids-
oorlog van 1948-1949 en het ontstaan van het Palestijnse vluchtelingen-
vraagstuk. Morris verklaarde deze partijdige geschiedschrijving uit het feit 
dat de meeste van de ‘oude historici’ zelf deel hadden genomen aan de ge-
vechten en daardoor vrijwel automatisch gekleurd voorgesorteerd stonden.
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Morris en zijn generatiegenoten, de zelfbenoemde New Historians, 
zouden het helemaal anders doen. Door goed en grondig bronnenonder-
zoek te doen, moest op onpartijdige wijze het verleden van de zionistische 
beweging en de staat Israël gepresenteerd worden. Daarbij zouden onaan-
gename waarheden niet weggedrongen mogen worden, maar in alle eer-
lijkheid gepresenteerd worden.

De publicaties van de New Historians leidden in Israël tot een fel en 
intensief publiek debat. De toon was scherp: de schrijver Aharon Megged 
beschuldigde de historici van een suïcidale impuls, doordat ze de vijanden 
van de nog altijd bedreigde staat Israël van munitie voorzagen. Niet alleen 
opinieleiders vanuit de rechterflank van de Israëlische politiek, maar ook 
liberale en progressieve politici als Amnon Rubinstein en Yael Dayan lieten 
zich uiterst kritisch uit over de alternatieve interpretatie van het zionisti-
sche en Israëlische recente verleden.

De	plaats	van	geschiedenis	in	Israël

Om de felheid van het publieke debat over de New Historians te begrijpen, 
is het nodig te beseffen welke rol het verleden precies in de Israëlische 

samenleving speelt. Israël is een 
relatief jonge natie, met inwoners 
uit zeer uiteenlopende delen van 
de wereld. Binnen de zionistische 
beweging realiseerde men zich al in 
een vroeg stadium dat een samen-
leving met joden uit zulke diverse 
achtergronden als het Russische 

rijk en de Arabische wereld een gedeeld verleden nodig heeft om de bewo-
ners samen te binden.2

Daartoe werd ingezet op de vorming van een collectief geheugen, waar-
bij twee periodes met name belangrijk waren. Allereerst het Bijbelse verle-
den, de periode waarin het joodse volk vóór het begin van de diaspora geza-
menlijk het land Israël bewoonde. In dat oude verleden was de band tussen 
het hele joodse volk en het land gevormd en alles wat daaraan herinnerde 
diende onderstreept en uitgedragen te worden. Dat gebeurde door de oude 
Bijbelse plaatsnamen opnieuw op de kaart te zetten, maar ook door in het 
onderwijscurriculum veel ruimte voor Tenach, de Bijbel, in te ruimen.

De tweede periode die een cruciale rol speelde was de recente geschiede-
nis vanaf 1881, toen de eerste zionistische pioniers in het land Israël neerstre-
ken en begonnen met de opbouw van een joods nationaal tehuis. Veel aan-
dacht ging uit naar de zionistische helden, zoals de visionair Theodor Herzl, 

De zionisten realiseerden zich 
dat Israël een gedeeld verleden 
nodig had om de bewoners 
samen te binden
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de strijder Joseph Trumpeldor en de taalvernieuwer Eliëzer Ben-Jehoeda. 
Hun namen gingen straten en scholen sieren, zij werden op allerlei momen-
ten met eerbied herdacht en ten voorbeeld gehouden aan nieuwe generaties.

Bewust werd de tussenliggende geschiedenis van diasporajodendom 
‘vergeten’ en weggedrongen. Joodse geschiedenis die iedereen kon vereni-
gen en identiteit verschaffen speelde zich alleen af in het land Israël; alles 
daarbuiten werd gekarakteriseerd door lijden en leerde joden vooral dat zij 
onder de volkeren nooit een werkelijk thuis konden opbouwen. Diaspora-
geschiedenis was slechts van belang om de continuïteit van de joodse nati-
onale beleving te laten zien en de noodzaak van een eigen staat.

Over het recente verleden vormde zich een canonieke visie, waarbij als 
rode draad sinds 1881 werd gewezen op de wil van de zionisten om in vrede 
met de Arabische bewoners samen te leven, die vervolgens iedere kans 
daartoe torpedeerden. Al tijdens de periode van het Britse Mandaat (1920-
1948) verwierpen de Arabieren alle delingsplannen en wilden ze de joodse 
gemeenschap niet naast zich accepteren in Palestina. Die onwil openbaarde 
zich ook tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog van 1948-1949, toen zowel de 
Arabische bewoners als de buurlanden de jonge joodse staat aanvielen. De 
geschiedenis sindsdien, met regelmatig terugkerende oorlogen, vormde 
steeds opnieuw het bewijs van de stelling dat Israël niet wordt geaccepteerd.

In deze master narrative van het zionisme is Israël de hoofdrolspeler, met 
weinig ruimte voor zelfkritiek, terwijl de belangen, overwegingen en gevoe-
lens van Palestijnen en andere Arabieren weinig aandacht krijgen en daar-
door in de Israëlische publieke opinie grotendeels onzichtbaar werden.3

Deze visie op het verleden had als doel alle joodse bewoners van Israël 
samen te binden over etnische grenzen heen. Het Bijbelse en het recente 
verleden toonde aan dat het joodse volk nauw verbonden was aan het land 
Israël, dat het daar met recht en rede opnieuw een staat had gesticht, en dat 
slechts door saamhorigheid en heroïsche strijd deze joodse staat de vrijha-
ven kon zijn en blijven voor alle vervolgde joden.

De kritiek van de New Historians op de standaardversie van het zionisti-
sche en Israëlische verleden was daarmee niet alleen een interne discussie 
van historici, maar raakte ook aan de identiteit van de Israëli’s. Het verle-
den had zo’n centrale rol in het collectieve geheugen van de joodse bewo-
ners gekregen, dat een alternatieve visie daarop velen in verwarring bracht 
en als een bedreiging van de publieke orde werd beschouwd.4

Een	nieuwe	historische	school

Wie waren die New Historians precies? Drie karakteristieken zijn daarbij 
te noemen. Alle historici die onder deze verzamelnaam worden begrepen, 
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zijn na 1948 geboren en hebben dus zelf het begin van de joodse staat niet 
meegemaakt. In tegenstelling tot hun leermeesters zijn zij opgegroeid met 
de vanzelfsprekendheid van het bestaan van Israël.

Een tweede karakteristiek van hen is dat zij allen een periode in het bui-
tenland hebben gestudeerd of gewerkt, waardoor ze een bredere en meer 
integrale visie op de Israëlische geschiedenis ontwikkelden, vaak door die 
te positioneren in algemene historische ontwikkelingen, waardoor de uni-
citeit van het zionistische project werd gerelativeerd.

Een derde karakteristiek is, ten slotte, dat zij – althans in het begin – 
buiten de Israëlische universitaire wereld werkzaam waren, met name als 
journalist. Daardoor waren ze enigszins geïsoleerd van de universitaire 
historische elite en hadden tegelijkertijd meer vrijheid om hun eigen on-
derzoeksprogramma’s te ontwikkelen.

De vier bekendste New Historians zijn de al genoemde Benny Morris, 
Tom Segev, Avi Shlaim en Ilan Pappé. Benny Morris brak in 1987 door met 
een geruchtmakende diepgravende studie van The birth of the Palestinian 
refugee problem, 1947-1949.5 In het boek werd voor het eerst in Israël uitge-
breid aandacht gevraagd voor het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk en 
werd op zelfkritische wijze gekeken naar de rol van Israël bij het ontstaan 
daarvan. De conclusie dat in sommige gevallen in 1948-1949 sprake was 
geweest van Israëlisch geweld om Palestijnen te verdrijven, kwam hard aan. 
Na dit boek bleek Morris een uiterst vruchtbaar historicus te zijn, die tal van 
historische studies publiceerde gebaseerd op nieuw bronnenmateriaal.6

De journalist-historicus Tom Segev verwierf niet alleen door zijn uiterst 
toegankelijke stijl faam, maar ook doordat hij al in 1984 in zijn boek 1949 
tegenover het mythische beeld van een eensgezind Israël de jonge joodse 
staat portretteerde als een samenleving van conflicten. Hierna volgden 
boeken over de Mandaatsperiode, de omgang met de Shoah in Israël en een 
grondige studie van de Zesdaagse Oorlog van 1967.7

Avi Shlaim, tegenwoordig hoogleraar in Oxford, werd bekend toen hij 
in 1988 in zijn boek Collusion across the Jordan de stelling poneerde dat 
Israël vrijwel vanaf het begin gemene zaak maakte met Jordanië, daarbij 
het beeld doorbrekend dat alle Arabieren eensgezind uit waren op de on-
dergang van de joodse staat. In Shlaims visie zijn de slachtoffers van de 
Israëlisch-Jordaanse samenwerking de Palestijnen, die aan beider belan-
gen werden opgeofferd.8

Ilan Pappé is, ten slotte, wellicht de geruchtmakendste van de New His-
torians. In hetzelfde jaar als Shlaim, 1988, werd zijn dissertatie uit Oxford 
gepubliceerd, Britain and the Arab-Israeli Conflict, 1948-1951.9 Op basis van 
vrijgegeven Brits bronnenmateriaal doorbreekt hij daarin de gangbare vi-
sie dat de Britten vooral de Arabieren steunden en de zionisten tegenwerk-
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ten. Volgens Pappé werkte de Britse politiek de zionisten juist in de hand. 
Nadien publiceerde Pappé vooral overzichtswerken, voor het merendeel 
gebaseerd op het onderzoek van anderen.10

Hoewel de New Historians over allerlei thema’s verschillend dachten, 
deelden ze een aantal basisovertuigingen. De eerste daarvan is dat ze de 
geschiedenis van Israël en de Palestijnen zagen als nauw met elkaar ver-
bonden. De ene geschiedenis is niet los van de andere te begrijpen. Daar-
om vragen de New Historians in hun werk nadrukkelijk aandacht voor de 
rol en perceptie van Palestijnen.

Een tweede overtuiging is dat ze af willen van de gangbare teleologische 
verklaring van de stichting van Israël. Het verleden had ook heel anders 
kunnen verlopen: een vreedzaam vergelijk met Palestijnen in een eerder 

stadium – zowel voor als na 1948 – 
was wellicht wel mogelijk geweest, 
en ook de zionistische beweging 
heeft zich niet voldoende ingespan-
nen om oorlog te voorkomen. Hun 
internationale training blijkt uit het 
feit dat de New Historians de unici-
teit van de Israëlische geschiedenis 

verwerpen en daarom grijpen naar breder gangbare historische categorie-
en, zoals nationalisme en kolonialisme, om het verleden te duiden.

Een derde gedeelde overtuiging is de noodzaak van een neutraal dis-
cours. Allerlei ideologisch geladen termen, zoals alija (opgaan) voor joodse 
immigratie, ge’oela (verlossing) voor landaankoop en de namen van de 
oorlogen, dienden door algemeen gangbare termen vervangen te worden. 
Daarom spreken ze niet van de Onafhankelijkheidsoorlog maar over de 
Oorlog van 1948-1949, om zo een bij voorbaat Israëlische interpretatie van 
deze oorlog uit te sluiten. Palestijnen beleefden diezelfde oorlog immers 
allerminst als Onafhankelijkheidsoorlog.

De	Oorlog	van	1948-1949	en	het	Palestijnse	

vluchtelingenprobleem

Veel aandacht heeft vooral de alternatieve visie van de New Historians op 
de stichtingsoorlog van Israël getrokken, mede omdat de thema’s die daar-
bij centraal staan in de Arabisch-Israëlische verhoudingen en onderhande-
lingen een belangrijke rol spelen. Het zijn ook deze publicaties die tijdens 
de besprekingen in Oslo veelvuldig werden geraadpleegd.

Aan beide zijden was een traditionele visie ontwikkeld op het ontstaan 
van het Palestijnse vluchtelingenprobleem. De gangbare zionistische 

De New Historians vervingen 
ideologisch geladen termen 
door algemeen gangbare 
woorden
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interpretatie was dat de 700.000 Palestijnen waren gevlucht op uitnodi-
ging van de Arabische leiders, met de bedoeling de Arabische opmars te 
vergemakkelijken, zodat ze na het verdrijven van de joden weer snel naar 
hun dorpen terug zouden kunnen keren. Diametraal hiertegenover stond 
de traditionele Arabische interpretatie, die wilde dat de Palestijnen met 
geweld waren verdreven door de zionisten als onderdeel van een systema-
tisch plan om het land te zuiveren van Arabische inwoners.

Door gedetailleerd bronnenonderzoek, beschikbaar gekomen doordat 
Israëlische en Britse archieven openbaar werden gemaakt, wist Benny Mor-
ris tot een nieuwe visie te komen. Hij wees daarbij beide bestaande inter-
pretaties als ideologisch vertekenend af. Morris opende zijn boek met een 
aantal kaarten waarin hij systematisch in kaart bracht van welke Arabische 
dorpen de bevolking in de oorlog verdween en wat daar precies de oorzaak 
van was. Die oorzaken bleken per plaats zeer te verschillen. Morris conclu-
deerde dat er sprake was van Arabische angst, zionistische pressie en hier 
en daar zelfs regelrechte oorlogsmisdaden. Wat Morris echter niet vond 
was een zionistisch plan voor een systematische verdrijving van Palestij-
nen. Hij weet het vluchtelingenprobleem vooral aan de natuurlijke reflex 
van een burgerbevolking die tussen vechtende kampen terechtkomt en 
een goed heenkomen zoekt. Wel heeft de zionistische leiding, die zelf ook 
verrast werd door het vluchten van Palestijnse bewoners, dit vervolgens 
aangegrepen en in allerlei plaatsen gestimuleerd, hoewel er ook voorbeel-
den zijn van zionistische leiders die Palestijnen opriepen te blijven. Morris 
schetst, kortom, een gedifferentieerd beeld, waarbij zelfkritisch naar de 
Israëlische rol wordt gekeken, maar vooral de algemene oorlogssituatie als 
hoofdoorzaak wordt aangewezen.11

Pappé, die over dit onderwerp weinig eigen onderzoek heeft gedaan en 
sterk leunt op het werk van Morris, kwam tot een scherpere conclusie. Naar 
zijn overtuiging was er wel degelijk een zionistisch transfer-plan, dat door 
de Israëlische soldaten systematisch werd uitgevoerd. Daarom was er naar 
zijn overtuiging sprake van etnische zuivering. Dat verbaasde Pappé aller-
minst, omdat hij het zionisme in internationale context als een koloniale 
beweging beschouwde. Kolonialisme kan niet anders dan de belangen van 
de autochtone bevolking schaden om ruimte te maken voor de nieuwko-
mers. Wat de Israëli’s deden paste daarom bij de logica van het zionisme 
als koloniale beweging.12

De ‘oude historici’, een school die overigens ook door jongere historici 
wordt voortgezet, hebben in reactie de conclusies van Morris en Pappé 
aangevallen.13 In het algemeen vinden ze dat de New Historians de Israëli-
sche geschiedenis te veel losmaken van de bredere bedding van de joodse 
geschiedenis van lijden. Israël is geen gewone staat, maar een staat van een 
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vervolgde groep die pas na de ingrijpende ervaring van de Shoah een eigen 
staat verkreeg. Wat Israël vervolgens ondervond aan haat van de Arabische 
buren is een voortzetting van de aloude geschiedenis.

Concreet vonden ze dat de existentiële angst van de joodse gemeenschap 
in Palestina in de periode 1947-1949 door de New Historians wordt onder-
schat: men was zeer bevreesd dat de Arabische retoriek om ‘joden de zee in 
te drijven’ ook daadwerkelijk zou plaatsvinden en bepaalde fasen in de strijd 
waren erg spannend en hadden desastreuze gevolgen kunnen hebben.

Inzake het ontstaan van het vluchtelingenvraagstuk wordt benadrukt 
dat het idee van een transfer van bevolkingsgroepen, Arabische en joodse, 
door de Britten in de jaren 1930 was ontwikkeld, met als doel twee etnisch 
en politiek gescheiden gebieden te creëren. De Britten hadden het destijds 
wel opgeworpen, maar niet uitgevoerd. De leiders van de zionistische be-
weging hadden zich er altijd kritisch over uitgelaten, hoewel in de rechtse 
marge sommigen hier wel sympathie voor hadden. De New Historians, zo 
benadrukken de critici, geven met terugwerkende kracht de kleine rech-
terflank, de zogenaamde revisionisten, een veel te grote plaats, terwijl ze in 
werkelijkheid buiten het politieke en militaire besluitvormingsproces ston-
den. Curieus genoeg hebben daarmee New Historians en rechtse Israëli’s 
een vrijwel vergelijkbare visie op het verleden – deels te verklaren uit het 
feit dat beide groepen zich in de jaren tachtig afzetten tegen de heersende 
links-zionistische elite, zowel in de politiek als in het intellectuele domein.

De vergelijking van Pappé met het kolonialisme wordt door de ‘oude 
historici’, maar ook door de meeste andere New Historians, met kracht van 
de hand gewezen. Er is sprake van kolonialisme als een westerse mogend-
heid zich met geweld vestigt in een land waar het historisch geen enkele 
band mee heeft, zich daar ten bate van de eigen economie de hegemonie 
verwerft en de rijkdom van het land inzet voor het moederland. In het geval 
van het zionisme is er echter wel degelijk sprake van een historische band, 
is er ook door de eeuwen heen sprake van continue joodse bewoning van 
Palestina en is het zionisme er niet op gericht om de rijkdom van het land 
te exploiteren voor een derde partij, maar het land voor haar eigen huidige 
en toekomstige bewoners te ontwikkelen. Daarom, zo concludeerden de 
‘oude historici’, heeft Pappé vooral een politiek beladen term willen intro-
duceren, die echter het historisch begrip van de gebeurtenissen sinds 1881 
niet verder helpt.14

Maatschappelijke	effecten

Hoewel de meeste New Historians betoogden dat zij met hun historische 
revisie geen politieke agenda hadden, maar louter de nieuw vrijgekomen 
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bronnen ontsloten en de historische gebeurtenissen doorgaven aan het 
publiek, bleek dat geschiedschrijving en politiek nauw met elkaar verbon-
den waren.15 In dezelfde jaren waarin de New Historians opgang maakten, 
woedde de intifada in de Palestijnse gebieden. Benny Morris riep publieke 
verontwaardiging over zich af door te weigeren als reservist te dienen in de 
bezette gebieden en moest daarvoor als dienstweigeraar de cel in.

De publicaties van de New Historians lieten echter niet na hun werk 
te doen. Hoewel in het historische debat sommige van hun meest om-
streden punten niet standhielden, droegen de New Historians wel bij 
aan het nieuwe klimaat dat in de jaren negentig ontstond en waarin het 
vredesproces een aanvang nam. In de Israëlische samenleving ontstond 
openheid om niet alleen vanuit het eigen perspectief naar het recente 
verleden te kijken, maar ook de Arabische kant van het verhaal te horen. 
Het taboe op het Palestijnse vluchtelingenprobleem viel weg, in open-
heid werd er in de politiek en media gesproken over de gebeurtenissen in 
1948-1949 en werd de beschrijving van Benny Morris opgenomen in een 
nieuwe nationale consensus. In 1999 verschenen de eerste schoolboeken 
waarin niet alleen aandacht werd gegeven aan de Onafhankelijkheids-
oorlog, maar ook aan al-Nakba, de Ramp, zoals de Palestijnen diezelfde 
oorlog betitelen. De New Historians kregen ook vaste posities aan de 
Israëlische universiteiten en konden school gaan maken onder jongere 
generaties historici.

Het vastlopen van het vredesproces, met name na de mislukking van de 
besprekingen op Camp David tussen Ehud Barak en Yasser Arafat in 2000, 
en de geopolitieke ontwikkelingen na ‘9/11’ resulteerden binnen de histori-
sche wereld in het uiteenvallen van de New Historians. Er ontstonden twee 
kampen rond respectievelijk Benny Morris en Ilan Pappé. Morris had zich 
al sinds 1988 als een positivistische historicus doen kennen, voor wie de 
bronnen het laatste woord hadden en die niets anders beoogde dan door te 
geven wat hij aan feiten daarin aantrof.

Tot aan 9/11 had Morris zich vooral op microniveau met de Israëlische 
geschiedenis van de jaren veertig en vijftig beziggehouden, maar nu zette 
hij zich aan grotere historische interpretaties van het Arabisch-Israëlische 
conflict. Met 9/11 in het achterhoofd ontdekte hij daarbij de cruciale rol van 
de islam aan Arabische zijde, iets wat hij naar eigen zeggen tot die tijd over 
het hoofd had gezien. In de islam zag de rationalist Morris een irrationeel 
systeem dat een politiek vergelijk tussen zionisten en islamitische Arabie-
ren vanaf het begin onmogelijk heeft gemaakt. Met terugwerkende kracht 
stelde hij vast dat er hierdoor weinig kansen tot werkelijke vrede zijn ge-
weest, omdat een ‘seculiere’ en rationele politiek aan Arabische zijde ei-
genlijk altijd heeft ontbroken.16
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De ontdekking van Morris betekende ondertussen niet dat hij zijn eer-
dere zelfkritische conclusies herriep. Hij bleef erbij dat vanuit het oogpunt 
van mensenrechten ook Israël fouten had gemaakt en achtte het zijn plicht 
als historicus daarop te blijven wijzen. Ondertussen schoof hij door de ont-
dekking van de islam als factor in het Israëlisch-Arabisch conflict wel op 
van de linkerflank naar een centrumrechtse positie in het politieke spec-
trum. Hij bleef een voorstander van een onafhankelijke Palestijnse staat 
naast Israël, maar werd zeer sceptisch of dat op korte termijn wel haalbaar 
was vanwege de ideologische verblinding en politieke incompetentie aan 
Palestijnse zijde.17

Ilan Pappé legde een tegenovergestelde route af. Terwijl ook hij begon 
als een historicus die zich richtte op het ontdekken van nieuw materiaal 
in vrijgegeven archieven, verwijderde hij zich hier methodisch van onder 
invloed van het postmodernisme. Pappé kwam tot de conclusie dat objec-
tieve geschiedschrijving onmogelijk is – iets wat Morris nog altijd hoog 
in het vaandel heeft staan – en dat het er ook in geschiedschrijving op 
aankomt politiek de juiste keuzes te maken. Vanuit zijn communistische 
levensovertuiging ontwikkelde Pappé zich tot een activist voor de Pales-
tijnse zaak en vond hij het vooral zaak om via zijn historische publicaties 
het Palestijnse perspectief te schetsen. Hierbij vond hij het verdedigbaar 
bewust feiten weg te laten om zo de Palestijnse beleving van het recente 
verleden beter uit te laten komen, iets wat hem in de Israëlische historische 
wereld op ernstige kritiek kwam te staan.18

Deze recente ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat de positivis-
tische New Historians het succesvolst zijn en breed zijn geaccepteerd. 
Zij hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan een herijking van het beeld van 
David Ben-Goerion en het Palestijnse vluchtelingenvraagstuk. De activis-
tische New Historians zijn daarentegen gemarginaliseerd en hebben veel 
collega’s van zich vervreemd door hun visie op de historische methodolo-
gie. In Israël worden ze nauwelijks serieus genomen, in tegenstelling tot 
het buitenland, waar ze met name binnen activistische kringen een warm 
onthaal vinden.

Balans

De opkomst van de New Historians is een duidelijk teken van de volwas-
senwording van de Israëlische samenleving. In de eerste decennia van de 
staat Israël was er weinig ruimte voor een kritische benadering van het 
zionisme en van het recente verleden. Het verleden was nog te zeer nodig 
als collectief geheugen om de nieuwe Israëli’s te smeden uit Europese, 
Arabische, Aziatische en Amerikaanse joden.
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Pas in de jaren tachtig had de staat Israël zich dermate gevestigd en 
was het voor nieuwe generaties een niet meer weg te denken realiteit ge-
worden, zodat er meer ruimte ontstond voor fundamentele ideologische 
debatten. Na de Eerste Libanonoorlog van 1982 werden de scheuren zicht-
baar en werd kritiek op het politieke beleid steeds meer een vast onderdeel 
van de Israëlische politieke cultuur. De historici waren voluit deel van die 
beweging naar een normalisering van de Israëlische samenleving, waarbij 
dissidente geluiden ook ten aanzien van het verleden geventileerd konden 
worden. Niet minder had hun opkomst echter ook te maken met een voort-
gaande academisering van de omgang met het verleden, waardoor er met 
veel meer afstand en vanuit meer internationale modellen naar de eigen 
Israëlische geschiedenis werd gekeken.

Het is de verdienste van de New Historians dat zij ervoor hebben ge-
zorgd dat er op delen van de zionistische en Israëlische geschiedenis een 
andere kijk is ontstaan. Zij hebben terecht aandacht gevraagd voor de rol 
en perceptie van de andere spelers – waarbij het overigens een compli-
cerende factor is dat de Arabische archieven in tegenstelling tot de Israë-
lische en Britse gesloten blijven. Door hun streven naar neutraliteit is er 
echter een minder emotionele geschiedschrijving van het conflict geko-
men en daardoor ook meer oog voor de verwevenheid van de Israëlische en 
Palestijnse geschiedenis.

Ondertussen hebben de ‘oude historici’ niet zonder reden benadrukt 
dat hoezeer er ook naar normalisering gestreefd moet worden, de vroege 
geschiedenis van het zionisme en Israël niet los van de bredere inbedding 
in de joodse geschiedenis van lijden en diasporaervaringen geïnterpre-
teerd kan worden. Wil men niet alleen de motieven en percepties van Pa-
lestijnse zijde maar ook aan zionistische kant eerlijk in beeld brengen, dan 
behoort ook aan dat aspect aandacht besteed te worden.

Het debat in de Israëlische samenleving over het recente verleden laat 
zien dat geschiedenis nooit volledig waardevrij bedreven wordt. Zeker in de 
Israëlische context is die altijd politiek geladen en heeft een historisch boek 
vaak concrete politieke consequenties. Dat in die context historici toch blij-
ven proberen een eerlijk en objectief beeld van zowel de Israëlische als de 
Arabische geschiedenis te geven, blijft daarom ondanks het trage verloop 
van het politieke vredesproces een teken van hoop en vitaliteit.

 Noten

1 Benny Morris, ‘The New Historio-
graphy. Israel confronts its past’, Tikkun 
3 (1988), nr. 6, pp. 19-23, 99-102; ook in 
Benny Morris (red.), Making Israel. Ann 

Arbor, MI: University of Michigan Press, 
2007, pp. 9-28.

2 David N. Myers, ‘Is there still a “Jerusa-
lem School”? Reflections on the state of 
Jewish historical scholarship in Israel’, Je-
wish History 23 (2009), nr. 4, pp. 389-406.



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

Hotspots

112

3 Joseph Heller, ‘Alternative Narratives 
and Collective Memories: Israel’s New 
Historians and the Use of Historical 
Context’, Middle Eastern Studies 42 
(2006), nr. 4, pp. 571-586.

4 Yoav Gelber, ‘The History of Zionist 
Historiography. From Apologetics to 
Denial’, in: Morris 2007, pp. 47-80.

5 Benny Morris, The birth of the Palestinian 
refugee problem, 1947-1949. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1988.

6 Hij publiceerde onder meer Righteous 
victims. A history of the Zionist-Arab 
conflict, 1881-2001 (herdruk). New York, 
NY: Vintage Books, 2001; en 1948. The 
first Arab-Israeli war. New Haven, CT: 
Yale University Press, 2008.

7 Achtereenvolgens Tom Segev, 1949. The 
first Israelis (nieuwe editie). New York: 
Henry Holt, 1998 [oorspronkelijke He-
breeuwse uitgave 1984]; One Palestine, 
Complete. Jews and Arabs under the Bri-
tish Mandate. New York: Metropolitan 
Books, 2000 [1999]; The Seventh Million. 
Israelis and the Holocaust. New York: 
Henry Holt, 1993; 1967. Israel, the War 
and the year that transformed the Middle 
East. Londen: Little, Brown, 2007 [2005].

8 Avi Shlaim, Collusion across the Jordan. 
King Abdullah, the Zionist movement, 
and the partition of Palestine. Oxford: 
Clarendon Press, 1988.

9 Ilan Pappé, Britain and the Arab-Israeli 
conflict, 1948-51. Londen: Macmillan, 
1988.

10 Cf. Ilan Pappé, A history of modern 
Palestine. One land, two peoples. Cam-
bridge: Cambridge University Press, 
2004.

11 ‘The Palestinian refugee problem was 
born of war, not by design, Jewish or 
Arab. It was largely a by-product of Arab 

and Jewish fears and of the protracted, 
bitter fighting that characterized the 
first Arab-Israeli war; in smaller part, 
it was the deliberate creation of Jewish 
and Arab military commanders and 
politicians.’ Morris 1988, p. 286.

12 Pappé 2004, p. 131; Idem, De etnische 
zuivering van Palestina. Kampen: Omni-
boek, 2008.

13 Zie hiervoor onder meer Anita Shapira, 
‘Hirbet Hizah. Between Remembrance 
and Forgetting’, Jewish Social Studies 7 
(2000), nr. 1, pp. 1-62; Mordechai Bar-On, 
‘Remembering 1948. Personal Recol-
lections, Collective Memory, and the 
Search for “What Really Happened”’, 
in: Morris 2007, pp. 29-46; Ephraim 
Karsh, Fabricating Israeli History. The 
‘New Historians’. Londen: Cass, 1997.

14 Een goede analyse van het debat over 
1948: Avi Shlaim, ‘The debate about 
1948’, in: Morris 2007, pp. 124-146.

15 Cf. Israel Bartal, ‘What’s Left of the On-
ion? A “Post-Modernist” Tract against 
“Post-Zionism”’, Israel Studies 6 (2001), 
nr. 2, pp. 129-138.

16 Cf. Morris 2001.
17 Zijn persoonlijke visie op het conflict en 

een eventuele oplossing daarvoor heeft 
Morris onlangs vastgelegd in One state, 
two states. Resolving the Israel/Palestine 
conflict. New Haven, CT: Yale University 
Press, 2009. Voor een kritische analyse 
van Morris’ ontwikkeling zie Joel Beinin, 
‘Forgetfulness for memory. The limits of 
the new Israeli history’, Journal of Pales-
tine Studies 34 (2005), nr. 2, pp. 6-23.

18 Zie voor Pappés beschrijving van zijn 
gang ‘Humanizing the Text. Israeli 
“New History” and the Trajectory of the 
1948 historiography’, Radical History 
Review 86 (2003), pp. 102-122.



113

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

Maxime Verhagen is demissionair minister van Buitenlandse Zaken.

De staat Israël is nog altijd de belichaming van 
rechtvaardigheid, het enige recht dat het Joodse volk kon 
worden gedaan na het onrecht dat de Joden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog is aangedaan. Maar wie een ‘vriend’ is van 
Israël, is niet automatisch een ‘vijand’ van de Palestijnen. 
Het nederzettingenbeleid van Israël is een provocatie aan het 
adres van de Palestijnen. Het heeft alleen geen zin om Israël 
te isoleren. Een intensivering van de relatie tussen Israël en 
de Europese Unie geeft veel betere mogelijkheden het gesprek 
aan te gaan, ook over de lastigere kwesties.

door Maxime Verhagen

Een vriend van Israël is nog geen 
vijand van de Palestijnen

Ik	sta	bekend	als	een	vriend	van	Israël. Voor die aanduiding loop 
ik niet weg, al weet ik dat niet iedereen haar positief uitlegt. Laat ik dan 
vooropstellen dat ik geen kritiekloze vriend ben, en dat ik ook niet vind dat 
dat de kern van vriendschap is: dat je alles maar voor zoete koek slikt, en je 
commentaar op elkaars handelen voor je houdt. Als dat de definitie is van 
vriendschap, dan hebben ze in Israël geen goeie aan me. Als de opstelling 
van Israël de kansen op vrede verkleint, zoals bij het nederzettingenbeleid 
of bij het Gaza-beleid, steek ik mijn kritiek niet onder stoelen of banken en 
spreek ik de Israëlische autoriteiten daar ook op aan.

Tegelijkertijd vind ik het vreemd dat je jezelf in deze tijd kennelijk moet 
verantwoorden als je Israël een warm hart toedraagt. Voor mij is de staat 
Israël nog altijd de belichaming van rechtvaardigheid, het enige recht dat 
het Joodse volk kon worden gedaan na het onuitsprekelijke onrecht dat de 
Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. Ik heb Yad Vashem een 



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

Hotspots

114

aantal keren bezocht, en daar dat onrecht met eigen ogen gezien. Dat leed 
is zo zwart, daar zijn geen woorden voor. De Shoah is een kras op ieders ziel. 
Daar vormde zich ook voor mijn ogen de connectie met het Beloofde Land: 
als je naar buiten loopt, het donker uit, het licht in, dan strekt dat land zich 
voor je uit, en zo ervaar je het dan ook, alsof je het kwaad achter je laat, en 
een betere toekomst tegemoet wandelt. Ik heb dat altijd als een heel bijzon-
der gevoel ervaren. En ik ben er ook altijd van overtuigd geweest dat ik, als 
minister van Buitenlandse Zaken, wilde doen wat in mijn vermogen ligt om 
die betere toekomst te helpen bewerkstelligen. Een toekomst gebaseerd op 
een tweestatenoplossing, met veilige grenzen voor Israël en een levensvat-
bare Palestijnse staat, gebaseerd op de grenzen van 1967.

Palestijnse	staat

Natuurlijk past hier bescheidenheid. Nederland kan best iets uitrichten 
in de wereld, maar ons land heeft zeker niet de sleutel in handen als het 
gaat om het formuleren van een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse 
conflict. Dat moge duidelijk zijn. Wat ik me wél tot doel heb gesteld, is een 
actieve en betrokken rol te spelen. Vertrouwen op te bouwen, aan beide 

zijden, en alles op alles te zetten om 
de omstandigheden waaronder een 
vredesakkoord gesloten kan wor-
den, zo gunstig mogelijk te maken. 
En om iedereen te mobiliseren om 
dat vredesakkoord, wanneer het 
er komt, met man en macht te on-

dersteunen, zodat het ook daadwerkelijk kans van slagen heeft. Dat is de 
manier waarop de Nederlandse regering invulling geeft aan zijn belofte 
een actieve en betrokken rol te spelen bij de problematiek in het Midden-
Oosten.

We doen dat op een evenwichtige wijze. Wie het etiket ‘vriend van Is-
raël’ zo interpreteert dat ik automatisch een ‘vijand van de Palestijnen’ zou 
zijn, heeft er niets van begrepen.

De Palestijnen hebben door het conflict en de bezetting onnoemelijk 
veel leed ondervonden. Ik voel mee met het diepe Palestijnse verlangen 
naar een staat waarin ze eindelijk in vrede en vrijheid kunnen leven. Ne-
derland draagt veel bij aan het creëren van de voorwaarden die een Pales-
tijnse staat mogelijk moeten maken. Elk jaar besteden we zo’n 45 miljoen 
euro aan economische wederopbouw, goed bestuur en mensenrechten, 
en noodhulp in de Palestijnse gebieden. Daarmee is Nederland één van de 
grootste donoren binnen de Europese Unie.

De Palestijnen hebben door de 
bezetting onnoemelijk veel leed 
ondervonden
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Ik onderhoud goede contacten met president Abbas en premier Fayyad, 
zowel als ik in de regio ben als elders, bijvoorbeeld in New York.

Waar niemand mij echter ooit op zal kunnen betrappen, is het aangaan 
van banden met terroristische groeperingen. Groepen die het bestaans-
recht van Israël niet erkennen, groepen die zeggen niet te zullen rusten 
voor de vernietiging van Israël een feit is, groepen die weigeren geweld af 
te zweren bij het nastreven van hun doelen. Groepen die, kortom, niet vol-
doen aan de voorwaarden die de internationale gemeenschap – in de vorm 
van het Kwartet (de vs, Rusland, de eu en de vn) – gesteld heeft. Hamas 
bijvoorbeeld; daar ga ik niet mee aan tafel zitten, want dat zou de oplossing 
van een conflict alleen maar moeilijker maken.

Gaat die Palestijnse staat er komen? In mijn ogen is dat onvermijdelijk. 
En dat niet alleen: ik denk dat het ook in Israëls belang is dat die staat er 
komt. Als Israël de Joodse staat wil blijven zoals resolutie 181 die in 1947 
voorzag, in de geest van de Balfour Declaration, dan is een tweestatenop-
lossing de enige weg. Zonder Palestijnse staat blijft Israël immers één staat 
met twee volken, en dreigt het Joodse volk uiteindelijk de minderheid te 
worden. Dat is een onwenselijk maar realistisch vooruitzicht. Het betekent 
dat beide partijen in het conflict niet alleen elkaars toekomst in een wurg-
greep houden, maar de facto ook hun eigen toekomst. Dat zou de urgentie 
om tot een tweestatenoplossing te komen groter moeten maken, anders 
ben je in feite zelfdestructief bezig. Dat kunnen politici natuurlijk niet 
hardop zeggen, maar ik denk dat men zich er wel in toenemende mate van 
bewust is: er is geen alternatief.

Pijnlijke	beslissingen

De vraag is niet zozeer: wat? Hoewel er vanzelfsprekend over alle onderde-
len van een alomvattend vredesakkoord heel lang gesproken kan worden, 
liggen de contouren van zo’n akkoord toch redelijk vast, juist omdat er in 
het verleden zoveel over gesproken is. Partijen weten van elkaar wel wat de 
rode lijnen zijn, en wat de ander per se nodig heeft om mee thuis te kun-
nen komen. Natuurlijk is het aan de partijen zelf om tot overeenstemming 
te komen over een akkoord. Maar de internationale verwachting is dat 
een vredesakkoord er grosso modo als volgt zal uitzien: de tweestatenop-
lossing is de basis. aan Israël moeten overtuigende veiligheidsgaranties 
worden geboden. Erkenning van Israël is daartoe een eerste vereiste. De 
grenzen van 1967 worden gerespecteerd, wat betekent dat Israël een deel 
van zijn nederzettingen zal moeten opgeven. De Palestijnen moeten ter-
ritoriaal worden gecompenseerd voor de nederzettingen waarvan overeen-
gekomen wordt dat ze tot Israëls grondgebied gaan horen. Jeruzalem zou 
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de hoofdstad van twee staten kunnen worden. Ook voor de vluchtelingen-
problematiek moeten de partijen een goede oplossing vinden. Grootscha-
lige terugkeer van vluchtelingen ligt niet voor de hand, aangezien dat het 
Joodse karakter van de staat Israël teniet zou doen; vluchtelingen moeten 
wel worden gecompenseerd. Ik weet: op zichzelf genomen zijn dit bijzon-
der lastige en bijzonder emotionele kwesties. Toch zullen ze in samenhang 
moeten worden uitonderhandeld, waarbij beide partijen pijnlijke beslis-
singen zullen moeten nemen. Maar die pijnlijke beslissingen betekenen 
niet dat de een of de ander op de knieën wordt gedwongen. Het is precies 
zoals Amos Oz, één van Israëls meest gelezen schrijvers, zegt: compromis 
is geen capitulatie. Een compromis wil zeggen dat zowel Israëli’s als Pales-
tijnen, zonder gebogen hoofd, een einde kunnen maken aan een conflict 
dat nu al tientallen jaren voortduurt.1

De vraag is dus vooral: hoe? Hoe kunnen partijen er samen uitkomen? 
De uitgangspositie is niet rooskleurig. De Palestijnen blijven onderling 
worstelen, het gezag van Hamas over Gaza is een ramp. De Israëlische rege-
ring heeft zich slechts in beperkte mate genegen getoond vertrouwenwek-
kende maatregelen te nemen. De beslissing om door te gaan met de bouw 
van nederzettingen lijkt niet alleen een provocatie aan het adres van de 
Palestijnen, maar ook aan dat van de Amerikanen en de gehele internatio-
nale gemeenschap, die Israël vraagt met die bouw te stoppen. U kent mij: 

ik draag mijn hart op mijn tong, wat 
voor een politicus overigens niet 
altijd een zegen is. Van deze beslis-
sing van de Israëlische regering 
heb ik gezegd dat ik die diep- en 
dieptriest vind. Tegelijkertijd heb ik 
geen zin om me te laten verlokken 

tot een isolement van Israël, tot het opschorten van de intensivering van de 
relatie tussen Israël en de Europese Unie bijvoorbeeld, waar sommige van 
mijn collega’s wel om roepen. Ik vind juist dat we die intensivering wél ter 
hand moeten nemen. Dat geeft ons veel betere mogelijkheden het gesprek 
aan te gaan, ook over de lastigere kwesties. En overigens bepleit ik ook een 
intensivering van de betrekkingen tussen de Europese Unie en de Pales-
tijnse Autoriteit.

Optimisme

Hoewel Israël en de Palestijnse Autoriteit de afgelopen periode verder uit 
elkaar lijken te zijn gedreven, ben ik toch voorzichtig optimistisch dat het 
zal lukken om beide partijen terug te geleiden naar de onderhandelings-

De omstandigheden voor 
een vredesakkoord zijn nu 
gunstiger dan voorheen
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tafel. En ik ben zelfs voorzichtig optimistisch dat die onderhandelingen 
uiteindelijk zullen leiden tot het zo begeerde vredesakkoord. Ik denk na-
melijk dat de omstandigheden die moeten leiden tot zo’n akkoord nu gun-
stiger zijn dan voorheen. Allereerst is er een nieuwe Amerikaanse regering 
die heeft aangegeven zich volop te willen inzetten voor een oplossing van 
het Israëlisch-Palestijnse conflict. Dat is winst, want we hebben die lei-
dende, bemiddelende rol van de Amerikanen echt nodig. Ik vind dan ook 
dat we alles in het werk moeten stellen om de Amerikanen te ondersteunen 
in hun pogingen het vredesproces vlot te trekken. Dat is ook de reden dat 
ik binnen de Europese Unie zo hard trek aan een soort contingency plan-
ning: ik wil inzichtelijk maken op welke wijze de eu kan bijdragen aan de 
uitvoering van een vredesakkoord, namelijk door de Palestijnen te helpen 
bij het opbouwen van een levensvatbare staat, die ook kan bijdragen aan 
Israëls veiligheid. Bijvoorbeeld door het trainen en uitrusten van de Pa-
lestijnse politie, en door economische samenwerking met de Palestijnse 
gebieden. Daar investeert de eu nu al heel veel in. Tegelijkertijd moeten 
we Israël veiligheidsgaranties bieden. In dat licht moet u ook mijn eerdere 
voorstel zien om de grens tussen Egypte en Gaza te laten controleren door 
een internationale missie, om wapensmokkel tegen te gaan. In mijn ogen 
zijn dit allemaal deposito’s die we nu al moeten inleggen om het vredes-
akkoord straks kredietwaardig te maken. Ook de buurlanden van Israël 
zouden het onderste uit de kan moeten halen om de kans op vrede te maxi-
maliseren. De internationale gemeenschap zou moeten uitstralen dat ze 
als één man sterk achter een vredesakkoord staat, en er alles aan zal doen 
om zo’n akkoord te laten slagen. De vs, de eu, Rusland, China, de Arabische 
landen, iedereen. De rol van de landen in de regio is daarbij heel belangrijk. 
Zij moeten hun eigen relatie met Israël tegen het licht durven houden, en 
stappen zetten op weg naar erkenning. En wat ze vooral niet moeten doen is 
altijd maar weer zwichten voor die retoriek, die tirades die we nu al zo vaak 
hebben gehoord en waar nog nooit iemand een steek mee is opgeschoten.

Naast de hernieuwde Amerikaanse betrokkenheid zou ook Iran succes-
volle vredesbesprekingen tussen Israël en de Palestijnen, en tussen Israël 
en zijn buurlanden, dichterbij moeten brengen. Ik weet dat het vreemd 
klinkt, maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat partijen beter af zijn 
door de vijand van hun vijand tot vriend te maken. Het is in de buitenland-
se politiek vaak zo gegaan. De internationale gemeenschap is in gesprek 
met Iran over zijn nucleaire ambities, en het zou me een lief ding waard 
zijn als we die gesprekken succesvol zouden kunnen afronden. Maar erop 
rekenen doe ik niet. Ik blijf Iran vooralsnog beschouwen als één van de 
grootste dreigingen die de internationale gemeenschap anno 2010 op zijn 
bord heeft liggen. Maar wat zou het president Ahmadinejad in de wielen 
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rijden als Israël tot een vergelijk zou kunnen komen met zijn buurlanden. 
Als die Palestijnse staat er zou komen. Hij zou niets meer hebben om zijn 
giftige pijlen op te richten, zijn holle retoriek zou voorgoed verdampen, en 
in plaats daarvan zou hij een gesloten front tegenover zich treffen. Ik weet 
dat dit als mooie toekomstmuziek in de oren klinkt, maar ik zou wel heel 
graag willen inzetten op zo’n scenario. In ieder geval hoop ik dat het een 
extra motivatie oplevert voor partijen om hun onderhandelingen weer op 
te pakken.

Want dat die onderhandelingen door moeten gaan, voortgang moeten 
vinden, dat staat voor mij als een paal boven water. Alleen aan de onder-
handelingstafel kan een duurzaam akkoord vorm krijgen. Wat dat betreft 
illustreren de recente tragische gebeurtenissen rondom het Gaza Freedom 
Flotilla, waarbij negen doden te betreuren waren, de urgentie van een poli-
tieke oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

 Noot

1 Amos Oz, ‘Between Right and Right’, in: 
Idem, How to cure a fanatic (pp. 1-36). 
Princeton, nj: Princeton University 
Press, 2006.
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Het Nederlandse Midden-Oostenbeleid is niet neutraal 
en evenwichtig. Nederland, met het cda voorop, heeft de 
afgelopen jaren blijk gegeven van onvoorwaardelijke steun 
aan Israël. En dat ondanks het beleid van Israël, dat frontaal 
tegen het internationaal recht indruist en dat vrede in de weg 
staat. Sancties tegen Israël zijn dan ook onvermijdelijk. Het 
cda zal moeten kiezen tussen het recht van de sterkste en de 
kracht van het recht.

door Hans van den Broek

Wil het cda een rechtvaardige 
vrede in het Midden-Oosten?

Hans van den Broek was minister van Buitenlandse Zaken en Europees Commissa-
ris voor Externe Betrekkingen en eu-uitbreiding. Hij is lid van de Raad van Advies 
van The Rights Forum, een stichting opgericht door oud-premier Dries van Agt die 
zich inzet voor een rechtvaardig Midden-Oostenbeleid (www.rightsforum.org).

‘Het	conflict	in	het	Midden-Oosten escaleert en degenereert met de 
dag.’ Deze woorden schreef ik in januari 2002 in een opinieartikel in NRC 
Handelsblad. Sindsdien is de situatie alleen maar hopelozer geworden, het 
uitzicht op een vreedzame oplossing meer en meer beneveld geraakt. Het 
is een vreselijke realiteit waarmee de direct betrokkenen moeten leven, 
de burgers in Israël, de bezette Palestijnse gebieden en de omringende 
landen, met name de miljoenen Palestijnse vluchtelingen, waarvan het 
merendeel onder erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen 
leeft, al tientallen jaren, zonder veiligheid en perspectief.

Aan gebrek aan internationale aandacht zal het niet hebben gelegen. De 
internationale gemeenschap is onafgebroken met het conflict bezig ge-
weest, via stille diplomatie, vredesconferenties, crisismanagement en het 
verlenen van humanitaire hulp. Het heeft allemaal niet mogen baten.

Tot de landen die intensief betrokken zijn behoort Nederland. Deze be-
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trokkenheid komt tot uiting in diplomatieke activiteit, en ook in de relatief 
grote omvang van Nederlandse ontwikkelingshulp en humanitaire hulp 
voor de Palestijnen. Neutraal en evenwichtig is ons beleid echter niet. De 

kern van het Nederlandse Midden-
Oostenbeleid is het onderhouden 
van zeer hechte betrekkingen met 
Israël en het verlenen van steun aan 
Israël, wanneer en waar mogelijk. 
Grosso modo is het daar steeds op 
neergekomen.

De partijdigheid waarin het stre-
ven om Israël bij te staan uitmondt, 
is mede geworteld in een beeld-

vorming van het conflict waarin Israël het vredelievende slachtoffer is van 
Arabische agressie. Zo heeft Israël zich van meet af aan gepresenteerd, zo 
hebben velen, ook ik, Israël lang gezien. De herinneringen aan de onvoor-
stelbare verschrikkingen van de Holocaust hebben daarbij begrijpelijker-
wijs een rol gespeeld.

Ik kan me de tijd herinneren waarin de solidariteit met Israël via bum-
perstickers tot uiting werd gebracht, een tijd waarin vrijwel niets bekend 
was over het lot dat de Palestijnen in 1948 hadden ondergaan. Daar is ver-
andering in gekomen, met dank aan Israëlische historici die de officiële ge-
schiedschrijving in Israël herschreven hebben, op basis van informatie uit 
Israëlische staatsarchieven. Zij schreven over de destructie van honderden 
Palestijnse dorpen, de doelbewuste verdrijving van honderdduizenden 
Palestijnen uit gebied waar Israël zich, na een eenzijdige onafhankelijk-
heidsverklaring, in 1948 vestigde.

Wie niet de ogen wil sluiten voor deze en andere gebeurtenissen die het 
verloop van de geschiedenis sterk hebben bepaald, zou het boek De etni-
sche zuivering van Palestina van de Israëlische historicus Ilan Pappé moe-
ten lezen, of het boek The Iron Wall van de in Oxford docerende Israëlische 
historicus Avi Shlaim. Wetenschappelijke getuigenissen uit onverdachte 
hoek, die weinig heel laten van de verhalen die lang onze beeldvorming 
bepaald hebben en die zonder enige twijfel ook van invloed zijn geweest op 
het Nederlandse Midden-Oostenbeleid.

plo

In mijn ambtsperiode als minister van Buitenlandse Zaken (1982-1993) heb 
ik geprobeerd een zo evenwichtig mogelijk beleid te voeren. In de eerste 
jaren woedde de Koude Oorlog nog hevig: de relatie van de vs en de Euro-

Voorkeur voor Israël is 
geworteld in het beeld van 
Israël als vredelievend 
slachtoffer van Arabische 
agressie
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pese Gemeenschap (eg) met Israël stond in het teken van het tegengaan 
van de Sovjet-invloed in een regio die olierijk en derhalve geopolitiek en 
geo-economisch van groot belang was. Israël kon dus rekenen op de steun 
van het Westen. Desalniettemin namen in de eerste helft van de jaren tach-
tig de zorgen toe over de bouw van nederzettingen en de annexatie door 
Israël van Oost-Jeruzalem, die tot op de dag van vandaag door geen enkele 
staat is erkend. Kritiek kwam uit de vs, uit Brussel, ook uit Nederland. In 
1984 brachten premier Lubbers en ik een bezoek aan Koeweit. Voor het 
eerst pleitten wij namens Nederland publiekelijk voor een volledige terug-
trekking van Israël uit de Palestijnse gebieden die het in 1967 had bezet, te 
weten de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Gazastrook. De 
toenmalige Israëlische premier Yitzhak Shamir, die nooit het land-voor-
vredeprincipe heeft geaccepteerd, kondigde enkele dagen later aan dat dit 
standpunt de betrekkingen tussen Nederland en Israël zou doen verslech-
teren. In de praktijk hebben we daar niets van gemerkt.

Een ander heikel punt in de jaren tachtig was de plo. Op de mogelijk-
heid met de plo in contact te treden werd destijds in politiek Den Haag, 
ook binnen het cda, net zo afwijzend gereageerd als nu op de gedachte om 
met Hamas te praten.

Ik was van mening dat de boycot van de plo heilloos en contraproductief 
was. Aangespoord door enkele eg-lidstaten bezocht ik in 1986 (tijdens het 
Nederlandse eg-voorzitterschap) plo-leider Arafat, die in Tunis verbleef. 
De erkenning in 1988 door Arafat van het principe van de tweestatenoplos-
sing zal mede te danken zijn geweest aan dergelijke politieke contacten, 
die door Israël fel bekritiseerd werden.

Begin 1990 verkeerde het diplomatieke proces in een impasse. Israël 
weigerde met de Palestijnen te onderhandelen en de bouw van nederzet-
tingen ging onverminderd door. De internationale kritiek op het beleid 
van de regering-Shamir nam toe. En toen gebeurde er iets opmerkelijks. In 
reactie op de nederzettingenbouw bevroren president George Bush en zijn 
Secretary of State James Baker Amerikaanse garanties voor leningen die 
Israël op de kapitaalmarkt wilde aantrekken om Joodse immigranten uit 
de Sovjet-Unie te huisvesten. Shamir gaf toe, wat de weg vrijmaakte voor de 
Madrid-conferentie (1991) en de Oslo-akkoorden (1993).

De winst van de Oslo-akkoorden is dat Israëli’s en Palestijnen direct 
met elkaar zijn gaan praten, maar dat is het dan ook. Zeventien jaar na het 
begin van vredesbesprekingen is er nog geen akkoord. Dat heeft er veel 
mee te maken dat de vermelde bevriezing van Amerikaanse garanties de 
eerste en laatste keer is geweest dat het Westen de daad bij het woord heeft 
gevoegd. De vs heeft het daarna niet meer gedaan, de eu is er niet eens aan 
begonnen. En zo kon het gebeuren dat Israël de nederzettingen tijdens het 
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Oslo-proces – dat gebaseerd was op de formule land-voor-vrede – in om-
vang en inwoneraantal heeft verdubbeld van circa tweehonderdduizend 
in 1993 naar meer dan vierhonderdduizend kolonisten aan het eind van de 
jaren negentig. De wereld stond erbij en keek ernaar.

Natuurlijk is Israël ook voor deze uitbreidingen van nederzettingen 
flink bekritiseerd, evenals voor de honderden wegversperringen op de 
Westelijke Jordaanoever, de schade die het de Palestijnse infrastructuur 
en economie heeft toegebracht. Aan internationale aandacht ontbrak het 
niet, aan kritiek evenmin. Wel aan druk. De les die niet tijdig getrokken is, 
ook niet door Nederland, is dat kritiek geen zin heeft zonder stok achter de 
deur. Beter gezegd, zonder politieke wil die stok in te zetten.

In het geval van de vs is die stok aanwezig, maar ook bij de eu: die is Isra-
els grootste handelspartner. Israël geniet al geruime tijd vergaande econo-
mische en andere voorrechten krachtens het eu-Israël Associatieakkoord. 
Dit akkoord bevat een clausule die bepaalt dat beide partijen de mensen-
rechten moeten naleven. Gebeurt dat niet, dan kan het akkoord opgeschort 
worden. Van die mogelijkheid heeft de eu nooit gebruikgemaakt, net zo-
min als zij tot opschorting is overgegaan omdat Israël het akkoord ten on-
rechte toepast op producten afkomstig uit zijn illegale nederzettingen.

‘Blocker	state’

Dat de eu geen vuist maakt, heeft onder meer te maken met de opstelling 
van Nederland, het cda voorop, dat de afgelopen jaren blijk heeft gegeven 
van onvoorwaardelijke steun aan Israël, ondanks beleid van Israël, voor ie-

dereen zichtbaar, dat frontaal tegen 
het internationaal recht indruist en 
dat vrede in de weg staat.

Nederland heeft in Brussel 
de naam gekregen een ‘blocker 
state’ te zijn, die telkens dwarsligt 
wanneer andere eu-landen een 
daadkrachtiger aanpak bepleiten. 

Nederland blokkeert systematisch beleid dat de druk op Israël zou kunnen 
vergroten.

Het is een onzalige benadering, die onder meer tot uiting komt bij de 
zogenaamde ‘upgrade’, een verdieping en verbreding van de voorkeursre-
latie met de eu waar Israël in 2008 om heeft gevraagd. Tal van eu-lidstaten 
zijn van mening dat het niet het goede moment is om Israël nog meer voor-
rechten te gunnen, getuige Israëls opstelling in het vredesproces en de 
hardnekkigheid waarmee het vasthoudt aan illegaal beleid. Toch blijft de 

Nederland blokkeert 
systematisch beleid dat de 
druk op Israël zou kunnen 
vergroten
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Nederlandse regering zich ervoor inzetten dat Israël de nieuwe voordelen 
zal binnenhalen. Daarmee geeft Nederland, zelfverklaarde hoofdstad van 
het internationaal recht, in feite een vrijbrief aan Israël om het internatio-
naal recht te blijven negeren, ten koste van de vooruitzichten op een duur-
zame oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Dat is niet alleen opmerkelijk omdat het in het Midden-Oosten geen zo-
den aan de dijk zet, maar ook haaks staat op de notitie Naar een menswaar-
dig bestaan, de lovenswaardige mensenrechtenstrategie van minister van 
Buitenlandse Zaken Verhagen. Alle vrome woorden ten spijt is het glashel-
der dat de Palestijnen volstrekt niets hebben aan het mensenrechtencom-
mitment dat daarin verwoord is, ook al rust de notitie op de kerngedachte 
dat mensenrechten universeel zijn, dus altijd gelden, voor iedereen.

Wat moet er gebeuren? Duidelijk is dat het vijf voor twaalf is, zo niet vijf 
over twaalf, om het conflict op te lossen. Israëli’s en Palestijnen kunnen 
zich niet opnieuw een vredesproces met tijdelijke oplossingen veroorloven 
dat doodloopt en vervolgens uitmondt in een nieuwe geweldsescalatie.

Wil de internationale gemeenschap de tweestatenoplossing realiseren, 
dan moet er veel gebeuren. Niet alleen zal Israël alle bouwactiviteiten in 
bezet gebied, dus ook in Oost-Jeruzalem, moeten staken, maar ook zal het 
merendeel van de nederzettingen ontmanteld moeten worden en zal de 
illegale scheidingsmuur die Israël op de Westoever heeft gebouwd, afge-
broken of verplaatst moeten worden. Indien de nederzettingen en muur 
zouden blijven, kan er geen levensvatbare staat ontstaan. En zonder le-
vensvatbare Palestijnse staat, op basis van de grenzen van 4 juni 1967, komt 
er geen oplossing.

Getuige de vastbeslotenheid waarmee Israël nederzettingen bouwt zal 
het niet uit eigen beweging de bezette gebieden verlaten. En dus is er druk 
nodig, veel druk. Van de vs, van de eu, van Nederland. De benadering moet 
zijn: beleid dat vrede belemmert wordt door sancties ontmoedigd, beleid 
dat vrede bevordert wordt beloond. Zodoende kan de internationale ge-
meenschap de voorwaarden scheppen voor een oplossing van het conflict 
op basis van het internationaal recht. Voor een dergelijke oplossing heeft 
de Arabische Liga al een handreiking gedaan, waar Israël tot op de dag van 
vandaag niet op ingaat.

Natuurlijk dient de internationale gemeenschap ook het gedrag van de 
Palestijnen aan het internationaal recht te toetsen en, waar nodig, straf-
maatregelen te nemen. Zo is stevige druk op zijn plaats om Hamas te bewe-
gen zich conform het internationaal recht te gedragen.

Wat echter niet geloofwaardig is, is dat strikte voorwaarden aan Hamas 
gesteld worden, zonder dat vergelijkbare voorwaarden aan Israël gesteld 
worden. Dat Hamas wordt onderworpen aan een totale boycot, terwijl het 
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in de relatie met Israël business as usual is en de handelsprivileges die Is-
raël geniet alsmaar worden uitgebreid. Zo gaat het nu.

Sancties

In 2003 maakte ik deel uit van de cda-commissie Buitenland die over het 
Israëlisch-Palestijnse conflict het rapport Een rechtvaardige aanpak publi-
ceerde. In het hoofdstuk ‘cda-standpunt’ schreven wij: ‘Het cda wil dat er 
een rechtvaardige oplossing komt voor het probleem.’ Is dat nog steeds het 
geval?

Het rapport ging ook in op het scenario dat de conflictpartijen het vre-
desproces zouden frustreren. In dat geval zou ‘een politiek van sancties 
en drukmaatregelen’ een alternatief zijn. Wat de betrekkingen met Israël 
betreft heeft de partijtop zich van deze aanbeveling niets aangetrokken. 
Sterker, binnen de partij is het de afgelopen zes jaar niet eens tot een open 
en diepgaande discussie gekomen over de mogelijkheid pressie uit te oe-
fenen. Een oproep daartoe van een groep verontruste cda-leden, verenigd 
in het Ledenberaad Midden-Oosten, is tot nu toe onbeantwoord gebleven. 
Met spanning mag intussen gewacht worden op de bevindingen van een 
projectgroep, aangesteld door het partijbestuur, die zich op dit moment 
over het cda-standpunt buigt. Zullen de leden, net als de Commissie Bui-
tenland in 2003, tot de conclusie komen dat pressie onvermijdelijk is? Zou 

de partijtop die aanbeveling dan 
wederom naast zich neerleggen?

In andere eu-lidstaten wordt wel 
een serieuze discussie gevoerd en 
zijn vooraanstaande politici, ook 
ministers van Buitenlandse Zaken, 
van mening dat de tijd voor pressie 
rijp is. Dat druk uitgeoefend moet 
worden is ook in de vs doorge-
drongen. Na de recente crisis in de 

Amerikaans-Israëlische betrekkingen over de bouw van nederzettingen in 
Oost-Jeruzalem liet Secretary of State Clinton doorschemeren dat het laten 
oplopen van spanningen zijn vruchten had opgeworpen, vanzelfsprekend 
zonder in twijfel te trekken dat de vs garant staat voor Israëls veiligheid.

Heel even heeft minister Verhagen de deur op een kier gezet. In novem-
ber 2009 zei hij tegen de Tweede Kamer dat ‘er een punt kan komen waarop 
ook ik zeg dat wij moeten kijken naar een element als de beoogde verdie-
ping van de relatie tussen Israël en de Europese Unie’. Wanneer is dit punt 
bereikt? Getuige de lobby die Nederland in de eu voert voor verdieping van 

Israël zal moeten kiezen tussen 
vrede en bezetting. Het cda zal 
moeten kiezen tussen het recht 
van de sterkste en de kracht 
van het recht
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de relatie, blijkbaar nog niet. Intussen gaat de bouw van nederzettingen 
door en blijven 1,5 miljoen mensen in de Gazastrook gebukt gaan onder 
een wurgende blokkade – de bloedige Israëlische aanval eind mei op een 
konvooi met hulpgoederen heeft de wereld daar nog eens aan herinnerd.

Israël zal moeten kiezen tussen vrede en bezetting. Het cda zal moeten 
kiezen tussen het voortzetten van onvoorwaardelijke steun aan Israël en 
het bijdragen aan een rechtvaardige oplossing van het Israëlisch-Palestijn-
se conflict. Het is een keuze tussen het recht van de sterkste en de kracht 
van het recht.

Regelmatig wordt mensen die Israëls beleid bekritiseren verweten dat 
zij uitsluitend oog zouden hebben voor wat Israël te verwijten valt, en dat 
zij niet net zoveel aandacht besteden aan Libië, Jemen, Burma en China – 
landen die ook de mensenrechten schenden. Ook mij valt die kritiek zo nu 
en dan ten deel. Graag wil ik daarom besluiten met een citaat van de Joods-
Britse historicus Tony Judt, die deze kritiek als volgt weerlegt: ‘Fine. But we 
are missing two things: first, Israel describes itself as a democracy and so 
it should be compared with democracies not with dictatorships; second, if 
Burma came to the eu and said, “It would be a huge advantage for us if we 
could have privileged trading rights with you,” Europe would say: “First 
you have to release political prisoners, hold elections, open up your bor-
ders.” We have to say the same things to Israel.’ Waarvan akte.
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Het Israëlisch-Palestijnse conflict is geen godsdienstoorlog, 
al doen de fanatici van beide kanten heel erg hun best om 
er een godsdienstoorlog van te maken. Het is eigenlijk 
niets anders dan een territoriaal conflict over de pijnlijke 
kwestie van wie het land is. Het is een conflict tussen gelijk 
en gelijk, tussen twee uiterst krachtige, uiterst overtuigende 
aanspraken op hetzelfde huis. Om dit geschil over onroerend 
goed op te kunnen lossen is verbeeldingskracht nodig, die 
een gedeeltelijke immuniteit voor fanatisme kan bieden.

door Amos Oz

Amos Oz (Jeruzalem, 1939) is een van de grootste romanschrijvers van deze tijd, 
onderscheiden met de Prix Femina, de Israëlprijs, de Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels en de Prix France Culture. Hij schreef onder meer Een verhaal van 
liefde en duisternis

Hoe genees je een fanaticus?1

Ja,	hoe	genees	je	een	fanaticus? Een stelletje fanatici in de bergen 
van Afghanistan achtervolgen is één ding. Fanatisme bestrijden is iets an-
ders. Ik ben bang dat ik geen concrete ideeën heb hoe ik die fanatici in de 
bergen te pakken kan krijgen, maar ik heb wel een of twee ideeën over de 
aard van het fanatisme en over manieren, niet om het te genezen, maar om 
het in ieder geval binnen de perken te houden. De aanval op Amerika van 11 
september was niet eenvoudig een kwestie van arm tegen rijk. De kloof tus-
sen armoe en rijkdom is een van de vreselijkste problemen in deze wereld, 
maar we stellen een verkeerde diagnose als we bij dergelijke terroristische 
aanvallen eenvoudig denken dat dit een aanval van de armen op de rijken 
was. Het gaat niet om bezitters tegenover bezitlozen. Als het zo eenvoudig 
lag, zou je eerder een aanval verwachten vanuit Afrika, dat het armste is, 
gericht tegen Saoedi-Arabië en de Golfstaten, de olieproducerende landen, 
die het rijkste zijn. Nee, het is een strijd tussen fanatici die geloven dat 
het doel, elk doel, de middelen heiligt, en de rest van ons, die gelooft dat 
leven een doel is, geen middel. Het is een strijd tussen enerzijds mensen 
die rechtvaardigheid – wat ze dan ook onder dat woord mogen verstaan – 
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belangrijker vinden dan leven, en anderzijds diegenen onder ons die leven 
belangrijker vinden dan vele andere waarden, overtuigingen of religies. Bij 
de huidige crisis in de wereld, in het Midden-Oosten, in Israël/Palestina, 
gaat het niet om de waarden van de islam. Het gaat niet om de mentaliteit 
van de Arabieren, zoals sommige racisten beweren, zeker niet. Het is de al-
oude strijd tussen fanatisme en pluralisme, tussen fanatisme en verdraag-
zaamheid. Bij de aanval van 11 september ging het zelfs niet om de vraag of 
Amerika goed is of slecht, of kapitalisme verfoeilijk is of vanzelfsprekend, 
of er een einde moet komen aan de globalisering of niet. Hier ging het om 
de kenmerkende stellingname van fanatici: als ik iets slecht vind, maak ik 
het af, samen met zijn buren.

Fanatisme is ouder dan de islam, ouder dan het christendom, ouder 
dan het judaïsme, ouder dan elke staat of regering en elk politiek stelsel, 
ouder dan elke bestaande ideologie of geloofsovertuiging. Fanatisme is 
helaas een altijd aanwezig onderdeel van de menselijke aard; een gen voor 
het kwaad, zo u wilt. Mensen die in Amerika abortusklinieken opblazen, 
mensen die in Europa moskeeën en synagogen in brand steken, verschillen 

alleen in de schaal van hun misdaad 
van Bin Laden, niet in de aard ervan. 
Natuurlijk heeft 11 september overal 
geleid tot verdriet, woede, onge-
loof, verbijstering, somberheid, 
verwarring en, ja, ook tot een aantal 
racistische reacties – racistische 
anti-Arabische en antimoslimreac-

ties. Wie had ooit kunnen denken dat de twintigste eeuw onmiddellijk zou 
worden gevolgd door de elfde eeuw?

Door mijn jeugd in Jeruzalem ben ik een deskundige in vergelijkend fa-
natisme geworden. In het Jeruzalem van mijn jeugd in de jaren veertig we-
melde het van de zelfverklaarde profeten, verlossers en messiassen. Zelfs 
nu nog heeft een op de twee inwoners van Jeruzalem zijn of haar eigen re-
cept voor instant verlossing. Volgens een beroemde regel uit een oud liedje 
zegt iedereen dat hij naar Jeruzalem komt om er vorm aan te geven en om 
er vorm door te krijgen. In feite zijn sommigen, joden, christenen en mos-
lims, socialisten, anarchisten, wereldverbeteraars, niet zozeer naar Jeruza-
lem gekomen om er vorm aan te geven en ook niet zozeer om er vorm door 
te krijgen, maar eerder om gekruisigd te worden of anderen te kruisigen of 
beide. Een bepaalde geestelijke stoornis, een erkende geestesziekte, staat 
bekend als het ‘Jeruzalemsyndroom’: mensen komen naar Jeruzalem, ade-
men de verrukkelijke heldere berglucht in en krijgen dan plotseling een 
oprisping waarna ze een moskee, een kerk of een synagoge in brand ste-

In het Jeruzalem van mijn 
jeugd wemelde het van de 
zelfverklaarde profeten, 
verlossers en messiassen
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ken. En anders trekken ze gewoon hun kleren uit, klimmen op een rotsblok 
en beginnen te profeteren. Er luistert nooit iemand. Zelfs tegenwoordig 
nog, in het huidige Jeruzalem, is de kans groot dat een rij wachtenden bij 
de bushalte ontvlamt en er een fel straatdebat losbarst, waarin volslagen 
vreemden met elkaar in discussie gaan over politiek, ethiek, strategie, ge-
schiedenis, identiteit, religie en de ware bedoeling van God. Terwijl ze over 
politiek en theologie, over goed en kwaad discussiëren, proberen de deel-
nemers aan dat straatdebat niettemin zich met hun ellebogen een weg naar 
het begin van de rij te banen. Iedereen schreeuwt door elkaar, niemand 
luistert. Behalve ik. Ik luister soms, want daarmee verdien ik mijn brood.

Ik moet bekennen dat ik als kind in Jeruzalem zelf een compleet geher-
senspoeld fanatiekelingetje was. Vol eigendunk, chauvinistisch, doof en 
blind voor elk verhaal dat afweek van het krachtige joodse zionistische 
verhaal uit die tijd. Ik was een stenen gooiend kind, een kind van de joodse 
intifada. In feite waren de eerste woorden die ik in het Engels leerde zeg-
gen afgezien van ‘yes’ en ‘no’ de woorden ‘British, go home!’ Dat schreeuw-
den wij, joodse kinderen, als we stenen gooiden naar de Britse patrouilles 
in Jeruzalem. Over ironie van de geschiedenis gesproken – in mijn roman 
uit 1995, Panter in de kelder, beschreef ik hoe de jongen die met de bijnaam 
Profi wordt aangeduid zijn fanatisme kwijtraakt, hoe hij zijn chauvinisme 
kwijtraakt, tot op zekere hoogte tenminste, en in bijna twee weken veran-
dert door een besef van relativisme, door de schok van het relativisme. Hij 
raakt bij toeval in het geheim bevriend met een vijand, namelijk met een 
heel lieve, incapabele Britse brigadier van politie. Ze ontmoeten elkaar 
heimelijk, de jongen en de Britse brigadier, en leren elkaar Engels en He-
breeuws. En de jongen ontdekt dat vrouwen geen hoorns en geen staart 
hebben, wat voor die jongen een bijna even verbijsterende ontdekking is 
als de ontdekking dat Britten en Arabieren geen hoorns en geen staart heb-
ben. Dus in zekere zin krijgt de jongen een besef van ambivalentie, een 
vermogen om zijn zwart-witopvattingen los te laten. Natuurlijk is de prijs 
die hij daarvoor betaalt dat hij aan het einde van deze korte roman geen 
kind meer is. Hij is een kleine volwassene geworden. Een groot deel van 
het plezier, de fascinatie, de bezieling en de eenvoud van het leven is ver-
dwenen. Bovendien wordt hij uitgescholden; zijn oude vrienden noemen 
hem een verrader. Ik ben zo vrij om hier de eerste anderhalve bladzijde van 
Panter in de kelder2 te citeren, want ik denk dat ik daarin wat het onderwerp 
fanatisme betreft zo dicht bij mezelf kom als ik ooit zal kunnen.

Ik ben in mijn leven vaak een verrader genoemd. De eerste keer was toen 
ik twaalf en een kwart was en in een wijk aan de buitenkant van Jeruzalem 
woonde. Het was in de zomervakantie, minder dan een jaar voordat het 
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Britse bewind uit het land verdween en de staat Israël werd geboren uit de 
oorlog.

Op een ochtend stond er plotseling een tekst in dikke zwarte verf op de 
muur van ons huis, onder het keukenraam: profi	boged	shafel. ‘Profi is 
een laaghartige verrader!’ Door het woord ‘laaghartig’ kwam er een vraag 
bij me op die me ook nu nog interesseert, nu ik dit verhaal zit te schrijven: 
bestaan er ook verraders die niet laaghartig zijn? Zo nee, waarom had Tsjita 
Reznik (ik herkende zijn handschrift) dan de moeite genomen het woord 
‘laaghartig’ toe te voegen? En zo ja, in welke gevallen was verraad dan geen 
lafhartige daad?

De bijnaam ‘Profi’ had ik al vanaf dat ik heel klein was. Het was een 
afkorting van ‘Professor’, vanwege mijn bezetenheid om woorden te on-
derzoeken. (Ik houd nog steeds van woorden, het verzamelen ervan, het 
ordenen, door elkaar gooien, omdraaien, in elkaar zetten. Ongeveer zoals 
liefhebbers van geld doen met munten en bankbiljetten, en liefhebbers van 
speelkaarten met speelkaarten.)

Papa ging om half zeven ’s ochtends de deur uit om de krant te halen 
en trof de tekst aan onder het keukenraam. Tijdens het ontbijt, terwijl hij 
frambozenjam op een bruine boterham smeerde, stak hij plotseling het 
mes bijna tot aan het heft in de jampot en zei met zijn afgemeten stem: 
‘Heel mooi. Wat een verrassing. Wat heeft zijne majesteit aangericht, dat 
ons deze eer te beurt is gevallen?’

Mama zei: ‘Plaag hem toch niet zo, ’s ochtends vroeg al. Het is al erg 
genoeg dat de kinderen hem plagen.’

Papa droeg kakikleurige kleren, zoals de meeste mannen in de buurt in 
die tijd. Hij had de bewegingen en de stem van iemand die absoluut gelijk 
heeft. Hij viste met zijn mes een dikke frambozenklont van de bodem van 
de pot, smeerde die gelijkelijk uit op de twee helften van zijn boterham en 
zei: ‘Waar het om gaat is dat bijna iedereen tegenwoordig veel te gemakke-
lijk de uitdrukking “verrader” gebruikt. Maar wat is een verrader? Inder-
daad. Een eerloos mens. Iemand die stiekem, achter je rug, ter wille van een 
of ander dubieus genot, de vijand helpt tegen zijn volk op te treden. Of zijn 
familie of zijn vrienden kwaad te doen. Verachtelijker dan een moordenaar. 
En eet nu alsjeblieft je ei eens op. In de krant staat dat er in Azië mensen 
doodgaan van de honger.’

Mama trok mijn bord naar zich toe en at mijn ei op en het restant van de 
boterham met jam, niet omdat ze honger had maar om de lieve vrede. En ze 
zei: ‘Wie van iemand houdt is geen verrader.’

Verderop in deze roman ontdekt de lezer misschien dat de moeder er 
helemaal naast zat: alleen iemand die liefheeft kan een verrader worden. 
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Verraad is niet tegengesteld aan liefde, het is een van de vele vormen ervan. 
Een verrader is volgens mij iemand die verandert in de ogen van mensen 
die niet kunnen veranderen en niet willen veranderen, die verandering ha-
ten en zich geen verandering kunnen voorstellen, alleen willen ze jou altijd 
veranderen. Met andere woorden, in de ogen van een fanaticus is iedereen 
die verandert een verrader. En het is een moeilijke keuze, de keuze tussen 
een fanaticus worden of een verrader worden. In zekere zin maakt het feit 
dat je geen fanaticus bent, je tot op bepaalde hoogte en in bepaald opzicht 
in de ogen van fanatici tot een verrader. Ik heb de keuze gemaakt, zoals u in 
Panter in de kelder kunt lezen.

Ik noemde mezelf een deskundige in vergelijkend fanatisme. Dat is 
geen grapje. Als u ooit hoort van een school of universiteit die een afde-
ling Vergelijkend fanatisme wil opzetten, solliciteer ik bij deze naar een 
docentschap. Als voormalig inwoner van Jeruzalem, als genezen fanaticus 
acht ik mijzelf volledig gekwalificeerd voor die baan. Misschien is het hoog 
tijd dat elke school, elke universiteit op z’n minst een paar cursussen ver-
gelijkend fanatisme aanbiedt, want het fanatisme is overal om ons heen. 
Ik bedoel niet alleen de overduidelijke uitingen van fundamentalisme en 
zelotisme. Ik verwijs niet alleen naar die onmiskenbare fanatici die op de 
televisie te zien zijn op plaatsen waar een hysterische menigte mensen hun 
vuist ballen naar de camera terwijl ze leuzen schreeuwen in een taal die 
we niet verstaan. Nee, fanatisme vind je bijna overal en de rustigere, meer 
geciviliseerde vormen zien we overal om ons heen, ze zitten misschien ook 
wel in onszelf. Ik ken ze, antirokers die je levend willen verbranden als je 
bij hen in de buurt een sigaret opsteekt! Ik ken ze, vegetariërs die je levend 
willen opvreten omdat je vlees eet! Ik ken ze, pacifisten zoals sommige col-
lega’s in de Israëlische vredesbeweging, die me het liefst door mijn hoofd 
willen schieten, alleen omdat ik een iets andere opvatting heb over hoe we 
vrede met de Palestijnen moeten sluiten. Ik wil hiermee natuurlijk niet 
zeggen dat iedereen die zijn of haar stem tegen iets verheft een fanaticus 
is. Ik wil zeker niet suggereren dat iemand met een uitgesproken mening 
een fanaticus is. Ik zeg alleen dat de kiem van fanatisme altijd gelegen 
is in een onverzettelijke rechtheid in de leer, iets waar we al vele eeuwen 
onder gebukt gaan. Natuurlijk zijn er gradaties van kwaad. Een militante 
milieuactivist is misschien onverzettelijk recht in de leer, maar vergeleken 
met bijvoorbeeld een etnische zuiveraar of een terrorist zal hij of zij heel 
weinig schade aanrichten. Toch ervaren alle fanatici een speciale aantrek-
kingskracht, hebben ze een speciale hang naar kitsch. Heel vaak kan een 
fanaticus maar tot één tellen; twee is een te groot getal voor hem of haar. Te-
gelijkertijd zult u merken dat fanatici vaak hopeloos sentimenteel zijn: ze 
verkiezen gevoel doorgaans boven denken en zijn met name gefascineerd 
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door hun eigen dood. Ze verachten deze wereld en willen die dolgraag 
inruilen voor de ‘hemel’, maar wat ze onder hemel verstaan komt meestal 
neer op het eeuwigdurende geluk aan het einde van een slechte film.

Laat ik u tussendoor een verhaaltje vertellen. Ik ben berucht om mijn 
verhaaltjes tussendoor, ik dwaal voortdurend af. Een goede vriend en col-
lega van me, de geweldige Israëlische romanschrijver Sammy Michael, 
maakte een keer iets mee wat sommigen van ons, schrijvers, wel vaker 
meemaken, namelijk een lange taxirit van de ene stad naar de andere met 
een chauffeur die de bekende preek afstak hoe urgent het is dat wij joden 
alle Arabieren doden. Sammy luisterde naar hem en in plaats van te roe-
pen: ‘Wat bent u een afschuwelijk mens. Bent u soms een nazi? Bent u een 
fascist?’ wilde hij het nu eens anders aanpakken. Hij vroeg de chauffeur: 
‘Maar wie moet volgens u dan al die Arabieren doden?’ De chauffeur zei: 
‘Hoe bedoelt u? Wij! De Israëlische joden! Het is noodzakelijk! We heb-
ben geen keus, kijk maar wat ze ons elke dag aandoen!’ ‘Maar wie moet 
volgens u die klus dan concreet uitvoeren? De politie? Of het leger? Of 
misschien de brandweer? Of medische teams? Wie moet het vuile werk 
doen?’ De chauffeur dacht even na en zei: ‘Ik vind dat we het eerlijk moe-
ten verdelen over ons allemaal, ieder van ons moet er een paar voor zijn 

rekening nemen.’ Sammy Michael 
speelde het spel nog steeds mee en 
zei: ‘Goed, stel dat u een huizen-
blok in uw woonplaats Haifa krijgt 
toegewezen. U klopt op elke deur 
of drukt op de bel en zegt: “Neem 
me niet kwalijk meneer, of neem 
me niet kwalijk mevrouw, bent u 

toevalligerwijs een Arabier?” en als het antwoord ja is schiet u hem of haar 
neer. U werkt uw blok af en wilt naar huis gaan, maar net als u op het punt 
staat te vertrekken,’ zei Sammy tegen die chauffeur, ‘hoort u ergens op de 
vierde verdieping van uw blok een baby huilen. Gaat u dan terug om die 
baby dood te schieten? Ja of nee?’ Het bleef een ogenblik stil en toen zei de 
chauffeur tegen Sammy Michael: ‘Weet u, u bent een heel wrede man.’ Nu, 
de strekking van dit verhaal is dat een fanaticus in wezen heel sentimentele 
trekjes heeft en tegelijkertijd een gebrek aan verbeeldingskracht. Dat geeft 
me af en toe de hoop, zij het een zeer beperkte hoop, dat een injectie met 
enige verbeeldingskracht er mogelijk toe bijdraagt dat een fanaticus zich 
wat ongemakkelijk gaat voelen. Het is geen snelle remedie, geen snel wer-
kend geneesmiddel, maar misschien helpt het een beetje.

Conformisme en uniformiteit, de drang om ergens bij te horen en de 
wens dat alle andere mensen daar ook bij gaan horen, zijn misschien wel 

Een fanaticus heeft heel 
sentimentele trekjes en 
tegelijkertijd een gebrek aan 
verbeeldingskracht
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de wijdstverbreide, maar niet de gevaarlijkste vormen van fanatisme. 
Denk maar aan de scène in die prachtige film van Monty Python, Life of 
Brian, waarin Brian tegen de menigte pseudodiscipelen zegt: ‘Jullie zijn 
allemaal individuen!’ en de menigte terugschreeuwt: ‘Wij zijn allemaal 
individuen!’ Op één na, die een beetje timide fluistert: ‘Ik niet’, waarna 
iedereen hem woedend het zwijgen oplegt. Aan de opmerking dat confor-
misme en uniformiteit milde, maar wijdverbreide vormen van fanatisme 
zijn, moet ik echter meteen toevoegen dat ook een persoonlijkheidscultus, 
het idealiseren van politieke of religieuze leiders, het vereren van charis-
matische individuen, een wijdverbreide vorm van fanatisme kan zijn. De 
twintigste eeuw lijkt in beide te hebben uitgeblonken. Aan de ene kant 
waren er totalitaire regimes, dodelijke ideologieën, agressief chauvinisme 
en gewelddadige vormen van religieus fundamentalisme, en aan de andere 
kant de universele verafgoding van een Madonna of Maradona. Misschien 
wel het kwalijkste aspect van de globalisering is de infantilisering van de 
mensheid: ‘de wereldwijde kleuterschool’, vol speelgoed en hebbedinge-
tjes, snoepjes en lolly’s. Tot in het midden van de negentiende eeuw, plus 
of minus een paar jaar – het verschilt per land en per continent – maar 
zeg grofweg tot ergens in de negentiende eeuw, hadden de mensen in de 
meeste delen van de wereld minstens zekerheid over drie elementaire vra-
gen: waar breng ik mijn leven door, waarmee verdien ik mijn brood en wat 
gebeurt er met me als ik dood ben. Nog maar honderdvijftig jaar geleden 
wist bijna iedereen dat hij zijn leven zou slijten op de plaats waar hij was 
geboren of niet ver daarvandaan, hooguit één dorp verderop. Iedereen wist 
dat hij zijn brood zou verdienen met het beroep waarmee zijn ouders hun 
brood verdienden of iets wat daar sterk op leek. En iedereen wist dat hij, 
als hij zich maar goed gedroeg, na zijn dood zou overgaan naar een betere 
wereld. De twintigste eeuw heeft deze en andere zekerheden uitgehold en 
vaak vernietigd. Het verlies van deze fundamentele zekerheden heeft wel-
licht gezorgd voor een ongekend sterk ideologisch bepaalde eerste halve 
eeuw, gevolgd door een uitermate egoïstische, hedonistische, op heb-
bedingen georiënteerde tweede halve eeuw. De ideologische bewegingen 
van de eerste helft van de vorige eeuw hadden als mantra: ‘Morgen wordt 
het beter – we moeten ons vandaag opofferingen getroosten; we moeten 
ook andere mensen opofferingen opleggen, opdat onze kinderen in de 
toekomst een paradijs zullen beërven.’ Omstreeks het midden van de eeuw 
werd dit idee vervangen door het idee van instant geluk, niet alleen het 
befaamde recht om geluk na te streven, maar de wezenlijke, wijdverbreide 
illusie dat geluk in de winkel te koop is en dat je er alleen maar voor hoeft 
te zorgen dat je rijk genoeg wordt om je dat geluk te kunnen veroorloven. 
De gedachte ‘en ze leefden nog lang en gelukkig’, de illusie van blijvend 
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geluk, is in wezen een oxymoron. Je hebt ofwel gelijkmatigheid ofwel een 
hoogtepunt. Blijvend geluk is geen geluk meer, net zomin als een blijvend 
orgasme een orgasme is.

De essentie van fanatisme ligt in de wens om andere mensen te dwin-
gen tot verandering. De gangbare neiging om je buurman te verbeteren, 
je echtgenoot bij te schaven, je kind af te richten of je broer op het rechte 

pad te brengen in plaats van hen te 
laten zijn zoals ze zijn. De fanati-
cus is een uitermate onzelfzuchtig 
schepsel. De fanaticus is een grote 
altruïst. Vaak is de fanaticus meer 
in u geïnteresseerd dan in zichzelf. 
Hij wil uw ziel redden, hij wil u 

verlossen, hij wil u bevrijden van zonde, van dwaling, van het roken, van 
uw geloof of van uw ongelovigheid, hij wil uw eetgewoonten verbeteren of 
u van uw drink- of stemgedrag genezen. De fanaticus geeft heel veel om u. 
Hij valt u voortdurend om de hals omdat hij zo veel van u houdt, en anders 
grijpt hij u wel bij de strot omdat u niet te verlossen blijkt. En topogra-
fisch gezien zijn om de hals vallen en bij de strot grijpen toch al nagenoeg 
dezelfde handelingen. In beide gevallen is de fanaticus meer geïnteres-
seerd in u dan in zichzelf, om de doodeenvoudige reden dat de fanaticus 
heel weinig zelf of helemaal geen zelf heeft. De heer Bin Laden en lieden 
van zijn slag hebben niet alleen maar haat voor het Westen. Zo eenvoudig 
ligt het niet. Ik denk eigenlijk dat zij uw ziel willen redden, dat ze u, ons, 
willen bevrijden van onze abjecte waarden, van het materialisme, van het 
pluralisme, van de democratie, van de vrijheid van meningsuiting, van de 
vrouwenbevrijding… Al die dingen zijn volgens de moslimfundamentalis-
ten heel erg slecht voor uw gezondheid. Misschien was Bin Ladens recht-
streekse doelwit New York of Madrid, maar het was zijn uiteindelijke opzet 
om gematigde, pragmatische moslims in ‘ware’ gelovigen te veranderen, 
in zijn soort moslims. In de ogen van Bin Laden wordt de islam verzwakt 
door ‘Amerikaanse waarden’ en als je de islam wilt beschermen, moet je het 
Westen niet alleen raken, hard raken, maar moet je het Westen uiteindelijk 
bekeren. Er zal alleen vrede zijn als de wereld niet alleen tot de islam is be-
keerd, maar tot de meest fundamentalistische, extreme en starre vorm van 
de islam. Dat is immers goed voor u. In wezen houdt Bin Laden dus van u: 
in zijn gedachtewereld was 11 september liefdewerk. Hij deed het voor uw 
eigen bestwil, hij wil u veranderen, hij wil u verlossen.

Heel vaak begint zoiets binnen het gezin. Fanatisme begint thuis. Het 
begint om precies te zijn met de bijzonder gangbare neiging om een ge-
liefd familielid voor zijn of haar eigen bestwil te veranderen. Het begint 

De essentie van fanatisme ligt 
in de wens om andere mensen 
te dwingen tot verandering
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met de neiging om je ter wille van een bijzonder geliefde naaste op te 
offeren, het begint met de neiging om tegen je kind te zeggen: ‘Je moet 
worden zoals ik en niet zoals je moeder,’ of ‘Je moet worden zoals ik en niet 
zoals je vader,’ of ‘Word alsjeblieft anders dan je ouders.’ Of bij getrouwde 
stellen: ‘Jij moet veranderen; je moet de zaken op mijn manier gaan zien, 
anders wordt het nooit wat met ons huwelijk.’ Heel vaak begint het met de 
neiging om via het leven van een ander te leven. Jezelf wegcijferen om een 
ander gelukkig te laten zijn of voor het welzijn van de volgende generatie. 
Bij zelfopoffering speelt vaak mee dat je de begunstigde met een vreselijk 
schuldgevoel opzadelt, waardoor je hem of haar kunt manipuleren of zelfs 
in je macht krijgt. Als ik mocht kiezen tussen de twee stereotiepe moeders 
uit die beroemde joodse mop – de moeder die tegen haar kind zegt: ‘Eet je 
ontbijt op of ik maak je van kant’, of de moeder die zegt: ‘Eet je ontbijt op of 
ik maak me van kant’ –, koos ik waarschijnlijk het minste van de twee kwa-
den. Ik zou liever mijn ontbijt niet opeten en sterven, dan mijn ontbijt niet 
opeten en de rest van mijn leven gebukt gaan onder schuldgevoel.

Ik keer nu terug naar de weinig hoopgevende rol die fanatici en fana-
tisme spelen in het conflict tussen Israël en Palestina, tussen Israël en het 
grootste deel van de Arabische wereld. In wezen is de Israëlisch-Palestijnse 
strijd geen burgeroorlog tussen twee segmenten van dezelfde bevolking, 

of hetzelfde volk, of dezelfde cul-
tuur. Het is geen binnenlands 
conflict, maar een internationaal 
conflict. Dat komt goed uit, want 
internationale conflicten zijn ge-
makkelijker op te lossen dan bin-
nenlandse conflicten, godsdienst-
oorlogen, klassenstrijd, botsingen 
tussen waarden. Ik zeg gemakkelij-
ker, niet gemakkelijk. In wezen is 

de strijd tussen de Israëlische joden en de Palestijnse Arabieren geen gods-
dienstoorlog, al doen de fanatici van beide kanten heel erg hun best om er 
een godsdienstoorlog van te maken. Het is eigenlijk niets anders dan een 
territoriaal conflict over de pijnlijke kwestie van wie het land is. Het is een 
conflict tussen gelijk en gelijk, tussen twee uiterst krachtige, uiterst over-
tuigende aanspraken op hetzelfde kleine land. Geen godsdienstoorlog, 
geen oorlog tussen culturen, geen verschil in traditie, maar heel eenvoudig 
een geschil over onroerend goed, over de vraag van wie het huis is. En ik 
geloof dat dit kan worden opgelost.

Ik geloof onder allerlei voorbehoud dat verbeeldingskracht kan bijdra-
gen aan het verwerven van een gedeeltelijke, beperkte immuniteit voor fa-

Geen godsdienstoorlog, geen 
oorlog tussen culturen, maar 
heel eenvoudig een geschil over 
onroerend goed, over de vraag 
van wie het huis is
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natisme. Ik geloof dat iemand die zich kan voorstellen wat de gevolgen van 
zijn of haar opvattingen zijn wanneer het om die huilende baby op de vier-
de verdieping gaat, dat zo iemand misschien iets minder fanatiek wordt, 
wat een kleine verbetering is. Ik zou u nu graag vertellen dat literatuur het 
antwoord is, want literatuur bevat een tegengif voor fanatisme door de le-
zers te injecteren met verbeeldingskracht. Ik zou nu graag het eenvoudige 
recept uitschrijven: lees literatuur en u wordt genezen van uw fanatisme. 
Helaas is het niet zo eenvoudig. Helaas zijn veel gedichten, verhalen en 
toneelstukken in de loop der geschiedenis gebruikt om haat aan te wak-
keren en nationale eigendunk te bevorderen. Toch zijn er bepaalde literaire 
werken die volgens mij tot op zekere hoogte kunnen helpen. Ze kunnen 
geen wonderen verrichten, maar ze kunnen helpen. Shakespeare kan heel 
veel bijdragen. Elk extremisme, elke onverzettelijke kruistocht, elke vorm 
van fanatisme eindigt bij Shakespeare in een tragedie of in een klucht. De 
fanaticus is na afloop nooit gelukkig of voldaan; hij gaat dood of hij wordt 
uitgelachen. Dat is een goed tegengif. En ook Gogol kan helpen: Gogol laat 
zijn lezers op groteske wijze beseffen hoe weinig we eigenlijk weten, juist 
als we ervan overtuigd zijn dat we voor de volle honderd procent gelijk heb-
ben. Gogol leert ons dat je neus een van je ergste vijanden kan worden, een 
fanatieke vijand zelfs, en dat je dan opeens fanatiek je eigen neus achterna-
jaagt. Op zich al een goede les. Kafka is in dat opzicht een goede leermees-
ter, al is het ongetwijfeld nooit zijn bedoeling geweest om als leermiddel 
tegen fanatisme te worden ingezet. Kafka laat ons zien dat er altijd duister-
nis en raadsels en bespotting zijn, ook al denken we dat we helemaal niets 
verkeerds hebben gedaan. Dat helpt. (Als ik genoeg ruimte en tijd had, zou 
ik eindeloos kunnen doorgaan over Kafka en Gogol en over het onderlinge 
verband, het subtiele verband dat ik tussen hen tweeën zie, maar dat moet 
wachten tot een andere gelegenheid.) Ook William Faulkner kan helpen. 
De Israëlische dichter Yehuda Amichai bracht dit beter dan ik zou kunnen 
onder woorden: ‘Waar we gelijk hebben kunnen geen bloemen groeien.’ 
Dat is een heel nuttige dichtregel. Dus tot op zekere hoogte kunnen som-
mige literaire werken helpen, maar niet allemaal.

En als u belooft wat ik nu ga zeggen met een flinke korrel zout te nemen, 
dan kan ik u vertellen dat ik volgens mij in ieder geval in principe de re-
medie tegen fanatisme heb gevonden. Gevoel voor humor is een geweldig 
geneesmiddel. Ik heb nog nooit in mijn leven een fanaticus gezien met 
gevoel voor humor, en evenmin heb ik meegemaakt dat iemand met gevoel 
voor humor een fanaticus werd, behalve wanneer hij of zij dat gevoel voor 
humor was kwijtgeraakt. Fanatici zijn vaak sarcastisch. Sommigen van hen 
kunnen heel sarcastisch zijn, maar ze hebben geen gevoel voor humor. Je 
moet om jezelf kunnen lachen. Humor is relativisme, humor is het vermo-
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gen om jezelf te zien zoals anderen je misschien zien, humor is het vermo-
gen om te beseffen dat los van je gelijk en los van het grote onrecht dat je is 
aangedaan, het leven een bepaalde kant heeft die altijd een beetje grappig 
is. Hoe groter je gelijk, hoe grappiger je wordt. En dan kun je een Israëli 
zijn die gelijk heeft of een Palestijn die gelijk heeft of een wat dan ook die 
gelijk heeft, zolang je gevoel voor humor hebt, ben je wellicht gedeeltelijk 
immuun voor fanatisme.

Kon ik gevoel voor humor nu maar in pilletjes stoppen en hele bevol-
kingsgroepen dwingen mijn humorpillen te slikken, zodat iedereen 
immuun werd voor fanatisme, dan zou ik op een dag misschien in aan-
merking komen voor de Nobelprijs, niet voor literatuur maar voor genees-
kunde. Hoor nu toch eens wat ik zeg! Alleen al de gedachte om gevoel voor 
humor in een pilletje te stoppen, alleen al de gedachte om andere mensen 
te dwingen voor hun eigen bestwil mijn humorpillen te slikken, zodat ze 
genezen van hun kwalen, riekt naar fanatisme. Voorzichtigheid is gebo-
den, want fanatisme is heel besmettelijk, besmettelijker dan welk virus 
ook. Je raakt gemakkelijk met fanatisme besmet, juist als je probeert het 
te verslaan of te bestrijden. Je hoeft maar een krant op te slaan of naar het 
televisienieuws te kijken om te zien hoe gemakkelijk mensen veranderen 
in antifanatismefanaten, antifundamentalistische dwepers of antijihad-
kruisvaarders. Als we het fanatisme niet kunnen verslaan, kunnen we het 
misschien tenminste een beetje indammen. Zoals ik al zei is het al gedeel-
telijk een geneesmiddel als je om jezelf kunt lachen; het vermogen om je-
zelf te zien zoals anderen je zien is een ander. Kunnen leven met onbesliste 
situaties, misschien zelfs leren te genieten van die situaties, leren te genie-
ten van verscheidenheid, helpt misschien ook. Ik houd geen pleidooi voor 
een volledig ethisch relativisme, dat zeker niet. Ik bepleit de noodzaak om 
je in de ander in te leven. We moeten gewoon op elk niveau, op het meest 
alledaagse niveau, proberen ons in elkaar in te leven. Proberen ons in el-
kaar in te leven als we ruzie hebben, proberen ons in elkaar in te leven als 
we klagen, proberen ons in elkaar in te leven als we voor honderd procent 
gelijk menen te hebben. Juist als je voor honderd procent gelijk hebt en de 
ander voor honderd procent ongelijk, is het nuttig om je in die ander in te 
leven. Eigenlijk doen we dat ook voortdurend. Mijn laatste roman, Dezelfde 
zee, gaat over een groep van zes of zeven mensen die verspreid over de hele 
aarde wonen en een haast mystiek contact met elkaar hebben. Ze ervaren 
elkaar, ze communiceren voortdurend met elkaar langs telepathische weg, 
hoewel ze over de vier windstreken verstrooid zijn.

Ieder van ons bezit in zijn verbeeldingskracht het vermogen om met 
onbesliste situaties te leven. Zo vergt het schrijven van een roman naast 
allerlei andere taken dat je elke ochtend opstaat, een kop koffie drinkt en 



Amos	Oz

Hoe genees je een fanaticus?

137

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2010

begint met je de ander te verbeelden. Stel dat ik haar was, stel dat jij hem 
was. Wat mijn persoonlijke achtergrond betreft, mijn eigen levensgeschie-
denis en het verhaal van mijn familie, denk ik heel vaak dat ik door een 
klein verschil in mijn genen of in de situatie van mijn ouders, hem of haar 
inderdaad had kunnen zijn: ik had een joodse kolonist op de Westelijke 
Jordaanoever kunnen zijn, ik had een ultraorthodoxe extremist kunnen 
zijn, ik had een oosterse jood uit de derde wereld kunnen zijn, ik had ieder 
ander kunnen zijn. Ik had een van mijn vijanden kunnen zijn. Je inleven 
in een ander is altijd een nuttige bezigheid. Vele jaren geleden, toen ik 
nog een kind was, legde mijn wijze grootmoeder me in heel eenvoudige 
woorden het verschil tussen joden en christenen uit – niet tussen joden en 
moslims, maar tussen joden en christenen: ‘Weet je,’ zei ze, ‘christenen 
geloven dat de Messias op aarde is geweest en dat hij op een dag terug zal 
komen. De joden zeggen dat de Messias nog moet komen. Daardoor,’ zei 
mijn grootmoeder, ‘daardoor zitten we met al die woede, al die vervolging, 
al dat bloedvergieten, al die haat… Waarom?’ Ze zei: ‘Waarom wacht ie-
dereen niet gewoon af wat er gebeurt? Als de Messias komt en zegt: “Hallo 
allemaal, leuk jullie weer te zien”, dan zullen de joden hun ongelijk moe-
ten toegeven, maar als de Messias komt en zegt: “Hoe maakt u het, leuk u te 
ontmoeten”, dan moet de hele christelijke wereld zich bij de joden veront-
schuldigen. In de tussentijd,’ zei mijn wijze grootmoeder, ‘is het een kwes-

tie van leven en laten leven.’ Zij was 
zonder enige twijfel immuun voor 
fanatisme. Zij kende het geheim om 
om te gaan met onbesliste situaties, 
met onopgeloste conflicten, met het 
anders zijn van andere mensen.

Ik begon met te zeggen dat fana-
tisme vaak thuis begint. Ik sluit nu 
af met te zeggen dat ook het tegen-
gif thuis te vinden is, nagenoeg on-

der handbereik. Niemand is een eiland, heeft John Donne ooit eens gezegd, 
maar daar durf ik nederig het volgende aan toe te voegen: niemand, geen 
man, geen vrouw, is een eiland, maar ieder van ons is een schiereiland, dat 
voor de helft aan het vasteland vastzit en voor de helft over de oceaan uit-
kijkt; we zitten voor de helft vast aan onze familie en vrienden en cultuur 
en traditie en land en natie en seks en taal en allerlei andere verbanden. En 
de andere helft wil met rust gelaten worden om over de oceaan uit te kij-
ken. Ik denk dat we de mogelijkheid moeten krijgen om een schiereiland 
te blijven. Elk sociaal en politiek stelsel dat van iedereen een darwinistisch 
eiland maakt en de rest van de mensheid tot vijand of rivaal bestempelt, 

Ieder van ons is een 
schiereiland, dat voor de helft 
aan het vasteland vastzit en 
voor de helft over de oceaan 
uitkijkt
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is een monstrum. Maar tegelijkertijd is ook elk sociaal, politiek en ideolo-
gisch stelsel dat iedereen wil reduceren tot een molecuul van het vasteland 
een monstruositeit. De situatie van een schiereiland is de juiste situatie 
voor mensen. Dat is wat we zijn en dat verdienen we te blijven. Dus in ze-
kere zin komt elk gezin, elke familie, elke onderlinge band tussen mensen 
in wezen neer op een relatie tussen een aantal schiereilanden en we doen 
er goed aan dat te beseffen, voordat we proberen elkaar te veranderen en 
de ander om te draaien zodat deze onze kant op kijkt, terwijl hij of zij ei-
genlijk even over de oceaan uit wil kijken. Dat geldt voor sociale groepen, 
voor culturen, voor beschavingen en naties en, ja, ook voor Israëli’s en 
Palestijnen. Geen van beide is een eiland en geen van beide kan volledig in 
de ander opgaan. Deze twee schiereilanden moeten een band aangaan en 
tegelijkertijd met rust worden gelaten. Ik weet dat dit een ongebruikelijke 
boodschap is in deze tijden van geweld, woede, wraak, fundamentalisme, 
fanatisme en racisme, allemaal zaken die in het Midden-Oosten en elders 
aan de orde zijn. Gevoel voor humor, je in de ander kunnen inleven, het 
vermogen om het schiereilandaspect van ieder van ons te erkennen; deze 
dingen bieden wellicht althans gedeeltelijk bescherming tegen het fanatis-
me-gen dat we allemaal bezitten.

 Noten

1 Dit essay is met toestemming overge-
nomen uit Amos Oz, Hoe genees je een 
fanaticus (vertaling Patty Adelaar). Am-

sterdam: De Bezige Bij, 2007. Er werden 
enkele kleine correcties uitgevoerd.

2 Amos Oz, Panter in de kelder (vertaling 
Hilde Pach). Amsterdam: Meulenhoff, 
1998.
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De auteur is een Nederlands-Iraans politicoloog en Iran-deskundige. In 2009 ver-
scheen van zijn hand het boek Het andere Iran. Van de revolutie tot vandaag. Hij is 
verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en het Internationaal Instituut voor 
Sociale Geschiedenis en promoveert op de relatie tussen de politieke veranderin-
gen en de sociaaleconomische structuren in Iran.

De vermeende uitzonderingspositie van het Midden-Oosten, 
met zijn autoritaire staten met een zwak middenveld en 
een stagnerende economie, wordt vaak verklaard uit de 
conservatieve invloed van de islam, die een onveranderlijke 
essentie zou hebben. De ontwikkeling van Iran laat zien 
dat deze niet bepaald onschuldige redenering onjuist is. Zij 
miskent de enorme interne dynamiek onder invloed van 
politieke, ideologische, sociaaleconomische en demografische 
krachten. In dat proces is de islam onderhevig aan 
herinterpretaties en zelf slechts één van de factoren in de 
botsing tussen de samenleving en de politieke macht.

door Peyman Jafari

Het andere Iran

Iran	is	een	uitzonderlijk	land, misschien zelfs een uniek land, in 
een uitzonderlijke regio. Dat is tenminste de stellige overtuiging van nogal 
wat intellectuelen en politici in het Westen. Minder bekend is dat de isla-
misten, aanhangers van de politieke islam, in Iran deze opvatting delen.

Tijdens een bezoek aan de Universiteit van Teheran in 2008 vertelde een 
hoogleraar Internationale Betrekkingen me dat sinds de Vrede van Westfa-
len in 1648 het internationale statensysteem gebaseerd is op drie principes 
die in de volgende volgorde het handelen van afzonderlijke staten bepalen: 
territorium, politiek, en religieuze en culturele identiteit. Volgens hem 
zette de ‘Islamitische’ Revolutie van 1979 die volgorde op haar kop door 
religie tot leidraad van de staat te maken. Sindsdien zou de Islamitische 
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Republiek, die na de Revolutie gevestigd werd, een uitzonderlijke positie 
in het internationale statensysteem innemen.1

Essentialisme

Wetenschappers discussiëren graag over de vraag hoe uitzonderlijk be-
paalde landen en regio’s zijn. Dat debat wordt gevoed door bestaande 
verschillen tussen landen en regio’s. De uitzonderingspositie van het Mid-
den-Oosten, met zijn autoritaire staten met een zwak middenveld en een 
stagnerende economie, wordt vooral verklaard uit de invloed van de islam.

Deze verklaring berust echter op 
een essentialistische benadering: 
de gedachte dat islamitische landen 
in het Midden-Oosten een type-
rende en onveranderlijke ‘essentie’ 
hebben – de islam – die hun ont-
wikkeling bepaald en min of meer 

onveranderlijk is.2 Het gevolg is dat de veelvormigheid van die landen en 
de invloed van andere factoren dan religie worden genegeerd.

Historische continuïteit wordt toegeschreven aan de rol van de islam, 
terwijl de interne dynamiek van deze landen enorm onderschat wordt. 
Waar verandering gesignaleerd wordt, wordt ze vaak toegeschreven aan 
prowesterse elites en externe factoren. Sociale klassen en bewegingen, 
economische processen, demografische factoren, ideologische debatten 
en politieke strijd als interne krachten van verandering verdwijnen naar de 
achtergrond, terwijl ze een hele grote rol hebben gespeeld. Dat blijkt wel 
uit het voorbeeld van Iran.

Politieke	islam

De verwarring over de Islamitische Republiek van Iran begint al bij de 
revolutie van 1979, die ayatollah Khomeini aan de macht bracht. De revolu-
tie wordt vaak als ‘islamitisch’ omschreven omdat religieuze waarden de 
drijvende kracht zouden zijn geweest en omdat de revolutie het vestigen 
van een islamitische staat tot doel zou hebben gehad. Deze interpretatie 
negeert echter vier basale feiten. Ten eerste waren de islamisten rond Kho-
meini slechts één van de groeperingen in het politieke krachtenveld en 
konden ze pas na de bloedige onderdrukking van nationalistische en link-
se stromingen de leiding van de revolutie in handen krijgen. Daarnaast 
waren de islamisten zelf niet homogeen, waardoor er na de revolutie di-
verse politieke fracties ontstonden die elkaar continu bestreden. Ten derde 

De interne dynamiek van 
landen in het Midden-Oosten 
wordt vaak enorm onderschat
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werd de revolutie veroorzaakt door factoren die ook in de revolutionaire 
transformaties van niet-islamitische ontwikkelingslanden een grote rol 
hebben gespeeld. Ten vierde kon Khomeini een leidende rol in de revolutie 
veroveren door te breken met de sjiitische traditie in Iran. Via een herinter-
pretatie formuleerde hij een politieke islam die een antwoord bood op de 
prangende problemen van de Iraanse samenleving van dat moment.

De sjiitische geestelijken in Iran hadden zich door de eeuwen heen 
afzijdig gehouden van de politiek of hadden juist een religieuze recht-
vaardiging gegeven aan de monarchie. Ook Khomeini had aanvankelijk 
deze quietistische traditie gevolgd, tot hij zich vanaf begin jaren zestig 
begon te verzetten tegen de sjah. Hij formuleerde in 1969 zijn doctrine van 
de velayat-e faqih (letterlijk: de voogdij van de jurist) die de religieuze en 
politieke leiding in handen van de hoogste geestelijke legt. Ondanks zijn 
nadruk op tradities was dit een radicale vernieuwing die de islam politi-
seerde. Khomeini’s politieke islam won in de daaropvolgende jaren aan 
populariteit, niet door de velayat-e faqih, die tot na de revolutie nauwelijks 
meer door Khomeini genoemd werd, maar doordat hij juist een antwoord 
formuleerde op heel moderne problemen: nationale afhankelijkheid en so-
ciale ongelijkheid. Een analyse van de leuzen en eisen van de revolutie laat 
zien dat twee in essentie niet-religieuze factoren een grote mobiliserende 
rol speelden.

De eerste factor is het nationalisme dat sinds de negentiende eeuw een 
prominente rol speelt in de Iraanse politiek. Vanaf die periode begonnen 
Rusland en Engeland de Iraanse politiek en economie te onderwerpen 
aan hun eigen belangen. Dit gebeurde niet alleen door het gebruik van 
economische machtsmiddelen en de steun aan autoritaire monarchen en 
politici, maar ook door directe militaire interventies. Tijdens de Consti-
tutionele Revolutie van 1906-1909, de eerste poging van Iraniërs om hun 
land te democratiseren, intervenieerden zowel Rusland als Engeland in het 
voordeel van de autocratie. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw 
werd die rol overgenomen door de Verenigde Staten, die samen met de 
Britten in 1953 een staatsgreep op touw zetten tegen de democratisch geko-
zen premier Mossadeq, die de autoritaire macht van de sjah wilde inperken 
en de Iraanse olie-industrie wilde nationaliseren. In de daaropvolgende 
twee decennia werd de sjah tot woede van de bevolking financieel en mili-
tair gesteund door de Verenigde Staten. De nationalistische sentimenten 
onder de bevolking werden tot aan de jaren zestig van de twintigste eeuw 
door seculiere krachten (nationalisten en communisten) gekanaliseerd. 
Nadat ze in 1953 geminimaliseerd werden en ook daarna door vervolging 
en door hun eigen strategische fouten marginaal bleven, ontstond er een 
politiek vacuüm, waarbij de leus esteqlal (onafhankelijkheid) in het lucht-
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ledige bleef hangen. In 1963 wierp Khomeini zich op als voogd toen de sjah 
in 1963 tienduizenden Amerikanen in Iran immuniteit voor de Iraanse wet 
verleende. Met zijn anti-imperialistische retoriek wist hij vanaf dat mo-
ment steeds meer mensen achter zich te scharen en andere, concurrerende 
politieke stromingen de pas af te snijden. Zijn politieke islam was in dat 
opzicht niets meer dan nationalisme in een religieus jasje.

De tweede factor was de sociale misère, zoals die tot uiting kwam in een 
grote kloof tussen arm en rijk, uitdijende sloppenwijken in Teheran en 
armoede op het platteland. Khomeini maakte van de islam een revolutio-
naire ideologie in de strijd van arm tegen rijk. De linkse krachten zette hij 
op een zijspoor door hun eigen termen te incorporeren. Zo zei hij: ‘We zijn 
voor de islam, niet voor kapitalisme en feodalisme, niet voor de landrovers, 
maar voor hen die op blote voeten lopen, voor de onderdrukte klassen. De 
islam is ontstaan vanuit de massa’s, niet vanuit de rijken. De martelaren 
van de Islamitische Revolutie waren allemaal leden van de lagere klassen, 
de boeren, de industriële arbeiders en de handelaren van de bazaar.’3 De 
politieke islam van Khomeini was in vergelijking met revolutionaire pro-
jecten in niet-islamitische landen dus helemaal niet zo uitzonderlijk.

Niet alleen de revolutie, maar ook de Islamitische Republiek zelf blijkt 
minder uitzonderlijk te zijn wanneer we naar de sociaaleconomische, ide-
ologische, en politieke aspecten kijken. Bovendien wordt het zichtbaar dat 
elk van deze aspecten tegengestelde krachten bevat, die in de afgelopen 
drie decennia door hun permanente botsing de Islamitische Republiek van 
binnenuit hebben veranderd. Deze interne tegenstellingen vormen als het 
ware de centrifugale krachten die de Islamitische Republiek in verschil-
lende kanten hebben geduwd. Zoals de crisis na de presidentsverkiezing in 
2009 liet zien, heeft dit proces een kritisch moment bereikt.

Tussen	staatskapitalisme	en	de	vrije	markt

De politieke beweging die in 1979 de sjah ten val bracht, bestond uit 
verschillende sociale klassen met tegengestelde belangen. Khomeini 
slaagde erin met zijn politieke islam een brede coalitie te vormen van de 
gepolitiseerde geestelijken, de traditionele middenklasse van de bazaar 
(handelaren, winkeliers en ambachtslieden), de geradicaliseerde nieuwe 
middenklasse (professionals, advocaten, artsen, ingenieurs) en de lagere 
klassen (werknemers, boeren en de armen uit de sloppenwijken). Na de 
revolutie namen de bazaaris de plaats in van de oude economische elite 
die het land uit gevlucht was, waardoor ze zich in snel tempo konden ver-
rijken. Dat gold ook voor veel geestelijken en hun familieleden, die nauwe 
banden hadden met deze bazaaris. Loyaliteit aan Khomeini gaf leden van 
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de nieuwe middenklasse de mogelijkheid om de plaats in te nemen van de 
gevluchte managers en op die manier op de maatschappelijke ladder te 
klimmen. Bovendien konden honderdduizenden van hen een baan krij-
gen in de nieuwe uitdijende bureaucratie. Een deel van hen kreeg hoge 
posities als bestuurder of topmanager van genationaliseerde bedrijven en 
religieuze stichtingen, de bonyads, die naast hun sociale welzijnswerk veel 
economische activiteiten ontplooiden. Juist die activiteiten gaven hun in 
de jaren die volgden de mogelijkheid om een lucratieve bron van inkom-
sten aan te boren. Hoewel een deel van de lagere klassen aanvankelijk ook 
voordelen kreeg – zoals land, subsidies en baantjes in de Revolutionaire 
Garde –, raakten ze later steeds meer vervreemd van de nieuwe elite van 
Islamitische Republiek, die zowel in de staat als in de private sector haar 
eigen economische belangen had.

Niet alleen de sociale klassen die de revolutie gemaakt hadden bewogen 
in verschillende richtingen, ook de visies op de gewenste economische 
koers van de Islamitische Republiek verschilden nogal. Na de revolutie 
ontstond er een conflict tussen een staatsgeleide economie en een vrije-
markteconomie. Door de postrevolutionaire economische crisis, de oorlog 
met Irak en de noodzaak om de lagere klassen met subsidies en sociale 
voorzieningen tegemoet te komen, kregen de etatisten de overhand. Zij 
brachten ongeveer tachtig procent van de economie onder de controle van 
de staat en religieuze stichtingen, de bonyads. Deze staatskapitalistische 
oriëntatie was vergelijkbaar met wat in de jaren vijftig en zestig in veel 
derdewereldlanden gebeurde.

Vanaf begin jaren negentig begon de regering, eerst onder president 
Rafsanjani (1989-1997) en vervolgens onder president Khatami (1997-2005), 
met de liberalisering van de economie. Via privatiseringen, afschaffing 
van prijscontroles en inperken van subsidies kwam er meer ruimte voor de 
vrije markt. Maar nog belangrijker was dat de staat zijn focus verlegde van 
het leveren van sociale voorzieningen naar het bevorderen van kapitaal-
vermeerdering. Hierdoor kon er een nieuwe economische elite ontstaan, 
waarvan Rafsanjani’s familie zelf een exponent is. Het zakenblad Forbes 
schreef in 2003 na een uitgebreid onderzoek: ‘De revolutie van 1979 veran-
derde de clan van Rafsanjani in commerciële pasja’s. Een van zijn broers 
stond aan het hoofd van een van de grootste kopermijnen van het land, een 
ander was de baas van het tv-netwerk […]. Via verschillende stichtingen 
en nepbedrijven controleert de familie een van de grootste bedrijven, de 
fabriek die Daewoo-auto’s assembleert, en de beste privéluchtvaartmaat-
schappij van Iran.’4

Privatiseringen in de Islamitische Republiek lijken erg veel op wat de 
Amerikaanse econoom Joseph Stiglitz ‘bribarisation’ heeft genoemd. Net 
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als in de voormalige Sovjet-Unie en veel derdewereldlanden is privati-
sering een middel waarmee de nomenclatuur haar economische macht 
behoudt, terwijl ze tegelijk de overgang van het staatskapitalisme naar het 
vrijemarktkapitalisme begeleidt. Geprivatiseerde bedrijven worden vaak 
weer opgekocht door overheidsinstellingen, bonyads of de Revolutionaire 
Garde. Zo werd in juni 2009 bijvoorbeeld het Teheran International Expo 
Centre geprivatiseerd. De Organisatie voor Privatisering droeg 95 procent 
van het land en bezittingen ervan over aan een onderdeel van de Revoluti-
onaire Garde, zonder dat anderen in staat werden gesteld een bod te doen. 
Een ander voorbeeld is de privatisering van de National Iranian Copper 
Industries Company in 2007 voor 1,1 miljard dollar. In dit geval waren de 

kopers andere staatsinstellingen, 
waaronder de pensioenfondsen 
van het nationale staalbedrijf en de 
nationale omroep.

De economische ontwikkeling 
van de Islamitische Republiek – de 
liberalisering van een staatsgeleide 
economie – is in dat opzicht verge-
lijkbaar met die van andere ontwik-
kelingslanden. Het resultaat is een 

vrije markt die gedomineerd wordt door aan de staat en de Revolutionaire 
Garde verbonden conglomeraten en een klein maar groeiend privaat kapi-
taal. Daarbij is aan de ene kant sprake van een tegenstelling binnen de eco-
nomische klasse aan de top, tussen een bureaucratische staatsklasse en de 
nieuwe rijken. Aan de andere kant is er een groeiende tegenstelling tussen 
deze beide groepen en de lagere klassen, die te lijden hebben onder hoge 
werkloosheid en inflatie.

Net als in andere ontwikkelingslanden heeft het ontstaan van een com-
plexe economie en de uitbreiding van het onderwijs geleid tot de groei van 
de nieuwe middenklasse, die meer politieke en sociale vrijheden opeist 
en het islamisme – niet de islam – de rug toekeert. De uitbarsting van de 
grootste protesten sinds de revolutie van 1979 in de zomer van 2009 waren 
een uiting van de sociaaleconomische en politieke frustraties van de lagere 
klasse en de middenklasse.

Tussen	traditie	en	moderniteit

Khomeini’s politieke islam combineerde vanaf het begin moderne en tra-
ditionele elementen. Hij was tegelijk revolutionair en conservatief doordat 
hij de samenleving wilde veranderen en tegelijk een mythisch verleden 

De groeiende nieuwe 
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verheerlijkte. Dit ideologische amalgaam leidde tot botsingen met tra-
ditionalisten die een letterlijke lezing van de Koran bepleitten. ‘Waar in 
de islamitische geschiedenis vind je een parlement, een president en een 
kabinet van ministers? In feite heeft tachtig procent van wat we nu doen 
geen precedent in de islamitische geschiedenis’, was het antwoord van 
Khomeini’s rechterhand Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (president van 1989 
tot 1997) op de traditionalisten.5

Vanaf het begin waren er ideologische tegenstellingen onder de isla-
misten zelf. Sommige van hen grepen terug op fiqh-e sonnati (traditionele 
jurisprudentie), terwijl anderen zich op de fiqh-e puya (dynamische ju-
risprudentie) baseerden, die veel meer ruimte bood voor interpretatie. Zo 
koos ayatollah Montazeri, die op 19 december 2009 stierf, na de presidents-
verkiezingen van juni 2009 de kant van de oppositie, omdat hij veel meer 
de nadruk op de wil van het volk legde als bron van politieke legitimiteit. 
Ayatollah Mesbah-Yazi, de geestelijke mentor van president Ahmadinejad, 
benadrukte juist de hemelse oorsprong van politieke legitimiteit die door 
Opperste Leider Ali Khamenei belichaamd wordt. Daarom zou iedereen die 
tegen hem inging, tegen Allah zelf ingaan.

De botsing van ideologieën heeft zelfs tot de opkomst van ‘nieuwe reli-
gieuze denkers’ en een postislamistische stroming geleid.6 De dissidente 
filosoof Abdolkarim Soroush, die zelf een van de radicale islamisten van 
het eerste uur was, beweert al vanaf het begin van de jaren negentig dat 
er weliswaar een ware islam bestaat, maar dat de interpretaties ervan aan 
tijd en plaats gebonden zijn. Hij heeft zich opgeworpen als een pleitbe-
zorger van een ‘religieuze democratie’ en meent dat ‘een ideale religieuze 
samenleving […] op niets anders dan het democratisch argument geba-
seerd kan zijn’.7 Soortgelijke argumenten, die zelfs een verdergaande 
secularisering van de politiek bepleiten, zijn afkomstig van twee geeste-

lijken, Mohammad Shabasteri and 
Mohsen Kadivar. De laatste heeft 
zich recentelijk zelfs fel uitgespro-
ken tegen de positie van de Opper-
ste Leider.

Al tijdens het leven van ayatol-
lah Khomeini liepen de ideologi-
sche debatten tussen zijn volgelin-

gen hoog op, vooral als het om economische kwesties ging. Als leidraad 
voor besluitvorming introduceerde Khomeini toen het principe van mas-
lahat. Volgens dit principe moet er gedaan worden wat het beste is voor 
de islamitische staat, zelfs als dat betekent dat religieuze voorschriften 
zoals bidden, vasten en de reis naar Mekka overtreden moeten worden. 

In de Islamitische Republiek 
is niet zozeer de politiek 
geïslamiseerd, maar de islam 
gepolitiseerd
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Dit principe maakt duidelijk dat in de Islamitische Republiek niet zozeer 
de politiek geïslamiseerd is, maar dat de islam gepolitiseerd is. ‘Masla-
hat’ is voor de Islamitische Republiek in feite wat de ‘raison d’état’ voor 
andere staten is. De staat die in naam van ‘islamitische principes’ werd 
opgericht, kan diezelfde principes opzijschuiven als haar eigen belang 
in het geding is. Dat verklaart ook waarom de buitenlandse politiek van 
de Islamitische Republiek veel meer door realpolitik gedreven wordt dan 
door messianisme.

Tussen	democratie	en	theocratie

Als politieke bestuursvorm heeft de Islamitische Republiek vanaf haar 
ontstaan twee tegengestelde elementen gecombineerd: republikeinse de-
mocratie en theocratische dictatuur. Ook zo’n hybride politieke systeem 
is niet uitzonderlijk, maar een kenmerk van veel ontwikkelingslanden. In 
de Islamitische Republiek zijn er verkiezingen voor de gemeenteraden, 
het parlement, de president en de Raad van Experts, die toezicht houdt op 
het functioneren van de Opperste Leider. Deze verkiezingen hebben in het 
verleden een veel grotere mate van participatie en competitie laten zien 
dan ten tijde van de sjah of in de Arabische landen. Deze verkiezingen zijn 
echter altijd erg beperkt geweest, omdat de macht van de republikeinse 
instituties ondergeschikt is aan de theocratische instituties. De Opperste 
Leider heeft in dit systeem immers het laatste woord. Bovendien heeft de 
Raad van Hoeders, waarvan de leden voor de ene helft door de Opperste 
Leider benoemd worden en voor de andere helft door het parlement ge-
kozen worden, de bevoegdheid om alle kandidaten voor gekozen functies 
goed of af te keuren.

Toen Khatami in 1997 president werd, initieerde hij een aantal politieke 
hervormingen die burgers een iets grotere ruimte voor politieke participa-
tie gaven, en hij legde de nadruk op de republikeinse instituties. Zijn her-
vormingen werden echter tegengewerkt door de conservatieve krachten 
die hun machtsbasis in de theocratische instituties hebben. Ze keurden 
hervormingsgezinde kandidaten af en saboteerden de besluiten van het 
parlement en de regering. Door hun nauwe banden met de Revolutionaire 
Garde, waarvan de leiding loyaal is aan de Opperste Leider, Khamenei, 
waren ze in staat om de hervormers met geweld en intimidatie tegen te 
houden. Nadat Ahmadinejad in 2005 tot president werd gekozen nam de 
macht van de Revolutionaire Garde verder toe en werden de theocratische 
instituties versterkt. Sinds zijn frauduleuze verkiezing vorig jaar is dit 
proces versneld en kreeg de Islamitische Republiek meer kenmerken van 
een militaire dictatuur.
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Maatschappelijke	veranderingen

Tot nu toe hebben we gezien hoe de Islamitische Republiek door sociaal-
economische, ideologische en politieke factoren gevormd is. Deze factoren 
houden weliswaar verband met een specifieke interpretatie van de islam, 
maar kunnen er niet toe gereduceerd worden. Een net zo belangrijke rol 
wordt gespeeld door maatschappelijke veranderingen die paradoxaal ge-
noeg door de politieke islam zelf gecreëerd zijn en nu de fundamenten van 
de Islamitische Republiek ondermijnen.

De economische veranderingen onder de Islamitische Republiek hebben 
bijvoorbeeld geleid tot een toename van het aantal vrouwen op de arbeids-
markt en in het onderwijs. Sinds 1979 was het voor vrouwen veel moeilijker 
geworden om buitenshuis te werken, waardoor hun deelname aan de ar-
beidsmarkt sterk daalde. Maar tijdens de oorlog tussen Iran en Irak geduren-
de de jaren tachtig werd op verschillende manieren weer een beroep gedaan 
op vrouwen. Met het relatieve economisch herstel vanaf de jaren negentig 
vonden steeds meer vrouwen een baan, zodat in 1996 een op de acht vrouwen 
werkte, net als vóór de revolutie. Deze trend heeft zich sindsdien sterk voort-
gezet. De deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs steeg van 12 pro-
cent vóór de revolutie, via 40 procent in 1996 naar 63 procent in 2005.

Demografisch gezien heeft er een enorme vergroening plaatsgevonden. 
Meer dan twee derde van de zeventig miljoen inwoners is jonger dan dertig 
jaar. Door urbanisatie leeft het merendeel van de bevolking, zo’n zeventig 
procent, tegenwoordig in steden. Analfabetisme onder volwassenen is 
door de uitbreiding van het onderwijssysteem sterk teruggedrongen, van 
vijftig procent in 1977 tot zeventien procent in 2006.8

Onderzoeken laten ook een trend van secularisering zien. Dat betekent 
niet dat de bevolking areligieus of antireligieus aan het worden is, maar 
dat steeds meer mensen zelf invulling geven aan hun geloof. Een individu-
ele geloofsbeleving keert zich tegen de strikte regels die door conservatie-
ve geestelijken opgelegd worden. Er is daarom vooral onder jongeren een 
toenemende afkeer van geestelijken – niet van de islam als zodanig. Het 
gevolg van deze veranderingen is dat een jonge, relatief hoogopgeleide, 
stedelijke bevolking steeds vaker en harder botst met de sociale en poli-
tieke beperkingen van de Islamitische Republiek.

De gebeurtenissen sinds juni 2009 hebben laten zien dat de Iraanse 
samenleving een enorm potentieel heeft om haar eigen lot te bepalen, on-
afhankelijk van externe krachten. Dat potentieel is het resultaat van poli-
tieke, ideologische, sociaaleconomische en demografische krachten. In dat 
proces is de islam onderhevig aan herinterpretaties en zelf slechts één van 
de factoren in de botsing tussen de samenleving en de politieke macht.
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 Noten

1 Deze hoogleraar had echter grote moei-
te om te verklaren waarom de Islami-
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Tsjetsjeense geloofsgenoten maar wel 
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Edward Said een discursief mechanis-
me is voor de productie van kennis als 
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nomische en militaire onderwerping 
van het Midden-Oosten aan westerse 
mogendheden; zie Zachary Lockman, 
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Cambridge: Cambridge University 
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de economie Ervand Abrahamian, Kho-
meinism. Essays on the Islamic Republic. 
Londen: Tauris, 1993.

4 Paul Klebnikov, ‘Millionaire Mullahs’, 
Forbes, 21 juli 2003.
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king Islam democratic. Social movements 
and the post-Islamist turn. Stanford, CA: 
Stanford University Press, 2007.

7 Geciteerd in Ray Takeyh, Hidden Iran. 
Paradox and power in the Islamic Repu-
blic. New York: Times, 2006, p. 45.
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worldbank.org).
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De auteur is onderzoeker en docent buitenlandse politiek in het Midden-Oosten 
aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is bezig met een proefschrift over de rol van 
ideologie op de buitenlandpolitiek van Iran.

Irans antiwesterse propaganda sluit aan bij de 
zelfidentificatie van Iran als verzetsstrijder in een door het 
Westen gedomineerde internationale gemeenschap van 
staten. De strijd rond het Iraanse nucleaire programma 
is daarbij een belangrijk wapen, waarmee Iran binnen en 
buiten de regio steeds meer aan invloed wint.

door Maaike Warnaar

Het Iraanse nucleaire wapen

Wanneer	een	islamitische	staat	met een semidictatoriaal bewind dat 
hatelijke retoriek aan het adres van Israël uit, bezig is met het verrijken van 
uranium, dan gaan er alarmbellen rinkelen. Als onderhandelingen stuk-
lopen en de bestaande internationale protocollen ineffectief blijken in het 
scheppen van duidelijkheid over de aard van het atoomprogramma, dan 
lijkt het vanzelfsprekend dat de Veiligheidsraad van de vn sancties instelt 
om bevriezing van de uraniumverrijking af te dwingen. Toch schiet deze 
internationale politiek zijn doel voorbij.

Ondanks alle internationale druk blijft Iran onwrikbaar. Bewijs, me-
nen sommigen, dat het vasthoudt aan radicale ideologische principes en 
daarom niet voor rede vatbaar is.1 Maar kan men van een revolutionair, is-
lamitisch land anders verwachten? Toch dient de Iraanse recalcitrantie wel 
degelijk rationele doelen in binnen- en buitenland. Verzet tegen het Wes-
ten draagt zowel in Iran als daarbuiten bij aan het groeiende imago van 
het land als tegenwicht tegen de tanende macht van de Verenigde Staten. 
Door de vn	ingestelde sancties bevestigen dit beeld en versterken slechts 
de vastberadenheid van Iraanse leiders om geen duimbreed toe te geven en 
zijn daarmee contraproductief.

Verschillende deskundigen in en buiten Iran benadrukken dat het 
Iraanse beleid niet gemotiveerd wordt door ideologie, maar door rationele 
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overwegingen. Zo blijken de relaties tussen de vs	en Iran in werkelijkheid 
niet zo slecht zijn als beide landen doen voorkomen.2 Ook tussen Iran en 
Israël blijkt de vijandigheid vooral geopolitiek, en niet ideologisch van 
aard.3 Toch is het te makkelijk om de uitspraken van het Iraanse leider-
schap over het ‘stinkende lijk’ Israël4 of de ‘arrogante’ Verenigde Staten 
af te doen als loze woorden. Hoewel er in werkelijkheid mogelijkheden 
zijn tot samenwerking tussen Iran en het Westen (die ten dele ook worden 
benut5), hebben beide kampen er belang bij elkaar af te schilderen als 
aartsvijand. Irans antiwesterse propaganda sluit aan bij de zelfidentificatie 
van Iran als verzetsstrijder in een door het Westen gedomineerde interna-
tionale gemeenschap van staten. Dit zelfbeeld dient strategische doelen in 
binnen- en buitenland.

De	strijd	om	Khomeini’s	mantel

In Iran is sinds 1979 een voortdurende machtsstrijd gaande, waarvan de 
basis ligt in het karakter van de Iraanse Revolutie. Hoewel de revolutie 
resulteerde in een Islamitische Republiek, was het geen islamitische re-
volutie pur sang. De omverwerping van de sjah was het resultaat van de 
inspanningen van een coalitie van oppositiegroepen. Zij verzetten zich 
niet alleen tegen de despoot, maar ook tegen de westerse grootmachten die 
zijn bewind hadden gesteund. De pluriformiteit van de revolutionairen 
van 1978-1979 vormt de achtergrond voor de politieke dynamiek binnen het 
huidige Iraanse regime. Middels het coöpteren, intimideren en uitschake-
len van andersdenkenden heeft Khomeini de Iraanse natie samengebracht 
onder één noemer: de Islamitische Republiek Iran.6 Echter, de invulling 
van het begrip Islamitische Republiek is sindsdien een bron van onenig-
heid geweest. Er bestaan met name verschillen van mening over de verhou-
ding tussen enerzijds pragmatische overwegingen, culturele vrijheden en 
democratie, en anderzijds de rol van islam en islamitische wetgeving. In de 
grondwet vastgelegde politieke structuren, waarbinnen democratische en 
theocratische instituties middels een web van besluitvormingsprocessen 
aan elkaar verbonden zijn, werken deze meningsverschillen in de hand.7 
Theocratische instituties hebben echter het laatste woord in de besluitvor-
mingsprocessen en hebben een veelvoud aan democratische initiatieven 
kunnen tegenhouden.

De meeste studies naar de Iraanse politieke elite8 delen het Iraanse 
politieke spectrum in twee groepen in: rechtsconservatieven en hervor-
mingsgezinden. Met de uitverkiezing van ayatollah Ali Khamenei als op-
volger van ayatollah Khomeini heeft de rechtsconservatieve groep sinds 
1989 de overhand in de theocratische instituties. Sinds een deel van deze 
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factie met de verkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad in 2005 een 
populistisch-autoritaire wending nam, zijn ook de democratische institu-
ties in rechtsconservatieve handen. De machtsstrijd tussen hervormings-
gezinden en rechtsconservatieven die van 1997 tot 2005 de interne politiek 
kenmerkte,9 heeft zich na de frauduleuze herverkiezing van Ahmadinejad 
in 2009 verplaatst naar de straten en pleinen van de grote steden van Iran. 
Binnen de politiek zijn de hervormingsgezinden gemarginaliseerd, maar 
als leiders van de populaire Groene Beweging vormen zij een blijvende 
bedreiging voor het regime.

Middels harde repressie en intimidatie is het regime in staat geweest 
de Groene Beweging te onderdrukken. Bij de herdenking van verkiezin-
gen één jaar na dato, op 12 juni 2010, bleven de meeste demonstranten dan 
ook thuis. Naast repressie wordt ook negatieve propaganda ingezet in de 
strijd tegen de oppositiebeweging. De rechtsconservatieven schilderen 
de Groene Beweging af als door het Westen misleide oproerlingen die een 
gevaar vormen voor zichzelf en voor de natie. De oplossing voor Iran ligt in 
een terugkeer naar de islamitische waarden van de revolutie: het leiden van 
een vroom en eenvoudig leven, een ongekend werkethos, een centrale rol 
voor de vrouw in het gezin, een standvastig geloof in de goede zaak en de 
bereidheid om hiervoor te vechten.10 Het is dit ethos die de (deels vrijwil-

lige) veiligheidstroepen motiveert 
het gevaar van de Groene Beweging 
tegen te gaan. De rechtsconserva-
tieven hebben echter niet het al-
leenrecht op de nalatenschap van 
Khomeini. Ook de Groene Bewe-
ging claimt terug te gaan naar waar 

het in 1979 werkelijk om te doen was: een Iran vrij van politieke repressie. 
De noodzaak voor het regime om de Groene Beweging met alle mogelijke 
middelen te bevechten, laat zien dat de strijd om de mantel van Khomeini 
nog niet is beslecht.

Verzet	tegen	de	‘pestkoppen’

Het wereldbeeld van de Iraanse rechtspopulisten grijpt op eenzelfde wijze 
terug op de idealen van de Revolutie. Hier wordt de nadruk gelegd op de 
strijd voor de afhankelijkheid van Iran van bijvoorbeeld de Verenigde 
Staten, de grootste bondgenoot van de laatste sjah. Iran kent een lange 
geschiedenis van westerse inmenging, met de cia-coup van 1953 tegen de 
democratisch gekozen leider Mosaddeq als dieptepunt.11 In de toespra-
ken van Ahmadinejad12 is de strijd tegen onderdrukkers en het opkomen 

De strijd om de mantel van 
Khomeini is nog niet beslecht
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voor de onderdrukten een terugkerend thema. De rode draad is de dicho-
tomie tussen het dominerende Westen en de landen die onder westerse 
onderdrukking gebukt gaan. Iran is zelf zo’n gemarginaliseerd land: zijn 
positie in de wereld wordt voortdurend ondermijnd door de ‘hegemoniale 
mogendheden’. Deze ‘pestkoppen’ halen volgens Ahmadinejad alles uit de 
kast om Irans ontwikkeling en invloed te beperken.

Het wereldbeeld van Iraanse leiders sluit niet alleen aan bij de zelfiden-
tificatie van Iran sinds de revolutie, maar vindt ook steeds meer regionale 
en internationale weerklank. Hoewel Iran in het Midden-Oosten alleen 
Syrië tot zijn bondgenoten kan rekenen, heeft Iran zijn eigen invloed zien 
groeien door het wegvallen van twee van zijn grootste vijanden: de Taliban 
in Afghanistan en Saddam Hoessein in Irak. Daarnaast steunt Iran Hezbol-
lah en Hamas, met wie het de gemeenschappelijke vijand Israël deelt. De 
laatste jaren is er bovendien een nieuwe trend zichtbaar: een veranderende 
rol voor Turkije in de regio. De verbeterde relaties tussen Turkije enerzijds 
en Syrië, Hamas en Iran anderzijds wijzen op een heroriëntatie van Turkije 
van West naar Oost. Turkije probeert de rol aan te nemen van bemiddelaar 
tussen het Westen en landen zoals Iran. Tegelijkertijd schroomt Turkije 

niet zich kritisch uit te laten over 
de acties van Israël tegen de Pales-
tijnse bevolking.

Ook op het wereldtoneel laten 
opkomende machten van zich ho-
ren: India, Indonesië, Brazilië en 
Argentinië bijvoorbeeld. In deze 
landen vindt Iran gelijkgestemden 

in het verzet tegen westerse overheersing, die onder meer zichtbaar is in 
de structuur van de besluitvormingsprocessen in de Verenigde Naties. Nu 
de invloed van de Verenigde Staten en Europa afneemt, zijn deze machts-
verhoudingen niet langer houdbaar, menen de opkomende staten. Ze zien 
Iran, met zijn onafhankelijke koers en zijn eigen nucleaire programma, als 
breekijzer om eigen wensen te realiseren.13

Een	wapen	in	de	strijd

De nucleaire kwestie zet het beeld van pestende hegemoniale machten die 
Iran willen ondermijnen kracht bij. De feiten spreken in Irans voordeel: 
binnen het non-proliferatieverdrag heeft Iran recht op het verrijken van 
uranium voor vreedzame doeleinden, zij het onder toezicht van de iaea, de 
nucleaire waakhond van de vn. Hoewel de samenwerking tussen de iaea	en 
Iran niet altijd vlekkeloos verliep, heeft de iaea op verschillende momen-

De nucleaire kwestie zet 
het beeld van pestende 
hegemoniale machten die Iran 
willen ondermijnen kracht bij
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ten aangegeven dat er geen reden is om Iran te verdenken van het hebben 
van een clandestien nucleair wapenprogramma. Iraanse leiders leggen de 
nadruk op deze naleving en blijven hameren op het vreedzame karakter 
van hun nucleaire programma. Daarnaast vragen zij zich af waarom het 
Westen zich zo druk maakt over de nucleaire ontwikkeling van Iran, ter-
wijl Israël er werkelijk een geheim nucleair wapenprogramma op na houdt. 

Duidelijk mag zijn dat het Westen hier met twee maten meet.
Het idee dat het Westen er slechts op uit is om Iran dwars te zitten wordt 

ondersteund door de manier waarop Ahmadinejad de problematiek van 
de nucleaire kwestie presenteert. Wanneer hij spreekt over Irans nucleaire 
programma, dan spreekt hij tegelijkertijd over Irans recht om zich techno-
logisch en wetenschappelijk te ontwikkelen. Als voorbeeld noemt hij onder 
meer dat Iraanse studenten niet meer toegelaten worden op sommige tech-
nische opleidingen in het Westen. Bewijs, meent Ahmadinejad, van waar 
het hier in werkelijkheid om te doen is: het Westen probeert de ontwikke-
ling van Iran tegen te houden, want alleen op die manier kan het Westen 
Iran blijvend van hen afhankelijk maken.

Ahmadinejad probeert met deze uitleg aansluiting te vinden bij een bin-
nenlands publiek. Door over het nucleaire programma te praten in termen 
als ‘Irans vanzelfsprekend recht’ en ‘een belangrijke stap in de technologi-
sche vooruitgang van de natie’, appelleert hij aan binnenlandse nationalis-
tische sentimenten. Voor zover hij hierin slaagt, heeft dit weinig te maken 
met de wens van de Iraanse bevolking van een nucleair programma. Waar-
schijnlijk zouden de meeste Iraniërs het programma willen opgeven, als 
dit een verbetering van relaties met het Westen betekende. Daarbij kost het 
programma veel geld, maar levert het niets op als het gaat om werkgele-
genheid of handelsbetrekkingen.14 Ook al loopt het Iraanse volk niet warm 
voor nucleaire energie, toch draagt Ahmadinejads vasthoudendheid aan 
het nucleaire programma bij aan zijn status als vertegenwoordiger van de 
rechten van Iran. Dat heeft alles te maken met de internationale successen 
die hij voor Iran boekt.

Iran heeft de vs	en Europa laten zien dat het geen westerse steun nodig 
heeft. Iran heeft inmiddels partners gevonden om hun nucleaire ontwikke-
ling door te kunnen zetten. Deze partners zijn wél bereid te geloven dat er 
sprake is van een vreedzaam nucleair programma, al was het alleen maar 
om daarmee de eigen invloed te vergroten. De overeenkomst die Iran in 
mei van dit jaar met Turkije en Brazilië sloot is daarvan het resultaat. Deze 
nucleaire uitwisselingsovereenkomst zou verdere sancties op Iran onno-
dig moeten maken. Toch zijn er in juni opnieuw sancties ingesteld door 
de vn-Veiligheidsraad, zij het in afgezwakte vorm vanwege Chinese druk. 
De instelling van deze sancties werd niet goed ontvangen door Turkije 
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en Brazilië, die hun eigen inzet gepasseerd zagen worden. ‘Het verdrag 
heeft noch de politieke erkenning gekregen die het verdient, noch de tijd 
gekregen om vrucht dragen. […] Dit geeft een verkeerd signaal af aan wat 
een constructieve dialoog had kunnen worden’, sprak de Braziliaanse vn-
ambassadeur Maria Viotte na afloop van de stemming.15

De vs weet in zijn verzet tegen een nucleair Iran gebruik te maken van 
bestaande machtsstructuren, maar Iran wint de sympathie van staten die 
zich in een gelijksoortige positie bevinden. Zo ook tijdens de herzienings-
conferentie voor het non-proliferatieverdrag die begin mei in New York 
werd gehouden. Daar werd unaniem de slotverklaring onderschreven dat 
er over twee jaar een conferentie wordt gehouden om alle nucleaire wapens 
uit het Midden-Oosten te weren. Ahmadinejad, die de conferentie toe-
sprak, sprak zich nadrukkelijk uit voor een atoomwapenvrije wereld. Hij 
benadrukte dat het hebben van nucleaire wapens niet iets is om trots op te 

zijn: het is ‘walgelijk en schande-
lijk’.16 De vs stemde met de slotver-
klaring in, hoewel het land betreur-
de dat de tekst wel kritiek op Israël 
uit, maar Iran zelfs niet noemt.17

In nucleaire ontwikkeling heeft 
Ahmadinejad wel degelijk een 
wapen gevonden: een wapen in de 

propagandaoorlog tegen het Westen. Zowel in binnen- als in buitenland 
boekt Ahmadinejad hiermee succes. Hoewel het nucleaire debat in Iran 
niet erg leeft, past Irans vasthoudendheid aan zijn recht op nucleaire ont-
wikkeling binnen het beeld dat Ahmadinejad van zichzelf neerzet als de 
voorvechter voor Iraanse wetenschappelijke en technologische vooruit-
gang. Internationaal gezien boekt Ahmadinejad wellicht het meeste suc-
ces met juist zijn onverzettelijke houding. Voor steeds meer staten is hij 
niet de onredelijke dictator die nucleaire wapens wil bemachtigen, maar 
een aanvoerder in de strijd tegen westerse dominantie en een pleitbezor-
ger voor een atoomwapenvrije wereld. Het resultaat voor Iran is dat het 
zijn status en invloed in de regio en daarbuiten ziet groeien. Voor een land 
als Iran, dat zich drie decennia lang geïsoleerd heeft geweten, lijkt dat 
geen onredelijke wens.

Voor steeds meer staten is 
Ahmadinejad een aanvoerder 
in de strijd tegen westerse 
dominantie

 Noten
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het bezoek van een groep Nederlandse 
studenten aan zijn universiteit de vraag 
waarom er zoveel geschreven wordt 
over de ingewikkelde relaties tussen 
Iran en de vs, terwijl men niemand 
hoort over de onderhandelingen die zij 
elk jaar voeren in Den Haag.

3 Zie bijvoorbeeld Trita Parsi, Treacherous 
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ct: Yale University Press, 2006.
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Republic. Washington, D.C.: Washing-
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Zweiri, Iran and the rise of its neocon-
servatives. The politics of Tehran’s silent 
revolution. Londen: I.B. Tauris, 2007; Ali 
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Bayandor, Iran and the CIA. The fall of 
Mosaddeq revisited. Basingstoke: Pal-
grave Macmillan, 2010.

12 Voor de toespraken van Ahmadinejad in 
het Engels zie www.president.ir/en.

13 Thomas Erdbrink, ‘Pariastaat Iran doet 
er weer toe’, NRC Handelsblad, 9 juni 
2010.

14 Karim Sadjadpour, ‘How relevant is the 
Iranian street?’, The Washington Quar-
terly 30 (2007), nr. 1, pp. 151-162.

15 ‘Inside Story – Iran sanctions’, AlJazee-
raEnglish, 11 juni 2010. http://www.you-
tube.com/user/AlJazeeraEnglish#p/
search/0/sbF2F4oIYjE. Geraadpleegd 
op 14 juni 2010.
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Debat en tegenspraak in 
Saoedi-Arabië

Als Middle Eastern exceptionalism een mythe is en 
het Midden-Oosten echt wel democratischer en liberaler 
kan worden, hoe zit het dan met Saoedi-Arabië? Deze 
oliegrootmacht en zelfbenoemde vaandeldrager van de 
islam schijnt zo onveranderlijk dat het gedoemd lijkt achter 
te blijven bij de rest van de wereld. Maar is dit wel zo?

door Joas Wagemakers

De auteur is werkzaam aan de afdeling Islam en Arabisch van de Radboud Universi-
teit Nijmegen, waar hij onderzoek doet naar islamisme en in het bijzonder salafis-
me in onder meer Saoedi-Arabië, waarover hij diverse artikelen heeft gepubliceerd. 
Hij doet tevens onderzoek naar intellectuele debatten en trends in Saoedi-Arabië 
voor Instituut Clingendael. Daarnaast zit hij in de redactie van ZemZem. Tijdschrift 
over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam.

Bij	Saoedi-Arabië	zullen	de	meeste	mensen onwillekeurig denken 
aan beelden van een fundamentalistische en intolerante vorm van islam, 
terrorisme, zweepslagen, onthoofdingen, onderdrukte vrouwen en – uiter-
aard – olie. Zo vreemd is dat niet. De Saoedische staatsvariant van de islam 
– door buitenstaanders wahabisme genoemd – is zonder meer streng en 
inderdaad niet altijd even tolerant tegenover andersdenkenden; vijftien 
van de negentien kapers van 9/11 waren Saoedi’s; lijfstraffen, waaronder 
onthoofdingen, worden inderdaad toegepast; vrouwen mogen er nog 
steeds niet autorijden; en ‘het land van de twee heilige plaatsen’ bezit ook 
’s werelds grootste bekende olievoorraad.

Al deze zaken bij elkaar opgeteld maken het verleidelijk om te con-
cluderen dat Saoedi-Arabië een enorme bron van ellende is die boven-
dien de financiële middelen heeft om deze ellende over de hele wereld te 
verspreiden. Hoewel sommige auteurs inderdaad dergelijke conclusies 
hebben getrokken,1 toont een grondigere blik op ’s lands geschiedenis en 
maatschappij dat er meer aan de hand is. Deze bijdrage laat zien dat in 
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Saoedi-Arabië al decennialang een felle strijd woedt over welke koers het 
land moet varen, en dat het kortzichtig is om het geboorteland van Osama 
bin Laden volledig verantwoordelijk te houden voor de daden van zijn be-
kendste native son en diens radicale ideologie. In het hierna volgende geef 
ik eerst een kort overzicht van de relatie tussen het wahabisme en de Saoe-
dische staat. Daarna ga ik in op de religieuze oppositie, de liberale trend 
van de afgelopen jaren en welke invloed dit alles heeft op de stabiliteit en 
toekomst van het land.

Een	voortdurend	pact

Het project Saoedi-Arabië begon in 1744, toen de tribale leider Muhammad 
ibn Sa’ud (overleden in 1765) zich door een pact verbond met de religieuze 
hervormer Muhammad ibn ’Abd al-Wahhab (1703-1792). De mannen spra-
ken af dat het politieke leiderschap van hun poging het Arabisch Schierei-
land te veroveren in handen zou liggen van de eerstgenoemde, terwijl de 
ideeën van de ander de religieuze basis zouden vormen van hun te stichten 
staat. Het verdrag tussen de twee mannen is een tot op de dag van vandaag 
voortdurend pact gebleven in de Saoedische geschiedenis. Hoewel de eer-
ste Saoedische staat (1744-1818) en ook de tweede (1824-1891) om verschil-
lende redenen ten onder gingen, vormden de familie Saoed (de Al Sa’ud) en 
de nazaten van Ibn ’Abd al-Wahhab (de Al al-Shaykh) opnieuw de basis van 
het huidige Saoedi-Arabië (1932).2

De Al Sa’ud wordt vandaag de dag belichaamd door de regerende Saoe-
dische koninklijke familie en omvat duizenden prinsen die in meerdere of 
mindere mate betrokken zijn bij de politiek van het land en er soms zeer 
uiteenlopende ideeën op na houden. De Al al-Shaykh wordt tezamen met 
ideologische erfgenamen van Ibn ’Abd al-Wahhab al sinds de negentiende 
eeuw vertegenwoordigd door religieuze geleerden die er via allerlei instan-
ties en organisaties op toezien dat de maatschappij geleid en geordend 
wordt volgens hun opvattingen over de islam. De relatie tussen beide par-
tijen is echter nooit gebaseerd geweest op volledige gelijkwaardigheid. 
Hoewel de diverse politieke leiders de steun van de religieuze geleerden 
nodig hadden om hun beleid te legitimeren – zeker in tijden van crisis, zo-
als de negentiende-eeuwse burgeroorlog3 of de Golfoorlog in 19904 – zijn 
de koningen en prinsen altijd de ware machthebbers geweest. Zodoende 
bleven de politiek en de economie van het land stevig in handen van de 
koninklijke familie, terwijl maatschappelijke en persoonlijke zaken gro-
tendeels het terrein van de geleerden werden. Het is wellicht dit beperkte 
mandaat voor de religieuze staatsgeleerden dat eraan heeft bijgedragen 
dat zij zich tot in het absurde op maatschappelijke en persoonlijke kwes-
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ties hebben gestort, met een gedetailleerd systeem van regels om de levens 
van Saoedi’s te bepalen als gevolg.5 Hoewel dit tot een sterk conservatisme 
heeft geleid, was de beperking hiervan tot de maatschappij voor sommige 
Saoedi’s niet voldoende.

Wahabitische	oppositie

Het wahabisme is in feite de vorm van salafisme – de variant van de islam 
wiens aanhangers proberen zo veel mogelijk de eerste generaties moslims 
te imiteren – die oorspronkelijk afkomstig is uit de centraal-Arabische 

regio Najd. Het navolgen van deze 
vroege moslims (al-salaf al-salih, de 
vrome voorvaderen) gebeurt omdat 
men gelooft dat zij de puurste vorm 
van de islam vertegenwoordigen. 
Om die reden leggen salafisten (en 
wahabisten) dan ook veel nadruk 

op het letterlijk naleven van de Koran en de overleveringen van de profeet 
Muhammad en op het vermijden van zogenaamde religieuze innovaties 
(bida’), die in hun ogen de islam bezoedelen. Het is deze houding van sala-
fisten – en in het bijzonder van wahabisten, wiens leer in relatieve isolatie 
is ontstaan – die zorgt voor een vaak afwijzende houding ten aanzien van 
niet-moslims en andersdenkenden.6

De religieuze oppositie die Saoedi-Arabië sinds het begin van de twin-
tigste eeuw gekend heeft is heterogeen en divers, maar laat telkens zien dat 
het feit dat eerdergenoemde leer grotendeels alleen op maatschappelijk en 
persoonlijk niveau mag worden toegepast een blijvend punt van spanning 
is. Dit gold bijvoorbeeld voor de Ikhwan (broeders), de tribale strijders met 
wier hulp de eerste koning van het huidige Saoedi-Arabië, ’Abd al-’Aziz Al 
Sa’ud (1880-1953), de staat nieuw leven inblies, maar die zich uiteindelijk 
tegen hem keerden toen ze zijn beleid niet meer vonden stroken met het 
wahabisme. Het conflict liep zo hoog op dat de koning zich genoodzaakt 
zag hen militair te onderwerpen in 1929.7 Daar bleef het echter niet bij. In 
1979 werd de Grote Moskee van Mekka bezet door een groep rebellen die 
onder meer geloofden dat het Saoedische koningshuis niet voldeed aan de 
zelf opgelegde vroomheidsnormen.8 Hoewel het regime ook deze opstand 
wist te bedwingen, was het in 1990 opnieuw raak. Om het hoofd te bieden 
aan de dreiging van Saddam Hoesseins troepen, die vlak daarvoor Koeweit 
waren binnengevallen, besloot de toenmalige koning Fahd (die regeerde 
van 1982 tot 2005) een half miljoen Amerikaanse soldaten het land binnen 
te laten. Dit besluit stuitte op zoveel verzet dat een nieuwe golf van protest 

De religieuze oppositie in 
Saoedi-Arabië is heterogeen en 
divers
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loskwam. De islamistische oppositie wees onder andere op de frictie tussen 
het wahabitische idee dat men in persoonlijke relaties weg moest blijven 
bij ‘ongelovigen’ en het besluit van het regime om vijfhonderdduizend 
Amerikaanse soldaten toe te laten.9 Halverwege de jaren negentig was 
ook deze golf van protest teruggedrongen, maar in 2003 begon het verzet 
opnieuw, ditmaal mede ingegeven door de nauwe Saoedisch-Amerikaanse 
banden na 9/11 en de ‘oorlog tegen terrorisme’. Anders dan tijdens de pro-
testen in de jaren negentig, die vrijwel uitsluitend vreedzaam waren, wer-
den er op het Arabisch Schiereiland nu door Al Qaida aanslagen gepleegd 
tegen vooral Amerikaanse doelen in Saoedi-Arabië. Uiteindelijk werd ook 
Al Qaida grotendeels verslagen.10

Wat al deze opstanden en protesten gemeen hadden was dat ze elk op 
hun eigen manier de wahabitische ideologie gebruikten tegen het even-
eens wahabitische Saoedi-Arabië. Ze sloegen, met andere woorden, de 
staat met zijn eigen retoriek om de oren, daarbij gebruikmakend van waha-
bitische geschriften waarvan de auteurs tot de grootste geleerden behoor-
den.11 Na de opstand van 1979 had de regering al geprobeerd de radicalen 
de wind uit de zeilen te nemen door zich meer en openlijker als vroom te 
profileren, wat zich onder meer uitte in de nog altijd voortdurende poging 
om het wahabisme over heel de wereld te verspreiden door middel van 
moskeebouw, het drukken van religieuze lectuur en het financieel steunen 
van allerlei organisaties. Mede hierdoor is het salafisme in het Midden-
Oosten (en de rest van de wereld) een snel groeiende beweging.

Zoals blijkt uit het feit dat de opstanden niet ophielden na 1979, heeft 
de politiek van verdere ‘wahabisering’ na dat jaar in ieder geval gedeel-
telijk gefaald. Dat is niet zo vreemd, want het probleem heeft voor de 
religieuze oppositie altijd maar gedeeltelijk gelegen in (het gebrek aan) 
maatschappelijke vroomheid die Saoedi-Arabië toont. De grote gemene 
deler van de diverse religieuze oppositiegroepen is dat ze wijzen op de 
discrepantie tussen het vrome maatschappelijke beleid enerzijds en het 
pragmatisme op politiek en economisch niveau anderzijds, waarin de 
nauwe banden met de Verenigde Staten vaak de boventoon voeren. De 
islam die in en vanuit Saoedi-Arabië gepredikt wordt is dan ook weliswaar 
streng, weinig tolerant en afkomstig uit dezelfde bron als waar Osama 
bin Laden uit put, maar hij is, anders dan de ideologie van Al Qaida, zeer 
gezagsgetrouw en fel gekant tegen terrorisme.12 Hoewel er ook sociale en 
economische redenen zijn waarom bepaalde Saoedi’s in opstand kwamen 
tegen hun eigen staat, en de hele oppositie ook niet los gezien kan worden 
van de internationale politieke context, is deze ideologische component 
een belangrijke drijfveer voor de wahabitische en salafistische tegenstan-
ders van het regime.
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De	liberale	trend

Betekent dit dan dat het koningshuis gedoemd is om altijd een toename 
aan politieke en economische speelruimte voor zichzelf te blijven compen-
seren met strengere maatschappelijke normen, simpelweg om de religieu-
ze geleerden tevreden te houden? Is, met andere woorden, Saoedi-Arabië 
dan toch de uitzondering in de regio van wie hervorming niet snel te ver-
wachten is? Niet noodzakelijkerwijs. Het is waar dat het land niet zonder 
meer zal kunnen hervormen. Nog los van de steeds weer de kop opstekende 
religieuze oppositie is Saoedi-Arabië ook gewoon een conservatief land 
waar drastische veranderingen in persoonlijke en maatschappelijke vrij-
heden niet zonder slag of stoot zullen worden geaccepteerd door bepaalde 
delen van de bevolking. Bovendien zullen de religieuze staatsgeleerden 
vanuit hun ondergeschikte maar niet machteloze positie vermoedelijk 
proberen vast te houden aan de beperkte maar desondanks invloedrijke 
machtsbasis die ze hebben. Toch zijn er tekenen dat dit, zeker onder de 
huidige koning ’Abdallah (die regeert sinds 2005), zijn grenzen kent.

Naast de koninklijke familie, de religieuze staatsgeleerden en de isla-
mistische oppositie is er nog een vierde groep die in toenemende mate van 
zich laat horen: de liberalen. Hoewel tijdens en na de Golfoorlog in 1990 
vooral islamistische activisten het beeld van de oppositie hebben bepaald, 
roken ook liberalen hun kans toen het regime zich kwetsbaar opstelde door 
de vs om hulp te vragen. Terwijl de islamistische oppositie zich tegen de 
komst van de Amerikaanse soldaten keerde, zagen tientallen liberalen het 
juist als een kans om meer sociale en politieke hervormingen te eisen, en 
vanuit die positie boden zij een petitie aan de koning aan. Er ontstond een 
felle strijd met de islamistische oppositie die soms resulteerde in samen-
werking tussen (ex-)islamisten en liberalen, waarbij beide groepen zich 
uitspraken tegen de terroristen van Al Qaida en voor hervormingen op 
sociaal en vooral politiek gebied.13

De Saoedische liberalen lijken de laatste jaren aan invloed te winnen, 
maar blijven toch vooral een fenomeen van de elite, al beweren ze zelf dat 
ze de zwijgende meerderheid vertegenwoordigen.14 Ze lijken in ieder ge-
val op het moment de wind mee te hebben. Recentelijk sprak het hoofd van 
de religieuze politie in Mekka, die er normaliter op toe dient te zien dat 
de wahabitische normen strikt nageleefd worden in de Saoedische maat-
schappij, zich bijvoorbeeld uit tegen de strikte seksesegregatie die het 
land kent, omdat het geen basis in de islamitische bronnen zou hebben.15 
Tegelijkertijd heeft de koning de afgelopen twee jaar diverse maatregelen 
tot hervorming genomen, waarvan de bekendste wellicht de opening van 
een universiteit voor mannen én vrouwen is. Beide zaken riepen verzet 
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op vanuit het religieuze establishment. Het is echter veelzeggend dat het 
hoofd van de religieuze politie zijn baan uiteindelijk behield, terwijl een 
geleerde die kritiek leverde op de gemengde universiteit ontslagen werd.

Een	stabiele	toekomst?

Saoedi-Arabië staat dus geenszins stil en hoeft zeker geen uitzondering 
te zijn in een democratiserende wereld. Het land kent sinds jaar en dag 

heftige debatten en conflicten over 
hoe de maatschappij en de staat 
ingericht moeten worden. Hoewel 
die vaak op verschillende manieren 
zijn onderdrukt, lijkt het erop dat 
de huidige koning daadwerkelijk 
geneigd is meer openingen toe te 

staan voor hervormingen en zelfs bereid is de religieuze staatsgeleerden 
daarbij te trotseren. Het spreekt voor zich dat soortgelijke maatschappelij-
ke hervormingen vroeg of laat opnieuw weerstand op zullen roepen onder 
radicalen, die de staat met de eigen wahabitische ideologie zullen blijven 
bestoken. Voor politieke hervormingen is de positie van het koningshuis 
zelf op de langere termijn wellicht echter een groter probleem. Als in de 
toekomst namelijk daadwerkelijk politieke hervormingen doorgevoerd 
gaan worden, is het slechts een kwestie van tijd voordat de allesoverheer-
sende rol van de koninklijke familie ter discussie komt te staan. Of de ko-
ning en de belangrijkste prinsen – allen bejaard en daardoor een instabiele 
factor – dan bereid zullen zijn een stapje terug te doen of, net als voorheen, 
vast zullen houden aan hun macht en de religieuze geleerden een groter 
mandaat verschaffen, valt nog te bezien.

De huidige koning lijkt open te 
staan voor hervormingen
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oorspronkelijke pact tussen de Al Sa’ud 
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De auteur is Midden-Oostenspecialist. Sinds 2008 is ze correspondent van Trouw in 
Irak, en directeur van het Independent Media Centre in Koerdistan in Sulaimaniya 
(www.imckiraq.com). Ze schreef twee boeken: Misleide martelaren over een Iraanse 
politieke sekte, de Mujahedin Khalk, en de roman De bange stad over drie families 
in Bagdad. Beide boeken zijn in het Koerdisch vertaald. Haar derde boek, Mijn 
Iraakse familie, dat gaat over haar ervaringen in Irak, verschijnt begin 2011.

Operation Iraqi Freedom heette de Amerikaanse invasie 
in Irak van 2003, die voortkwam uit de neoconservatieve 
overtuiging dat de vs het Midden-Oosten democratie moest 
brengen. Iraqi Freedom is een besmette term, want de 
vrijheid leidde vooral tot geweld. Maar hoe staat het met de 
democratie die zou worden gebracht?

door Judit Neurink

Oude verzetsleiders kennen 
discussie noch compromis

Een	hoge	Iraakse	politicus,	lid van een sjiitische partij, loopt een ho-
tel in Bagdad binnen. Hij maakt een praatje met de receptionist, en vraagt 
hem naar zijn naam. Mohammed heeft een naam die veel voorkomt in de 
hele islam, en dat geeft de politicus niet de gevraagde informatie. ‘Ben je 
sjiiet of soenniet?’ wil hij dan weten.

Het waargebeurde voorval is typerend voor Irak, dat meer en meer een 
land van ‘wij en hullie’ is geworden, van groepen die elkaar vanwege hun 
geloof bestrijden. De basis daarvoor is al door Saddam Hoessein gelegd, 
die zelf soenniet was, zijn eigen stam voortrok en anderen discrimineerde. 
De sjiitische meerderheidsgroep werd onderdrukt, deels zelfs uitgezet 
naar Iran, achtergesteld en dom gehouden. Diezelfde groep heeft nu de 
macht in Irak, en regeert zelf precies zoals ze dat de afgelopen dertig jaar 
heeft geleerd.

Wat voor toekomst heeft democratie in een land waar angst nog altijd 
regeert, waar groepen elkaar haten en wantrouwen, waar het geweld dat de 
demografie al heeft gewijzigd voortduurt?
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Hebben we dan een democratie? zullen Irakezen je vragen. Oppervlak-
kig gezien wel. Er is een regering, een gekozen parlement, een door het 
volk goedgekeurde grondwet. Er worden verkiezingen gehouden. In maart 
gingen de Irakezen nog massaal naar de stembus (opkomst rond 62 pro-
cent) om een nieuw parlement te kiezen.

Maar de gebeurtenissen voor en na die verkiezingen geven te denken. 
De reeks bomaanslagen met honderden (burger)doden in de maanden 
ervoor, bijvoorbeeld, die de regering consequent toeschreef aan de soen-
nitische radicalen van Al Qaida. Veel Irakezen zetten daar vraagtekens bij. 
Bomauto’s konden checkpoints passeren en op plaatsen komen waar ze 
niet hoorden te zijn. Dat wijst op betrokkenheid van veiligheidsdiensten – 
die grotendeels sjiitisch zijn. Veel Bagdadi’s menen dat de aanslagen een 
intersjiitische zaak zijn, waarbij getracht is de sjiitische premier Al-Maliki 
te beschadigen. Die had bij provinciale verkiezingen flink gescoord op 
veiligheid, na hard optreden tegen zowel soennitische als sjiitische mili-
ties. Hoewel na een aantal aanslagen inderdaad koppen rolden binnen de 
veiligheidsdiensten, bleef het etiket Al Qaida gehandhaafd. Toegeven dat 
de sjiieten elkaar de tent uitvechten, zou immers gelijkstaan aan toegeven 
dat het ze vooral gaat om macht en rijkdom.

Terwijl velen dat hardop uitspreken. De verhalen over corruptie zijn 
legio, net als die over sjiitische voormannen die vergezeld van prostituees 
de besloten clubs bevolken. Van het geloof mag het niet, maar ze imiteren 
Saddam en zijn zonen: vette auto’s, vrouwen, verkwisting.

Minachting

De Iraakse kiezer is niet dom. Al-Maliki verloor bij de verkiezingen. De Ira-
kezen spraken zich uit voor een hardere hand: die van de seculiere sjiiet Al-
lawi, die als premier van een interim-regering al eens daadkracht had laten 

zien. Het verschil in winst tussen 
de twee heren was echter minimaal, 
slechts drie zetels. Al-Maliki trok 
alles uit de kast om Allawi, die zich 
vanwege de soennitische stemmen 
heeft omringd met soennitische po-
litici, alsnog van zijn overwinning 
af te helpen. Een regeringscommis-

sie keurde een aantal van Allawi’s parlementariërs af, omdat ze banden 
met Saddams Ba’athpartij zouden hebben. Daarmee zou hij zijn meerder-
heid kwijt zijn. Maar hoe geldig is zo’n beslissing als de commissie die haar 
neemt werkt voor Al-Maliki’s sjiitische regering?

Sommige politici verdienen 
fors aan het importeren van 
illegale medicijnen en de 
zwarte handel
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Al-Maliki tekende protest aan tegen de uitslag, waarna hertelling plaats-
vond. Hij kreeg ongelijk, maar heeft met die actie wel maanden langer op 
het pluche kunnen blijven zitten. En heeft een vacuüm gecreëerd, waarin 
geen ministerie meer functioneert, evenmin als het parlement, en aansla-
gen aan de orde van de dag zijn.

Waarom zit hij zo aan dat pluche gebakken? Irakezen weten het wel. ‘Hij 
heeft tijd nodig om wat vuiltjes weg te werken’, sneren ze. Of: ‘Er staat nog 
niet voldoende op zijn Zwitserse bankrekening.’ Sinds 2003 is de corruptie 
sterk toegenomen. Overheidsdiensten werken bijna alleen nog op smeer-
geld (betaal je niet, dan belandt je paspoortaanvraag onder op de stapel), 
en sjiitische ambtenaren maken soennitische burgers het leven zuur. Een 
soenniet die de identiteitspapieren van zijn moeder wilde verlengen, kreeg 
na maanden van het kastje naar de muur gestuurd te zijn eerst de opdracht 
zijn oude moeder zelf mee te nemen, en daarna ook nog de mokhtar, het 
wijkhoofd dat moest getuigen dat ze het werkelijk was.

Ondanks afspraken over corruptiebestrijding doen politici niets. Ster-
ker nog: sommigen verdienen fors aan het importeren van illegale medicij-
nen en de zwarte handel. Politieke daadkracht tonen ze zelden.

Al-Maliki en zijn mensen tonen een minachting voor de democratie. 
Hoewel de Irakezen voor verandering hebben gestemd, doen ze alles om 
te voorkomen dat de winnaar een regering kan vormen. Nadat de stem-
men herteld waren, wist Al-Maliki een samenwerking te sluiten met zijn 
vroegere tegenstander, Al-Hakim, vanuit de Iraakse wijsheid dat ‘de vijand 
van mijn vijand mijn vriend is’. Samen hebben de sjiitische blokken in deze 
‘Nationale Alliantie’ net geen meerderheid, maar geen van beide wil met 
Allawi regeren. De winnaar van de verkiezingen wordt buitenspel gezet. 
Daarmee negeren ze de stem van de soennitische minderheid en veel se-
culiere Irakezen, en rekken ze het formatieproces opnieuw met weken en 
mogelijk maanden.

Geen wonder dat veel Irakezen het vertrouwen in de politiek kwijt zijn. 
Irak is nog steeds een land waar politici en voorzitters vergrijzen in hun 
zetels. En dat heeft alles te maken met de reden waarom velen voor hun 
baan hebben gekozen. Niet voor een politieke zaak of om de burgers te 
dienen, maar voor de partij en vooral voor zichzelf. Contact met de kiezer 
is er nauwelijks, en campagnes zijn er niet zozeer om stemmen te werven 
als wel om de kracht van de partij te tonen. Stemmen hoef je niet te werven: 
kiezers zijn al aan de partij gebonden door banen en cadeaus. Daarom heb-
ben Iraakse partijen nauwelijks verkiezingsprogramma’s.

De Koerden hebben een federale staat binnen Irak, met een eigen rege-
ring. De twee grote Koerdische partijen kdp en puk, die in de jaren negen-
tig een burgeroorlog uitvochten, verschillen qua koers zo weinig, dat ze bij 
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de komst van een veranderingsbeweging probleemloos een politiek blok 
vormden om de concurrentie af te slaan. Die beweging (Gorran genoemd, 
‘Verandering’) is een van de weinige met een verkiezingsprogramma; 
toch waren het vooral haar strijd tegen nepotisme en corruptie die haar in 
juli 2009 een kwart van de zetels in het Koerdische parlement opleverden. 
Kiezers zijn niet gewend dat ze kunnen kiezen op basis van een partijpro-
gramma, en nog minder dat ze de partij kunnen afstraffen als die zich niet 
aan haar beloften houdt.

Dat ook de Koerden moeite hebben met het democratische spel, bleek 
toen in verkiezingstijd en erna op grote schaal Koerdische overheidsfunc-
tionarissen werden ontslagen die hun sympathie voor Gorran hadden 
uitgesproken. Ze hoorden voor de puk of wellicht kdp te zijn, want staat en 
partij zijn in Koerdistan in feite gelijk. Na kritiek uit het buitenland werd 
bijna een jaar later een operatie ingezet om die ambtenaren alsnog terug te 
nemen.

Gorran heeft inmiddels echter aangetoond weinig van het democrati-
sche proces te begrijpen. Ze voert alleen strijd, vormt geen coalities op on-
derwerpen die ze belangrijk vindt, lobbyt niet voor steun voor haar stand-
punten. Misschien ook niet zo vreemd in een federatieve staat waar leiders 
voortkomen uit het verzet tegen Saddam, en dus wel weten hoe je met een 
wapen strijdt, maar niet hoe je dat met woorden en politieke invloed doet.

Gesloten	deuren

De democratie faalt in Irak op diverse niveaus. Het is het land van ‘wasta’-
relaties. Via relaties zorg je dat je je zin krijgt, wat een ander, zonder die 
relaties, niet voor elkaar krijgt. Op die manier kan je een boete ontlopen, 
maar ook een vergunning verkrijgen. Het is het land waar politiek en eco-
nomie verknoopt zijn – waar politieke partijen (deels) eigenaar zijn van de 
grootste bedrijven. Een land ook waar zeker 75 procent van de banen (en 
vermoedelijk wel meer) bij de overheid te vinden is.

En een land waar volgens de grondwet de olie van het volk is, waardoor 
nauwelijks belastingen hoeven te worden geheven, want het inkomen is er 
toch wel. Ook dat heeft gevolgen voor de democratie. Wie belasting betaalt 
zal een regering eerder aanspreken op nalatigheid: wat doet ze met mijn 
geld? De meeste Irakezen menen dat de overheid hen moet voorzien van 
banen, pensioenen, infrastructuur, stroom en water, en gratis zorg, want 
daar is het oliegeld voor. Bagdad heeft deze nu al extreem hete zomer nog 
steeds maar enkele uren stroom per dag. Mensen klagen weliswaar, en ver-
oordelen de politici, maar leven er toch mee. Niemand wordt weggestuurd 
wegens falend beleid.
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Vanuit de gedachte dat democratie te leren is, steken de Amerikanen 
veel geld in trainingen voor politici. Maar parlementariërs doen er weinig 
mee: van de vele wetten die er volgens de grondwet moeten worden inge-
steld, zijn er nog maar weinig in voorbereiding. En zolang partijcongres-
sen nog achter gesloten deuren plaatsvinden, de functies verdeeld worden 
door aanwijzing in plaats van stemming en dus zelfs democratie in de 

partijen zelf geen kans krijgt, is dat 
leerproces nog lang niet afgerond.

‘We hebben een duidelijke leider 
nodig, anders lukt het hier nooit’, 
hoor je steeds vaker. ‘Onder Sad-
dam was het beter’, zeggen mensen, 
‘want toen was er tenminste nau-
welijks corruptie.’ En: ‘We hadden 
toen één Saddam, nu hebben we er 
ontelbare.’ Veel jongeren in Bagdad 

verlangen terug naar Saddam. Ze zijn opgegroeid met prijzende teksten 
over ‘Baba Saddam’ (vadertje Saddam) in hun schoolboeken, en met de 
overtuiging dat Hitler een groot man was. Er gebeurt weinig om die menin-
gen bij te stellen.

En dat terwijl de Iraakse samenleving doordesemd is van geweld. Jaren 
van tribale strijd, staatsgrepen, overheersing hebben hun sporen achter-
gelaten. Ruzie beslecht je met een wapen. De gewoonte om je gelijk af te 
dwingen zit heel diep. En dat uit zich niet alleen in de aanslagen in Bagdad. 
Mosoel, de onveiligste stad van het land, is het slachtoffer van Arabische 
en Koerdische politici die weigeren een verkiezingsuitslag te respecteren. 
Toegeven betekent in het Irak van de strijdende mannen dat je zwakte 
toont.

Dat zie je in het conflict om de oliestad Kirkoek. Er wonen Koerden, 
Arabieren, Turkmenen en christenen. Saddam heeft geprobeerd de stad te 
arabiseren, de Koerden en de Turkmenen eisen haar op. De volkstelling en 
het referendum dat volgens de grondwet de burgers een stem zou moeten 
geven in de toekomst van hun stad, vinden niet plaats. Strijdende politici 
negeren democratische regels.

Die strijdende mannen vormen een weeffout in de politiek. Politieke 
leiders zijn niet gekozen voor hun beleid of hun visie, maar voor hun held-
haftige gedrag in het verzet. De Koerdische leiders Barzani en Talabani 
waren beide moedige strijders tegen Saddam, premier Al-Maliki leidde de 
beruchte Dawa-partij (een broer hebben die er lid van was leverde onder 
Saddam al het gevang op) vanuit Syrië, Allawi voerde verzet tegen Saddam 
vanuit Londen, en zo zijn er nog veel meer.

Politieke leiders zijn niet 
gekozen voor hun beleid of 
hun visie, maar voor hun 
heldhaftige gedrag in het 
verzet
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Dat zet de politieke verhoudingen binnen Irak op scherp. Zowel Koer-
den als sjiieten die jarenlang tegen Saddam hebben gevochten, hebben 
grote moeite om niet in iedere Arabier of iedere soenniet de gehate dictator 
te zien. De combinatie met het sinds 1991 door de Koerdische leiders gesti-
muleerde Koerdische nationalisme vormt een giftig mengsel. Arabische 
Irakezen worden in Koerdistan gediscrimineerd, bij de vele controlepos-
ten gecontroleerd en gekleineerd, in de bureaucratie tegengewerkt, op 
straat uitgescholden.

Dat laatste overkwam een jonge Bagdadi in de Koerdische hoofdstad Er-
bil. Een taxichauffeur riep hem bij een stoplicht eerst in het Koerdisch iets 
onvriendelijks toe. Toen de jongeman kenbaar maakte dat niet te verstaan, 
beet de Koerd hem in het Arabisch toe: ‘Het is allemaal jullie schuld. Dank-
zij jullie in Bagdad moeten wij deze stomme autogordels dragen!’

De Bagdadi deed er telefonisch schaterend verslag van aan een Koerdi-
sche vriend. En hier zit de hoop voor de toekomst: in het feit dat er Irakezen 
zijn die over de etnische en religieuze grenzen heen willen kijken. Die het 
‘wij en hullie’ van de politici niet accepteren. Zoals de Koerdische chauf-
feur die bij een controlepost op de vraag ‘Koerden of Arabieren?’ ontstemd 
‘geen van beide’ antwoordde. En de groep bestuurders uit het Arabisch-
Iraakse Wasit die op bezoek in de veel welvarender Koerdische regio geen 
afgunst uitspraken, maar het voornemen dit thuis ook mogelijk te maken.

Kleine	stapjes

Irak is sinds 2003 weliswaar in de greep van geweld – vele duizenden zijn 
gedood, miljoenen gevlucht, politici functioneren niet zoals je dat in een 
democratie zou verwachten – maar kleine stapjes worden wel gezet. Door 
de Irakezen zelf, die het beter willen hebben. Ze mogen nu demonstreren, 
en doen dat enthousiast. Stemmen, idem dito. Bij de jongste parlements-
verkiezingen hadden mensen er heel veel voor over om dat te kunnen doen; 
soms liepen ze meerdere stemlokalen af voordat ze de kans kregen. Bij die 
verkiezingen werd er veel minder dan voorheen naar religie gestemd en 
veel meer naar politieke overtuiging.

Ondanks het geweld geldt Irak momenteel als een van de landen in de 
regio waar de persvrijheid relatief goed is. Naast de vele partijmedia zijn 
er onafhankelijke en semionafhankelijke media, die vrijwel overal over 
berichten. Problemen doen zich voor omdat veel journalisten de rol van 
politici spelen, en opiniestukken schrijven tegen de zittende macht, wat 
soms gewelddadige reacties uitlokt. In Koerdistan kostte het in twee jaar 
aan twee jonge journalisten het leven. De vergelijking met de gelijkgescha-
kelde pers onder Saddam levert echter vooral winnaars op: in het Irak van 
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vandaag kan iedereen lezen wat hij wil. Kritiek is mogelijk: de kranten en 
het internet staan er bol van. Er bestaat censuur, want er zijn taboeonder-
werpen – maar het is vooral zelfcensuur.

Wie de democratische ontwikkelingen in Irak van de afgelopen zeven 
jaar onder de loep neemt, kan niet voorbijgaan aan het belang van de er-
kenning van de Koerdische regio als een staat binnen Irak, van het Koer-
disch als een officiële taal en de deelname van Koerdische ministers aan 
regeringen in Bagdad. Een belangrijke minderheid heeft politieke erken-
ning gekregen.

Doordat de ontwikkeling hier al in 1991 begon, loopt het Koerdische 
noorden voor op de rest van Irak, ook in democratisch opzicht. Hier heeft 
de nieuwe oppositiepartij de bestaande regerende partijen in ieder geval 
aan het denken gezet. De twee grote Koerdische partijen sloten een ak-
koord waarin ze ook afspraken dat er aan hun onderlinge vijandschap een 
eind moet komen. Het Koerdische parlement voert discussies over over-
heidsbeslissingen, roept ministers ter verantwoording, neemt wetten aan 
– al betreffen die niet altijd de belangrijkste problemen en schort er nogal 
eens iets in de handhaving ervan, de meeste automobilisten dragen inmid-
dels wel de vermaledijde autogordel.

Maar het zijn kleine stapjes. En dat terwijl dertig jaren van dictatuur en 
isolatie in sneltreinvaart moeten worden ingehaald, om bij te blijven bij 
de ontwikkelingen in de rest van de wereld. Er moet nog veel worden afge-
leerd, en initiatief moet weer worden aangeleerd. Vallen en opstaan, die 
twee woorden zullen de democratische ontwikkelingen in Irak van de ko-
mende tijd tekenen. Er is nog een lange en onzekere weg te gaan, en succes 
is allerminst verzekerd.
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Ramona Maramis

1001

Het is een bakermat.
Het toont olijfbomen. Een bloeiperiode met bloedspatten.
En het was Alexander de Grote die de Europacup won.

Het is een strijd. Beschaafd vooral.
Het is literatuur. Het was de routekaart voor de Vrede.
Het was de liefde voor olie.

Het waren geen vrouwen in voertuigen.
Het zijn geen vrouwen in conflictsituaties.
Het is een relatief droog gebied waar mannen rondlopen.
Het mag niet.

Het was Kanaän.
En het was Abu Nuwas die schreef.
Over de Zesdaagse Oorlog. Over getwitter binnen de Arabische Liga.
Het mag niet.

Het is een bakermat.
Het toont een theatrale ruzie uit Sheherazades cocktail.
Het was ooit een grensvlak van drie tektonische platen.

En kijk wat ervan gekomen is.

Ramona Maramis (1968) debuteerde in 2001 met de dichtbundel Duckstad aan de Amstel 
bij uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in diverse tijdschriften en bloem-
lezingen als 10 jaar Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze trad op tijdens 
onder meer Crossing Border, Poetry International en het Geen Daden Maar Woorden 
Festival. Momenteel werkt ze aan haar tweede bundel, getiteld Secretaresses.
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De Vulgaat als verbinding tussen 
Oost en West

De auteur is hoogleraar patristiek aan de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit van Am-
sterdam.

door Paul van Geest

De actualiteit van 
Eusebius Hiëronymus
(Stridon 347-Bethlehem 420) 

Een van de meest uitgesproken kerkvaders 
die de geschiedenis heeft gekend is wel 
Eusebius Hiëronymus, meestal kortweg 
Hiëronymus genoemd. Zijn hang naar een 
levensvorm waarin het lichamelijke zo goed 
als geëlimineerd is, drukte hij bijvoorbeeld 
al heel expliciet uit. Furieus had hij rond 400 
gereageerd op een zekere Jovinianus, die hu-
welijk en maagdelijkheid gelijk had gesteld. 
Het huwelijk beschouwde Hiëronymus als 
braaksel, waar geen weduwe naar terug wil 
keren als zij eenmaal de voordelen van de 
geestelijke staat heeft ontdekt. Met Augus-
tinus ging Hiëronymus omzichtiger om, 
maar uit hun briefwisseling blijkt wel Hië-
ronymus’ afkeer van de enkele jaren jongere 
bisschop van Hippo. Hij vond Augustinus 
minder sympathiek omdat deze de speci-
fieke allegorische interpretatiemethode 
van Ambrosius was toegedaan. Toch bleven 
deze grote kerkvaders altijd beleefd tegen 
elkaar. Hiëronymus’ afkeer van de allegorie 
is misschien wel te herleiden tot de immense 

vertaalarbeid die hij heeft verricht. Omringd 
door weduwen te Bethlehem vertaalde hij 
in opdracht van paus Damasus tussen 390 
en 405 de meeste boeken van de Bijbel in 

het Latijn. Deze Vulgaat (Editio Vulgata) zou 
de belangrijkste Bijbelvertaling worden 
in de geschiedenis van het christendom in 
het Westen. Met zijn vertaling verbond hij 
verschillende werelden. In 1546 verklaar-
den de concilievaders van het Concilie van 
Trente deze vertaling van de Schrift als de 
enige gezaghebbende. Katholieke verta-
lingen moesten hierop worden gebaseerd. 
De invloed van Hiëronymus op het denken 
van katholieken over God, de mens en de 
wereld gedurende de eeuwen is dus immens 

Met zijn Bijbelvertaling 
verbond Hiëronymus 
verschillende werelden
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nymus ook vertrouwd met de exegetische 
methoden van Origenes. Hij vertaalde de 28 
preken van Origenes over het boek Jeremia 
in het Latijn en nog negen andere over het 
boek van de profeet Jesaja. Dertig jaar later 
zou Hiëronymus een tweede commentaar op 
dit Bijbelboek vervaardigen. In zijn vroege 
wetenschappelijke periode bestudeerde Hië-
ronymus ook de verschillende versies van 
het Oude Testament, die Origenes in zijn 
Hexapla had samengebracht. Zijn ascetische 
levensstijl begon gepaard te gaan met een 
enorme werkkracht en eruditie.

Het was daarom niet verwonderlijk dat 
Hiëronymus in 382 als expert werd toege-
voegd aan het gezelschap van bisschop 
Paulinus van Antiochië en Epiphanes van 
Salimine (Cyprus) dat in Rome aan het daar 
georganiseerde concilie deelnam. Eenmaal 
in Rome werd Hiëronymus opgemerkt door 
paus Damasus. Onder diens aanmoediging 
begon hij de verschillende, destijds al circu-
lerende Latijnse vertalingen (Vetus Latina) 
van de evangelies van Matteüs, Marcus, 
Lucas en Johannes te herzien op basis van 
de hem bekende, beste en oudste Griekse 
manuscripten. Hiëronymus’ werkkracht 
blijkt uit het gegeven dat hij in 384 zijn werk 
al zo goed als klaar had. Bovendien had hij 
in dat jaar ook al een meer vluchtige herzie-
ning voltooid van de psalmen uit de oudere 
Latijnse vertaling hiervan op basis van de 
Septuagint. De Septuaginta is de Griekse 
vertaling van het Oude Testament die voor 
Griekstalige Joden in de diaspora was ver-
vaardigd. Het is ook in deze tijd dat een 
bevriende Jood voor Hiëronymus de rol met 
het Oude Testament uit een synagoge smok-
kelde, waardoor hij een Griekse editie van 
het Oude Testament kon vergelijken met de 
versie in de oorspronkelijke taal.

Rond 384 vormde zich in Rome ook een 
kring van aristocratische vrouwen rond 
Hiëronymus. Marcella was van deze kring 

geweest. Iedere vertaling behelst immers 
ook een vorm van interpretatie. Hiëronymus 
bezorgde de vertaling van de Schrift waarop 
dit denken was gebaseerd.

• • •
Hiëronymus werd waarschijnlijk rond 347 
geboren in Stridon, een plaatsje aan de 
oostelijke grenzen van Noord-Italië. Zijn 
christelijke ouders moeten welgesteld zijn 
geweest, omdat hij in elk geval vóór 363 naar 
Rome werd gestuurd om bij de befaamde 
grammaticus Aelius Donatus te gaan stu-
deren. Rond 367 vervolgde hij zijn studie in 
Trier, destijds de residentie van de Romeinse 
keizer Valentinianus. Hoewel hij eerst stu-
deerde met het oog op een wereldlijke car-
rière, raakte hij in Trier zo in de ban van het 
ascetische levensideaal dat Athanasius in 
zijn Leven van Antonius schetste, dat hij van 
verdere loopbaanplanning afzag. Al in Trier 
zou Hiëronymus de ascetisch-monastieke 
levensvorm onmiddellijk combineren met 
een studieuze levensstijl. De studie van 
de Schrift stond voor hem centraal en al in 
Trier schreef hij Hilarius van Poitiers’ com-
mentaar op de psalmen eigenhandig af. Aan 
het einde van zijn studie werd hij in Rome 
gedoopt.

Hiëronymus’ gedegen klassieke vorming 
bij Aelius Donatus en zijn grote vertrouwd-
heid met de taal en stijl van de klassieke 
teksten brachten hem in de problemen toen 
hij studie begon te maken van de Schrift. Hij 
achtte de taal en stijl van de Bijbel ruw en 
ongecultiveerd. Zijn liefde voor de klassie-
ken enerzijds en anderzijds zijn hang naar 
ascese en de bijbehorende Schriftstudie 
brachten hem zelfs in een soort identiteits-
crisis. Desalniettemin zette hij zich aan de 
studie van het Bijbelse Grieks en Hebreeuws. 
In Constantinopel ontving hij enig exege-
tisch onderwijs van Gregorius van Nazianze, 
die hij later als zijn echte leermeester zou 
erkennen. In deze periode raakte Hiëro-
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ronymus vanuit de Vetus Latina, waarbij hij 
echter wel ook gebruikmaakte van de oudste 
Griekse manuscripten.

Het is moeilijk exact vast te stellen welke 
vertalingsprincipes Hiëronymus hanteerde. 
Hij gebruikte namelijk ook andere versies 
van de Bijbel uit de Hexapla. Niettemin is 
duidelijk dat zijn verblijf in Bethlehem Hië-
ronymus in staat stelde vertrouwd te raken 
met de joodse taal, gebruiken en tradities. 
Bovendien kon hij vanuit Bethlehem naar 
Caesarea te reizen om de daar bewaarde 
bibliotheek van Origenes te raadplegen, die 
door Eusebius (de eerste ‘kerkhistoricus’) 
was aangevuld. In weerwil van zijn vorming, 
context en faciliteiten was de vertaling die 
Hiëronymus tot stand bracht een eenvou-
diger te begrijpen versie dan de oudere La-
tijnse vertalingen die samen de Vetus Latina 
vormden. Hoewel Hiëronymus het geraf-
fineerdere literaire klassieke Latijn machtig 
was en hem dit als man van aristocratische 
komaf beter lag, bezigde hij dus zoals an-
dere vroegchristelijke schrijvers een een-
voudiger Latijn: de sermo humilis. De sermo 
humilis was de taal waarin predikanten zich 
richtten tot het gewone volk, vanuit de over-
tuiging dat zij op die manier het evangelie 
aan het gewone volk (vulgus) konden uitleg-
gen. Hiëronymus’ vertaling werd ‘Vulgaat’ 
genoemd naar de uitdrukking versio vulga-
ta, ‘volks Latijn’, omdat zij dus was geschre-
ven in alledaags Latijn.

Hiëronymus’ vertaalarbeid verhinderde 
niet dat hij ook nog vele commentaren op 
Bijbelboeken zou vervaardigen en een soort 
Bijbels woordenboek en een Bijbels topogra-
fische woordenboek. Vooral tijdens het ver-
talen bekroop hem het vervullende gevoel 
de waarheid van de oorspronkelijke tekst, de 
hebraica veritas, te achterhalen, juist omdat 
hij zich niet baseerde op de Septuaginta. De-
genen die hier bezwaar tegen aantekenden 
hield hij voor dat in de Hebreeuwse tekst de 

de founding mother. Hiëronymus werd door 
deze vrouwen als schriftgeleerde en leids-
man op handen gedragen. Maar in 385 werd 
hij door vijanden gedwongen uit Rome te 
vertrekken. De steenrijke Paula zou hem met 
haar dochter Eustochium volgen en via Je-
ruzalem en Egypte kwamen zij naar Bethle-
hem, waar zij het eerste vrouwenklooster 
in de geschiedenis stichtten. In Bethlehem 
zou Hiëronymus een nieuwe vertaling van 
de psalmen vervaardigen op basis van een 
van de versies van de Septuagint die in de 
Hexapla waren opgenomen.

In zekere zin kan Hiëronymus’ herzie-
ning van de Latijnse vertalingen van de 
boeken van het Oude Testament op basis van 
de Septuagint worden beschouwd als een 
opmaat tot de vervaardiging van de Vulgaat. 
De vraag van een vriend vormde in 390 voor 
Hiëronymus de aanleiding om direct uit het 
Hebreeuws een vertaling van de psalmen 
te maken. Deze laatste vertaling betitelde 
hij als iuxta Hebraeos, waarmee hij aangaf 
dat deze vertaling gebaseerd was op de 
Hebreeuwse grondtekst. Daarna vertaalde 
hij de 38 andere boeken van de Hebreeuwse 
Bijbel. Zo werd de Vulgaat de eerste verta-
ling van het Oude Testament die gebaseerd 
was op de Hebreeuwse Tenach en niet op de 
Griekse vertaling hiervan in de Septuagint. 
Voor de vertaling van het boek der psalmen 
koos hij echter zijn vertaling hiervan uit de 
Septuagint op, en niet de iuxta Hebraeos-
vertaling. De boeken Judith en Tobias ver-
taalde hij vrij vanuit een Aramese versie, 
een taal die wijdverbreid was in het Midden-
Oosten. De boeken Baruch, Handelingen en 
Openbaring zijn echter niet door hemzelf, 
maar door anderen herzien vanuit de Vetus 
Latina. Het boetegebed van de heiligschen-
nende koning Manasse (2 Kronieken 33:10-
17), 4 Esdras, Jezus Sirach en 1-2 Makkabeeën 
nam Hiëronymus uit de Vetus Latina over. 
De vier evangelies ten slotte vertaalde Hië-
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van de Moderne Devotie en later de Refor-
matie de behoefte werd gevoeld de Schrift 
in de volkstaal te vertalen, vormde de Vul-
gaat de basistekst. Ook de argumenten voor 
standpunten in de theologische debatten 
werden onderbouwd met citaten uit de Vul-
gaat: door reformatoren als Calvijn én door 
contrareformatoren als Bellarminus. Zoals 
gezegd werd de Vulgaat door de concilieva-
ders van Trente verklaard tot ijkpunt voor de 
canoniciteit van de boeken van het Oude en 
Nieuwe Testament.

Het belang dat werd toegekend aan de 
Vulgaat blijkt ten slotte ook uit de talrijke 
wetenschappelijke-kritische edities die er 
gedurende de eeuwen van zijn gemaakt. 
Afgezien van de honderden vroege edities, 
waarvan de door Johann Gutenberg en Jo-
hann Fust in 1455 gepubliceerde een zeer 
belangrijke was, zijn de editie van Erasmus 
uit 1516 en de Biblia Sacra Vulgatæ Editio-
nis Sixti Quinti Pontificis Maximi iussu 
recognita atque edita (1592, 1593, 1598) in-
vloedrijk geweest. Deze clementijnse tekst, 
zo genoemd omdat de door paus Sixtus v 
gesponsorde editie al snel werd herzien 
onder het pontificaat van paus Clemens viii 
(1592-1605), lag ten grondslag aan de teksten 

die in de rooms-katholieke liturgie van vóór 
het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-1965) 
wereldwijd werden gebeden. Uiteindelijk 
zou in 1979 de Nova Vulgata gepubliceerd 
worden. Tegenwoordig wordt deze vertaling 
gebruikt voor de teksten die in het Romeinse 

prefiguratie van de persoon van Christus 
pregnanter aan het licht komt dan in het 
Grieks van de Septuagint, al was het ook 
weer niet zijn bedoeling het gezag van de 
eerdere en gebruikelijke Latijnse vertalin-
gen te relativeren. Toch deed zijn vertaling 
dit in feite wel, temeer omdat deze vertaling 
soms nogal afweek van die van de gezagheb-
bende Septuagint.

In 405 rondde Hiëronymus zijn immense 
werk af. Het moet een grote teleurstelling 
voor hem zijn geweest dat zijn werk met 
grote reserves werd bejegend, onder ande-
ren door Augustinus. Hoewel Hiëronymus’ 
vertaling dus weerstand opriep – die eerder 
voortkwam uit ongegronde angst dan uit 
kennis van de kwaliteit ervan – werd hij ook 
al bij leven erkend als een groot vertaler en 
exegeet. Zijn vertalingen en commentaren 
werden ‘in de hele wereld gelezen’, zoals zijn 
tijdgenoot Sulpitius Severus te berde bracht. 
Dit zou zo blijven, na de dood van Hiërony-
mus in 420 en tot in lengte van dagen.

• • •
Hiëronymus’ Vulgaat zou geweldig invloed-
rijk worden in de kerk en maatschappij in 
het Westen. Eeuwenlang was deze gezagheb-
bende versie van de Bijbel de enige die chris-
tenen ter beschikking stond. In de zevende 
eeuw was de Biblia sacra vulgata al verspreid 
geraakt in Italië, Afrika, Spanje, Gallië en 
zelfs Ierland. De invloed van dit werk, bij-
voorbeeld ook op ontwikkeling van de Britse 
taal, zou ook na deze periode niet aflaten. In 
de middeleeuwen en renaissance bepaalde 
de Vulgaat alle woorden die werden gekozen 
voor de teksten van de liturgische gebeden. 
Ook vormde zij de basistekst voor de studie 
van de Schrift, de filosofie en de theologie. 
Hymnes die gedurende vele eeuwen door 
brede lagen van de bevolking werden gezon-
gen en die aldus doorwerkten in harten en 
hoofden, hadden fragmenten uit de Vulgaat 
als uitgangspunt. Zelfs toen in de periode 

Taal is een machtig 
wapen om hoofden en 
harten te informeren en de 
werkelijkheden van mensen 
uit te breiden
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Hiëronymus in zijn grot bij de Geboorte-
kerk te Bethlehem niet kunnen vermoeden 
hoezeer zijn monnikenwerk eeuwenlang en 
wereldwijd de cultuur en mentaliteit van de 
christenen in het Westen zou vormen. Taal is 
immers een machtig wapen om hoofden en 
harten te informeren en de werkelijkheden 
van mensen uit te breiden.

lectionarium en brevier (getijdengebed) 
zijn opgenomen. Maar net als Hiëronymus’ 
Vulgaat destijds kon de Nova Vulgata niet 
op unanieme sympathie van katholieken 
wereldwijd rekenen. Sommige gedeelten uit 
het Oude Testament werden eerder gezien 
als nieuwe vertaling dan als herziening van 
Hiëronymus’ werk. Waarschijnlijk heeft 
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Israël-Palestina: op zoek naar balans en 
recht

Dries van Agt
Een schreeuw om recht. De tragedie van het Palestijnse volk

De Bezige Bij | 2009 | 368 pp. | ¤ 19,90 | isbn 9789023454830

Dries van Agt heeft bij de laatste verkiezin-
gen (toch weer) cda	gestemd. Hij twijfelde 
wat, en dat kan op zich geen kwaad, maar 
hij blijft uiteindelijk bij het cda.	En terecht, 
want hij heeft oprechte zorg voor de positie 
van de christenen in het Heilig Land en in 
de andere gebieden in het Midden-Oosten. 
De christenen hebben het moeilijk, want ze 
zitten tussen twee vuren, tussen twee strij-
dende groepen, tussen Israël en de strijd-
bare moslims in (zie ook het artikel van Theo 
Brinkel elders in dit nummer). Het was ook 
het lot van deze christenen dat Van Agt de 
laatste decennia aanvankelijk veel naar dit 
gebied bracht. Als lid van de Ridderorde van 
het Heilig Graf van Jeruzalem, een rooms-
katholieke organisatie die zich inzet voor de 
christenen daar, heeft hij deze gemargina-
liseerde groep mensen, vluchtelingen vaak, 
bezocht en zich om hen bekommerd. En het 

is hierdoor dat Van Agt ook in de Palestijnse 
gebieden kwam, waar hij zag dat de mensen 
daar het ook vaak moeilijk hebben.

• • •
De Palestijnen zijn delen van hun gebied 
kwijt, zoals het Joodse volk ook lang zon-
der gebied zat. Vaak leven deze mensen in 
vluchtelingenkampen, tenten of andere 
armoedige woningen. Ze worden opgejaagd 
door Israëlische soldaten, en de resoluties 
van de vn die hen zouden moeten bescher-
men worden stelselmatig niet uitgevoerd. 
Van Agt zag ook dat Israël, het land dat hij 
tijdens zijn actieve Haagse periode zo ge-
steund had en waarvoor hij op de bres ging, 
veel vaker dan hij ooit had gedacht over de 
schreef ging. Hij ging zich in het onderwerp 
verdiepen en ontdekte meer en meer dat 
hij hierover het woord moest voeren, in het 
openbaar, in lezingen, in een pamflet. Hij 
ging door, het pamflet werd een boek. Hij 
kreeg bijval en hij kreeg kritiek. Enkele oud-
bewindslieden steunen hem en ook zittende 
politici. De felheid en verbetenheid waar-
mee Van Agt nu bezig is met dit onderwerp 
doet ook partijgenoten scheef kijken en 
zich afvragen of deze scherpte nodig is. Mis-

door Frank van den Heuvel

De auteur is lid van de redactie van Christen Demo-
cratische Verkenningen.
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schreven, maar een aanklacht, een pamflet, 
waardoor de eenzijdigheid als stijlfiguur 
misschien zelfs geoorloofd is. Het is een 
uitwerking van zijn artikelen in dagbladen 
van de afgelopen jaren. Het ligt in de traditie 
van Multatuli, die met zijn Max Havelaar 
een aanklacht schreef tegen het onrecht dat 
de bevolking van Indonesië werd aangedaan 
door de Nederlanders in hun Oost-Indië, en 
Emile Zola, die protesteerde tegen de behan-
deling door Franse officials van de joodse 
legerofficier Dreyfus, en daarmee tegen 
veel joodse burgers in Frankrijk. Dit wordt 
geïllustreerd door de open brief gericht aan 
regering en parlement achter in het boek, 
waarin Van Agt een beroep doet op de repu-
tatie van Nederland als voorvechter van de 
mensenrechten, van Hugo de Groot tot het 
Internationaal Gerechtshof in Den Haag.

• • •
Het is opvallend dat Van Agt op veel plaatsen 
verwijst naar de vroegere apartheidspolitiek 
in Zuid-Afrika. Hij komt met voorbeelden en 
illustraties hiervan, waarbij hij soms enigs-
zins selectief en gezocht overkomt. Hij haalt 
de apartheidspolitiek erbij om te onderstre-
pen dat er snel veranderingen nodig zijn in 
Israël. Overigens verscheen eerder dit jaar 
het boek The unspoken alliance. Israel’s secret 
relationship with apartheid South Africa, een 
stevig boek van Sasha Polakow-Suransky. 
Hierin wordt deels gerefereerd aan echte 
banden tussen beide landen, maar ook aan 
het fenomeen van gesegregeerde samen-
levingen. Toch vind ik dat Van Agt hierin 
doorschiet, omdat deze twee problemen, 
apartheidspolitiek en de strijd om eigen 
staten, heel verschillend zijn. In Zuid-Afrika 
gaat het erom hoe verschillende etnische 
groepen kunnen samenleven in hetzelfde 
land; het probleem bij Israël en de Pales-
tijnen is dat beide volkeren een eigen land 
willen hebben. Naast de vergelijking met de 
apartheidspolitiek maakt Van Agt ook een 

schien heeft Van Agt na zijn beleid van de 
jaren zeventig en tachtig – een periode waar-
in Israël juist harde acties uitvoerde – wel 
spijt van zijn beleid en schaamt hij zich dat 
hij indertijd niet scherper heeft gereageerd 
naar Israël en de Amerikaanse lobby in deze. 
Van Agt schrijft dat we de Israëli’s tegemoet 
willen komen en hen milder behandelen om-
dat het Joodse volk zoveel geleden heeft in 
de Tweede Wereldoorlog. Van Agt zelf gaat 
echter in zijn boek vaak ook erg ver met zijn 
keuze voor de Palestijnen, waardoor er juist 
weer sprake lijkt van overcompensatie.

Zoals gezegd haalt Van Agt vaak ook de 
lobby in de vs	erbij: de joods-Amerikaanse 
lobby die hij als ambassadeur voor Europa 
in Washington zo goed leerde kennen en die 
hij als zo belangrijk ziet in zowel financieel 
als politiek opzicht. Ik denk dat het goed 
is dat Van Agt dit boek geschreven heeft en 
terecht aandacht vraagt voor de Palestijnse 
zaak en hun noden. Toch komt zijn boek ook 
nu weer te eenzijdig over. Hij beschrijft vele 
tientallen vreselijke situaties, aanslagen, 
getreiter door Israëlische soldaten en onbe-

perkte steun van de Verenigde Staten, die 
onrecht doen aan burgers, vrouwen, kinde-
ren, aan vele Palestijnen. Te weinig laat Van 
Agt de Israëlische kant zien, want ook veel 
joden leven in permanente angst voor een 
aanslag en vrezen voor het bestaansrecht 
van hun land. En dan gaat het niet enkel om 
joden die in de bezette gebieden wonen, 
maar om gewone Israëlieten, die vaak zelf 
ook kritisch zijn naar de uitbreidingsstrate-
gie van de Israëlische regering.

Eigenlijk heeft Van Agt geen boek ge-

Van Agt heeft een pamflet 
geschreven in de traditie van 
Multatuli en Emile Zola
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gers dagelijks blootgesteld aan impliciet en 
expliciet geweld. Veel kinderen en jongvol-
wassenen weten inmiddels niet meer beter. 
Treffend schrijft hij dat kinderen wier va-
ders vermoord zijn zullen opgroeien in haat 
tegen Israël, en dan is er weer een generatie 
verspild en verpest.

• • •
Amerikaanse presidenten, andere wereld-
leiders, Israël en de Palestijnse leiders zelf: 
velen hebben zich ingezet voor de vrede. 
Steeds weer hoop, verwachting en kansen. 
Van Oslo tot Camp David, van vs	tot eu. 
Allemaal zijn ze bezig met het gebied, maar 
bestanden worden geschonden en zeker niet 
enkel door Israël. Daarom is de vraag die 
Van Agt stelt: ‘Wil Israël werkelijk vrede?’ 
Hij beantwoordt de vraag zelf: hij betwijfelt 
het ten zeerste. Hij is er echter van overtuigd 
dat de meeste burgers in Israël in ieder geval 
vrede en rust willen, en in feite roept Van 
Agt in zijn boek de Israëlische burgers op 
om van onderop in actie te komen tegen hun 
leiders. Uiteindelijk is het immers een de-
mocratisch land. Van Agt heeft zijn hoop ook 
gevestigd op het Carter Center in Atlanta, 
waar onder leiding van oud-president Carter 
initiatieven genomen worden om de proble-
men op te lossen. Natuurlijk wordt Carter 
vergeleken met de latere presidenten. Met 
name de vorige president Bush moet het ont-
gelden: in een tirade tegen diens Midden-
Oostenpolitiek schiet Van Agt mijns inziens 
door in anti-Amerika-retoriek, die afleidt 
van het hoofdthema van het boek. Over pre-
sident Obama is Van Agt nog neutraal; eerst 
zien, dan geloven.

Toch houdt ook Van Agt hoop en blijft hij 
de zaak volgen. Hij wil zo actueel mogelijk 
zijn en heeft de gebeurtenissen van 2008 
en begin 2009 meegenomen in het laatste 
hoofdstuk. Daar is hij weer ongemeen fel en 
citeert uit artikelen die Israël een ‘schurken-
staat’ noemen en Israël beschuldigen van 

vergelijking met de Oost-West-problema-
tiek, door expliciet te schrijven over de rigi-
diteit van de muur die Israël gebouwd heeft 
en uitbreidt.

Het is echter duidelijk – onder andere 
door de vele reportageachtige beschrij-
vingen in het boek – dat de internationale 
gemeenschap strenger mag, moet en kan 
zijn naar Israël. Zo vond, terwijl ik dit boek 
las, de Israëlische aanslag op een konvooi 
plaats, waarbij weer veel burgerslachtof-
fers vielen. We moeten Israël daarop aan-
spreken, ook omdat met iedere aanslag 
door Israël de veiligheid voor de joden, ook 
elders in de wereld, afneemt. Verder neemt 
het draagvlak voor Israël af en verliest het 
land zijn morele gezag. Voor Van Agt is dan 
de vraag waar Israël op aanstuurt. Waar wil 
het naartoe? Om deze vraag van fundament 
te voorzien komt in het boek ook uitvoerig 
aan de orde wat de ontstaansgeschiedenis 
van Israël is en hoe het vanaf het zionisme 
aan het einde van de negentiende eeuw be-
zig is met die eigen staat – van de Balfour 
Declaration tot de diasporagevoelens, van 
de ellende van de Tweede Wereldoorlog tot 
de terroristische acties op weg naar 1948. 
Waar is Israël op uit? Ik ben het niet vaak 
met Elsbeth Etty eens, maar wat zij schreef 
op 1 juni in nrc Handelsblad is waar: ‘Op 
den duur kan Israël zijn legitieme doelstel-
ling – veiligheid – niet verwezenlijken door 
de toepassing van blind geweld. Waar is de 
ratio in de Israëlische politiek gebleven?’ 
Dat is moeilijk te zeggen. Misschien is eerst 
een totaal nieuw cohort spelers nodig in 
Israël, want de zittende mensen, van Neta-
nyahu tot Peres en Barak, zijn al zo lang aan 
zet, dan ze ook uitgedacht en uitgehandeld 
zijn. In Van Agts exposé klinkt ook door dat 
het niet echt meer uitmaakt welke partij aan 
de macht is. Veel aandacht besteedt Van Agt 
aan de slepende nederzettingenpolitiek van 
Israël: systematisch worden Palestijnse bur-
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in het Midden-Oosten. De urgentie hiervoor 
is onverminderd aanwezig, zoals paus Be-
nedictus xvi recentelijk verwoordde tijdens 
zijn bezoek aan Cyprus. Dat hij op deze 
wijze ook bij de Palestijnse zaak kwam en 
zich hier nu voor inzet is niet vreemd, want 
de Palestijnen lijden onder dezelfde mar-
ginalisatie. Daarom is het terecht dat Van 
Agt dit boek geschreven heeft, al is het maar 
om de frustratie van zich af te schrijven van 
het pro-Israël-beleid dat hij jarenlang heeft 
gevoerd. Het boek zal echter aan kracht win-
nen als hij nu weer iets meer de balans zoekt 
en oog heeft voor de kant van Israël, want 
dan zullen zijn kritiekpunten op Israël eer-
der meegenomen worden door alle partijen. 
In dat geval zou de tweestatenoplossing die 
Van Agt voor ogen heeft eerder worden be-
reikt. Om in de termen van Van Agt te blij-
ven: we moeten enigszins naar links buigen 
en enigszins naar rechts.

genocide, waarbij graag de vergelijking met 
nazi-Duitsland wordt gemaakt. Nogmaals, 
hier schiet Van Agt door, wat het punt dat 
hij wel degelijk heeft eerder afzwakt dan 

versterkt; hij verspeelt hiermee een deel 
van zijn publiek. Op het eind houdt hij 
een terecht pleidooi voor gewenste acties 
vanuit de	vs en de eu om snel te komen tot 
een tweestatenoplossing die recht doet aan 
beide historische claims.

• • •
Nog steeds komt Van Agt op voor de christe-
nen in het Heilig Land en in andere gebieden 

Aanklacht wint aan invloed 
als meer de balans was 
gezocht
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Charles Taylor
Een seculiere tijd

Lemniscaat | 2009 | 1146 pp. | ¤ 59,95 | isbn 9789047701569

Uitgevers zijn machtig. Als zij hun veto uit-
spreken over een titel, heeft een auteur te 
buigen. Charles Taylor had zijn boek van 874 
pagina’s (in de Nederlandse vertaling zelfs 
1146 pagina’s!) willen sieren met de titel A 
secular age? – met een vraagteken dus. Maar 
de uitgever oordeelde dat boektitels met een 
vraagteken niet verkopen. En dus verscheen 
het boek in 2007 onder de titel A secular 
age. De Nederlandse uitgever had kennelijk 
evenmin veel respect voor Taylors wens en 
noemde het braaf Een seculiere tijd – zonder 
vraagteken. Kennelijk denken uitgevers dat 
de hedendaagse consument, hoe twijfelend 
aan alles zij of hij in het leven moge staan, 
van een boektitel toch zekerheid en duide-
lijkheid verwacht. Taylor is gezwicht voor 
deze commerciële druk. Hij heeft de lezer en 
het publiek in het algemeen daarmee geen 
dienst bewezen. Het vraagteken is namelijk 
essentieel als men het boek wil begrijpen. 
Een nog veel beter alternatief – zelfs zonder 

vraagteken – zou zijn geweest het boek A 
plural age te noemen, ‘een plurale tijd’, maar 
dat zal de uitgever(s) nog meer op de kast 
hebben gejaagd, zo is te vrezen, want het 
woord ‘pluraal’ doet weinig harten sneller 
kloppen.

Toch ligt daar de kern van de argumen-
tatielijn in dit boek. En daarmee is het boek 
van fundamenteel belang voor zowel kerken 
als politieke partijen, en zeker voor poli-
tieke partijen die zich op enigerlei wijze 
verbinden met een religieuze traditie. Het 
geeft een grondige analyse van de plaats 
die religie in de (post)moderne westerse 
samenleving inneemt. De centrale vraag die 
aan het boek ten grondslag ligt is een heel 
eenvoudige: hoe kan het dat in het jaar 1500 
iedereen in God geloofde en religie dus vol-
strekt vanzelfsprekend was, terwijl nu, na 
het jaar 2000, geloof in God nog slechts een 
optie is, die zelf vele kleuren kan aannemen 
en ook heel andere mogelijkheden naast 
zich aantreft: atheïstisch, agnostisch, twij-
felend, dogmatisch, fundamentalistisch, 
christelijk, boeddhistisch, islamitisch, hu-
manistisch, newageachtig – noem maar op? 
Kortom: wat is er met ons gebeurd, tussen 
1500 en 2000?

Charles Taylor is een Canadese filosoof, 

door Govert Buijs

Filosoof en docent sociale en politieke filosofie aan 
de Vrije Universiteit.
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dit boek, de levensbeschouwelijke horizon 
waarbinnen we ons, als moderne westerse 
mensen, vrijwel vanzelfsprekend bewegen.

Dan komt het er wel op aan om een zo 
goed, zo adequaat mogelijk verhaal te ver-
tellen! Wie een verkeerd verhaal vertelt, 
verdraaid, opgesmukt, met grote gaten, be-
grijpt zichzelf niet goed meer. En precies op 
dit punt komt de eigenlijke ‘bite’, de eigen-
lijke pointe van Taylors boek naar voren. Im-
mers, sinds ongeveer tweehonderd jaar, met 
een krachtige doorgroei sinds onze eigen 
jaren zestig, wordt er in onze cultuur één 
dominant verhaal verteld over God en het 
Westen: het secularisatieverhaal. De kern 
van dat standaardverhaal duidt Taylor aan 
als een subtraction theory, een aftreksomthe-
orie. Vroeger, zo zegt de standaardtheorie, 
leefden we in een dubbele werkelijkheid. Bo-
ven onze natuurlijke werkelijkheid welfde 
zich als een vanzelfsprekende verdubbeling 
de goddelijke werkelijkheid, van waaruit 
we het ontstaan en het voortbestaan van de 
natuurlijke werkelijkheid begrepen. God 
was Schepper, God was onderhouder, God 
greep in, God was de garant van de politieke 
orde. Echter, hoe meer grip we kregen op 
onze natuurlijke werkelijkheid, met name 
door de groei van wetenschap, hoe minder 
die verdubbeling nodig en geloofwaardig 
bleek. In de beroemde woorden van de 
achttiende-eeuwse wis- en sterrenkundige 
Laplace: ‘God? Die hypothese heb ik niet 
nodig.’ Kortom: volgens de standaard secu-
larisatietheorie hebben we sinds het begin 
van de moderniteit, zeg de zeventiende 
eeuw, door de wetenschap God van onze wer-
kelijkheidsbeleving afgetrokken, als 2 - 1 = 1. 
We houden onze natuurlijke werkelijkheid 
over. En daarmee zijn we goed af, want dat is 
ook de enige echte werkelijkheid. Die andere 
werkelijkheid hebben we als fantasie door-
zien. Modernisering betekent, in rechte lijn, 
het einde van de religie.

die zelf katholiek is (en zich betrokken voelt 
bij ietwat charismatische vernieuwings-
bewegingen in de sfeer van de Taizé-spiri-
tualiteit), maar hij etaleert zijn katholieke 
engagement als filosoof niet. Daardoor heeft 
hij een groot intellectueel bereik. Sinds de 
verschijning in 1989 van zijn eerste magnum 
opus, het veelgeroemde Sources of the self. 
The making of the modern identity, is hij we-
reldwijd een van de invloedrijkste filosofen 
van het huidige tijdperk geworden, wiens 
werk door zowel religieus geïnspireerde 
als door juist niet-religieus geïnspireerde 
intellectuelen hoog wordt aangeslagen. Dat 
maakt hem tot de ideale figuur om die las-
tige vraag naar ‘God en de westerse cultuur’ 
aan de orde te stellen, zonder direct bloot te 
staan aan verdenking van partijdigheid. In 
dit boek, zijn tweede magnum opus, stelt hij 
zich vooral op als gids door het religieuze 

landschap van de westerse cultuur in de 
afgelopen vijfhonderd jaar (in feite de afge-
lopen achthonderd jaar, want de invoering 
van de jaarlijkse verplichte biecht door het 
Vierde Lateraans Concilie in 1215 is een kern-
moment in Taylors verhaal).

• • •
Een verhaal – dat is Taylors boek heel be-
wust. Evenals in zijn vorige boek over de 
moderne identiteit, volgt Taylor ook in dit 
boek een narratieve weg: hij vertelt het ver-
haal over God en de westerse cultuur. We 
kunnen onszelf, zoals we nu anno 2000 zijn, 
alleen begrijpen door het verhaal te vertellen 
over onze cultuur. Meer dan opiniepeilin-
gen en enquêtes krijgen we zo zicht op wat 
Taylor wel noemt de ‘morele horizon’ of, in 

We kunnen onszelf alleen 
begrijpen door het verhaal te 
vertellen over onze cultuur
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tracht aan te tonen. Wat hij met het zig-
zagverhaal wil aantonen is dat de condities 
waarbinnen religie zich manifesteert, zich 
wel grondig wijzigen, maar dat daarmee 
religie, een theïstische werkelijkheidser-
varing, helemaal niet voorbij is. Als we over 
secularisatie spreken, kan dat alleen zinvol 
zijn als een analyse van de conditions of be-
lief, de voorwaarden, of misschien beter de 
context waarbinnen religie haar eigen vorm 
vindt. Immers, de cultuur verandert, mede 
door de religie, door het christendom zelf. 
En die veranderingen hebben weer belang-
rijke gevolgen voor datzelfde christendom. 
Het verhaal dat Taylor vertelt is in feite het 
verhaal van bedoelde en vooral onbedoelde 
effecten van het christendom. Het christen-
dom heeft in feite niet-religieuze alternatie-
ven zelf opgeroepen, terwijl het tegelijk zelf 
ook een speler blijft in het levensbeschouwe-
lijke veld. Hoe kan dit?

• • •
Volgens Taylor is de kern van de maatschap-
pelijke betekenis van het christendom de ge-
dachte, of beter het verlangen naar Reform, 
naar een transformatie van de samenleving. 
Die transformatie verliep langs twee sporen: 
aandacht voor de transformatie van het al-
ledaagse leven en daarmee ook van de sa-
menleving én aandacht voor de verandering 
van het innerlijk van mensen. De verplichte 
biecht is het startpunt voor deze laatste 
taakstelling, de harde aanpak van armen en 
andere ‘deviante’ medemensen tegen het 
einde van de middeleeuwen en in de vroeg-
moderne tijd is een treffend voorbeeld van 
het eerste. Echter, juist door de succesvolle 
religieus-geïnspireerde transformatie van 
de samenleving gaat gemakkelijk de ge-
dachte postvatten dat mensen in feite zelf de 
samenleving creëren en ook zelf verantwoor-
delijk en in staat geacht moeten worden 
zichzelf in toom te houden. Als vanzelf roept 
de religieuze Reform-gedachte de gedachte 

Van dit standaardverhaal, geformuleerd 
in de verlichting en sterk gepropageerd 
door de twintigste-eeuwse sociologie, klopt 
volgens Taylor empirisch maar bar weinig. 
Het klopt eenvoudig niet dat modernisering 
en rationalisering hand in hand en gelijk op 
gaan met secularisering, met het verdwijnen 
van religiositeit. De eerste weerlegging is 
natuurlijk Amerika. Dit voorhoedeland van 
de modernisering, sinds de late negentiende 
eeuw zelfs topleverancier van de moderne 
wetenschapsbeoefening, is een zeer reli-
gieus land, in de twintigste eeuw zelfs in 
toenemende mate! Maar ook voor Europa 
klopt het rechte-lijn-neergangs-verhaal over 
religie niet. Als men één eeuw moet aanwij-
zen als het hoogtepunt van de religiositeit 
in Europa, dan zou het de negentiende eeuw 
zijn (denk alleen in Nederland maar aan 
de zwaar religieus geïnspireerde emanci-
patiebewegingen van gereformeerden en 
katholieken onder Kuyper en Schaepman, 
maar in andere landen zijn er vergelijkbare 
bewegingen). Voor sommige landen, waar-
onder Nederland, zelfs de eerste helft van de 
twintigste eeuw, voor nog weer andere lan-
den – Polen, Ierland – zelfs de tweede helft 
van de twintigste eeuw. Volgens elke defini-
tie van moderniteit zit men in al deze geval-
len dan volop in het hart van de moderniteit. 
Moderniteit en modernisering gaan dus net 
zo hard samen met groei en intensivering 
van religie. Er is dus geen rechte lijn tussen 
modernisering en secularisatie, maar een 
zigzagverband: nu eens versterkt moderni-
sering de secularisatie, maar dan weer ver-
sterkt modernisering juist de religiositeit!

Is dit alles? Is dit de kern van Taylors 
analyse? Waarom dit alternatieve verhaal als 
het eindresultaat toch ongeveer hetzelfde 
is, namelijk dat we nu in een seculiere tijd 
leven? De weg moge dan historisch wat 
bochtiger geweest zijn, maar dat maakt toch 
niet zoveel uit? Maar dat is niet wat Taylor 
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Nietzsche uiteindelijk wellicht de grootste 
representant wordt. De brave wereld wordt 
doorgeprikt en ontmaskerd. Nu heeft dus 
ook het humanisme een eigen concurrent! 
Levensbeschouwelijk is dit een geschiede-
nis van 1-2-3: eerst was er één (het christelijk 
geloof ), toen waren er twee (+ humanisme), 
toen waren er drie (+ antihumanisme). 
Taylor noemt dit beschikbaar worden van 
meerdere, onderling onverenigbare levens-
beschouwelijke opties het ‘nova-effect’: een 
uiteenspattende ster. Steeds laat hij zien dat 
deze groei van opties weinig te maken had 
met de groei van wetenschap of met een con-
flict tussen geloof en wetenschap, maar veel 
meer met de behoefte om ‘goede mensen’ te 
zijn, die zelf verantwoordelijkheid dragen 
voor hun eigen lot en leven. De stap om niet 
langer te geloven in christelijke zin is vaak 
een stap van persoonlijke heroïek. Men wil 
nu verantwoordelijk zijn voor zichzelf, ook 
soms voor de donkere kanten van de mense-
lijke ziel, zonder te ‘vluchten’ in een religi-
eus geloof.

Heeft men echter deze verschillende 
opties beschikbaar in een cultuur, dan moet 
ieder mens zelf kiezen. Maar als men zelf 
kiest, kan men dan ook niet nog wat andere 
tussenvormen bedenken, een eigen ‘religie’ 
ontwerpen? Geleidelijk komt die mogelijk-
heid in het vizier. Het aantal alternatieven 
voor het christelijk geloof stijgt navenant. 
In de negentiende eeuw worden we zo ge-
tuige van het ‘tijdperk van de mobilisatie’: 
als alternatieven voor het christelijk geloof 
vormen zich collectieve bewegingen, denk 
aan het marxisme. Maar ook het christelijk 
geloof organiseert zich als een massabewe-
ging (denk aan de verzuiling in Nederland 
en België).

Een daaropvolgende fase noemt Taylor 
het ‘tijdperk van de authenticiteit’: mensen 
breken uit de massabewegingen en gaan ook 
zelf hun levensbeschouwelijk kader ontwik-

op dat de mens zelf de krachtbron in zich 
bevat voor de vernieuwing, voor de transfor-
matie van mens en samenleving. De trans-
cendente inspiratie, de goddelijke genade, 
is eigenlijk niet nodig. Deze gedachte wordt 
verder ontwikkeld in het zogenaamde de-
isme, dat ervan uitgaat dat mens en wereld 
draaien op eigen kracht, nadat God hooguit 
ooit die orde in werking heeft gesteld.

Zo ontstond het Grote Alternatief voor 
het christelijk geloof, het areligieus huma-
nisme, door Taylor veelal exclusive huma-
nism genoemd. Dit alternatief was dus niet 
het gevolg van het langzaamaan afsterven 
van het christelijk geloof, maar van de po-
gingen om datgene wat het christendom 
beoogde op een andere manier, eenvoudiger, 
minder mysterieus, meer op basis van eigen 
menselijke kracht te realiseren. Het individu 
gaat zichzelf zien als een buffered self, een 
gesloten eenheid, waar goddelijke machten 
geen invloed op hebben. De samenleving 
wordt gezien als een verband van individuen 
tot wederzijds voordeel. De moraal wordt 
de kern van de maatschappelijke orde (denk 
aan de negentiende-eeuwse nadruk op 
deugdzaamheid en de figuur van de brave 
Hendrik in Nederland). De claim die het 
humanisme neerlegt is dat voor een goede 
maatschappelijke orde en voor deugdzaam 
mens-zijn religie niet nodig, zelfs schadelijk 
is. Het christelijk geloof heeft een volwaar-
dige concurrent gekregen.

• • •
Maar dit humanisme krijgt op zijn beurt te 
maken met alternatieven. De brave nieuwe 
wereld van het verlichte humanisme wordt 
door nogal wat mensen ervaren als opper-
vlakkig, leeg en onwaarachtig. ‘Is that all 
there is?’, een populair liedje van Peggy Lee 
uit de late jaren zestig, wordt door Taylor 
regelmatig ter illustratie aangehaald. Al in 
de negentiende eeuw ontstaat zo een anti-
verlichting en een antihumanisme, waarvan 
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we alle openingen dichtmetselen. Dat is een 
stevige klus en allerlei intellectuelen zijn 
hier heel hard mee bezig (zonder dat het tot 
nu echt gelukt is). Deze intellectuelen bou-
wen Closed World Structures, een soort Atlan-
tikwall tegen transcendentie: bijvoorbeeld 
een heel beperkte, rationalistische en objec-
tivistische opvatting van kennis (meetbaar-
heid), of het verhaal over de zogenaamde 
‘dood van God’, of het idee van sociale eman-
cipatie en bevrijding als een antireligieuze 
beweging (marxisme; jaren zestig) of het 
idee, de fictie eigenlijk, dat ieder mens indi-
vidueel volledig moreel autonoom is. Deze 
dichtmetselstructuren zijn – Taylor legt er 
veel nadruk op – constructies die maar heel 
weinig ervaringsmatige kracht hebben, 
maar met veel poeha in de publieke sfeer 
neergezet worden (of dat nu de bijna onlees-
bare maar toch door ‘intellectuelen’ zoge-
naamd verslonden neomarxistische litera-
tuur was uit de jaren zeventig of recenter het 
wetenschapsgeloof van Herman Philipse).

Daarnaast zijn er elementen in onze er-
varing die het immanente ervaringskader 
juist openhouden voor transcendentie. Er 
is bijvoorbeeld de voortdurend opkomende 
ervaring van de hoogheid van moraal (die 
we eigenlijk niet goed als puur product van 
natuurlijke processen kunnen zien). Maar 
ook hebben mensen voortdurend de neiging 
om zinvragen te stellen en op zoek te gaan 
naar bezieling. Dit duidt op openheid. Het 
gesprek tussen God en de westerse cultuur is 
niet over en uit.

Dat betekent dat voor Taylor onze huidige 
levenservaring in het geheel niet dwingt tot 
secularisatie, tot het verdwijnen van God of 
religie. Maar de vanzelfsprekendheid van 
het jaar 1500 is geheel voorbij. Dit betekent 
dat verreweg de meeste mensen heden ten 
dage crosspressured zijn: ze voelen zo nu en 
dan de aantrekkingskracht van een radicaal 
secularisme maar ook voelen ze zo nu en dan 

kelen (godsdienstsociologen spreken vaak 
van ‘bricolage’, metselwerk waarbij mensen 
zelf de steentjes van hun levensfilosofie her 
en der bijeensprokkelen). Taylor spreekt dan 
van een ‘supernova-effect’: het aantal levens-
beschouwingen is inmiddels legio. Mensen 
geloven wat zij voor zich ‘authentiek’ kun-
nen aanvaarden. Sinds de late jaren zestig is 
dit hoe langer hoe meer het bepalende beeld.

• • •
De lopendebandconstructie van steeds meer 
(‘authentieke’) levensvisies vindt plaats in 
een min of meer gedeeld ervaringskader, dat 
alle vormen van levensovertuigingen een 
plaats wijst. Dat ervaringskader, die ge-
deelde horizon van ons moderne, westerse 
bestaan is voor Taylor ‘immanent’, sterk 
gericht op deze wereld, dit concrete bestaan, 
als meetbaar, organiseerbaar, controleer-
baar. De aarde is voor ons niet meer een 
kortstondige doorgangsplaats op weg naar 
de hemel. Godfried Bomans zei ooit eens: 
‘Toen ik opgroeide keken we naar oude men-
sen als mensen die er bijna waren, nu kijken 
we naar hen als mensen die er bijna geweest 
zijn.’ Dit immanente ervaringskader lijkt 
ons als moderne westerse mensen ook tot 

seculiere mensen te moeten maken, voor wie 
God geen betekenis meer heeft. Dit is echter 
volgens Taylor niet het geval. Het immanen-
te kader kan men op twee manieren inter-
preteren, als gesloten voor transcendentie of 
als open voor transcendentie, als een bunker 
of als een doorzonwoning. Een bunker wordt 
het pas – en daarmee radicaal seculier – als 

Dichtmetselstructuren van 
intellectuelen hebben maar 
heel weinig raakvlak met onze 
dagelijkse ervaring
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biecht en avondmaalstucht worden mensen 
‘mores’ geleerd. Aanvankelijk is er dus een 
directe band tussen kerk en beschaving, 
tussen kerk en politiek. In Engeland en in de 
Verenigde Staten wordt dit verband anders 
vormgegeven omdat men hier meerdere 
kerken naast elkaar als volwaardige kerken 
gaat erkennen (denominationalism). Maar 
elke kerk, elke congregatie, neemt wel een 
beschavingsrol op zich (in de vs	komt men 
ook in zwarte kerken de Amerikaanse vlag 
tegen!). Dit model ontwikkelt zich tegen het 
eind van de negentiende eeuw ook in Neder-
land (verzuiling). Elke levensbeschouwelijke 
stroming zag zichzelf als bijdragend aan 
de samenleving als geheel (denk maar aan 
namen als christelijk-nationaal onderwijs of 
Christelijk Nationaal Vakverbond). De band 
tussen religie en de nationale beschaving 
(zoals belichaamd in de politieke orde) blijft 
dus heel sterk, ook in een religieus plurale 
context. Pas sinds de jaren zestig wordt deze 
band doorbroken en verliest religie haar 
samenbindende beschavingsrol. Religie 
wordt nu vrijwel geheel een zaak van indi-
viduele levenskeuzen, van de persoonlijke 
levensvoering.

• • •
Taylor heeft een magistraal boek geschre-
ven. Misschien wat te dik, maar dat zij hem 
vergeven. Voor een kritische bespreking is 
dit niet de plaats. Zijn er enkele conclusies 
aan te verbinden voor christelijke partijvor-
ming, voor het cda? Een paar heel schetsma-
tige observaties.

Het tijdperk van de authenticiteit bete-
kent het einde van de gedisciplineerde col-
lectieve bewegingen. Mensen zullen zich 
niet langer levenslang bij één partij of le-
vensbeschouwelijke stroming aansluiten. Er 
is weinig collectieve, langdurige loyaliteit. 
Dus zal een politieke partij, van welke sig-
natuur ook, steeds weer tijdelijke loyaliteit 
moeten organiseren.

de aantrekkingskracht van religie (‘ik denk 
wel dat er iets is’). Zowel harde atheïsten als 
verstokte gelovigen zijn een uitstervend ras, 
omdat ze zichzelf lijken te overschreeuwen. 
We leven dus niet in een seculiere tijd maar 
in een tijd van religieuze onzekerheid en 
openheid.

In dit open veld zijn er drie grote partijen 
die gezamenlijk het intellectuele veld bepa-
len: het christelijk geloof (theïsme), het ex-
clusieve humanisme en het antihumanisme. 
Alle drie hebben overeenkomsten en ver-
schillen, maar alle drie hebben een bepaalde 
ervaringsmatige aantrekkingskracht.

In het laatste deel van zijn boek gaat Tay-
lor diep in op de kernvragen die in het debat 
tussen deze drie combattanten steeds aan de 
orde zijn. Is geloof nu juist wel of juist niet 
goed voor menselijk welzijn? Wanneer wel, 
wanneer niet? Vraagt geloof niet in feite dat 
mensen zichzelf tekortdoen? Of is het juist 
een weg naar voller mens-zijn? En hoe ligt 
dit bij het humanisme? Hoe bij het antihu-
manisme? Kan men echt leven met Nietz-
sche? Met een seculiere ideologie? Met God? 
Taylor gaat hier zeer subtiel te werk, probe-
rend aan alle drie de partijen recht te doen. 
En passant geeft hij een nieuwe interpretatie 
van kernelementen uit de christelijke tradi-
tie. De laatste tweehonderd pagina’s vormen 
zo een uiterst subtiele en grondige her-
denking van het christelijk geloof te midden 
van de grootste ‘concurrenten’. Een centraal 
thema hierin is de relatie van religie, secula-
risme en geweld.

• • •
Een centraal subthema in Taylors rijke boek 
is de relatie van geloof en politiek. In de mo-
derne tijd gaat geloof een centrale rol spelen 
in de vormgeving van de samenleving en 
wordt het een belangrijke beschavings-
kracht. Het middeleeuwse katholicisme en 
daarna Reformatie en Contrareformatie 
proberen goede burgers te creëren. Door 
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eus-geïnspireerde politiek zal steeds het in-
houdelijke gesprek met de burgers moeten 
zoeken, uitleggen wat men wil en waarom en 
vooral waarom dit een wenkend perspectief 
betekent. Enkele jaren geleden spraken de 
Franse bisschoppen over het aanbieden van 
het Evangelie in de hedendaagse cultuur als 
proposer, non imposer: voorstellen, uitstal-
len, maar niet opleggen. Mutatis mutandis 
geldt iets soortgelijks voor christelijk-geïn-
spireerde politiek. Huiswerk voor het cda.

Tegelijk betekent zijn analyse dat religie 
niet massief voorbij is. Religieuze inspiratie, 
religieuze bevlogenheid kan wel degelijk 
een appel doen op mensen. Mensen zijn 
niet massief atheïstisch of massief gelovig. 
Verreweg de meeste mensen bevinden zich 
daartussenin. In het tijdperk van de authen-
ticiteit is men wel allergisch voor zaken die 
collectief opgelegd worden, voor institu-
tioneel-hiërarchische structuren. Kerken, 
levensbeschouwelijke organisaties, religi-
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Kleurrijke man, kleurloze biografie

Bij de presentatie van Luns. Een politieke 
biografie van Albert Kersten vertelde Max 
van Weezel van Vrij Nederland, veteraan in 
de Haagse journalistiek, over de enige keer 
dat hij Joseph Luns had meegemaakt.

Het was eind 1979, na het navo-dubbel-
besluit over de kruisvluchtwapens dat in 
Nederland zeer omstreden was. Nadat Luns, 
als secretaris-generaal van de navo, het 
besluit over productie en plaatsing van de 
wapens bekendgemaakt had, eiste en kreeg 
de Nederlandse regering een voetnoot in het 
perscommuniqué. Over plaatsing in Neder-
land zou pas later besloten worden. Op de 
borrel na afloop in het navo-hoofdkwartier 
was de Nederlandse minister van Buiten-
landse Zaken, Chris van der Klaauw, aanwe-
zig. Hij was slechtziend en liep pardoes een 
juffrouw omver die rondging met een schaal 
met satéstokjes, die op de grond belandden. 
Luns zag het gebeuren en mompelde, net 

iets te hard, zodat het hoorbaar was voor Van 
Weezel: ‘Na alles wat Nederland vandaag de 
navo al heeft aangedaan, kan dit er ook nog 
wel bij.’

Het verhaal staat niet in het boek; de 
naam van Van der Klaauw ontbreekt zelfs in 
het register. Wel vinden we over deze om-
streden kwestie de volgende zin: ‘Minder 
helder was hoe de [navo] de steun van de 
publieke opinie voor het dubbelbesluit zou 
kunnen genereren. Alle betrokkenen waren 
zich ervan bewust dat het scheppen van 
politiek draagvlak een moeilijke zaak was, 
maar er bestonden diepgaande meningsver-
schillen over de beste aanpak.’ Zulke zinnen 
staan er veel in het boek – veel te veel. Ze zijn 
van een verpletterende nietszeggendheid, 
en maken het regelmatig tot een worsteling 
om door het boek heen te komen.

Dat het gebruik van zulke loze volzinnen 
heel jammer is bij de beschrijving van het 
politieke leven van een kleurrijk man als 
Luns, behoeft geen betoog. Maar de auteur 
maakt er helaas een gewoonte van om, waar 
het spannend wordt, de zaak ‘weg te schrij-
ven’, de lezer in verbazing achterlatend.

Zo willen we natuurlijk weten hoe die 
vork van Luns’ nsb-lidmaatschap nou in de 
steel zat. In maart 1979 kwam naar buiten dat 

door Peter Bootsma

De auteur werkt bij het Montesquieu Instituut aan 
een proefschrift over coalitievorming, in vergelij-
kend perspectief. Hij publiceerde diverse boeken 
over de Nederlandse politieke geschiedenis, waar-
onder de biografie van Dries van Agt.

Albert Kersten
Luns. Een politieke biografie

Boom | 2010 | 752 pp. | ¤ 39,90 | isbn 9789085069355
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jarenlang aan de poten van de stoel van zijn 
opvolger, Lord Carrington, bleef zagen. Een 
biograaf moet daarvoor een verklaring bie-
den, maar Kersten mompelt slechts iets over 
‘enige rancune’ van Luns tegen Carrington: 
ook daarmee weer toont hij zich eenvoudig 
te weinig kritisch.

Die attitude hindert de lezer ook in de 
beschrijving van datgene waar Kersten – 
terecht – verreweg de meeste aandacht aan 
besteedt in de negentien jaar dat Luns op 
Buitenlandse Zaken zat: de mislukking van 
zijn beleid om overdracht van Nieuw-Guinea 
aan Indonesië te voorkomen. Ook de apothe-
ose daarvan, in de Tweede Kamer op 24 mei 
1962, schrijft Kersten weg. Na vele tientallen 
pagina’s over de voorgeschiedenis beschrijft 
de auteur hoe in de Kamer, voor het eerst, in 
de eerste termijn niet Luns, als minister van 
Buitenlandse Zaken, het woord voert, maar 
Jan de Quay, als minister-president. We le-
zen nog net dat Luns de Kamer boos verlaat, 
maar Kersten vermeldt niet dat er een cau-
saal verband was met De Quays optreden. 
Dat maakt de beschrijving bijna van een 
oppervlakkig karakter. Dat Luns voor eenie-
der zichtbaar opgewonden tegen De Quay 
gesticuleerde, staat bijvoorbeeld weer wel 
in het standaardwerk over dit kabinet van 
het Centrum voor Parlementaire Geschiede-
nis, waar Kersten nota bene naar verwijst in 
de bijbehorende noot. Dat op de hamvraag 
waarom Luns vervolgens niet aftreedt in dit 
boek geen antwoord komt, verwondert dan 
langzamerhand al niet meer, maar dat willen 
we natuurlijk wel weten als lezers.

• • •
Er had, kortom, zoveel meer in dit onder-
zoek gezeten. De auteur heeft er vijftien (!) 
jaar de tijd voor genomen. Dat is erg lang, 
zelfs met de verschoning in het voorwoord 
dat er veel ander werk tussendoor kwam. 
Des te bevreemdender is het dan dat er 
enorme fouten in zitten: het gaat niet ‘hart 

Luns daar van 1933 tot 1936 lid van zou zijn 
geweest. Luns’ komisch aandoende verweer 
was dat zijn broer hem lid gemaakt had. Tien 
jaar geleden al vertelde Luns’ schoonzus 
eenmalig aan Elsevier hoe dat in zijn werk 
was gegaan: het was een even ontluisterend 
als misschien weinig verrassend verhaal. 
De secretaris-generaal van de navo kwam 
pardoes op bezoek, en vanuit een belendend 
vertrek kon zij horen hoe Luns haar man, 
zijn broer, in geharnaste taal opdroeg de 
schuld op zich te nemen. Dat maakt nieuws-
gierig: hoe haalt iemand zoiets in zijn hoofd, 
kennelijk volkomen schaamteloos? Niet al-
leen komt de lezer daar bij Kersten niet ach-

ter, de auteur stelt zelfs dat Luns alleen zijn 
broer vroeg om zo’n brief te schrijven. En dat 
zonder naar eerdergenoemd interview te 
verwijzen. Daarmee – maar er zijn veel meer 
voorbeelden – laadt Kersten de verdenking 
op zich dat hij te mild is voor zijn object van 
onderzoek. De diplomaat wordt te diploma-
tiek neergezet, waarmee het verhaal alle 
scherpte verliest.

Zodra dit besef bij het lezen doordringt, 
kunnen bij vele passages vraagtekens wor-
den gezet. Kersten beschrijft bijvoorbeeld 
dat de Italiaan Brosio, die in 1971 bij de navo 
door Luns wordt opgevolgd, voor die organi-
satie nog een missie naar Moskou mag on-
dernemen. Luns wil die echter wel zo kort en 
beperkt mogelijk houden – tot teleurstelling 
van zijn voorganger. Bij het overlijden van 
Luns in 2002 heeft zijn goede vriend Ernst 
van der Beugel echter verteld hoe Luns na 
zijn eigen afscheid van de navo, in 1984, nog 

De diplomaat wordt te 
diplomatiek neergezet, 
daarmee verliest het verhaal 
alle scherpte
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ren voor de Algemene Beschouwingen (en 
aan het langste eind trok). Hij had toen al de 
gewoonte ontwikkeld om te laat te komen en 
vooral zijn eigen agendapunt bij te wonen. 
Hoe dat zich ontwikkeld vanaf 1952 heeft 
komt niet aan bod.

Dat het boek slechts bij vlagen vlot lees-
baar is geschreven, is ronduit onbegrijpe-

lijk: Luns was juist zo ongeveer de kleurrijk-
ste politicus van zijn tijd.

Het boek wordt vooral interessant op de 
schaarse plekken waar de auteur iets laat 
zien van Luns als persoon in de politiek: de 
eigenaardige combinatie van een autori-
taire man met tegelijk een groot gevoel voor 
humor wordt dan zichtbaar. Daar hoort een 
(politieke) biografie overigens vooral over te 
gaan, maar in dit boek gaat het er echter te 
weinig over, zodat het maar de vraag is of dit 
boek een biografie mag heten. Vermoedelijk 
gaat de hoofdpersoon daarvoor toch veel te 
vaak schuil achter de dossiers die besproken 
worden, en staat de auteur niet zozeer boven 
als wel achter zijn hoofdpersoon.

Bepalende momenten in de politiek 
willen zich nog wel eens voordoen tijdens 
een kabinetsformatie. Luns heeft er vele 
meegemaakt die ons veel zouden kunnen 
leren, ook over zijn persoon, maar Kersten 
blijft dan helaas weer aan de oppervlakte. Zo 
lezen we dat formateur Jo Cals in 1965 Luns 
duidelijk maakte dat de tijd voorbij is dat 
een minister zijn eigen staatssecretaris mag 
uitzoeken, maar over het hoe en wat treedt 
Kersten helaas niet in detail. Leerzaam is wel 
Luns’ advies aan jonge diplomaten om grie-

tegen hart’ (p. 312), John Jansen van Galen 
heet niet John van Galen Last (p. 10) en Von-
deling was in 1970 geen voorzitter van de 
PvdA, zelfs geen fractievoorzitter (p. 453). 
Erger dan deze fouten zijn omissies die 
niet hadden mogen voorkomen. Zo slaat 
de auteur, ondanks de hem ruim bemeten 
onderzoekstijd, om niet nader verklaarde 
redenen een aantal wezenlijke thema’s over. 
De Nacht van Schmelzer, waarmee in 1966 de 
ontreddering bij de KVP en de polarisatie bij 
links pas echt startte, blijft geheel onbespro-
ken, hoewel Luns er met zijn neus bovenop 
zat. En de laatste achttien jaar van Luns’ 
leven komen er met minder dan één pagina 
wel erg bekaaid vanaf. En dat terwijl we weer 
wel exact te weten komen waaruit het diner 
bestond dat Luns het opvolgend bestuur van 
een studentenvereniging in 1936 aanbood – 
maar wat is de zin van zulke informatie?

Opvallend weinig aandacht besteedt de 
auteur ook aan Luns’ omgang met de Kamer, 
en met zijn collega’s in het kabinet. Waar hij 
daarover schrijft, heeft het verhaal weinig 
kleur. Luns zal best gevonden hebben dat 
Kamerleden hem nog wel eens ‘hinderlijk 
volgden’ (dat vindt elke minister van Bui-
tenlandse Zaken), maar Kersten vergoelijkt 
dat meteen weer: volgens Luns maakt de 
regering nu eenmaal het buitenlands beleid 
en kon de Kamer hem geen instructies ge-
ven. Als dat zo is moet dat herhaaldelijk tot 
confrontaties hebben geleid, maar daarover 
komen we eigenlijk niets te weten. Andere 
auteurs hebben Luns’ houding tegenover 
de Kamer gekenmerkt als ‘neerbuigende 
minzaamheid’. Daar lijken voldoende aan-
wijzingen voor, bijvoorbeeld – niet in het 
boek – het opzettelijk verhaspelen van na-
men van Kamerleden (‘Lamstraal’ in plaats 
van ‘Lankhorst’). Wat omgang met collega’s 
betreft zegt het iets dat Luns in 1968 met 
aftreden dreigde toen premier Piet de Jong 
hem dwong uit het buitenland terug te ke-

Luns vertoonde de 
eigenaardige combinatie van 
een autoritaire man met een 
groot gevoel voor humor
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Den Uyl, zeer geliefd bij de (linkse) media in 
Nederland. Kersten beschrijft voor die jaren 
wel de vetes tussen Luns en de minister van 
Defensie in dat kabinet, Henk Vredeling, 
maar verzuimt te vermelden wat Luns vond 
van Max van der Stoel op Buitenlandse Za-
ken. Die herstelde daar in zekere zin wat was 
scheefgegroeid na negentien jaar Luns (en 
een tweejarig intermezzo van Schmelzer) 
door bijvoorbeeld de situatie in Tsjechoslo-
wakije niet slechts door een militaire bril te 
bezien zoals Luns steeds had gedaan, maar 
vooral aandacht voor de mensenrechtensi-
tuatie te tonen. Wat Van der Stoel deed kon 
niet deugen gezien het kabinet waar hij in 
zat, vond Luns; daarmee ontnam hij zichzelf 
een kans om althans nog enige invloed in 
Nederland te hebben. Nadat het kabinet-
Den Uyl verdwenen was werd Luns in Ne-
derland steeds meer gezien als een man 
die het inzicht in de tijdgeest definitief was 
verloren. Zijn opmerking bij de onthulling 
van het homomonument in Amsterdam dat 
er dan ook maar een monument voor klepto-
manen moest komen, is daarvoor een van de 
vele bewijzen.

Een troostrijke gedachte voor de lezer is 
tot slot wel dat met de verschijning van deze 
biografie de Luns-archieven nu ook voor 
anderen dan Kersten open zijn gegaan. De 
onderzoekers kunnen zich nu op die goud-
mijn gaan storten; daar moet nog veel ma-
teriaal in zitten dat voor dit boek niet of niet 
goed gebruikt is.

ven te kweken tegenover hun meerderen: 
dat kan later altijd van pas komen als wis-
selgeld. Luns probeerde die tactiek ook in te 
zetten tegenover de Amerikanen, maar dat 
bleek toen het erop aankwam (bij de kwestie-
Nieuw-Guinea) niet te werken. Kersten lijkt 
zich met zijn hoofdpersoon geen raad te we-
ten, als hij daarover concludeert: ‘Vaak was 
het gespeelde emotie, maar soms ook niet.’

• • •
De auteur heeft zich, blijkens het voor-
woord, ten doel gesteld om het beeld van 
Luns bij te stellen in de richting van de 
werkelijkheid. Dit boek is daartoe geen erg 
geslaagde poging: al te vaak krijgt de hoofd-
persoon daarvoor te weinig kleur.

Het is wel duidelijk in welke richting de 
auteur het beeld wil bijstellen: ‘De media 
waren vanaf de late jaren zestig niet langer 
een bolwerk van objectieve berichtgeving’, 
stelt hij in de inleiding. Het is natuurlijk 
maar de vraag of de sterk verzuilde media 
dat in de jaren vijftig wel waren. Luns was 
zeker een vakman, anders had hij het niet 
negentien jaar op Buitenlandse Zaken en 
dertien jaar bij de navo volgehouden. Mis-
schien is dan de vraag juister of Luns de 
tekenen van de tijd nog wel verstond, toen 
de media vanaf de late jaren zestig een in-
haalslag maakten en het gezag steeds meer 
ter discussie kwam te staan. Luns’ vertrek 
als minister kwam wat dat betreft nog net 
op tijd: vanuit Brussel had hij een ronduit 
vijandige verstandhouding met het kabinet-
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De indringende en ongemakkelijke 
verwijten van Hirsi Ali

Ayaan Hirsi Ali belooft in haar tweede auto-
biografische boek, Nomade (het vervolg op 
Mijn vrijheid), in te gaan op vragen die lezers 
haar in de loop der tijd hebben gesteld. De 
meest gestelde vragen waren: hoe typerend 
zijn jouw ervaringen? Hoe representatief is 
jouw persoonlijke verhaal voor de moslim-
cultuur? Die vragen zijn relevant, want de 
(jeugd)ervaringen die Hirsi Ali beschrijft 
liegen er niet om. Ze groeit op in een milieu 
waarin fysiek en emotioneel geweld aan de 
orde van de dag zijn: de kinderen uit het 
gezin worden –naar westerse maatstaven 
gemeten – buitenproportioneel gestraft 
wanneer zij niet voldoen aan irreële of on-
duidelijke verwachtingen. Verder verschilt 
de opvoeding van Ayaan en haar jongere 
zus Haweya hemelsbreed van die van hun 
oudere broer Mahad. Dat laatste was te 
verwachten, maar toch blijkt het nog maar 

de vraag wie het minst slecht af is. Waar de 
meisjes – zeker wanneer ze wat groter zijn 
en onder geen beding in contact met jon-
gens mogen komen – voornamelijk in huis 
vertoeven en zich vaak stierlijk vervelen, 
mag Mahad mee naar allerlei evenementen, 
vooral moskeebezoek. Ayaan ziet al snel dat 
de positie van haar broer niet altijd even be-
nijdenswaardig is. Van jongs af aan wordt hij 
heen en weer geslingerd tussen verafgoding 
en vernedering. Hij krijgt als twaalfjarige de 
verantwoordelijkheid over de eerbaarheid 
van zijn moeder en zusters, terwijl vader 
naar het buitenland verdwijnt om het verzet 
tegen de Somalische dictatuur te leiden. We 
hoeven geen psychologen te zijn om vast te 
stellen dat er in deze chaotische jeugdsitu-
atie, waarin het gezin bovendien verschil-
lende keren emigreert, genoeg aanleidin-
gen te vinden zijn om op latere leeftijd te 
ontsporen, en dat gebeurt dan ook. Haweya 
sterft nadat ze in een psychose is geraakt op 
jonge leeftijd in een psychiatrische kliniek, 
en Mahad, in wezen een intelligent en ge-
voelig kind, is volstrekt niet in staat om in 
welke baan dan ook te functioneren, om nog 
maar te zwijgen van het onvermogen een 

door Petra van der Burg

De auteur is stafmedewerker van het Wetenschap-
pelijk Instituut voor het cda.

Ayaan Hirsi Ali
Nomade

Uitgeverij Augustus | 2010 | 318 pp. | ¤ 19,90 | isbn 9789045703862
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tolk optreedt tussen een schoolhoofd en 
de Somalische ouders van een jongetje dat 
een ander kind flink heeft toegetakeld. De 
ouders begrijpen niets van de bezorgdheid 
van het schoolhoofd: hun zoon heeft immers 
zijn eer waardig verdedigd en laten zien dat 
hij de zelfverdedigingstechnieken die hem 
zijn geleerd goed beheerst. Hij heeft gedaan 
wat van hem werd verwacht. Niets om zich 
voor te schamen. Maar waar lichamelijk 
geweld in een westerse cultuur zo veel mo-
gelijk wordt tegengegaan en vervangen door 
overleg en – wanneer het niet lukt om ge-
schillen te beslechten – een rechtssysteem, 
is het voor het betreffende jongetje volstrekt 
normaal om zijn medeklasgenootje dat 
onvoldoende respect voor hem toont af te 
tuigen. Tegen deze achtergrond is het niet zo 
vreemd dat we op latere leeftijd mannen met 
een immigrantenachtergrond vaker tegen-
komen in de criminaliteitsstatistieken dan 
hun autochtone leeftijdgenoten. Ergens an-
ders in het verhaal treffen we de jeugdhulp-
verlener die radeloze Somalische ouders 
met een dochter met het kortst denkbare 
minirokje, een navelpiercing en borsten die 
nog net binnenboord gehouden worden in 
het strakke topje, verzekert dat het volstrekt 
normaal is dat jongeren bezig zijn met het 
ontdekken van hun seksuele identiteit. Deze 
en andere ervaringen brengen Ayaan Hirsi 
Ali tot de volgende conclusie: wanneer je het 
integratievraagstuk goed wilt aanpakken, 
moet je ervoor zorgen dat kinderen zich in 
ieder geval op de terreinen van seksualiteit, 
geld en geweld het westerse waardesysteem 
eigen maken. Hierin gaat het erom kinderen 
van meet af aan te leren om verantwoorde-
lijk om te gaan met vrijheden en verstandige 
keuzes te maken. Niet zozeer de islam als re-
ligie is voor Hirsi Ali het probleem, maar de 
islam als een systeem dat waarden in stand 
houdt die niet alleen radiaal verschillen van 
het westerse (Nederlandse) waardestelsel 

fatsoenlijk huisvader te zijn (hoe had hij dat 
ook moeten leren?). Ayaan zoekt haar geluk 
buiten de clan. Zij laat de beoogde Canadese 
echtgenoot voor wat hij is en vraagt asiel aan 
in Nederland.

• • •
Een belangrijke drijfveer voor de activiteiten 
en publicaties van Ayaan Hirsi Ali is het in-
tegratievraagstuk. Zij ziet hoe mede-immi-
granten in de westerse samenleving ontspo-
ren en vaak maar zeer beperkt in staat zijn 
om de kansen die hun nieuwe leefomgeving 
hun biedt te benutten. In haar praktijk als 
tolk voor Somalische immigranten stuit ze 
iedere keer op hetzelfde patroon. Men is snel 
gewend aan de platvloersheid, het leven van 
sociale uitkeringen, aan de mobieltjes die in 
het Westen in ruime mate voorhanden zijn. 
De ogenschijnlijk onuitputtelijke beschik-
baarheid van geld uit de pinautomaat leidt 
tot allerlei hopeloze schuldsituaties. Met de 
diepere lagen van de cultuur, waarin het gaat 
om respect, vrijheid, gelijkwaardigheid van 
mannen en vrouwen, zelf verantwoordelijk-
heid nemen voor je leven en dat van ande-
ren, ook wanneer ze geen deel uitmaken van 
de familiekring, komen immigranten echter 
nauwelijks in contact. De oorzaak hiervoor 
ligt volgens de schrijfster in het socialisatie-
proces, dat in moslimgezinnen hemelsbreed 
verschilt van westerse gezinnen. De reis van 
oost naar west is in een paar uur afgelegd, 
maar, zo merkt ze op, de geestelijke reis van 
het achterlaten van een tribale cultuur en 
het zich eigen maken van moderne waarden 
vergt een diepgaand proces waar vele jaren 
mee zijn gemoeid. Haar eigen levensverhaal 
is een voorbeeld van hoe die reis kan lopen, 
welke offers ervoor moeten worden gebracht 
en wat het brengt.

Ze beschrijft de cultuurkloof tussen 
oost en west en tot wat voor misverstanden 
deze leidt in al zijn subtiliteiten. Een mooi 
voorbeeld is het moment waarop zij als 
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eruit te stappen of wat dan ook. Stuk voor 
stuk keuzes. Maar het zijn keuzes die Ayaan 
Hirsi Ali onwelgevallig zijn. Toch meen ik bij 
haar ook een zekere groei te onderkennen in 
de richting van respect voor haar voormalige 
geloofsgenoten. De passage waarin ze de 
prijs die ze betaalt voor het verlaten van haar 
geografische en geestelijke thuisland onder 
ogen ziet, is aangrijpend en eerlijk.

Ayaan vergelijkt haar eigen leven met 
dat van haar halfzusje Sahra. Ze schrijft: 
‘Vanuit een objectief standpunt gezien (of in 
ieder geval vanuit het mijne) mag Sahra dan 
onderdrukt worden, maar zo voelt ze zich 
niet. Ze heeft een dochter en een man, ze is 
beschermd tegen eenzaamheid, ze hoort 
ergens bij. Ze bezit de zekerheid, de kracht, 
de duidelijke doelstellingen die voortkomen 
uit geloof. Ik ben achtendertig en begin nu 
pas goed te begrijpen waarom mensen er-
gens bij willen horen en hoe moeilijk het is 
om alle banden te verbreken met de cultuur 
en religie waarin je bent geboren… Nu in 
Amerika voel ik me ontworteld en verloren. 
Het had me altijd romantisch geleken om 
een nomade te zijn, om altijd rond te zwer-
ven. In de praktijk is een thuisloos bestaan 
waarin je constant onderweg bent, een voor-
proefje van de hel.’

Hirsi Ali trekt ten strijde tegen een 
waardesysteem dat onmiskenbaar door 
bepaalde stromingen binnen de moslimcul-
tuur in stand wordt gehouden. Met name 
onderdrukking en de slechte rechtspositie 
van vrouwen, die kunnen leiden tot uitwas-
sen van geweld, vormen de kern van haar 
strijd: dan gaat het om zaken als eerwraak, 
besnijdenis van vrouwen en meisjes, be-
knotting van vrijheid en het onthouden van 
een fatsoenlijke opleiding. Ze verwijt goed 
opgeleide moslimvrouwen in het Westen die 
deze werkelijkheid ontkennen dat ze hun 
zusters aan de andere kant van de wereld, 
maar ook die aan de overkant van de straat, 

maar daar vaak ook vijandig, afwijzend te-
genover staan.

De terughoudendheid om van immigran-
ten te vragen dat men zich de cultuur eigen 
maakt, in combinatie met het onvermogen 
om goed en kwaad te onderscheiden en te 
benoemen, is volgens Hirsi Ali de oorzaak 

van de steeds verergerende integratiepro-
blemen. Immigranten hebben volgens haar 
geen enkele keus. Wanneer ze mee willen 
komen, zullen ze zich de westerse waarden 
eigen moeten maken. Dan gaat het niet 
zozeer om het geneuzel over de historische 
canon, maar om verantwoordelijkheid voor 
het eigen levensonderhoud, een fatsoenlijk 
financieel beheer en de vaardigheid om 
conflicten verbaal op te lossen. Zo niet, dan 
zijn ze gedoemd tot een miezerig, marginaal 
bestaan, getekend door ressentiment en 
zelfbeklag. Immigratie behelst veel meer 
dan uitsluitend geografische verplaatsing. 
De politici die dit ontkennen, vertragen 
en belasten volgens haar een noodzakelijk 
proces. Zowel de samenleving als de immi-
granten betalen de rekening voor dit gebrek 
aan realiteitszin. Hier heeft Hirsi Ali wat mij 
betreft onmiskenbaar een wezenlijk punt te 
pakken.

Dat neemt niet weg dat we Ayaan in haar 
boek tegenkomen zoals we haar kennen: 
vol oordelen over de vrouwonvriendelijke 
moslimcultuur en zonder een greintje res-
pect voor vrouwen die om welke reden dan 
ook kiezen voor een traditioneel bestaan: uit 
plichtsgevoel, omdat het ze aantrekt, voor-
delen biedt, omdat ze het niet aandurven 

Wanneer immigranten mee 
willen komen, zullen ze zich 
de westerse waarden eigen 
moeten maken
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Ayaan Hirsi Ali beschrijft voor de volksmas-
sa’s in steden en de meer afgelegen gebie-
den in Azië en Afrika herkenbaar zijn.

Mijn voornaamste punt van kritiek is dat 
Hirsi Ali de problematiek die ze aan de orde 
stelt versmalt tot een vraagstuk binnen de 
islam. Daarmee maakt ze zichzelf kwetsbaar 
voor het verwijt dat ze een rancuneuze strijd 
voert. Dagelijks worden miljoenen vrouwen 
wereldwijd geslagen, vermoord, verhandeld 
of verkracht (zo blijkt uit rapportages van 
het United Nations Population Fund, unf-

pa), zonder dat er een haan naar kraait. We 
kunnen daarbij denken aan dramatisch hui-
selijk geweld in Rusland en seksslavernij in 
India. In landen en gebieden als Noord-Irak, 
Iran, Pakistan, Oezbekistan en Tadzjikistan 
komt het geregeld voor dat vrouwen zichzelf 
levend verbranden om een einde te maken 
aan geweld en misbruik. In het noordwesten 
van Pakistan, Afghanistan, het Midden-
Oosten en Afrika bezuiden de Sahara is het 
niet abnormaal om minderjarige meisjes te 
dwingen om te trouwen om een schuld af te 
lossen of een conflict bij te leggen. We heb-
ben hier te maken met een wereldwijd feno-
meen waarin de islamitische, hindoeïstische 
en ook meer lokale religieuze stromingen 
vaak een rol spelen.

Hirsi Ali heeft naar mijn smaak volko-
men gelijk wanneer ze zegt dat dit pro-
bleem zeer hoog op de internationale po-
litieke agenda moet komen en dat men de 
strijd aan moet gaan met de tribale eer-en-
schaamtecultuur die tot vreselijke situaties 
kan leiden. Multiculturalisten en romantici 
die culturele diversiteit ongegeneerd ver-
heerlijken, laten de (veelal) vrouwelijke 
slachtoffers van dit soort onrecht in de kou 
staan. Voor de stabiliteit in onze wereld is 
dit echter een politiek issue van de eerste 
orde. Evenwichtige vaders en moeders die 
met elkaar leven in een zekere balans, zijn 
nodig om een nieuwe generatie op te laten 

op een kwalijke manier in de steek laten. De 
veelgemaakte relativerende opmerking dat 
rechten van vrouwen in de westerse wereld 
nog maar kort worden gerespecteerd en dat 
vrouwenkiesrecht een relatief novum is, 
mag waar zijn, maar mag naar mijn smaak 
niet leiden tot een relativering van het pro-
bleem waar Hirsi Ali de vinger op legt. Dat 
neemt niet weg dat het massieve, negatieve 
beeld dat zij van de moslimcultuur schetst, 
weinig tot geen ruimte laat voor de positieve 
kanten daarvan – al komt het de helderheid 
van haar boodschap uiteraard wel ten goede. 
Haar statement vergaat niet in een zee van 
nuanceringen. Het gesprek tussen haar en 
haar (voormalige) geloofsgenoten wordt 
hierdoor echter ernstig belemmerd en dat 
is een hoge prijs. Vertrouwen en wederzijds 
respect vormen de basis voor het welslagen 
van een gesprek en dat ontbreekt in dit geval 
aan beide kanten.

We kunnen niet anders dan vaststellen 
dat er talrijke stromingen binnen de islam 
zijn, waarin belangrijke thema’s rond in-
dividuele vrijheid, verhouding tot de over-
heid, tot andere geloven, relaties tussen 
man en vrouw, verschillend worden beleefd. 
Ook binnen de meer fundamentalistische 
kringen waar Hirsi Ali uit voortkomt, blijkt 
sprake van onderlinge verschillen. Haar 
vader stond erop dat zijn dochters onderwijs 
kregen en was er mordicus op tegen dat zij 
zouden worden besneden. De klaarblijkelijk 
toch niet zo erg onderdanige grootmoeder 
van Ayaan maakte misbruik van zijn afwe-
zigheid en regelde dat haar kleindochters 
onder het mes gingen. Ook in deze kringen 
blijkt de rol van vrouwen en mannen dus 
niet naadloos te passen binnen het stereo-
type schema van hulpeloze slachtoffers en 
gewetenloze daders; Ayaans vader pakt een 
aantal zaken anders aan dan andere man-
nen. Dat neemt niet weg dat de cultureel en 
religieus gekleurde gewelddadigheden die 
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nen die tegelijkertijd binnenstroomden, 
werden simpelweg vergeten, waarschijnlijk 
omdat ze wat minder appelleerden aan de 
gevoelige snaar van de vreemdeling in de 
poorten. Ondertussen raakten deze gezin-
nen het spoor bijster in de wirwar van sociale 
maatregelen, buurtwerkers, westerse vrijhe-
den en losgeslagen kinderen. Het verbazing-
wekkendst is echter in de ogen van Ayaan 
Hirsi Ali dat christenen aan immigranten 
van alles en nog wat aanboden op het gebied 
van praktische hulp, maar geen kennis van 
hun inspiratiebronnen. ‘Waarom spannen 
gelovigen zich niet in om immigranten ook 
vertrouwd te maken met het christelijk ge-
loof?’ vraagt zij zich af. ‘Christelijke leiders 
verspillen tijd en geld met zinloze aanzetten 
tot een interreligieuze dialoog met zelfbe-
noemde islamitische leiders en zouden er 
beter aan doen hun inspanningen te richten 
op de bekering van zo veel mogelijk moslims 
tot het christendom, door hen bekend te ma-
ken met een God die heilige oorlogen afwijst 
en uit liefde voor de mens zijn zoon heeft 
gezonden om voor alle zondaars te sterven’, 
schrijft zij letterlijk. ‘Anders dan islamisten 
bieden gematigde kerken niet zozeer gees-
telijke bijstand als wel praktische hulp. Ik 
denk dat ze het allebei moeten doen. Want 
mensen die op zoek zijn naar een barmhar-
tige God vinden nu alleen een strenge Allah 
in hun omgeving.’ Ik vind dit verwijt van 
Ayaan Hirsi Ali indringend. De verleiding is 
groot om haar weg te zetten als een fanatieke 
godsdiensthaatster die een neurotische en 
verbitterde strijd voert tegen haar eigen 
achtergrond. Wanneer we haar zo karakteri-
seren, hoeven we geen moeite te doen om de 
handschoen die zij de westerse samenleving 
en daarin vooral de rooms-katholieke kerk 
toewerpt, op te rapen en serieus in te gaan op 
de zaken die zij aankaart. Ze stelt naar mijn 
smaak een lastige, maar wel zeer rake vraag. 
Waarom maken jullie de vreemdelingen in 

groeien die verantwoord omgaat met de we-
reld en zoekt naar rechtvaardige sociale ver-
houdingen. Gewelddadige gezinnen staan 
in veel gevallen garant voor kinderen die 
opgroeien tot gefrustreerde en agressieve 
volwassenen. De kans bestaat dat de imams 
die vrolijk toekijken bij een steniging, am-
putatie of wat voor gruwelijks dan ook, zijn 
getekend door een sadistische jeugd. Dit 
is uiteraard geen verontschuldiging, maar 
wel een verklaring. Slachtoffers in het klein 
ontwikkelen zich immers algauw tot daders 
in het groot.

Ayaan Hirsi Ali gaat op zoek naar bondge-
noten voor haar strijd tegen de islamisering 
van de samenleving. Zij klopt daarvoor aan 
bij de rooms-katholieke kerk en hoopt dat 
deze haar jihad wil ondersteunen. Zij stelt 
voor om een tegenbeweging te organiseren 
in de sloppenwijken. Dit deel van het boek 
staat me tegen en fascineert me tegelijker-
tijd. Ik heb bezwaar tegen het verkondigen 
van het evangelie vanuit een verborgen 
agenda: het gaat niet om het evangelie in 
zijn intrinsieke waarde, het gaat erom de 
Moslim Broederschap een slag voor te zijn. 
Daar zie ik weinig goeds uit voortkomen. 
Een deel van haar kritiek blijft echter haken.

Zij schetst het volgende herkenbare 
beeld. Vluchtelingen die naar Nederland 

kwamen, werden praktisch en materieel 
zeer goed ondersteund door hele kerkge-
meenschappen. Deze gezinnen met hun 
kinderen zijn vaak goed terechtgekomen. 
De drommen gastarbeiders en hun gezin-

Christenen bieden aan 
immigranten praktische hulp, 
maar geen kennis van hun 
inspiratiebronnen
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lijk en schutterig gevoel. We kunnen er een 
beetje omheen kletsen door bijvoorbeeld 
nog eens uit te gaan pluizen wat nu cultuur 
en wat religie is en ons af te vragen of er ook 
geen patronen van discriminatie en uit-
sluiting een rol spelen. Maar op die manier 
draaien we om de hete brij heen. Waarom 
doen we al die dingen eigenlijk niet?

je land niet vertrouwd met het mooiste wat 
je in huis hebt, een God van liefde en ontfer-
ming, die als een bewogen Vader de verloren 
zoon in Zijn armen sluit? Waarom leren jul-
lie immigranten niet dat de cultuur van to-
lerantie, respect en solidariteit uit dit soort 
noties voortvloeit? Wanneer Hirsi Ali deze 
vraag neerlegt, krijg ik een wat ongemakke-
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Dan in het brandpunt 
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Die cirkel werd, meisje
Hemelsblauw

door Jan Lauwereyns

Jan Lauwereyns (1969) is dichter, kernredacteur van dw	b, wetenschapper en expat. 
Sinds februari 2010 doceert hij neurowetenschap aan Kyushu University te Fukuoka, 
Japan. Recentelijk publiceerde hij The anatomy of bias. How neural circuits weigh the 
options (Cambridge, ma: The mit Press) en de dichtbundel Three poems (bij jouga). 
Met Arnoud van Adrichem werkt hij aan de essaybundeling Stemvork (te verschijnen 
bij Uitgeverij IJzer).
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In een zo omvangrijke overheid (…) kan het een enkele maal voorkomen dat 
de ene afdeling dit bepaalt, de andere dat, dat de ene niet weet van de andere, 
de controle door hogere instanties is weliswaar uiterst nauwkeurig, maar 
komt naar haar aard te laat, en zo kan er altijd een kleine verwarring ont-
staan…

‘Mizi’, zei hij, plotseling zijn verslag onderbrekend, tegen de vrouw die, nog 
steeds op een onbegrijpelijke manier ergens mee bezig, door de kamer gleed, 
‘kijk als je wilt eens in de kast daar, misschien kan je het besluit vinden.’ ‘Het is 
namelijk’, zei hij ter verklaring tegen K., ‘uit mijn eerste tijd; toen bewaarde ik 
alles nog.’ De vrouw deed meteen de kast open, K. en de burgemeester keken toe. 
De kast was volgestopt met papieren. Bij het openmaken rolden er twee grote 
bundels akten uit, die in een rol bijeengehouden waren op de manier waarop 

men brandhout gewoonlijk bindt; de vrouw sprong verschrikt opzij. 
‘Onderin ligt het misschien, onderin’, zei de burgemeester vanuit 

zijn bed dirigerend… De papieren bedekten reeds de halve 
kamer. ‘Er is heel wat werk verzet’, zei de burgemeester 

knikkend, ‘en dit is maar een klein deel.’

Dit citaat uit de roman Het slot van Franz Kafka 
mag exemplarisch heten voor de wijze waarop het 
handelen van de overheid soms als ondoorzichtig, 
vervreemdend en bureaucratisch wordt ervaren. 

Het is niet voor niets dat twee auteurs in de voor 
u liggende cdv-bundel Het mes erin?! Snijden in de 

overheidsbureaucratie1 het werk van Kafka als uit-
gangspunt nemen. Zo geeft Lobke van der Meulen van 

de Kafkabrigade in haar bijdrage aan hoe haar organisatie 
burgers als K., die verdwalen in de overheidsbureaucratie, te 

hulp kan schieten. De nationale ombudsman Alex Brenninkmeijer 
licht in zijn essay voor cdv toe hoe het handelen van de overheid in algeme-
ne zin van kafkaiaanse trekken ontdaan kan worden.

Ter introductie
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• • •

Met het beeld van Kafka voor ogen komen ook ambtenaren van het Rijk er 
slecht van af. Ze zouden zich vanuit verkokerde ivoren torens bezighouden 
met het produceren van stapels beleidsnotities en rapporten zonder zicht 
op wat werkelijk belangrijk is. Al snel doemt een beeld op van de ambtena-
rij als een ondoorzichtige, zichzelf in stand houdende papierwinkel zon-
der toegevoegde waarde. Logisch toch dat er flink gesneden moet worden 
in het aantal ambtenaren en ministeries?

Toch is het de vraag of we, wanneer we in dit beeld blijven hangen, niet 
al te gemakkelijk meewaaien met het populistische sentiment als zouden 
ambtenaren vooral bezig zijn met het verplaatsen van papier en ministers 
met het vullen van hun eigen portemonnee. Wanneer we de zaak vanuit 
deze cynische blik bekijken, kunnen pogingen om te snijden in de over-
heidsbureaucratie meer kapotmaken dan ons lief is.

Het gesprek met Jan Schinkelshoek, Roel Bekker en Gerrit de Jong in 
deze uitgave laat bijvoorbeeld zien dat Nederland relatief gezien helemaal 
geen groot ambtenarenapparaat heeft, zeker niet wanneer we ons realise-
ren dat het aantal beleidsambtenaren klein is en de overgrote meerderheid 
van de ambtenaren bij uitvoeringsdiensten zit waar burger en politiek 
groot belang aan hechten. Misschien belangrijker nog: ook de ambtenaar 
is een vakman die als zodanig waardering verdient. Goed vakmanschap, 
liefde voor de publieke zaak en maatschappelijke betrokkenheid zijn de 
morele drijfveren die voor het goed functioneren van de democratische 
rechtsstaat van essentieel belang zijn.

In de bijdragen van cdv is daarom gekozen voor een andere route om 
het probleem van de overmaat aan overheidsbureaucratie te benaderen. 
Hierbij is niet het overtal aan ambtenaren het primaire probleem, maar 
de politieke weigering om duidelijk aan te geven waar de overheid wel of 
vooral niet verantwoordelijk voor is. Het lijkt erop dat men de overheid 
van links tot rechts als een garantie voor geluk is gaan beschouwen, zoals 
Marco Wilke in zijn probleemstellende bijdrage in het eerste deel van deze 
cdv betoogt. Aldus kan een uitdijende politieke greep op de maatschappij 
zorgen voor dirigistische wet- en regelgeving die fnuikend is voor de in-
novatieve kracht van de samenleving. Ook binnen grote organisaties kan, 
door de neiging alles in de greep te willen houden op basis van voorschrif-
ten, regels en monitorsystemen, de bureaucratie zich als probleem aandie-
nen, omdat hiermee vertrouwen in vakmanschap en ondernemerschap en 
de oefening in morele oordeelsvorming ondermijnd worden. In het tweede 
deel van de bundel vindt u daarvan voorbeelden op het terrein van de poli-
tie, de gezondheidszorg en het onderwijs.

In het derde deel is er aandacht voor enige oplossingsrichtingen. Wat 

ter	introductie
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kunnen de overheid, de burgers en de professionals zelf doen in de strijd 
tegen de bureaucratie?

Het thematisch deel sluit af met, in de rubriek De actualiteit van, een 
boeiend portret van de ‘gereformeerde bohemien’ Anne Anema (1872-1966) 
door Rolf van der Woude. Volgens Anema kan de democratie vervallen 
tot een vrijblijvend geheel waarin het vervullen van consumentistische 
wensen centraal staat. In zo’n democratie produceert een visieloze tech-
nocratische overheid gebod op gebod en regel op regel, terwijl de demo-
cratie in Anema’s optiek juist een moeizaam proces van volwassenwording 
belichaamt van volk en natie, waarin iedereen – alle klassen, rangen en 
standen – verantwoordelijkheid draagt voor de vormgeving van de ge-
meenschap. Alleen in zo’n context, waarin burgers en maatschappelijke or-
ganisaties de ruimte krijgen hun verantwoordelijkheid waar te maken, kan 
het snijden in overheidsbureaucratie werkelijk doel en betekenis krijgen.

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen

ter	introductie
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1 Met dank aan Hans Borstlap voor het 
meedenken over de opzet van de uit-
gave.
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Veel pensioenfondsen zijn vrijwel failliet. 
Het gaat zo slecht dat in 2011 en in 2012 wordt 
gekort op de pensioenen. Niet met een paar 
procenten: er worden percentages van vijf-
tien procent genoemd. Niet voor een paar 
mensen: het treft vrijwel alle gepensioneer-
den. De pensioenfondsen staan er net zo 
slecht voor als de banken in 2008. Dat is het 
beeld van de toestand in pensioenland dat 
gepensioneerden en anderen hebben.

Anders dan bij de banken, die met miljar-
den overeind werden gehouden, en anders 
dan bij Griekenland, waarbij Nederland voor 
miljardenleningen garant is gaan staan om 
de euro te redden, lijken de pensioenen en 
gepensioneerden vogelvrij.

Bij bezoekers van de Ouderenbeurs die 
ik sprak was het onbegrip groot. ‘Waarom 
is hier geen cda-stand, die was er altijd wel, 
durven ze niet meer?’ De emoties liepen 
daar tijdens discussies hoog op. De boosheid 
groeide. En terecht.

Pensioenfondsen zijn geen sinking gi-
ants. Ze spelen geen piramidespel met onze 

pensioengelden. Integendeel. Het vermogen 
van pensioenfondsen bedraagt 784 miljard 
euro. De reserves zijn nog nooit zo groot 
geweest. Anders dan de banken zijn de pen-
sioenfondsen de gevolgen van de daling van 
de aandelenkoersen door de bankencrisis 
alweer te boven. In 2009 behaalden ze een 
rendement van 108 miljard; hoger dan ooit. 
Deze cijfers werden tegelijk met de berich-
ten over de lage dekkingsgraden bekend. Ze 
zijn tot weinigen doorgedrongen. De actuele 
financiële positie van de fondsen is beter 
dan ooit. Hoe kan het dan dat ze er slecht 
voor staan en dat Nederlanders denken dat 
pensioenfondsen nog maar centimeters van 
de afgrond zijn verwijderd?

• • •
De rekenrente is het antwoord. Pensioen-
fondsen gaan bij iedere nieuwe deelnemer 
verplichtingen aan om over veertig jaar 
pensioen uit te keren. Om de waarde van die 
toekomstige verplichtingen te berekenen, 
moeten er aannames gemaakt worden over 
de inflatie, loonstijgingen, levensverwach-
ting en te verwachten rendementen. Voor 
dat laatste wordt een rekenrente gebruikt. 
Als die laag is, zoals nu, moet er nu meer in 
kas zijn om die toekomstige verplichtingen 

Korten op de pensioenen is 
onacceptabel [ 1 ]

Ja, gepensioneerden zijn niet schuldig 
aan de bankencrisis

door Paul Ulenbelt

De auteur is Tweede Kamerlid namens de sp.
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na te kunnen komen. Als de rente hoog is, is 
er minder geld in kas nodig. De rekenrente 
is nu extreem laag, rond de 2,7 procent. Zo’n 
lage rekenrente voor de lange termijn heb-
ben we in honderd jaar nog niet gehad. Sinds 
2006 zijn pensioenfondsen verplicht om met 
de actuele marktrente te rekenen. Daarvoor 
rekenden ze met een percentage van 4 pro-
cent. 1 procentpunt minder rente is 15 tot 
18 procentpunt minder dekkingsgraad. De 
lage rente is het gevolg van het monetaire 
beleid van de centrale banken. Zij houden 
de rente laag en drukken zelfs geld bij om de 
economie te stimuleren. Velen hebben daar 
voordeel bij. Gepensioneerden niet.

Toen de vaste rekenrente in 2006 werd 
losgelaten merkte cda’er Pieter Omtzigt 
op dat dit kan leiden tot grote fluctuaties 
in dekkingsgraden. Dat klopt, zei minister 
De Geus, de toenmalige minister van Soci-
ale Zaken. We gaan dat oplossen door een 
hogere ‘premievolatiliteit’ toe te staan. Dus 
bij lage dekkingsgraden hoge premies voor 
werkgevers en werknemers en bij hoge dek-
kingsgraden lage premies. Het is nooit de 
bedoeling geweest om lage dekkingsgraden 
bij te sturen door op pensioenen te korten.

Twee jaar geleden stelde de sp al voor om 
niet met de actuele dagrente te rekenen. Dat 
is geen geschikte methode als het gaat om 
het waarderen van langlopende verplich-
tingen. Wij stelden voor om de marktrente 
over de afgelopen vijf tot tien jaar te mid-
delen. Dan zouden de pensioenfondsen wel 
de trend volgen, zonder last te hebben van 
dagkoersen die tot draconische ingrepen 
zouden moeten leiden. We werden wegge-
hoond: we zouden ons met een boekhoud-
truc rijk rekenen. Nu gaan er steeds meer 
stemmen op om een andere methodiek toe 
te passen. Minister Donner van Sociale Za-
ken wil er echter niets van weten. Je kunt de 
regels van het spel niet tijdens het spel ver-
anderen. Tegen Donner zeg ik dan: we doen 

in de Tweede Kamer niet anders. Iedere dag 
verandert de regering of het parlement de 
spelregels. Je kunt van mening verschillen 
over het nut en de noodzaak van vele wijzi-
gingen, daar gaat het politieke debat over. 
Maar laten we eerlijk zijn: als door de ban-

kencrisis de rente laag wordt gehouden om 
de economie te stimuleren, zou het uiterst 
wrang zijn als daardoor gepensioneerden de 
rekening van de crisis moeten betalen.

Minister Donner gebruikt de actuele 
(boekhoudkundige) problemen, waarvan de 
oorzaken helder te traceren zijn, om de gees-
ten rijp te maken voor het einde van het we-
reldwijd geroemde Nederlandse pensioen-
stelsel. Ons pensioensysteem is een juweel 
van het Rijnlandse model; het verdedigen 
waard tegen Angelsaksische invloeden. Te 
verdedigen tegen de neoliberale politiek die 
tot de bankencrisis heeft geleid. Te verdedi-
gen tegen de opvatting dat individueel voor 
de oude dag sparen beter is dan collectief en 
in solidariteit sparen.

Met pensioen gaan is met vakantie gaan. 
Je hoeft immers niet meer te werken. De 
levensverwachting neemt toe. Dat is geen 
probleem, het is een zegen dat we gemid-
deld langer leven en langer gezond leven. 
We hoeven van dat voordeel geen nadeel te 
maken. De hogere levensverwachting geldt 
niet voor de gepensioneerden van nu. Die 
geldt voor de kinderen die nu geboren wor-
den. Zij hebben een langere vakantie in het 
vooruitzicht en zullen daarom meer moeten 
sparen dan hun opa en oma.

Ons pensioensysteem 
is een juweel van het 
Rijnlandse model
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Het korten van pensioenen is een pijnlijke 
ingreep, die de besturen van de pensioen-
fondsen alleen in het uiterste geval zouden 
moeten doorvoeren. Maar voorop staat dat 
de fondsen in staat moeten blijven om zowel 
aan huidige als toekomstige pensioenver-
plichtingen te voldoen. Het oplossen van de 
pensioenproblematiek vraagt om solidari-
teit tussen generaties.

Nederland beschikt over een stevig 
pensioenstelsel. Nergens in de wereld heb-
ben burgers zoveel geld opzijgelegd voor 
hun oude dag. De basis van ons stelsel is de 
volksverzekering aow, die via premies door 
werkenden wordt opgebracht. De tweede 
pijler van het stelsel wordt gevormd door 
collectieve pensioenfondsen, waaraan werk-
nemers en werkgevers een deel van het in-
komen afdragen. We hebben het dus in feite 
over uitgesteld loon. De pensioenfondsen 
worden bestuurd en beheerd door sociale 
partners samen. Daarbovenop staat het 
mensen vrij om individueel te sparen voor 
de oude dag. Deze ‘derde pijler’ is vrijwillig 
en bestaat uit alle inkomensvoorzieningen 

die mensen zelf treffen, zoals lijfrente, le-
vensverzekeringen en inkomsten uit eigen 
vermogen. We zijn als land met dit stelsel 
relatief goed voorbereid op de naderende 
vergrijzing.

Hoewel onze pensioenfondsen beschik-
ken over een recordvermogen – ruim 
780 miljard euro – bevinden steeds meer 
fondsen zich in zwaar weer. In de kern is 
het probleem dat de huidige bezittingen 
onvoldoende zijn om de huidige en toekom-
stige verplichtingen te dekken. Dit komt tot 
uitdrukking in de dekkingsgraad van pensi-
oenfondsen, die minimaal 105 procent moet 
bedragen. Eenvoudig gezegd: als de betref-
fende fondsen op hetzelfde niveau blijven 
uitkeren, dan blijft er voor jongere gene-
raties onvoldoende geld over om diezelfde 
uitkering in de toekomst ook te kunnen ont-
vangen. In de Pensioenwet is vastgelegd dat 
pensioenfondsen met een te lage dekkings-
graad een herstelplan moeten indienen. De 
Nederlandsche Bank (dnb) en de minister 
van Sociale Zaken zien toe op het herstel 
van de dekkingsgraad en kunnen maatwerk 
mogelijk maken (zoals langere herstelter-
mijnen). Voorop staat echter de verantwoor-
delijkheid van de pensioenfondsbesturen 
zelf om hun pensioenkapitaal zodanig te 

door Eddy van Hijum

De auteur is Tweede Kamerlid namens het cda.

Korten op de pensioenen is 
onacceptabel [ 2]

Nee, de problemen mogen niet 
worden afgewenteld op toekomstige 
generaties
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beheren dat zij de verwachtingen met be-
trekking tot de pensioenuitkering voor jong 
en oud waar kunnen maken. In 2009 hebben 
maar liefst 340 pensioenfondsen een her-
stelplan ingediend bij dnb. Diverse fondsen 
hebben daarna besloten tot het aanpassen 
van de indexering. Enkele fondsen hebben 
aangekondigd dat zij wellicht zelfs uitkerin-
gen moeten korten.

• • •
Voor ouderen die hun inkomenspositie niet 
meer actief kunnen verbeteren, komen der-
gelijke ingrepen in het pensioen hard aan. 
Bovendien is het allesbehalve goed voor het 
vertrouwen in het pensioenstelsel wanneer 
blijkt dat de uitkering waarop werd gere-
kend minder zeker is dan verwacht. De pro-
blemen van de fondsen verdwijnen echter 
niet door deze te ontkennen, te relativeren of 
weg te definiëren. We zullen de problemen 
onder ogen moeten zien en de pijn eerlijk 
moeten verdelen tussen de generaties. Par-
tijen die daarbij garanties van de overheid 
eisen, zoals de sp en GroenLinks, wentelen 
de problemen af op de belastingbetaler en 
halen de verantwoordelijkheid weg waar 
deze hoort: bij de pensioenfondsbesturen.

De belangrijkste oorzaak van de pro-
blemen met de dekkingsgraden van de 
pensioenfondsen is de vergrijzing van de 
bevolking. Door de toename van de levens-
verwachting dalen naar verhouding de 
premie-inkomsten en neemt het bedrag 
dat moet worden uitgekeerd toe. Daarnaast 
staat – mede als gevolg van de financiële 
crisis – het beleggingsresultaat van een 
aantal fondsen onder druk. Een derde factor 
is de dalende marktrente, waarmee de pen-
sioensector sinds 2006 moet rekenen. Als 
deze marktrente daalt, dan leidt dat tot een 
stijging van de verplichtingen. Werkgevers 
en werknemers zijn het erover eens dat er 
geen rek meer zit in de premies, met het oog 
op negatieve effecten op de koopkracht en 

de economie. Bij de huidige ambities van 
de pensionfondsen zouden de premies van 
bijna 13 procent van de loonsom moeten stij-
gen naar meer dan 17 procent in 2025.

Diverse commissies, zoals de commis-
sies-Don, Frijns en Goudswaard, zijn op 
basis van deze feiten tot de conclusie geko-
men dat het pensioenstelsel onvoldoende 
toekomstbestendig is. De commissies zien 
echter ook mogelijkheden om het stelsel aan 
te passen en ‘toekomstvast’ te maken. De 
oplossing wordt gezocht in het beperken van 
de pensioenambitie, in het anders omgaan 
met risico’s, of in een combinatie van beide 
eerdergenoemde opties. Daarnaast moet de 
‘governance’ van de fondsen worden verbe-
terd via deskundig bestuur, beter toezicht 
en reële verwachtingen van rendementen. 
Sociale partners hebben in hun pensioen-
akkoord een belangrijke voorzet gegeven 
voor de uitwerking. Het koppelen van de 
pensioenleeftijd aan de stijgende levensver-
wachting is in dit akkoord een belangrijke 
doorbraak. De komende tijd zullen de advie-
zen verder moeten worden uitgevoerd. De 
overheid kan een bijdrage leveren door de 
aow-leeftijd te verhogen en doorwerken – 
ook na de pensioenleeftijd – te stimuleren. 
Dit zal overigens wel gepaard moeten gaan 
met flankerend beleid om de positie van 
werkloze ouderen op de arbeidsmarkt te 
verbeteren.

Bij dit alles is het belangrijk dat pensioen-
fondsen zelf eerlijk en open communiceren 
naar hun deelnemers over de toestand van 
hun fonds en de gevolgen voor pensioen-
aanspraken. Aan transparantie, (tijdige) 
communicatie en verantwoording heeft het 
de afgelopen tijd te veel ontbroken. Soci-
ale partners en de overheid moeten samen 
werken aan het herstel van vertrouwen in 
ons pensioenstelsel. Zonder pijn zal dat niet 
gaan, maar een solidair en robuust pensi-
oenstelsel is en blijft onze inzet.



Een monument voor Franz Kafka in de Joodse buurt in Praag van beeldhouwer Jaroslav Róna 
(zie hiervoor het essay van Alex Brenninkmeijer).



Het mes erin?! 
Snijden in de overheidsbureaucratie
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Gerrit de Jong is lid van de Algemene Rekenkamer en betrokken bij de kernredactie 
van deze uitgave. Jan Prij is redactiesecretaris van Christen Democratische Verken-
ningen.

Pogingen om te snijden in de overheidsbureaucratie en om de 
regeldruk te verminderen zullen alleen succesvol zijn als niet 
botte bezuinigingen centraal staan, maar de herijking van 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgersamenleving, 
markt en staat. Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de 
operatie eerder het karakter van een bevrijdingsactie heeft, 
dan van een dodelijke kaalslag.

door Gerrit de Jong & Jan Prij

Wie durft?

Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad
staan wetten in de weg en praktische bezwaren,
en ook weemoedigheid, die niemand kan verklaren,
en die des avonds komt, wanneer men slapen gaat.

Zijn	deze	beroemde	dichtregels	uit ‘Het huwelijk’ van Willem Els-
schot niet een treffende verklaring van het feit dat het verminderen van de 
overheidsbureaucratie zo moeizaam verloopt? Wetten en regels verstoren 
zowel de droom van een afgeslankt en efficiënt werkend overheidsapparaat 
als de realisering ervan, zo gaat het verhaal.1

Tekenend is wel dat veelal onvermeld blijft dat het in dit gedicht gaat 
om een voornemen van moord, om zo te kunnen ontsnappen uit een huwe-
lijk dat, behalve de nodige kinderen, vooral wroeging baarde. De weglating 
is mogelijk niet zo onschuldig als ze lijkt. Het maakt van het onderwerp op 
slag een ernstige kwestie waar men zich niet al gemakkelijk lacherig van af 
kan maken. Grapjes over ambtenaren die liever lui dan moe zijn, zijn dan 
al snel misplaatst, zeker gezien de toegenomen werkdruk en stress onder 
ambtenaren.2
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Zou bij nadere beschouwing het vermeende gebrek aan succes om de 
overdaad aan regelzucht en de beleidsdrukte aan te pakken misschien 
te maken kunnen hebben met het gegeven dat er daadwerkelijk iets op 
het spel staat? Of met het besef dat er daadwerkelijk iets verloren gaat als 
er rücksichtslos gesneden wordt in het ambtenarenapparaat? Scherper 
gesteld: wie of wat wordt er precies ‘doodgeslagen’ als we de overheidsbu-
reaucratie te lijf gaan?

Inzet	van	dit	nummer

De inzet van deze cdv is inderdaad dat er daadwerkelijk iets op het spel 
staat.

Veel pogingen om de overheid te verbouwen, lijken erop gericht het ap-
paraat efficiënter te laten werken. Het is echter de vraag of hiermee het mes 
wel diep genoeg gestoken is. De belangrijkste kwestie is niet: hoe kan de 
overheid de dingen efficiënter doen? maar: doet ze eigenlijk wel de goede 
dingen? Het onvermogen van de politiek om deze vraag, die boven die van 
efficiëntie uitstijgt, te agenderen en te beantwoorden, verklaart wellicht 
ook de weemoedigheid waarmee men de vele pogingen in het verleden om 
de overheidsbureaucratie aan te pakken, kan beschouwen.3

Ook binnen de bureaucratische logica kunnen we de vraag naar de zin-
nigheid van de zo efficiënt mogelijk te bereiken doelen moeilijk beant-
woorden. Weber, de geestelijk vader van het bureaucratische archetype, 
vergelijkt onze moderne organisaties zelfs met ‘ijzeren kooien’.4 De mo-
derne cultuur kwam in Webers visie naar voren als het toppunt van ratio-
naliteit en irrationaliteit; tegenover het ongekende vermogen om doelma-
tig en efficiënt te werk te gaan, staat het onvermogen om de doeleinden 
zelf kritisch aan bepaalde fundamentele en overkoepelende waarden te 
toetsen.5 Wat werkelijk op het spel staat is de durf om die waardegeladen 
vraag wel te stellen en die toetsing wel te laten plaatsvinden.

Het is natuurlijk nuttig om na te gaan hoe een doelmatiger inzet van 
overheidsoptreden kan worden vormgegeven, maar op deze wijze komen 
wij niet toe aan het echte vraagstuk: wat is ten principale de overheidsver-
antwoordelijkheid en wat niet (meer)? Zijn er nog politieke partijen en po-
litici die krachtig de stelling durven te betrekken dat bij bepaalde proble-
men niet de overheid de aangewezene is om op te treden, maar dat burgers 
en organisaties zelf hun verantwoordelijkheid moeten nemen? Er is de 
laatste decennia sluipenderwijs een gewenning ontstaan om deze principi-
ele vraag niet (meer) te stellen. In de zorg, het onderwijs, de volkshuisves-
ting, de sociale zekerheid is de grens tussen de verantwoordelijkheid van 
enerzijds de overheid en van anderzijds individuen en maatschappelijke 
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organisaties vervaagd. Die grens is voortdurend opgeschoven in de rich-
ting van de overheid, die zich inmiddels zelfs intensief is gaan bemoeien 
met de interne bedrijfsvoering van maatschappelijke organisaties.6 Ook 
christendemocratische politici hebben zich in deze trend laten meezuigen 

en dikwijls geen kans gezien krach-
tig en principieel stelling te nemen.

Wat er moet gebeuren is mis-
schien nog het best verwoord in het 
slotgesprek van deze uitgave met 
Roel Bekker, Gerrit de Jong en Jan 
Schinkelshoek. ‘Maak het politieke 
domein een kopje kleiner en daar-
door sterker’, zo luidt daar het eens-
luidende en op het eerste gezicht 

wat paradoxale advies. Wanneer de politiek minder zelf regelt, ontstaat er 
ruimte voor het publieke en private domein om op creatieve en innovatieve 
wijze aan de slag te gaan. Natuurlijk gaan er dan dingen fout en ontstaan 
er verschillen. So what? Alsof bij overheidsoptreden alles goed gaat. Zijn 
overheidsregels er niet allereerst voor om de toegankelijkheid van (basis)
voorzieningen en de kwaliteit ervan te waarborgen?

Het	wegschuiven	van	verantwoordelijkheid

Veel van onze moderne bureaucratische systemen zijn doorgeslagen. Ook 
de regeldrift van de overheid is daar een voorbeeld van. Regels produceren 
vooral ‘morele onverschilligheid’ en zijn bij uitstek in de staat de verant-
woordelijkheidsvraag uit de weg te gaan. Er loert daarbij een zeker gevaar 
van learned irresponsibility.7 In het interview met Alexandrien van der 
Burgt-Franken van de Stichting Beroepseer in deze uitgave vindt u daar 
voorbeelden van. Wanneer regels of regelsystemen de overhand nemen 
komt er ruimte voor wat Govert Buijs ‘het bureaucratische kwaad’ noem-
de.8 Wanneer officiële regels of targets de enige kaders zijn, vindt geen 
oefening in eigen morele oordeelsvorming plaats, is er minachting voor 
het primaire proces en worden afwijkende geluiden geëlimineerd. Om het 
eigene van maatschappelijke organisaties goed in beeld te krijgen is daar-
om volgens hem een andere taal nodig. Zowel Buijs als Van der Burgt-Fran-
ken  ziet veel in het ruimte geven voor professionele logica en beroepstrots. 
Meer nog dan door de efficiëntie, logica van markt of de regellogica van de 
staat kan het vooropstellen van klassieke burgerwaarden als roeping, ver-
antwoordelijkheid en maatschappelijk besef mensen winnen om zich met 
bezieling voor de samenleving in te zetten.

Wanneer de politiek minder 
zelf regelt, ontstaat er ruimte 
in de samenleving om op 
creatieve en innovatieve wijze 
aan de slag te gaan
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In plaats van vol in te zetten op deze verantwoordelijkheidsdragende 
krachten, werkt op verschillende niveaus (in de politiek, de samenleving, 
organisaties en bij burgers) het afschuiven van verantwoordelijkheid door. 
In verschillende artikelen uit deze bundel worden hier en passant voor-
beelden voor aangedragen. Zo wijzen politici er wel op dat ze niets aan de 
regeldruk kunnen doen ‘omdat de regels van Europa komen’. En organisa-
ties ontwijken vaak de verantwoordelijkheid om keuzes te maken door te 
stellen dat ze door de concurrentiepositie gedwongen worden tot een be-
paalde koers. Ook burgers hebben boter op hun hoofd, volgens de bijdrage 
van Marco Wilke in deze cdv. Zij eisen geluk en zien daarbij niet zozeer 
zichzelf als de eerst aangewezene om daar wat aan te doen.9 In plaats daar-
van moet een van links of rechts interveniërende overheid die garantie 
bieden. Want de ‘pech moet weg’, conform de heersende tijdgeest die met 
ongeluk geen raad weet.10

De	kramp	van	de	zwemmer

Wat schuilt er achter dit wegschuiven van verantwoordelijkheden?
Mensen doen alsof ‘het goede leven’ maakbaar is, maar ervaren tegelij-

kertijd dat het werkelijk goede niet in onze handen is. Hoe meer we naar 
beheersing van het totale leven streven, hoe meer we het gevoel hebben dat 
we de regie over het eigen leven verliezen. We ervaren dat we slechts een 
klein radertje zijn in een machinerie aan machten en krachten die we zelf 
niet kunnen beheersen. Het is alsof we een wat angstige samenleving zijn 
geworden, vooral gericht op het behoud van wat we hebben. Men hoeft het 

evangeliewoord ‘wie zijn leven wil 
behouden, die zal het verliezen, en 
wie zijn leven verliest, die zal het 
redden’ niet ten volle te beamen om 
toch in te kunnen zien dat we op 
basis van zo’n houding onszelf be-
hoorlijk in de weg kunnen zitten.

Om onszelf te beschermen en 
veilig te stellen lijkt de samenle-
ving welhaast gevangen in een be-

nauwde mentale kramp – als een zwemmer in de oceaan die opeens over-
vallen wordt door de vrees dat hij niet kan zwemmen, en zich in zijn angst 
vastgrijpt aan het enige houvast dat hij kan vinden: zijn eigen been. En dat 
terwijl om meer bewegingsvrijheid te krijgen het loslaten van het eigen 
been het enige is wat hij zou moeten doen – alleen zo ontstaat meer ruimte 
om adem te halen en kan hij oog krijgen voor de wereld om hem heen.

Om onszelf te beschermen 
en veilig te stellen lijkt de 
samenleving welhaast 
gevangen in een benauwde 
mentale kramp
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Ook Berend Kamphuis (voorzitter van het College van Bestuur van 
cvo Zuid-West Fryslân) benadrukt, in een tweegesprek met Koos van der 
Steenhoven (secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap) in deze uitgave, dat de samenleving gevangenzit in 
onzekerheid. Men durft niet meer goed op het eigen professionele oordeel 
te vertrouwen. Abstracte kennissystemen moeten die zekerheid weer ver-
schaffen door via een proces van voortdurende monitoring de boel in de 
gaten te houden. Maar deze systemen vergroten de onzekerheid en het risi-
comijdend gedrag alleen maar, en ze perken de eigen speelruimte van han-
delen verder in door de vloed aan regelgeving, procedures en codes die er 
het permanente gevolg van is. Volgens Kamphuis zal er fors geïnvesteerd 
moeten worden in het vermogen om samen te werken op basis van wat hij 
‘normatieve professionaliteit’ noemt.

Voor burgers bestaat evenzeer het gevaar om zelf onvoldoende te in-
vesteren in samenwerking en gemeenschapsvorming. Zij zien de wereld 
om hen heen als een bedreiging omdat vreemden het van hen overnemen. 
Volgens Govert Buijs, in een recente lezing op het Christelijk Sociaal 
Congres, hebben ze last van verschillende vormen van vervreemding:11 
institutionele vervreemding, vervreemdende grootschaligheid, waarin 
niemand aanspreekbaar en niemand bereikbaar is; vervreemdend leider-
schap in bedrijven en organisaties, van vervreemdende politiek, van een 
vervreemdende woonomgeving met hufterige omgangsvormen en van 
globaliseringsvervreemding. Volgens deze analyse is de aantrekkelijkheid 
van Wilders voor veel kiezers hierin gelegen dat bij hem ‘de anderen’ (en 
‘de’ islam) als een abstracte gemeenschap de schuld van deze vervreem-
ding krijgen. Burgers hoeven hierdoor zichzelf niet aan te pakken en hun 
eigen onvermogen om gemeenschap te stichten onder ogen te zien. Ook op 
deze wijze wordt de vraag naar de eigen verantwoordelijkheid ontlopen. 
Het gevoel van veiligheid en controle over het eigen leven zal men er zeker 
niet door terugkrijgen.

De	bloedsomloop

Als we een economisch en sociaal vitale samenleving willen opbouwen, 
zullen we ieders bijdrage daarin nodig hebben en zal iedereen daarin zijn 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Meer nog dan angst zal vertrouwen 
daarbij het uitgangspunt moeten zijn. In een recent rapport van het We-
tenschappelijk Instituut voor het cda wordt vertrouwen niet voor niets de 
bloedsomloop van de samenleving genoemd.12 Volgens de filosofe Hannah 
Arendt zijn vertrouwen en het vermogen beloftes te doen en te houden 
belangrijke principes om met de per definitie onvoorspelbare gevolgen 
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van het menselijk handelen om te kunnen gaan.13 In plaats van te proberen 
het handelen zo veel mogelijk weg te organiseren door het te binden aan 
allerlei geconditioneerde en gemiddelde vormen van gedrag, zouden we er 
veel beter aan doen afspraken te maken over wat we over en weer van elkaar 
verwachten. In plaats van het uitvaardigen van voorschriften zouden we 
los moeten laten en ruimte moeten geven.14 Alleen het achteraf elkaar aan-
spreken en afrekenen op de realisatie van verantwoordelijkheden is dan 
aan de orde. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat in het publieke domein 
ziekenhuizen, de ns en de scholen weer vrijheid, vertrouwen en verant-
woordelijkheid terugkrijgen en alleen achteraf op resultaten en kwaliteit 
worden afgerekend. Vele vergunningen, protocollen en bouwvoorschriften 
kunnen dan zo de prullenbak in.

Kan	ik	er	wat	aan	doen?

Volgens de analyse in dit nummer zijn veel vormen van regelgeving, pro-
tocollen en voorschriften het resultaat van afgeleerde durf om persoonlijk 
verantwoordelijkheid te nemen. Maar volgens de christendemocratische 
visie op de samenleving komen mensen pas werkelijk tot bloei als ze de 
benauwde ik-kramp van de zwemmer overwinnen, hun eigen been loslaten 
en vertrouwend op hun unieke zwemvermogen de oceaan over gaan. Om 
mensen in staat te stellen in verschillende sferen verantwoordelijkheid te 
dragen, kan de politiek er niet omheen de vraag naar de juiste verantwoor-
delijkheidsverdeling tussen overheid, markt en burgersamenleving te stel-
len. Zeker bij de bestrijding van vervreemdende (overheids)bureaucratie is 
dat het geval.

Daarbij moeten burgers het eigen handelen eveneens kritisch bezien. 
Burgers kunnen de overheid niet simpelweg als een geluksmachine be-
schouwen. Ook kan men de overheidsbureaucratie niet simpelweg de 
schuld geven van de regeldruk voor professionals, zoals de bijdrage van 
Jasper Sterrenburg laat zien. Gelukkig zijn er wel degelijk remedies tegen 
bureaucratisch onbehagen mogelijk, waarbij burgers en professionals zelf 
een belangrijke rol kunnen spelen.15 Ook de overheid zelf kan door slimme 
verbindingen met haar burgers te leggen het bureaucratisch ongemak sterk 
verminderen en daarmee het vertrouwen in haar handelen vergroten.16

Botte	bijl	en	scherp	mes

Het komende kabinet (van welke samenstelling dan ook) staat aan de voor-
avond van ingrijpende bezuinigingen. Het overheidsapparaat zal daarbij 
vermoedelijk een van zijn voornaamste doelen zijn. Zonder een overtui-
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gende visie op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheid, markt 
en burger zal dat niet gaan.

Wanneer het alleen gaat om het bij elkaar sprokkelen van geld, dan is 
de operatie gedoemd te mislukken. Er is behoefte aan een scherp mes dat 
weloverwogen wordt gehanteerd, niet aan een botte bijl. Christendemocra-
tische beginselen als de soevereiniteit in eigen kring en het subsidiariteits-
beginsel moeten daarbij als richtsnoer dienen. Het beginsel van de soeve-
reiniteit in eigen kring is een vrijheidsbeginsel dat er vanuit gaat dat de 
kringen krachtig genoeg zijn om zaken, conform de eigen logica op te pak-
ken, te organiseren en te verbeteren. Het subsidiariteitsbeginsel geeft daar-
naast als ordeningsbeginsel optimaal ruimte aan lager gelegen organen, 
geledingen, aan mensen. Decentrale verbanden in de private sfeer gaan 
dan boven publieke centrale organen en oplossingen. Het terugdringen van 
de overheidsbureaucratie en bureaucratie binnen grote maatschappelijke 
organisaties is daarmee niet primair gericht op het binnenhalen van geld, 
maar op het nemen van verantwoordelijkheid op alle niveaus in de samenle-
ving. Ieder mens heeft de morele plicht verantwoordelijk te handelen, maar 
het gaat er daarbij óók om ieder mens voor die taak voldoende toe te rusten. 
Alleen zo kunnen we ervoor zorgen dat de operatie eerder het karakter van 
een bevrijdingsactie heeft, dan van een dodelijke kaalslag.
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Aan rapporten en grootse voornemens om tot afslanking van 
de overheid te komen geen gebrek. Toch is deze de afgelopen 
dertig jaar fors uitgedijd in plaats van gekrompen. Hoe kan 
dat nu? Behalve de opvallend geringe belangstelling voor de 
daadwerkelijke effecten van de afslankingskuren springt 
vooral in het oog dat politici niet duidelijk durven te kiezen.

door Arthur Ringeling

De centrale overheid in de 
verbouw

Een	kleine	geschiedenis

Sinds decennia wordt er aan de centrale overheid gesleuteld. We kunnen 
als startpunt 1971 nemen. Dan verschijnen er voorstellen van de commissie 
Interdepartementale Taakverdeling en Coördinatie, in de wandeling de 
commissie-Van Veen genoemd. We hebben er de coördinerend bewinds-
persoon aan te danken, later door Jan de Koning als ‘een beklagenswaardi-
ge figuur’ getypeerd. Zeven jaar later werd een nieuwe poging gedaan met 
de Ministeriële Commissie Interdepartementale Taakverdeling en Coördi-
natie, die tot weinig leidde. Drie jaar later werd de Commissie Hoofdstruc-
tuur Rijksdienst ingesteld, beter bekend als de commissie-Vonhoff. Er 
moesten hoofdbeleidsgebieden worden gevormd – niet meer dan vijf, dan 
kon er ook een overzichtelijk kernkabinet worden gevormd. In 1982 volgde 
de benoeming van Tjeenk Willink als regeringscommissaris voor de Reor-
ganisatie van de Rijksdienst in de periode 1982-1986 om de inzichten van de 
commissie uit te werken. Maar de actualiteit van zijn inspanningen werd 
verminderd door wat er in dezelfde periode in politiek opzicht gebeurde.

De pleitbezorger van een kleinere en goedkopere overheid was het 
eerste kabinet-Lubbers (1982-1986). Er werd hoog ingezet. Het begrotings-
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tekort moest worden verminderd. Daartoe zette het kabinet in op een Her-
overweging van overheidsuitgaven. In het kader daarvan verschenen in 
tien jaar meer dan 130 rapporten waarin voorstellen tot ombuiging van de 
overheidsuitgaven werden gedaan.1

Bij deze ingreep bleef het niet. De overheid moest ermee ophouden be-
paalde taken zelf te doen. Bepaalde activiteiten konden beter aan de markt 
worden overgelaten, en als iets wel een overheidstaak moest blijven dan 
was het nog maar de vraag of de taak door een overheidsorganisatie moest 
worden uitgevoerd. Marktpartijen konden dat menigmaal beter en vooral 
goedkoper. Privatisering was een tweede manier om de kosten van de pu-
blieke sector naar beneden te krijgen.

Het kabinet-Lubbers i had een derde manier voor ogen om tot een klei-
nere en goedkopere overheid te komen, namelijk de vermindering van het 
aantal personeelsleden bij de overheid. Elk jaar van haar regeerperiode 
moest daar twee procent van af. Dat beleidsvoornemen werd de tweepro-
centsoperatie genoemd.

Efficiencywinst zou ook worden geboekt door de centrale overheid an-
ders te organiseren. Een paar jaar eerder had de commissie-Vonhoff daar-
voor al plannen op tafel gelegd, maar het nieuwe kabinet wenste opnieuw 
naar de plannen te kijken.

Een vijfde manier om het budget van het Rijk te ontlasten was om de 
uitvoering van taken over te dragen aan andere overheidsorganisaties. Na-
tuurlijk, in dat geval nam het budget van die andere organisaties toe, maar 
provincies en gemeenten hadden steeds naar voren gebracht dat zij het be-
ter en goedkoper konden. Dit was hun kans, maar zij kregen er dus minder 
geld voor dan het Rijk er tot op dat moment aan uitgaf. De decentralisatie 
ging in veel gevallen gepaard met een budgetkorting van zo’n tien procent.

Ten slotte was er de deregulering; we noemden die lijn van een andere 
aanpak bij de overheid al. Centraal stond het verminderen en vereenvou-
digen van overheidsregelingen. ‘Dit land gaat gebukt onder een stortvloed 
van regels’, vertolkte Lubbers dit inzicht.

Bij elkaar werden deze projecten later als de Grote Operaties aange-
duid.2 Gezamenlijk moesten zij leiden tot stevige vermindering van de 
budgettaire problemen van de overheid. Bovendien moest de plaats die de 
overheid in de samenleving innam veranderen. Die plaats moest minder 
centraal worden en aan de markt moest meer ruimte worden gegeven. Niet 
regelgeving, maar het marktmechanisme moest de distributie van goede-
ren en diensten sterker gaan bepalen. Publieke goederen kregen daarmee 
een meer privaat karakter.

Er zouden nog vele commissies volgen. De commissie-Deetman (1991) 
probeerde het politiek-bestuurlijke bestel te verbeteren. De commissie-
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Wiegel stelde in 1992 voor kerndepartementen te gaan maken. Het kwam 
er niet van. De commissie-Sint maakte in 1995 duidelijk dat er wel wat te 
voortvarend was verzelfstandigd. Aan het begin van deze eeuw stond de re-
ductie van het overheidspersoneel weer op de rol. Het kabinet-Balkenende 
ii kwam in 2003 met het programma Andere overheid. In 2008 werd door het 
derde kabinet-Balkenende de nota Vernieuwing van de Rijksdienst uitge-
bracht. Aan grootse voornemens, en we gaven niet meer dan een selectie, 
geen gebrek.3

Waarom	gaan	de	grote	operaties	zo	moeizaam?

Wij zijn nu zo’n dertig, veertig jaar later. Dat is een mooie lange peri-
ode. Als zich tendensen voordoen, moeten zij in een dergelijke periode 
zichtbaar worden: zo’n lange periode heeft het voordeel dat er een beetje 
afstand kan worden genomen van de dagkoersen of de winst op de korte 
termijn. Wat is er van die ambities uit het begin van de jaren tachtig te-
rechtgekomen? Is het aantal ambtenaren op het niveau van het Rijk ver-
minderd? Is het overheidsbudget in de loop van de tijd verminderd? Heeft 
de vernieuwing van de Rijksdienst meer opgeleverd dan de Algemene 

Bestuursdienst en een Rijkslogo? 
En zo ja, wat dan wel? Alleen het feit 
dat veel van die thema’s al zo’n tijd 
spelen zou ons wat achterdochtig 
over de resultaten moeten maken.

Want het verhaal van de vernieu-
wing van de Rijksdienst kan nog 
altijd worden gehoord. De melodie 

van de vermindering van de regelgeving ook. Departementen moeten wor-
den samengevoegd. Het aantal ambtenaren dient kleiner te worden. De 
heroverweging van overheidstaken is bijna constant voortgegaan en kreeg 
in 2010 weer een heel nieuwe invulling.

Mijn conclusie is dat in de afgelopen dertig jaar het aantal werknemers 
verbonden aan de centrale overheid eerder is verdubbeld dan vermin-
derd.4 De Heroverwegingen zijn recent herhaald met de twintig ambtelij-
ke rapporten met voorstellen voor de bezuinigingen op de Rijksbegroting. 
Van Witteloostuin maakt duidelijk dat de deregulering als een mythe moet 
worden beschouwd door op een drietal beleidsterreinen de wetsregels te 
gaan tellen.5 En zijn inzicht kan nog worden versterkt door niet alleen naar 
wetten en algemene maatregelen van bestuur te gaan kijken, maar ook 
naar de uitvoeringsregels die worden gehanteerd door uitvoerende organi-
saties, of ze nu publiek of privaat zijn.

In de afgelopen dertig jaar 
is het aantal werknemers bij 
de centrale overheid eerder 
verdubbeld dan verminderd
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Er zijn ook andere opvattingen. Van der Steen en Van Twist bijvoorbeeld, 
komen tot het inzicht dat de Rijksoverheid in de afgelopen dertig jaar flink 
is veranderd.6 En dat is waar. Dat deelt die organisatie met andere organi-
saties en met de samenleving als geheel. Je zou dat maatschappelijke ont-
wikkelingen kunnen noemen. Natuurlijk zijn daar beslissingen, op welk 
politiek of ambtelijk niveau ook, over gevallen. Maar die ontwikkelingen 
zijn maar voor een klein deel het gevolg van grote operaties en de plannen 
die we eerder noemden. Grote zekerheid daarover hebben wij overigens 
niet. Onderzoek ernaar is partieel. Helaas heeft de Algemene Rekenkamer 
nagelaten om beleidsevaluaties van de Grote Operaties uit te voeren. Voor 
die organisatie had de vraag of de departementen de regeltjes wel goed 
volgden kennelijk een hogere prioriteit. Hoe zou dat eigenlijk komen, dat 
matige succes van die grote voornemens?

De operaties waren te ambitieus
De meest voor de hand liggende verklaring is dat de ambities te hoog wa-
ren. Ambities zijn prima, maar dan moeten ze wel gerealiseerd kunnen 
worden. Tot het onmogelijke is immers niemand gehouden, ook overheden 
niet. Maar dat argument leidt onmiddellijk tot een vervolgvraag: waarom 
worden de doelstellingen dan zo hoog gesteld? Had het niet een onsje min-
der gekund? Leidt de politiek aan een gebrek aan bescheidenheid door zo 
hoog in te zetten? ‘Dat was in de jaren zeventig zo’, is de standaardreactie. 
Maar kennelijk, moet uit de beschreven geschiedenis worden geconsta-
teerd, is het in de decennia daarna niet minder geworden, eerder meer. 
‘Piece-meal engineering’ haalt de voorpagina’s of nova niet. Hoe hoger de 
ambities, hoe meer aandacht, zou de verklaring kunnen zijn.

De redenering gaat overigens maar voor een deel op, want het budget 
is slechts tot op zekere hoogte en mede dankzij een gunstige conjunctuur 

beter in de greep gekomen. Dan 
moeten er geen crises komen, want 
dan is het verhaal snel over.

En er is geprivatiseerd en ge-
decentraliseerd, het valt niet te 
ontkennen. Daar moeten we ech-
ter wel meteen aan toevoegen dat 
de grenzen aan de privatisering 

snel in zicht kwamen. Zeker, het openbaar vervoer, de nutsbedrijven, 
de telecommunicatie zijn voor een belangrijk deel verkocht. Het was 
een prima middel om gaten in de begroting te dichten – of om er, zoals 
sommige provincies, heel rijk van te worden. Een belangrijk deel van het 
discours over privatisering gaat nu over de grenzen ervan: de zeggen-

De vraag blijft of de 
beleidsmakers hun eigen 
interventievermogen niet 
overschatten
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schap die resteert, en de rijkdom in de geprivatiseerde sector die er het 
gevolg van is.

Toen de glamour van de privatisering af was, niet in het minst omdat er 
voortdurend politieke discussies uit voortvloeiden, werden er meer zelf-
standige bestuursorganen gevormd. Toen ook die organisatievorm aanstu-
ringsproblemen opleverde, kwamen de agentschappen meer in zwang. De 
aansturing werd vergezeld van regels en toezicht. Maar de vraag blijft of de 
beleidsmakers hun eigen interventievermogen niet overschatten.

We werden tegengewerkt
Een volgende verklaring is dat de inzichten wel juist waren, maar dat ver-
volgens de tegenwerking begon. In de eerste plaats was er natuurlijk verzet 
van de ambtenaren en in hun kielzog de ambtenarenbonden. Zij hebben 
tegengewerkt en getraineerd om de reductie van budgetten en formaties te 
ontlopen. De departementen zijn extern gaan inhuren toen de eigen for-
maties kleiner werden en zij zelf minder kennis in huis hadden. Ze hebben 
zelfstandige bestuursorganen gevormd, omdat die niet meetelden in de 
ambtelijke formatie toen zij hun personeelsaantallen moesten verminde-
ren (het laatste is overigens verleden tijd). Dat was vindingrijk. Deloyaliteit 
kan de ambtelijke organisatie door de bank genomen moeilijk worden ver-
weten. Bovendien is de argumentatie dat het openbaar bestuur de laatste 
dertig jaar steeds hiërarchischer is geworden aanzienlijk sterker.7 De poli-
tiek heeft niet minder, maar meer te zeggen gekregen. Zij eiste het primaat 
op en werd op haar wenken bediend.

Daarnaast was er weerstand van andere maatschappelijke groeperin-
gen, doelgroepen die van regelingen afhankelijk zijn. Die oppositie is seri-
euzer. Bedrijfsleven en boeren verliezen niet graag hun opdrachten en sub-
sidies. Burgers raken niet graag hun uitkeringen kwijt. Voorstellen daartoe 
kunnen op flinke tegenstand rekenen. Maar maatschappelijke organisaties 
zijn divers genoeg om voor- en tegenstanders van dergelijke maatregelen 
te kennen. Zij voegen zich met politieke partijen in het publieke debat. 
Hooguit zijn de regeringsplannen geformuleerd met onvoldoende kennis 
over hoe de plannen ontvangen zouden worden.

De operaties hadden vooral symbolische betekenis
De Amerikaanse psycholoog Edelman is de voornaamste vertegenwoordi-
ger van de stroming die de symbolische kant van de politiek benadrukt.8 
Van Twist legt de nadruk op de verbale kant van het bestuur. Zo kunnen 
wij ook kijken naar die aankondigingen van het verbouwen van de centrale 
overheid:9 als uitingen van voornemens, als formuleringen die een ideaal-
toestand schetsen zonder dat zij direct de bedoeling hebben om gereali-
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seerd te worden. De voorstellen tot het verbouwen van de centrale overheid 
zijn een uiting van politieke retoriek. De beleidsmakers die dergelijke 
tekst produceren, geven er blijk van dat zij problemen onderkennen en 
weten wat er moet gebeuren, en maken duidelijk zich daarvoor in te wil-
len spannen. Beleid is taal, politiek gaat over imago’s. En de resultaten zijn 
geen stevig onderwerp in het politieke discours. Bovendien bekleden de 
betrokkenen tegen de tijd dat die resultaten boven water komen als het ge-
volg van de carrousel van de Algemene Bestuursdienst een andere functie.

Beschouw deze benadering niet louter als een cynische kijk op het 
politieke bedrijf. Met imago’s wordt ook vertrouwen gekweekt. Zonder 
vertrouwen gaat het niet; in de economie niet, in de politiek niet. Burgers 
moeten ervan overtuigd worden dat het bestuur bij de gezagsdragers 
in goede handen is. De aankondiging dat het eigen huis zal worden ver-
bouwd, draagt aan dat imago bij. En bovendien verandert er ondertussen 
ook wat, want bij dergelijke processen betrokkenen reageren op uitgespro-
ken beleidsvoornemens. Voornemens tot budgetkortingen roepen reacties 
op. De aankondiging van een personeelsreductie bij de overheden doet 
werknemers naar andere functies omzien.

En Brussel dan? Dat zorgt voor al die regels
Het is een tijdlang de standaardreactie geweest: ‘Wij kunnen er weinig aan 
doen; al die regels komen uit Brussel.’ Dat is ongeveer dezelfde houding 
als gemeentebesturen tegenover hun burgers hanteren: ‘Den Haag schrijft 
ons dat voor.’ Met dit belangrijke verschil dat de Rijksoverheid er in Brus-
sel zelf bij zit. Dus is het een beetje een argument van het type ‘de hond 
die in zijn eigen staart bijt’. Want als je zo tegen die regels uit Brussel bent, 
waarom doe je er dan niets aan?

Het argument is bovendien niet juist. Het was in dit decennium ge-
bruikelijk te roepen dat minstens de helft van de regels een Brusselse 
oorsprong hadden, zo niet nog meer. Daar is onderzoek naar gedaan. De 
Jong en Herweijer kwamen op ongeveer vijftien procent.10 Onderzoek van 
Bovens c.s. kwam wat hoger uit,11 maar meer dan een kwart werd het niet. 
Dit argument is dus lang zo sterk niet als beleidsmakers ons soms willen 
doen geloven.

Tegenstrijdige voornemens
De wens tot decentralisatie, privatisering, verzelfstandiging, op afstand 
zetten heeft een interessant gevolg gehad, namelijk een geweldige hoeveel-
heid regelgeving. Andere overheden, publiek-private samenwerking, se-
mipublieke organisaties, zijn bedolven onder de regels. De Wetenschappe-
lijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) heeft er een kritisch verhaal over 
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geschreven, maar het heeft niet veel geholpen.12 Politici en ambtenaren die 
in existentiële onzekerheid verkeren willen namelijk maar één ding: greep 
op de zaak houden. Laten zien dat zij een centrale rol vervullen, dat zij het 
voor het zeggen hebben, of – zoals een Kamerlid het ooit formuleerde – dat 
zij het land besturen.

Hoe komt dat? Dat komt doordat politici en departementen niet kunnen 
loslaten. Omdat een Kamer die vindt dat zij vooral een controlerende taak 
heeft daartoe aanleiding geeft. Want iedereen, de ministers voorop, dekt 
zich in. Dus overdragen van taken, prima. Maar wel onder voorwaarden, 
tot en met de ‘plafonnering’ van het salaris van het management toe.

Natuurlijk hebben de beleidsmakers wel door dat zij een hoop regels 
produceren, maar daar hebben zij een oplossing voor gevonden: ze vervan-
gen al die fijnregeling door een abstracte norm. Westerman geeft in een 
boeiend verhaal over de onmogelijkheid van deregulering een voorbeeld 
uit de zorg.13 De norm dat ziekenhuisbedden minstens tachtig centimeter 
van elkaar moeten staan en nog een hele stapel andere regels worden ver-
vangen door de regel dat sprake moet zijn van ‘goede zorg’. Mooi, denk je 
dan, dat is toch een flinke opruiming. Maar iedereen vergeet welke stapels 
regels er vervolgens nodig zijn om die norm te specificeren. Want wat bete-
kent dat, ‘goede zorg’? Als de sector of de daaronder vallende organisaties 
daar zelf niet uitkomen, dan doet het Ministerie of de Inspectie voor de 
Volksgezondheid dat wel. Of andere toezichthouders – want de laatste de-
cennia zijn de bestuursprocessen volgestroomd met toezicht en controle, 
en met de organisaties die dat toezicht en die controle moeten uitoefenen. 
Docters van Leeuwen heeft dat ooit controlitis genoemd: de bijna ziekelijke 
neiging om elk risico zo veel mogelijk uit de weg te gaan door alles en nog 
wat te controleren.14 In de praktijk wordt controle op controle gestapeld.

Daarmee krijgt de discussie over taken en organisatie van de centrale 
overheid iets tweeslachtigs: enerzijds worden er forse uitspraken gedaan, 
anderzijds lijken de resultaten bijna van secundair belang. Dat is vreemd, 
want wie het primaat opeist, zou toch ook trots de successen moeten uit-
venten. Een verklaring zou kunnen zijn dat politici diep onzeker zijn over 
hun voornemens. Ze snijden de ene dag in taken en organisatie en formu-
leren de volgende dag nieuwe opdrachten en stellen nieuwe regels vast.

Het was anders allemaal nog veel erger geweest
‘Als wij niet ingegrepen hadden, zou de begroting nog veel hoger, het 
aantal ambtenaren nog veel groter en de regeldruk nog veel zwaarder zijn 
geweest’, luidt de bewering. Sociale wetenschappers staan bij dit argument 
altijd een beetje met lege handen. De ‘what if ’-vraag is niet hun sterkste 
punt. Economen dachten dat ze deze bewering wel konden controleren, 
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maar inmiddels weten zij beter. Het zou best waar kunnen zijn dat de 
Rijksdienst er nog veel erger voor zou staan, maar weten doen we het niet. 
We kunnen het vermoeden.

Eén ding weten we wel: een diepgaande discussie over wat de centrale 
overheid wel en wat zij niet doet, is nooit gevoerd. Welke taken we wel tot 
het publieke domein rekenen en welke niet, is geen thema dat in het hart 
van het politieke discours heeft gelegen. En geen van alle Heroverwegings-
rapporten, uit de jaren tachtig of van later datum, geeft er een antwoord 
op. De discussie is voor politici bedreigend, want de implicatie is het ma-
ken van keuzen, en expliciete keuzen werken electoraal zelden goed uit: 
je vervreemdt er potentiële aanhang mee. Bovendien ontbreekt het steeds 
meer aan een politiek beoordelingskader op basis waarvan de discussie 
zou kunnen worden gevoerd, laat staan dat die beoordelingskaders tegen-
over elkaar worden geplaatst. De discussie over taak en plaats van de over-
heid is naar haar aard een sterk ideologische discussie. Het past slecht in 
de politieke cultuur van ons land om dat discours voluit te voeren.
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Opening the black box

Er wordt in de publieke opinie en in de politieke discussie 
vaak in algemene, abstracte termen gesproken over de 
noodzaak van het verminderen van het aantal ambtenaren 
in het openbaar bestuur. Maar over het aantal ambtenaren, 
waar ze werken en wat ze doen, bestaat nauwelijks een goed 
beeld. Is het niet eerst nodig dat wel inzichtelijk te maken?

door Evert Jan van Asselt & Marijke Morsink-Dannenberg

Elementaire	feiten	over	de	omvang	van	de	overheidsbureaucratie

Bij veel mensen bestaat het beeld dat Nederland te veel ambtenaren telt, 
maar hoeveel ambtenaren zijn er eigenlijk? De ambtelijke dienst van de 
overheid lijkt veel op een black box. Wordt het niet eens tijd de black box te 
openen door de Rijksoverheid cijfermatig in beeld te brengen?

Allereerst moet helder zijn wie zichzelf ambtenaar mogen noemen. Vol-
gens de definitie van de Ambtenarenwet is een ambtenaar een natuurlijk 
persoon die is aangesteld om in de openbare dienst werkzaam te zijn. Tot 
de openbare dienst behoren alle diensten en bedrijven die door de staat en 
de openbare lichamen worden beheerd. Dus mensen die werkzaam zijn on-
der een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, zijn geen ambtenaar.1 
Er werken ambtenaren bij het Rijk, bij provincies, gemeenten, waterschap-
pen, de rechterlijke macht, het openbaar onderwijs en in de wetenschap.

In het kader van de brede heroverwegingen geeft de ambtelijke werk-
groep Openbaar Bestuur een overzicht van het totaal aantal ambtenaren 
in 2008 (zie tabel 1). Uit deze cijfers blijkt dat er in totaal 954.000 arbeids-
plaatsen zijn bij de overheid. Dat is 13% van de in totaal 7,3 miljoen aantal 
arbeidsplaatsen in Nederland. Zoals blijkt uit de tabel gaat het om bijna 
150.000 fte: circa 100.000 fte bij de ministeries en circa 50.000 bij zelfstan-
dige bestuursorganen (zbo’s).2
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Tabel 1: Overzicht van het aantal ambtenaren in 2008 (bron: Rapport brede 
heroverwegingen, 18: Openbaar bestuur, bijlage 4. Den Haag: Ministerie van Financiën, 
april 2010). 

Waar	houden	ambtenaren	zich	mee	bezig?

We weten nu hoeveel ambtenaren er zijn. Maar waar houden deze amb-
tenaren zich mee bezig? Een eerste categorisering is die naar soort werk-
zaamheid. Van de Rijksambtenaren bij ministeries houdt 78% zich bezig 
met de uitvoering, 7% met ondersteuning, 6% met toezicht en 9% met be-
leid. Bij zbo’s gaat het in principe ook om uitvoering. Het overgrote deel 
van de ambtenaren is dus bezig met de uitvoering van beleid. Slechts 11.000 
fte maakt beleid.

Het beleid is redelijk gelijkmatig over de ministeries verdeeld. De on-
dersteuning concentreert zich bij de ministeries van Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (vrom) en Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (bzk). Daar is de rijksbrede bedrijfsvoering onderge-
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bracht, zoals de Rijksgebouwendienst, P-Direkt3 en de Werkmaatschap-
pij.4 Het toezicht vinden we vooral bij het ministerie van Landbouw, Na-
tuur en Voedselkwaliteit (lnv), en in mindere mate bij de ministeries van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (szw) en Verkeer en Waterstaat.5 De 
uitvoering is vooral te vinden bij de ministeries van Financiën (de Belas-
tingdienst is goed voor 32.000 fte), Justitie (Dienst Justitiële Inrichtingen 
(dji): 10.600 fte; de Raad voor de Kinderbescherming: 2600 personen; Im-
migratie- en Naturalisatiedienst (ind): 3400 fte) en Verkeer en Waterstaat 
(Rijkswaterstaat: 9200 fte), alsmede bij zbo’s.6 Een groot deel van de uitvoe-
ring concentreert zich bij de agentschappen, ook wel baten-lastendiensten 
genoemd. Alle departementen kennen agentschappen en een derde werkt 
voor meerdere ministeries.7 Agentschappen kunnen verschillende taken 
hebben, zoals uitkeringen verstrekken, vergunningen verlenen, inspecties 
verrichten, mensen opleiden, onderzoek verrichten, voorlichting geven, 
gebouwen beheren en kwaliteit beoordelen.8 De agentschappen zijn sa-
men goed voor circa 50.000 fte.

11.000 fte aan beleidsambtenaren bij het Rijk, dat lijkt een beperkt aan-
tal. Bovendien is het de vraag of deze beleidsambtenaren er wel toe komen 
om zelf beleid te maken. Een deel van hen is bezig met de politiek, een 
ander deel met de implementatie van het beleid uit Europa of met afstem-
ming met andere overheden. Slechts een beperkt deel van de ambtenaren 
op ministeries maakt beleid of schrijft regels en wetten.

Een deel van de ambtenaren houdt zich bezig met de beantwoording 
van de Kamervragen, met moties en met Kamerdebatten. Over het jaar 
2008 is deze ‘beleidsdruk’ grondig onderzocht. In dat jaar werden er 3404 
Kamervragen gesteld, 2273 commissiebrieven gestuurd, 818 moties in-
gediend, 3029 toezeggingen gedaan en 2204 debatten gevoerd. Een deel 
van de beleidsambtenaren heeft zijn handen vol aan het parlement. De 
frequentste vragenstellers in de Tweede Kamer komen richting de honderd 

Kamervragen per jaar, ofwel twee 
per week. Kamervragen worden 
verhoudingsgewijs vaak door op-
positiepartijen en one-issuepartijen 
gesteld. En iedere partij heeft weer 
zijn ‘favoriete’ ministeries. De 
Partij voor de Dieren richt zich 
bijvoorbeeld hoofdzakelijk op het 

ministerie van lnv, de pvv richt zich vooral op het ministerie van Justitie. 
Het stellen van een schriftelijke vraag levert Kamerleden media-aandacht 
op, voor de media zijn Kamervragen nieuws; een win-winsituatie dus voor 
het parlement en de media.

De breedte in onderwerpen 
van de Kamervragen 
suggereert dat de overheid 
overal over gaat
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De Kamervragen gaan vooral over onderwerpen die de emotie van 
mensen direct raken: onderwijs, integratie, rechtspraak, zorg, defensie, 
vervoer, voedsel. Het zijn zaken die mensen raken in hun portemonnee, die 
gaan over leven en dood en over veiligheid. Sinds 1980 is over de hele linie 
een duidelijke stijging van het aantal Kamerinterventies zichtbaar.9 Ka-
mervragen spelen in de perceptie van politiek door de burger een belang-
rijke rol. Door de brede thematiek suggereren ze dat de overheid overal 
over gaat, waardoor de overheid uiteindelijk van alles de probleemeige-
naar wordt.

Een snelle berekening leert dat het grofweg zes miljoen euro kost om de 
Kamervragen te beantwoorden10 en dat het zo’n honderd ambtenaren min-
der zou kunnen betekenen wanneer er geen Kamervragen waren. Dit alles 
laat onverlet dat het beantwoorden van een Kamervraag in de beleving van 
ambtenaren heel veel tijd kost, vooral omdat het de dagelijkse routine van 
het ambtelijke apparaat ontregelt en er in dertig procent van de gevallen 
meerdere ministeries bij betrokken zijn.

Zbo’s	en	agentschappen

Een derde van de Rijksambtenaren werkt bij een zelfstandig bestuurs-
orgaan. In de praktijk vinden we ook beleidsambtenaren bij de zbo’s, 
hoewel zij volgens de telling niet horen tot de groep beleidsambtenaren. 
Neem de Nederlandse Zorgautoriteit (nza) als marktmeester en onaf-
hankelijk toezichthouder op de zorg. De nza legt voorschriften voor 
zorgaanbieders en zorgverzekeraars vast in beleidsregels en circulaires. 
Ook adviseert ze de minister over beleidsbepaling ten aanzien van de 
marktordening in de zorg.

Het zicht op de aantallen ambtenaren bij zbo’s is beperkt omdat achter 
de term een grote verscheidenheid aan organisaties schuilgaat. In principe 
is de definitie simpel: ‘een	zbo is een bestuursorgaan op het niveau van de 
centrale overheid dat niet hiërarchisch ondergeschikt is aan een minister 
en niet is een adviescollege’. Anders geformuleerd: een zbo	voert publieke 
taken uit, maar valt niet direct onder het gezag van een ministerie. Een zbo 
wordt ingesteld omdat een onafhankelijk oordeel nodig is (zoals de Neder-
landse Mededingingsautoriteit; nma), omdat betrokkenheid van andere 
partijen wenselijk is (zoals het Centrum voor Werk en Inkomen; cwi) of 
omdat het gaat om beleidsuitvoering (zoals het uwv	of de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer).11

Niet alle zbo’s vallen onder de kaderwet voor de zbo’s, waarin de be-
voegdheden tussen minister en bestuur worden verdeeld. Ze vallen erbui-
ten wanneer ze onder een ander wettelijk regime vallen, de taak in deeltijd 



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

Probleemschets

38

uitvoeren (zoals De Nederlandsche Bank of garages die apk’s uitvoeren), 
geen openbaar gezag hebben of als ze een taak hebben die eindig is. Niet 
alle zbo’s zijn namelijk overheidsorganen; dat geldt bijvoorbeeld voor alle 
commerciële en niet-commerciële zorgverzekeraars in Nederland: zij zijn 
weliswaar uitvoeringsorgaan voor de awbz, maar geen zbo’s.

Lange tijd was onduidelijk hoeveel zbo’s er waren. Inmiddels is er door 
het Ministerie van bzk een officiële almanak ingesteld waarin in principe 
alle zbo’s zijn opgenomen.12 In het register staan 137 (clusters van) zbo’s 
vermeld.13 Van sommige clusters14 is precies na te gaan hoeveel zbo’s eron-
der vallen, maar van andere niet, bijvoorbeeld bij keuringsinstanties voor 
schepen of auto’s.

Duidelijkheid over het aantal zbo’s betekent nog niet dat we weten 
hoeveel mensen er werken. Zbo’s zijn zelfstandige organisaties en kun-
nen derhalve niet zomaar verplicht worden tot centrale rapportering. In 
2006 is het Ministerie van Financiën begonnen met het bijhouden van 
het aantal fte’s bij fulltime zbo’s met meer dan 50 fte. Dat waren er 35. De 
betrokken ministeries zijn verplicht te rapporten over het personeel bij 
deze zbo’s.

Afslanking	van	de	Rijksoverheid

In de discussie over te veel overheidsbureaucratie wordt vaak gewezen 
naar het grote aantal ambtenaren. De redenering is dat veel ambtena-
ren ook zorgen voor veel overheidsbureaucratie. De afgelopen decennia 
hebben verschillende kabinetten doelstellingen geformuleerd over de 
afslanking van de Rijksoverheid. Het bleek in de praktijk moeilijk om de 
doelstellingen te realiseren. Voordat in 2006 het kabinet-Balkenende iii 
aantrad, hadden de secretarissen-generaal hun koppen reeds bij elkaar ge-
stoken en zelf een plan gemaakt voor de afslanking van de Rijksoverheid.15 
De verantwoordelijke politici namen het voorstel over, omdat ze zo verze-
kerd waren van de medewerking van hun hoogste ambtenaren. Het leidde 
tot het programma Vernieuwing Rijksdienst (vrd), een breed programma 
over de vernieuwing van de Rijksdienst. Hierin is ook de doelstelling ge-
formuleerd om in 2011 12.700 minder ambtenaren te hebben ten opzichte 
van de nulmeting in 2006. Vanwege het grote aantal nog openstaande va-
catures bij de nultelling, namelijk 6610 fte, komt het daadwerkelijke aan-
tal ambtenaren dat afgeslankt moet worden neer op 6090 fte (vijf procent 
van het totaal).16

In deze doelstelling is een zogenaamd dubbel slot aangebracht: de 
reductie is in fte, maar ook in euro’s. Bovendien geldt de salarisadmini-
stratie als bron. Men laat hiermee zien geleerd te hebben van eerdere ope-
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raties, toen er via de voordeur ambtenaren uit gingen, om vervolgens via 
de achterdeur weer terug te komen (bij zbo’s, via detachering bij andere 
overheidsorganisaties of door externe inhuur). Externe inhuur blijft echter 
moeilijk te meten.

Het programma kent een rustige aanloop (in 2008 en 2009 zou een kwart 
van het doel gehaald moeten zijn), om daarna op gang te komen (in 2010 
ook een kwart) en uiteindelijk in het vierde jaar de grote slag te maken (in 
2011 moet de helft van het doel behaald worden). De eenvoudige doelen 
van de eerste twee jaren zijn min of meer gehaald; spannend is of de am-
bitieuzere doelen voor het huidige en volgend jaar worden behaald.17 Een 
restrictie die men zich heeft opgelegd is dat de doelstelling moet worden 
behaald zonder gedwongen ontslagen en door interne verschuivingen. In 
2011 zal blijken of dit haalbaar is. De taakstelling is voor de verschillende 
werkzaamheden verschillend: beleid (20%), ondersteuning (25%), inspectie 
(20%) en uitvoering (5 à 10%). Omdat meer dan 80% van de ambtenaren in de 
uitvoering zit, drukt dit het gemiddelde afslankingspercentage.

Ruimtescheppend	beleid

De vraag hoeveel ambtenaren er zijn en wat ze doen is beter te beant-
woorden dan in het verleden. Het deksel van de black box kan wat worden 
opgelicht. Toch blijven nog veel vragen over. Waar ambtenaren zich wer-
kelijk mee bezighouden is niet eenvoudig te achterhalen. Zo zijn de vier 

categorieën (beleid, ondersteuning, 
toezicht en uitvoering) op meer-
dere manieren te interpreteren. Op 
grond van alleen de cijfers kan daar-
om niet worden gezegd of er te veel 
ambtenaren zijn of niet – daarvoor 
zijn de gegevens te abstract.

De politieke druk om het aantal 
ambtenaren te verminderen heeft 
geleid tot concrete doelstellingen 

voor afslanking van het ambtelijk apparaat. De sombere vooruitzich-
ten voor de overheidsfinanciën zullen de komende jaren de druk op het 
afslankingsproces houden. Toch zal het een uitdaging worden om de 
doelstelling te halen. Uit de cijfers blijkt dat het gros van de ambtenaren 
beleid uitvoert. Echte reductie is pas mogelijk als er minder ambtenaren 
voor de uitvoering nodig zijn. De paradox is dat er pas minder te doen is 
voor ambtenaren wanneer het beleid leidt tot minder werk. Het probleem 
van de bureaucratie moet dus bij de bron worden aangepakt. Het ver-

Op grond van alleen de cijfers 
kan niet geconcludeerd worden 
dat er te veel ambtenaren 
zijn of niet, daarvoor zijn de 
gegevens te abstract



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

Probleemschets

40

minderen van het aantal beleidsambtenaren kan daartoe bijdragen. De 
Raad voor Economisch Adviseurs (rea)18 heeft de achterliggende logica 
kernachtig geformuleerd: (1) regels creëren regels; (2) regelmakers creëren 
regels; en (3) affiniteit met regels stimuleert het maken van regels. De poli-
tiek is ook nodig om door te pakken, want (4) gevestigde belangen staan 
het afschaffen van regels in de weg. Dus is er beter beleid nodig – beleid 
dat uitgaat van vertrouwen, dat niet alles wil dichtregelen en dat voorkomt 
dat de uitvoering te complex wordt, want anders zien burgers door de bu-
reaucratische bomen het overheidsbos niet meer. Het stellen van Kamer-
vragen geeft ruimte om zaken te agenderen die leven onder de bevolking; 
een belangrijke rol voor politici, maar van hen mag ook terughoudendheid 
worden verwacht bij het stellen van vragen naar aanleiding van incidenten. 
Om te voorkomen dat er onzinnige vragen worden gesteld,19 of vragen over 
zaken die de competentie van de bewindspersoon te buiten gaan,  zou het 
goed zijn wanneer Kamerleden bij schriftelijke of mondelinge vragen moe-
ten toelichten welke rechtsgrond de minister of staatssecretaris heeft ten 
aanzien van het onderwerp. Dat scheelt veel werk voor ambtenaren.

 Noten

1 Definitie op basis van artikel 1 Ambte-
narenwet, Wet van 12 december 1929, 
houdende regelen betreffende den 
rechtstoestand van ambtenaren.

2 In de Nota Vernieuwing Rijksdienst werd 
gesproken van 175.000 fte arbeidsplaat-
sen bij het Rijk. Later heeft men er orga-
nisatiedelen uit gehaald en kwam men 
uit op een kleine 150.000 fte.

3 P-Direkt is de PZ-dienstverlener van en 
voor de ministeries.

4 De Werkmaatschappij is een shared 
service center voor de bedrijfsvoering 
binnen de Rijksoverheid.

5 Zie www.sociaaljaarverslagrijk.nl.
6 Cijfers over 2009.
7 Voorbeelden van agentschappen zijn 

het knmi, Agentschap nl, het Korps 
Landelijke Politiediensten (klpd), de 
Dienst Justitiële Inrichtingen (dji), het 
Nationaal Archief, het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu (rivm) 
en de Voedsel- en Waren Autoriteit 
(vwa).

8 Zie Amanda Smullen en Sandra van 
Thiel, ‘Agentschappen. Eenheid in 
verscheidenheid’, in: Albert Kraak en 
Ronald van Oosteroom (red.), Agent-

schappen. Innovatie in bedrijfsvoering. 
Een resultaatgericht besturingsmodel bij 
uitvoeringsorganisaties van de rijksover-
heid (pp. 36-44). Den Haag: Sdu Uitge-
vers, 2002.

9 Ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties, Beleidsdruk in 
beeld. Een kwantitatieve vergelijking van 
directoraten-generaal. Den Haag: Minis-
terie van bzk, 2009, p. 15.

10 In 1969 is op de vraag van Kamerlid 
Joekes geantwoord dat een Kamervraag 
minstens 1000 gulden kostte. In 2004 
beantwoordde de minister op een 
soortgelijke vraag dat de kosten voor 
een Kamervraag 1750 euro bedroegen. 
Dat bedrag is berekend op basis van 
1000 gulden plus de inflatie. Een echte 
berekening ligt er dus niet aan ten 
grondslag. De zes miljoen is berekend 
door 3440 vragen te vermenigvuldigen 
met 1750 euro, en daar ook de inflatie bij 
te betrekken.

11 Commissie-Sint, Verantwoord verzelf-
standigen, Kamerstukken II 1994/95, 
21042, nr. 15.

12 Zie http://almanak.ZBOregister.over-
heid.nl.

13 137 was het aantal zbo’s in september 
2010. Het laatste gedetailleerde overzicht 
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dat naar de Tweede Kamer is gestuurd 
dateert van april 2008; Tweede Kamer, 
vergaderjaar 2007-2008, 25 268, nr. 63.

14 Voorbeelden van clusters zijn keurings-
instanties, grondkamers, notarissen, 
gerechtsdeurwaarders, Raden voor 
de rechtsbijstand, huurcommissies, 
examencommissies en de Kamers van 
Koophandel.

15 SG-overleg, De verkokering voorbij… 
Naar een slankere en effectievere over-
heid. Den Haag: sgo, 2007.

16 Zie ook Algemene Rekenkamer, Be-
oordeling derde voortgangsrapportage 
Vernieuwing Rijksdienst, 22 september 
2009, p. 3.

17 Twee keer per jaar komt een voort-

gangsrapportage Programma Ver-
nieuwing Rijksdienst uit, laatstelijk de 
zesde op 20 mei 2010, met daarin veel 
cijfers over de voortgang.

18 Raad van Economisch Adviseurs, De 
wetten en regels die droom en daad ver-
storen. Bureaucratisering en overregule-
ring; Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-
2005, 30 123, nr. 2.

19 Zie bijvoorbeeld de ‘Top 10 onzinnigste 
kamervragen 2006’, opgesteld door 
toenmalig Kamerlid Joost Eerdmans: 
www.joosteerdmans.nl/artikelen/
top10onbenulligstekamervragen.html.

20 Raad voor het openbaar bestuur, Niet te 
veel gevraagd! Een analyse van Kamer-
vragen. Den Haag: Rob, 2005.
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Van Dalen is hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en senior onder-
zoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (nidi) te Den 
Haag. Koedijk is hoogleraar Finance en decaan van de economische faculteit van 
de Universiteit van Tilburg. Beide heren zijn hoofdredacteur van het door henzelf 
opgerichte economenforum Me Judice (www.mejudice.nl).

Het zoeken naar een leidraad voor een volgend kabinet is 
eenvoudig als men bedenkt waar het in de Nederlandse 
economische politiek aan ontbreekt: een nuchtere visie 
op wat de overheid wel en vooral niet moet doen. Men zou 
daarbij de kracht van de eenvoud moeten erkennen. Dat zal 
de effectiviteit van de plannen vergroten en het vertrouwen 
van de burgers in de overheid herstellen.

door Harry van Dalen & Kees Koedijk

De overheid en de strijd tegen 
de hardnekkige logica van 
bureaucratisering

Waarom	stranden,	ondanks	de	vele	goede intenties, vrijwel alle 
pogingen om de overheid slagvaardiger en efficiënter te maken? Is een 
dergelijke doelstelling te abstract, riekt het te veel naar een management-
verkooppraatje, of zijn er andere krachten in het spel die zand in de wielen 
gooien van dit soort initiatieven? Ondanks alle goede bedoelingen wil het 
maar niet lukken om de centrale overheid om te vormen tot een hoogwaar-
dige en slagvaardige organisatie waarbinnen goede uitvoering van het be-
leid minstens zoveel aandacht krijgt als de formulering van nieuw beleid. 
Sinds jaar en dag wordt hard gewerkt om de effectiviteit van de overheid te 
vergroten. Het ene initiatief buitelt over het andere. Taken worden gedele-
geerd naar de private sector, de discussie over het gewenste aantal ministe-
ries en hun taakverdeling kent geen grenzen, de beloftes om de excessieve 
beleidsproductie te temmen worden herhaaldelijk uitgesproken, en met 
overtuiging wordt gesleuteld aan het management van de ambtelijke or-
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ganisatie. Aan goede wil, toewijding en goede bedoelingen is er bepaald 
geen gebrek, maar met de effectiviteit van de maatregelen is het minder 
goed gesteld. Vooralsnog lijken de uitkomsten van deze verbeterpogingen 
uiterst mager te zijn en in weemoedige momenten zou men hier soms een 
ijzeren wet in kunnen herkennen.

Zoals een groep topambtenaren een aantal jaren geleden opmerkte, is 
er ‘een overheid ontstaan die er vooral op gericht is het procedureel juiste 
te doen, in plaats van het inhoudelijk juiste’.1 Veel te veel aandacht gaat 
uit naar het maken van nieuwe plannen, en veel te weinig naar de goede 
uitvoering van bestaand beleid. Het is politici eigen om daadkracht te to-
nen en gedreven beloftes over het voetlicht te brengen die kiezers ervan 
moeten overtuigen dat klemmende problemen zullen worden aangepakt 
en zelfs opgelost. Wat ontbreekt, is voortdurende aandacht voor de effecti-
viteit van bestaand beleid. De ene klaagzang over de kloof tussen burger en 
overheid volgt daarom nog altijd op de andere. Kennelijk is er sprake van 
hardnekkige problemen en heeft de ingezette koers niet iedereen kunnen 
overtuigen. De tot op heden gevolgde benadering miskent de unieke en 
complexe verhoudingen binnen de overheid. Niet elk overheidsfalen valt te 
corrigeren met het introduceren van marktwerking en de logica van het be-
drijfsleven. Sterker nog: wat bureaucratieën kunnen bereiken is aan gren-
zen gebonden. De problemen waar de overheid voor staat, zijn per definitie 
complexer dan de problemen waar bedrijven mee te maken hebben.2

Hoe	doorbreekt	de	overheid	de	status	quo?

Het zoeken naar een leidraad voor een volgend kabinet is eenvoudig als 
men bedenkt waar het in de Nederlandse economische politiek aan ont-
breekt: visie op de overheid en eenvoud. Deze twee elementen zijn nodig 
om de band tussen burger en overheid aan te halen en het vertrouwen te 
herstellen, en om de effectiviteit van het beleid te vergroten. Beleidsma-
kers en -uitvoerders hebben te maken met een woud aan regelingen, wet-
ten, publieke geldstromen, toezichthouders en belanghebbenden. Het 
ontrafelen van deze gordiaanse knoop lijkt een complexe, bijna hopeloze 
taak. Dat valt echter reuze mee, zolang men in het achterhoofd houdt dat 
de Nederlandse samenleving weliswaar complex is, maar dat een deel van 
die complexiteit zelf gecreëerd is.

‘Do	the	right	thing’

Het eerste ingrediënt voor een slagvaardige overheidssector is dat deze 
zich bewust is van zijn comparatieve voordeel en het vermogen heeft om 
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op basis van die kennis richting te geven aan zijn beleid. De management-
goeroe Peter Drucker bracht ooit eens haarfijn onder woorden waar het 
binnen organisaties om draait: ‘Management is about doing things right, 
leadership is about doing the right things.’ De discussie over het hervor-
men van de overheid gaat vaak vooral over het terugdringen van het aantal 
ambtenaren, de uitgaven of de hoeveelheid regels, terwijl de inhoud van 
het werk, de regels of de uitgaven van secundair belang lijkt. Dit is uiter-
aard de wereld op zijn kop. Het doel – waarom voeren we een overheidstaak 
uit? – dient voorop te staan. Het bepalen van de koers die een organisatie 

gaat varen is wellicht voer voor pe-
perdure managementcongressen, 
maar helaas is dat in de kern wel 
waar het om draait. Bestuurders en 
beleidsmakers behandelen zonder 
enige twijfel de complexe zaken, 
waarvoor niet alleen verbeelding 

nodig is maar vooral ook gevoel voor de praktijk. Men dient te kijken naar 
hoe de mens is en niet naar hoe deze behoort te zijn. Deze simpele maar 
schaarse combinatie lijkt helaas maar al te vaak te ontbreken of raakt in 
publieke discussies uit balans.

Zo heeft de werking van de markt op menige beleidsmaker een sterke 
aantrekkingskracht omdat de markt op papier simpel, universeel en ef-
fectief lijkt. Wie een markt tastbaar probeert te maken zal ongetwijfeld 
zien dat er allerlei impliciete en expliciete regels nodig zijn om het simpele 
kruis van vraag en aanbod te laten werken. De kenniseconomie, waaraan 
in Nederland veel waarde wordt gehecht, wordt helaas gedomineerd door 
het idee dat de wetten van de markt voor de universiteit in dezelfde mate 
opgeld doen als voor de koekjesfabriek. Innoveren – of dit nu binnen de 
muren van de universiteit is of binnen de muren van een bedrijf – is een 
creatieve activiteit die maar in zeer beperkte mate valt te prikkelen met 
harde munt.

Het zicht op de overheid is troebel als het gaat over de kracht en zwakte 
van de overheid. Een zekere gespletenheid is politiek en kiezer niet 
vreemd. Zodra het debat een normatieve kwestie aansnijdt, wordt er stil-
zwijgend van uitgegaan dat de overheid alle maatschappelijke problemen 
kan oplossen, zonder dat men zich ervan vergewist of de overheid wel op 
de haar opgedrongen taken is toegerust. Zodra een oordeel moet worden 
uitgesproken over het functioneren van de overheid, is het beeld minder 
rooskleurig; dan wordt vertwijfeld de vraag gesteld waarom ooit is beslo-
ten om de overheid te laten interveniëren. De waarheid ligt ongetwijfeld in 
het midden. De spaarzame empirische studies wijzen daar ook op. De pu-

Innoveren is in zeer 
beperkte mate te prikkelen 
met harde munt
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blieke sector wordt bevolkt door werknemers die hart voor de zaak hebben, 
maar tegelijkertijd ook door werknemers die het spreekwoordelijke ‘quiet 
life’ opzoeken.3 De figuur laat zien dat de drijfveer om aan het publieke be-
lang te werken binnen de publieke sector groot is, zeker groter dan in het 
bedrijfsleven. Processen van (zelf )selectie zorgen ervoor dat de publieke 
sector kan steunen op werknemers die begaan zijn met de publieke zaak. 
Het overheidspersoneel wordt niet zozeer geprikkeld door extrinsieke be-
loning, zoals loon, maar vooral door de intrinsieke kwaliteiten van de baan. 
Enquêtes suggereren dat de overheid de troefkaart van het dienen van de 
publieke zaak onvoldoende weet uit te spelen.

Figuur 1: Motivatie om aan de publieke zaak te werken. De waarderingscijfers voor de 
vraag ‘In hoeverre is het aspect van “maatschappelijk nuttig werk kunnen doen” voor u 
van belang bij de keuze van een werkgever?’ variëren van 1 (heel onbelangrijk) tot 5 (heel 
belangrijk). (Bron: A.J. Steijn, Carrièrejager of dienaar van de publieke zaak. Over ambtena-
ren en hun motivatie. Inaugurele rede Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam: Eras-
mus Universiteit, 2006.)

In weerwil van deze schaduwkant van de overheid is de overheid nog altijd 
‘the best of the second-best’ om publieke goederen en diensten te leveren. 
Het inzicht is gegroeid dat de overheid weliswaar de winstprikkel niet 
kent, maar dat in het geval van sommige producten en diensten het streven 
naar winst juist gemist kan worden als kiespijn. Publieke dienstbaarheid 
betekent in feite dat werknemers extra inzet leveren die niet geldelijk 
wordt beloond. Zolang de organisatie maar geen misbruik maakt van deze 
intrinsieke publieke dienstbaarheid, zullen mensen zich inzetten. Het 
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ontbreken van een winstmotief maakt publieke organisaties juist geloof-
waardig als producenten, omdat de werknemers weten dat hun inzet niet 
vertaald wordt in winst die weer naar aandeelhouders verdwijnt, maar 
in de kwaliteit van een dienst.4 Voor de discussie over de kwaliteit van de 
overheid heeft dit verstrekkende gevolgen omdat een overheid goed moet 
beseffen (1) waar het een comparatief voordeel heeft ten opzichte van de 
markt; (2) dat de productiviteit van bureaucratieën aan grenzen gebonden 
is omdat het hier per definitie complexe producten of diensten betreft en 
dat de zwakke prikkels ook specifieke werknemers aantrekken; en (3) dat 
het introduceren van marktprincipes in beloning averechts kan uitwerken 
op de publieke dienstbaarheid van werknemers.

Eenvoud

Eenvoud is de beste remedie om plannen aan effectiviteit te laten winnen. 
De overheid moet haar kerntaken benoemen en zich bij het formuleren 
daarvan moeten laten leiden door het adagium van Albert Einstein: ‘Every-
thing should be made as simple as possible, but not simpler.’ De noodzaak 
om naar eenvoud te streven wordt duidelijk als men bedenkt hoe tot nog 
toe de levensloopregeling op grote schaal genegeerd wordt en hoe mensen 
die in armoede leven niet de hulp kunnen vinden die wel degelijk voorhan-
den is. Het zijn tekenen aan de wand dat het beleid is toegesneden op een 
alwetend rationeel mens en niet op de beperkt rationele en slecht geïnfor-
meerde burger die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Inzichten van-
uit de economische psychologie hebben de discussie over paternalistisch 
overheidsingrijpen nieuw leven ingeblazen. Roken, vetzucht, gloeilam-
pen, ouders op opvoedcursus – het dragen van eigen verantwoordelijkheid 
is toch een zwaardere last dan menigeen vermoedt of veronderstelt. Velen 
zijn beperkt rationeel of bezitten niet de wilskracht om goede intenties om 
te zetten in daden. Dat maakt dat tal van situaties bestaan waarin het lot 
van mensen in theorie kan worden verbeterd. De ultieme vraag is natuurlijk 
of de ambtenaar of politicus die handelt in de plaats van de burger, betere 
beslissingen neemt dan wanneer die burger zelf een beslissing moet ne-
men. In dit licht verdient het aanbeveling om een vorm van paternalisme 
te ontwikkelen dat burgers die de eigen verantwoordelijkheid kunnen en 
willen dragen niet of nauwelijks hindert, terwijl het de burgers ontlast die 
de eigen verantwoordelijkheid niet willen of kunnen dragen. Deze vorm 
van paternalisme wordt in de literatuur van verschillende adjectieven 
voorzien; zo wordt er gesproken van ‘asymmetrisch’5, ‘soft’ en ‘libertair’ 
paternalisme.6 De laatste vat het kernidee vermoedelijk het beste samen. 
Met specifieke beleidsinstrumenten wordt getracht de burger te bescher-
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men voor momenten of omstandigheden waarin hij of zij niet volledig ge-
informeerd is, keuzes uitstelt of afstelt, zichzelf voor de gek houdt of lijdt 
aan keuzestress omdat er te veel te kiezen valt. Binnen de literatuur wordt 
frequent gewezen op de volgende beleidsinstrumenten:
– Invoeren van standaardregels voor die gevallen waarin geen keuze 

wordt gemaakt (‘default rules’).
– Aanbieden van informatie met aandacht voor de wijze waarop deze in-

formatie wordt gepresenteerd (‘framing’).
– Introduceren van afkoelingsperiodes, bijvoorbeeld bij aanschaf van 

verzekeringen of een huis, zodat impulsief gedrag minder kans krijgt.
– Beperken van de keuzevrijheid, zoals bij het kiezen van beleggingsfond-

sen, zodat beperkt rationele burgers het keuzemenu aankunnen.

Grote hervormingen van het pensioenstelsel in landen als Zweden en En-
geland maken duidelijk dat er behoefte is aan eenvoud. Het is voor econo-
men moeilijk te vatten, maar een teveel aan keuzevrijheid kan bij hervor-
mingen soms contraproductief werken. In die gevallen volstaat de keuze 
uit enkele goed doordachte alternatieven. In Zweden had iedere burger 
bij een pensioenhervorming aan het begin van dit decennium de keuze uit 
bijna vijfhonderd beleggingsfondsen om een deel van het pensioen in te 
beleggen. Uiteindelijk presteerde het fonds dat de overheid had aangewe-
zen voor hen die niet wilde kiezen het beste.

De vier genoemde libertair paternalistische maatregelen kennen voor-
delen, maar ook nadelen. Bij het ontwerp van dit soort maatregelen moet 

dan ook iedere keer weer de vraag 
worden gesteld of de overheid niet 
meer kwaad dan goed doet. Paterna-
lisme ontspoort vooral wanneer een 
overheid overtuigingen of menin-
gen wil beïnvloeden in een richting 
die zij superieur acht, zonder dat 
burgers geprikkeld worden om op 
zoek te gaan naar hun ‘eigen’ waar-
heid.7 Op die manier ontwikkelt de 

overheid zich tot een producent van fouten, in plaats van tot een corrector 
van fouten. Het overhevelen van beslissingsmacht naar een hoger niveau 
betekent niet noodzakelijkerwijs dat de beslissingen ook beter zullen zijn. 
Om de kwaliteit van beslissingen op een hoger niveau te verbeteren zijn 
openheid van zaken en toezicht op goed beheer (‘governance’) onmisbaar. 
Ook op een hoger beslissingsniveau kunnen libertair paternalistische 
maatregelen echter van nut zijn. Zo is het begrijpelijk dat een al te directe 

Overhevelen van 
beslissingsmacht naar een 
hoger niveau betekent niet 
dat de beslissingen beter 
zullen zijn
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vorm van democratie gebrekkig functioneert in het geval van onderwerpen 
die te complex zijn en die te gevoelig zijn voor de wijze waarop ‘feiten’ en 
vragen worden gepresenteerd. Binnen een democratie is het daarom vaak 
goed dat het denken en doen worden gedelegeerd aan volksvertegenwoor-
digers, hoewel ook hier afkoelingsperiodes hun nut kunnen bewijzen. De 
Eerste Kamer is bijvoorbeeld als ‘chambre de réflexion’ een institutionele 
vorm van afkoeling die noodzakelijk is voor zwaarwegende beslissingen 
in wetgeving die geïnitieerd zijn door de Tweede Kamer. Wetgevers zijn 
ook maar mensen. Het is namelijk een bekend gegeven dat mensen bij 
het schatten van risico’s gebruikmaken van incidenten die vers in het ge-
heugen liggen of die indruk hebben gemaakt. In de praktijk bestaat een 
vrijwel permanente druk om wetgeving in het leven te roepen die allerlei 
‘gevoelde’ risico’s uit moet bannen.8 Om overdadige en contraproductieve 
regeldruk vanwege deze foute risicotaxaties te voorkomen kan een afkoe-
lingsperiode zeer heilzaam werken.

Een	nuchtere	kijk	op	overheid

In het denken over de rol van de overheid, ten slotte, ontkomt men niet aan 
een nuchtere kijk op mens en maatschappij en een visie op wat de overheid 
moet doen (of juist moet laten) om publieke belangen te borgen.9 Een leven 
is bezaaid met netelige kwesties waarin men op zoek gaat naar evenwicht: 
een balans van voors en tegens, plussen en minnen, kosten en baten. De 
valkuil in deze zoektocht naar evenwicht is dat men gefixeerd raakt op 
hetzij baten, hetzij kosten, en in beide gevallen wordt het beleid of het plan 
onevenwichtig. Een voorbeeld. De valkuil van het vergrijzingsdebat is on-
evenwichtigheid: de kosten worden vaak benoemd, maar de baten worden 
vergeten. We benoemen de schulden van één sector – de overheid –, maar 
vergeten het vermogen van een andere sector – pensioen, privévermogen 
van gezinnen –, waardoor we buitensporig angstige maatregelen nemen 
om de financiën op orde te krijgen. Het gevolg is dat het blikveld wel heel 
erg op de korte termijn wordt gericht en dat de overheid de tijd niet voor 
zich laat werken. Een ondernemer mag men niet kwalijk nemen dat hij 
zijn blikveld beperkt tot zijn eigen balans, maar van de staatsman mag 
men verwachten dat hij de verschillende balansen van een economie in 
beschouwing neemt en de zaken overziet.

Een nuchtere kijk vereist dat men ook de verhevenheid van de studeer-
kamer moet durven verlaten en dat – als men de knoop doorhakt om de bu-
reaucratie terug te dringen – men aandacht heeft voor het transitieproces 
en dit niet uitbesteedt aan ambtelijke werkgroepen. De tegenkrachten die 
gaan ontstaan zullen immers hardnekkig en sterk zijn. Ministers zullen 
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in de beste traditie van Yes, Prime Minister worden ingekapseld door amb-
tenaren, en dat is ook logisch, omdat een minister afhankelijk is van zijn 
ambtenaren ‘to get things done’ en om het beleid te ‘maken’ waarmee het 
bestaansrecht van de minister gegarandeerd is. Een eerste stap is dan ook 
om het aantal ministersposten in te perken, waardoor het onontkoombaar 
is dat ministeries ministerloos blijven. De vervolgstap is het samenvoegen 
van ministeries. Via die weg wordt men met de neus op het feit gedrukt dat 
binnen de rijksoverheid bepaalde zaken dubbel worden gedaan, dat som-
mige zaken met de bril van ‘oude’ ambtenaren in hun ‘nieuwe’ behuizing 
anders en beter kunnen en dat er schaalvoordelen kunnen zijn in het sa-
menvoegen. De tekenen op het moment van schrijven (eind augustus 2010) 
wijzen erop dat deze praktische weg wordt bewandeld. De vorige minister 
van Binnenlandse Zaken, Ter Horst (PvdA), heeft immers de weg naar sa-
menvoeging van ministeries al voorbereid. Onder druk van het cda	schreef 
ze in april 2009 een plan waarbij ministeries vanaf 2014 gaan ‘samenwo-
nen’. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang. Zo wordt er in de 
buurt van het Centraal Station in Den Haag een koepelministerie van Justi-
tie en Binnenlandse Zaken gebouwd. Naast dit ‘veiligheidsministerie’ trek-
ken Verkeer en Waterstaat en vrom	bij elkaar in onder de noemer ‘Ruimte’. 
Sociale Zaken zou naar Volksgezondheid vertrekken, Economische Zaken 
naar Landbouw. De samenvoeging van Buitenlandse Zaken en Defensie 
ging om praktische redenen niet door, maar ook die combinatie ligt voor 
de hand. De kunst voor de komende jaren lijkt dan ook vooral om dit pro-
ces te continueren en niet te snel projectministers en ander wisselgeld bij 
formaties uit te delen. De rijksoverheid heeft namelijk onder druk van een 
versplinterde samenleving de neiging om net zo versplinterd te raken.

Het omzeilen van de beschreven valkuil is geen lichte opdracht. Maar 
een overheid die visie, eenvoud en realisme in zich verenigt, heeft kans dat 
de status quo in veel overheidszaken wordt doorbroken en dat de burger 
haar niet langer wantrouwt. Belasting wordt dan niet meer beschouwd als 
gelegaliseerde diefstal, maar als de prijs van beschaving.
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De auteur is algemeen directeur van Drechtwerk. Hij zit als Kroonlid in de Sociaal-
Economische Raad (ser) sinds april 2002.

We willen allemaal als volwassen, vrije individuen leven, 
zolang dit leidt tot welvaart en geluk. Maar als vrijheid geen 
welvaart of geluk afdwingt, zijn we altijd bereid om via een 
(nieuwe) regel meer garanties te bieden om het gewenste 
resultaat te bereiken. In weerwil van de gebruikelijke retorica 
is er daarom bij links noch rechts de politieke wil om de 
regeldruk terug te dringen.

door Marco Wilke

De interveniërende overheid als 
geluksgarantie

De	mythische	vertaling	van	de	strijd tegen regels of overregulering 
is verwoord in de krachtmeting tussen Heracles en de Hydra. Het sprookje 
liep goed af: de zoon van Zeus versloeg – met hulp – het veelkoppig mon-
ster. De aanpak van overregulering verloopt minder succesvol: als er al 
eens een regel sneuvelt, dan zijn er inmiddels vele bij gekomen. Missen 
we een hedendaagse Heracles? Misschien wel, maar dat doet er niet toe. 
De essentie van het mislukken van het tegengaan van overregulering is 
dat, in weerwil van de gebruikelijke retorica, er geen politieke wil is om de 
regeldruk terug te dringen – noch bij links, noch bij rechts. Deze stelling 
zal in deze bijdrage worden toegelicht. De enige echt succesvolle aanpak 
van regeldruk is een daadwerkelijke brede maatschappelijke en daarmee 
politieke steun om regels terug te dringen, en van die steun is tot op heden 
niets te zien.

Maakbaarheid	en	het	recht	op	geluk

Om het gebrek aan daadwerkelijke belangstelling voor overregulering te 
duiden moeten we historisch gezien op z’n minst teruggaan naar het mid-
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den van de vorige eeuw. Na de Tweede Wereldoorlog werd in Nederland 
in de slipstream van de wederopbouw in hoog tempo de verzorgingsstaat 
opgebouwd. Bij aanvang van die opbouw was het toenemend aantal over-
heidsinterventies om ziekte en gebrek tegen te gaan nauwelijks omstre-
den. Naarmate de verzorgingsstaat groeide kwam de discussie wel op gang 
en er ontstond (of: er herleefde) een klassieke links-rechtsconfrontatie. 
‘Links’ wees op het falen van de vrije markt, en bood als therapie overheids-
interventie aan om de marktimperfecties te corrigeren. ‘Rechts’ wees op 
het perverse effect van deze therapie: als de overheid voor iedereen zorgt 
van de wieg tot het graf, heeft niemand meer een prikkel om zich als een 
zelfstandige, verantwoordelijke en productieve burger te gedragen.

Dit schema, dat nog steeds regelmatig in de debatten over regeldruk 
gehanteerd wordt, is even overzichtelijk als verouderd. Verouderd, omdat 
enerzijds de perversiteit waar ‘rechts’ op wees zich niet heeft voorgedaan. 
De gemiddelde burger/kiezer is – als hij al bestaat – wars van uitkeringsaf-
hankelijkheid en vindt het volstrekt normaal om zelf de kost te verdienen. 
In macro-economische termen is dit beeld vertaald in een hoge arbeidspar-
ticipatie. In tegenstelling tot zo’n dertig jaar geleden is er niemand meer te 

vinden in het publieke debat die het 
primaat van de eigen verantwoorde-
lijkheid om een inkomen te verwer-
ven ter discussie stelt. Verouderd 
ook, omdat anderzijds bij grote 
delen van ‘links’ twijfel is gegroeid 
of marktimperfecties wel echt ef-
fectief door de overheid bestreden 
kunnen worden. Een duidelijke il-
lustratie hierbij is de worsteling van 

links met de topsalarissen die verdiend worden in ‘de markt’. Ze worden 
beschouwd als onwenselijke uitwas van die markt, maar niemand kent een 
effectieve remedie.

Er is echter wel een andere perversiteit van de verzorgingsstaat ge-
groeid. De (hardwerkende) burger – die het vanzelfsprekend vindt dat hij 
in primaire termen voor zichzelf zorgt – verwacht van de overheid dat zij 
op alle terreinen waar diezelfde burger als individu weinig of geen invloed 
kan uitoefenen een uitstekend voorzienings- of beschermingsniveau aan-
biedt. De burger wil niet alleen gevrijwaard worden van uitwassen op het 
gebied van ziekte en gebrek, maar eist daarnaast het recht op geluk. Daar 
waar de burger als consument nog geconfronteerd wordt met de grenzen 
van de mogelijkheden van de koopkracht van zijn besteedbaar inkomen, 
vervalt die begrenzing in zijn rol als citizen en belastingbetaler. De ver-

De burger wil niet alleen 
gevrijwaard worden van 
uitwassen op het gebied van 
ziekte en gebrek, maar eist 
daarnaast het recht op geluk
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wachtingen op terreinen als onderwijs, veiligheid en zorg zijn bijna onbe-
perkt. In die zin kunnen we ook rustig spreken van een perverse uitwas van 
de verzorgingsstaat.

De opbouw van de verzorgingsstaat ging gepaard met een groeiend 
gevoel van maakbaarheid van de samenleving: maatschappelijke proble-
men zijn net als alle andere vraagstukken in wezen oplosbaar. Het is alleen 
zoeken naar het juiste instrument. Het ‘maakbaarheidsdenken’ werd in de 
discussie minder snel in het links-rechtsschema geplaatst en werd achteraf 
gezien eigenlijk alleen in academische kringen vanaf het midden van de 
jaren zeventig bekritiseerd. En alhoewel sommige conclusies van de critici 
van het maakbaarheidsdenken maatschappelijk werden overgenomen, 
gold dit in veel mindere mate voor hun onderliggende diagnose. Zo heeft 
in de afgelopen decennia het ‘marktdenken’ in de economie sterk aan po-
pulariteit gewonnen, maar – in ieder geval in Europa – eerder als georgani-
seerd instrument (maakbaarheid!) om economische doelen te verwezenlij-
ken dan als geïnternaliseerde filosofie. In die zin is de geweldige toename 
van de regeldruk en het toezicht op de naleving ervan om marktwerking 
mogelijk te maken een prachtige paradox.

Non-acceptatie	van	risico’s

Wat hebben deze tendenzen met het debat over regeldruk te maken? Het 
belangrijkste is dat er, buiten budgettaire gronden, geen rem meer is op 
het aantal interventies van de overheid en dus op het aantal regels. Burgers 
eisen van de overheid het recht op geluk en politici gaan altijd in op die eis 
en spiegelen hun kiezers ultieme maakbaarheid voor. Er hoeft zich maar 
ergens een incident of misstand voor te doen en een bestuurder zal zich 
gedwongen voelen om daar met een regelreflex op te reageren, zelfs als het 
incident gewoon een ongeluk is, of niet bestaat.

Maar ook landelijk zijn de voorbeelden legio. De effecten van ‘Volen-
dam’ en ‘Enschede’ op de regeldruk zijn berucht. Gevoelige thema’s als 
onveiligheid, immigratie en gebrek aan integratie hebben geleid tot een 
tsunami aan regels om de burger weer een jarenvijftiggevoel te geven, 
‘toen geluk heel gewoon was’. Dat geldt evenzeer voor de economie. Het 
opereren van een vrijemarkteconomie heeft nu eenmaal zijn schaduwzij-
den. Om economische groei te stimuleren is vrij verkeer van kapitaal, goe-
deren en mensen aan te raden – met alle risico’s van dien op het verplaat-
sen van werkgelegenheid (Organon!), economische crises die veroorzaakt 
worden elders in de wereld, en ongewenste beloningsverhoudingen. Maar 
dergelijke risico’s worden niet geaccepteerd, en op luide toon wordt geëist 
dat er garanties komen op vrijwaring van die risico’s.
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De gevoeligheid bij politieke bestuurders voor het ingaan op claims 
van burgers met een houding van vrijwel onbegrensde maakbaarheid is 
ook niet zo vreemd. Bestuurders zijn op basis van hun eigen, persoonlijke, 
keuze toegetreden tot de publieke sector en zullen dus in het algemeen 
een drive hebben om die publieke sector te gebruiken om veranderingen 
tot stand te brengen. En veranderen wordt nu eenmaal geassocieerd met 
iets doen, in plaats van iets te laten. Het laatste geldt in hoge mate ook voor 
claims vanuit de maatschappij, meestal feilloos verwoord door de media. 
Als een politicus door de media geconfronteerd wordt met een willekeuri-
ge aangelegenheid, dan is vaak de belangrijkste vraag: ‘Wat gaat u hieraan 
doen?’ Zelden of nooit wordt de volgende vraag gesuggereerd: ‘Wanneer 
houdt u nu eens op met u hiermee te bemoeien?’ – terwijl er toch meer 
dan genoeg beleidsterreinen zijn die de laatste vraag op z’n minst enige 
bestaansgrond zouden geven. De praktijk is echter niet zo. Zo was het op 
het terrein van volkshuisvesting/woningmarkt (toch geen domein dat als 
ondergereguleerd gekenschetst kan worden!) een paar jaar geleden zelfs 
bon ton dat de overheid middels regelgeving de branche meer vrijheid ten 
behoeve van de woonconsument wilde opleggen, omdat het vermeende 
gebrek aan keuze als een maatschappelijk probleem werd beschouwd. Veel 
gekker kan het niet worden, dunkt me.

De neiging tot grotere inmenging van de overheid in de maatschappij 
wordt niet alleen door het samenspel van claimende burgers en hiervoor 
gevoelige politici verklaard. Een belangrijke rol speelt ook het overheids-
apparaat. Bureaucratietheorieën hebben veelvuldig gewezen op de bijkans 
onbedwingbare neiging van overheidsorganen om te groeien. En het gaat 
hier niet alleen om min of meer ‘platte’ redenen als status en inkomen, die 
voor overheidsmanagers in positieve zin gecorreleerd zijn aan de omvang 
van de organisatie waaraan zij leiding geven (redenen die overigens nog 
steeds meer dan relevant zijn!); ook de drive van betrokkenen speelt hier 
een grote rol. (Top)ambtenaren geloven vrijwel zonder uitzondering in het 
belang van een interveniërende rol van de overheid (en zeker van hun eigen 
organisatieonderdeel) – los van hun politieke achtergrond. Als interessant 
recent voorbeeld mag de gang van zaken rondom ‘zeilmeisje’ Laura Dek-
ker dienen; de persoon in kwestie vroeg in dit geval zelfs aan de overheid 
of die zich niet met haar wilde bemoeien (andere belanghebbenden wilden 
overigens juist wel dat dit zou gebeuren). Geheel los van persoonlijke op-
vattingen over de wenselijkheid van het alleen de wereld rondzeilen door 
een minderjarige, is vervolgens de mate van inzet van het apparaat bij-
zonder opvallend. We weten immers niet anders dan dat de Raad voor de 
Kinderbescherming en Bureau Jeugdzorg gebukt gaan onder de problema-
tiek van schaarse middelen, wat zich uit in lange wachtlijsten; wachtlijsten 
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waarachter regelmatig fors menselijk leed schuilgaat; in ieder geval van 
een totaal andere aard dan het toch min of meer frivole karakter van het on-
derwerp ‘zeilmeisje’. Desalniettemin wil het overheidsapparaat laten zien 
dat het in staat is om ook zo’n vraagstuk te reguleren, te beheersen.

Het ziet er dus somber uit voor diegenen die de regeldruk willen be-
strijden: de hydra wordt omhelsd en niet verafschuwd. Burgers, maar 
ook bedrijven, vragen om een interveniërende overheid. En zowel politici 
als overheidsuitvoerders bieden hun diensten om verschillende redenen 
maar al te graag aan. Om het tij te keren zou er een brede, daadwerkelijk 
liberale beweging moeten ontstaan. Daadwerkelijk, in tegenstelling tot 
bestaande politieke partijen die met het liberalisme flirten als sluier voor 
een onverbloemd conservatief (vvd) of sociaaldemocratisch (GroenLinks, 
D66) wereldbeeld. In die liberale beweging staat niet alleen het individu 
centraal, maar ook de acceptatie van het falen van dat individu en de bloot-
stelling aan risico’s van het individuele handelen. En juist die laatste zaken 
maken het liberalisme onaantrekkelijk voor de overgrote meerderheid van 
burgers.
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Marc Kregting

Er zijn uitvluchten. Winkel je bijvoorbeeld graag?
Pak dan het beurtbalkje, trek het naar je toe en val
in de oneindigheid die nu heet. Fijn dat het brandt?
Het Oude Testament had Harry Potter omgelegd.
Of ben je de aap die eet met lange tenen, de ezel
met gps, de buikslaper met de verroeste caddie?
Shit happens, daar ben je bij en kijk je naar. Dit
houd je buiten de pers? Het is om ons vrije woord
niet uit te besteden. Terwijl aan de pits een gloed
zonder permissie waart hoest de poes (blasfemisch).
Dat komt haar te staan op de berisping van achter.
Smaakt dat naar een extra rondje Parijs-Camembert?
En kom je binnen? ‘Tolerantie is voorwaardelijke, 
omzichtige, angstvallige gastvrijheid’, zegt Jacques.

Marc Kregting (1965) schreef tien boeken, waaronder De leliering (2003), Dood vogeltje 
(2006) en Zoem! (2009). Hij blogt op dehoningpot.blogspot.com.
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De auteur is Nationale Ombudsman. Voor zijn benoeming is 2005 was hij onder 
meer hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit leiden en beklede hij 
de Albeda leerstoel voor arbeidsverhoudingen bij de overheid en Alternative Dis-
pute Resolution. 

Er is een kloof tussen de leefwereld van burgers en de 
bureaucratische systeemwereld van de overheid. Wanneer 
bruggen tussen beide werelden worden geslagen, kan de kille 
bureaucratie van kafkaiaanse trekken worden ontdaan. 
Persoonlijk contact, behoorlijk handelen en vertrouwen in 
de inbreng van professionals en burgers vormen hiertoe de 
sleutel.

door Alex Brenninkmeijer

Kafka als icoon

Op	mijn	vergadertafel	ligt	het verzamelde werk van Franz Kafka, 
hetgeen veel interessante gesprekken over bureaucratie oplevert. Kafka-
iaans is iets wat op raadselachtige wijze beangstigend, bedreigend is en 
vooral slaat op een overgeperfectioneerde samenleving die zich aan de 
controle van het individu onttrekt. In Praag kwam ik een standbeeld tegen 
waar deze raadselachtige kracht vorm heeft gekregen als een reus die een 
man op zijn schouders meevoert [zie afbeelding p. 14; red.]. De reus blijkt 
echter een hol pak, zonder hoofd of handen. De schoenen zijn verdwenen 
in de sokkel. Op mij komt deze figuur over als een reus op lemen voeten, 
een ontzield wezen, als verbeelding van een holle bureaucratie – een bu-
reaucratie waarin het niet meer duidelijk is waarom bepaalde regels en 
procedures worden toegepast, die zich haast mechanisch voortbeweegt. 
Kafka is de icoon geworden voor een doorgeschoten bureaucratie.

Midden jaren tachtig vond in de vs een geharnast debat plaats tussen 
de huidige rechter in het Supreme Court, Richard Posner, en academica 
Robin West, over de betekenis van Kafka en het al dan niet ontbreken van 
autonomie van de mens ten opzichte van een bureaucratie.1 Veel zaken die 
ik als ombudsman onder ogen krijg die kafkaiaans overkomen, hebben het 
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verlies aan autonomie als kern, waarbij de burger is meegevoerd door een 
raadselachtige reusachtige kracht.

Marktdenken

Binnen de ideologie van het New Public Management functioneert de 
mens als radertje in een markt, en zijn autonomie is gewaarborgd als de 
markt optimaal functioneert. Met verwijzing naar Kafka kan deze positieve 
band tussen winstmaximalisatie en de autonomie van de mens worden 
bekritiseerd. Veel problemen tussen overheid en burger zijn in mijn visie 
te herleiden tot de effecten en soms perverse effecten van de Nieuw Publiek 
Management-stijl, waarbij uitgangspunten van het Rijnlandse model wor-
den ingeruild voor die van het Angelsaksische model. Illustratief is bij-
voorbeeld het stellen van een prestatieafspraak over het aantal bonnen dat 
de politie moet schrijven en de effecten die dat in concrete situaties heeft 
op de geloofwaardigheid van de politie tegenover de burger. In concrete za-
ken die burgers aan mij voorleggen zie ik de escalatie die voort kan vloeien 
uit een te mechanische opstelling van de politieagent in zijn contacten met 
het publiek en de dreigende aantasting van diens professionaliteit die het 
gevolg kan zijn van de beperking van zijn ruimte om in concrete situaties 
afwegingen te maken.2

Mens	en	systeem

Bij de bestudering van de duizenden zaken die jaarlijks aan mij worden 
voorgelegd springt het verschil in het oog tussen enerzijds de burger als 
mens en anderzijds de overheid als systeem, of samenstel van deelsyste-
men. Wat Kafka in zijn literaire werk aan de orde heeft gesteld is de schei-
ding tussen de leefwereld van de mens en de wereld van ‘het systeem’. 
Joseph K. strijdt in het boek Het proces tegen een onbekende en volgens 
onbekende regels opererende juridische macht en hij raakt meer en meer 
verstrikt in dit juridische doolhof. Deze scheiding is later door socioloog 
Habermas beschreven als de leefwereld tegenover de systeemwereld: in de 
leefwereld staat communicatie centraal, en in de systeemwereld van onder 
andere de economie (markt) en de overheid (bureaucratie) heerst een eigen 
rationaliteit.

Systeemgedrag van de overheid is bijvoorbeeld zichtbaar wanneer via 
ict	uitvoering gegeven wordt aan de wet. De computer van het uwv	maakt 
een terugvorderingsbeschikking aan en niemand kan uitleggen waarop 
die terugvordering precies is gebaseerd. Bestandskoppeling tussen rdw	

en cjib leidt automatisch tot boetes wegens het onverzekerd zijn of het 
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ontbreken van een apk-keuring, ook al heeft betrokkene de auto niet in zijn 
bezit. Ook de inzet van klantcontactcentra en telefoondiensten zoals de Be-
lastingtelefoon leidt tot bepaalde regels die op burgers als bureaucratisch 
overkomen, zoals het al dan niet doorverbonden kunnen worden met een 
behandelend ambtenaar, of het via e-mail niet bereikbaar zijn van de Belas-
tingdienst. De overheid werkt veelal met standaardoplossingen binnen het 
eigen bevoegdheidsdomein en heeft daarom grote moeite met maatwerk. 
Dit knelt te meer wanneer een burger afhankelijk is van meerdere overhe-
den en verstrikt raakt in de ketens.

De	efficiënte	overheid

Het systeemgedrag van de overheid is veelal efficiënt en draagt bij tot cor-
recte uitvoering van de wetgeving en daarmee tot gelijke behandeling en 
rechtszekerheid. Het zou daarom een illusie zijn om de overheid als sy-
steem zodanig te veranderen dat de relatie tot de burger minder zou schu-
ren. Dan zou de overheid haar specifieke functies moeten verloochenen. De 
overheid wint ook aan efficiëntie door meer en meer als systeem te functio-
neren. De burger als mens wordt door de overheid vertaald – gereduceerd 
tot – een burgerservicenummer met daaraan gekoppelde gegevens. Deze 
wijze van werken dient de efficiëntie van de overheid. Die koppeling be-
treft in deze tijd van intensieve informatisering steeds meer persoonlijke 
gegevens, zoals de biometrische gegevens in het paspoort en de daarop 
gebaseerde landelijke database, met de daaraan verbonden kafkaiaanse 
risico’s. Hoe veilig is het burger servicenummer? Is DigiD waterdicht? 
Welke bescherming kan iemand inroepen wanneer een ander kwaadwillig 
gebruikmaakt van zijn identiteit?

De overheid reduceert uit efficiëntie de mens tot een nummer. Van een 
mens kan moeilijk verwacht worden dat hij het resultaat van het systeem-
gedrag van de overheid in al zijn onderdelen als prettig ervaart. De burger 
ervaart het systeemgedrag van de overheid in het gunstigste geval als neu-
traal en in het ergste geval als kafkaiaans: fouten in databases, verkeerde 
koppelingen, zoekgeraakte brieven. Bij de waardering voor de overheid 
maakt ook de identiteit van de burger verschil: een hoger opgeleide burger 
begrijpt dat de overheid als systeem nu eenmaal zo moet werken. Lager op-
geleide burgers hebben minder zicht op de achtergronden van het systeem-
gedrag en kunnen daarom argwanender staan tegenover de overheid. Maar 
afgezien van deze verschillen tussen burgers geldt dat de overheid in al zijn 
onderdelen vergaande bureaucratische competenties van burgers eist.

In steeds meer gevallen dreigt het systeem de mens te overvragen. De 
burger moet de overheid in al zijn onderdelen en functies om zich heen 
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organiseren, ook in complexe situaties – zoals bij ziekte, lichamelijke of 
geestelijke beperkingen, multiprobleemsituaties. Het systeem is in die 
situaties veelal totaal ongevoelig voor de misère die de burger ervaart. De 
overheid komt dan over als een uit brons gegoten moloch zonder inhoud.3

De burger moet het met de over-
heid als systeem stellen, een andere 
keuze – zoals op de markt – is er 
niet. Daarom is het van belang te 
bekijken op welke wijze, uitgaande 
van de eigenheid van de burger als 
mens en de overheid als systeem, 

een optimale verbinding tussen beide mogelijk is. Voor deze verbinding 
gebruik ik het uit de computerwereld bekende fenomeen interface, ge-
bruikersinterface. De computer is een systeem en de omgang van de door-
sneemens met de computer als zodanig is problematisch. De computer is 
echter zo wijdverbreid doordat er interfaces ontwikkeld zijn, zoals toet-
senbord, muis, icoontjes als shortcuts naar complexe programmatuur. De 
succesvolste ict-toepassingen voor de consumentenmarkt verhullen ‘de 
computer’ vrijwel volledig achter de interfaces. Bij de ontwikkeling van 
interfaces wordt zeer bewust ingespeeld op de psychologie van de mens. 
Illustratief is dat een fors deel van de automobilisten tegen zijn auto praat, 
wetende dat het maar een ding is. De behoefte aan menselijke communi-
catie in de leefwereld van de mens is kennelijk diepgeworteld, ook al heeft 
de mens wel bewust met de systeemwereld te maken. Net zo diepgeworteld 
is de neiging van mensen om intenties te veronderstellen in gedragingen 
en het systeem waar men mee te maken heeft te willen doorgronden. Kafka 
heeft dit prachtig beschreven in de wanhopige pogingen van Joseph K. om 
te begrijpen wat hem overkomt, om een logica te ontdekken in het systeem 
waar hij mee geconfronteerd wordt. Hij probeert te ontdekken wat het 
systeem van hem vraagt, omdat hij denkt door het gewenste gedrag te ver-
tonen het systeem te kunnen ‘beheersen’. Dit brengt ons bij de fundamen-
tele vraag of de mens zich aan het systeem zou moeten aanpassen of het 
systeem aan de mens. Interfaces zijn een manier waarop de systeemwereld 
zich aanpast aan de mens.

Interfaces

De vraag is welke interfaces tussen het systeem overheid en de burger als 
mens effectief zijn. In mijn werk als ombudsman heb ik een drietal eigen-
schappen voor de interfaces tussen burger en overheid onderkend: het 
persoonlijke, het behoorlijke en het participatieve. Daarmee neem ik dus 

Het systeem is vaak totaal 
ongevoelig voor de misère die 
de burger ervaart
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de positie in dat het systeem zich, net als computerinterfaces, zou moeten 
instellen op de psychologie van de mens.

Persoonlijk contact
Persoonlijk contact blijkt in veel vormen een goede relatie tussen overheid 
en burger te bevorderen. Voorbeelden uit de praktijk: iemand die door een 
medewerker van de Belastingtelefoon op een prettige manier geholpen is, 
zal in de regel positief oordelen over de Belastingdienst. Die dienst speelt 
hierop ook in met de leuze ‘Leuker kunnen we het niet maken, wel makke-
lijker’. In complexe situaties – bijvoorbeeld als door fouten van justitie een 
verdachte van moord op een kind vrijuit is gegaan – kan een persoonlijk 
gesprek met iemand van het Openbaar Ministerie bijdragen tot (een begin 
van) begrip en ruimte scheppen voor verwerking. Een kleinere gemeente 
heeft jaarlijks niet meer dan twee klachten. Er is een telefoonnummer met 
daarachter goed communicerende ambtenaren die alle problemen van 
burgers aanhoren en op de juiste plek onderbrengen. Een pionierproject 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarbij 
persoonlijke communicatie wordt ingezet bij klachten, bezwaren en beroe-
pen heeft als resultaat dat in 40 tot 60% van de gevallen formele procedures 
overbodig blijken en dat zowel burgers als ambtenaren veel tevredener 
zijn. Het gehoor vinden bij de overheid en gepaste aandacht krijgen, legt 
een effectieve verbinding tussen mens en systeem.

Behoorlijk handelen
Een behoorlijk handelende overheid neemt de burger serieus en respec-
teert de burger als mens. Een mevrouw op leeftijd snelt met haar auto naar 
het ziekenhuis waar haar man op de intensive care is opgenomen. Ze vindt 
geen parkeerplaats en parkeert op een invalidenparkeerplaats. Ze krijgt 
een boete en schrijft de officier van justitie waarom ze voor het eerst van 
haar leven een boete kreeg. Het Openbaar Ministerie antwoordt met een 
standaardbrief dat de opgegeven reden er niet toe doet en dat de boete 
gehandhaafd blijft. De vrouw is ontdaan: ze had de brief als verontschul-
diging bedoeld voor het feit dat zij, gezagsgetrouw als zij is, voor het eerst 
in tachtig jaar een bekeuring gekregen had, en niet als poging om onder de 
bekeuring uit te komen. Het om	reageert op de klacht: bekeuring kwijtge-
scholden. Op zich best mooi, maar daar ging het deze mevrouw helemaal 
niet om.

De ombudsmannen hebben in ongeveer dertig jaar aan de hand van 
honderdduizenden concrete gevallen een reeks behoorlijkheidsnormen 
ontwikkeld: van bescherming van de integriteit van het menselijke li-
chaam, tot adequate informatievoorziening, van tijdigheid tot proportio-
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naliteit. De ervaring leert dat klachten en bezwaren veelal hun oorzaak vin-
den in gebreken in de behoorlijke behandeling. De reactie van de overheid 
is in al die gevallen veelal: ‘U bent kennelijk ontevreden omdat u met een 
negatief besluit geconfronteerd wordt.’ Een tragisch misverstand, omdat 
burgers veelal zeer goed in staat zijn de beoordeling van de behandeling 
los te zien van de uitkomst. Sterker nog, in veel gevallen zal een zeer goede 
ervaring met de behandeling positief kunnen afstralen op een besluit dat 
anders veel negatiever beoordeeld zou worden.

Participatie
De burger is persoonlijk betrokken bij alles wat zich in zijn leefwereld 
afspeelt. De overheid interfereert krachtens de vele bevoegdheden en 
monopolies waarover de overheid beschikt in die leefwereld. De overheid 
kan dat eenzijdig doen. De overheid kan uitgaande van haar eigen rol en 
bevoegdheid echter ook op een participatieve wijze met de burger omgaan. 
Het duidelijkst spreekt dit als het gaat om besluitvorming over de leefom-
geving, waar participatief bestuur mogelijk is. Het politiek-bestuurlijke 
systeem van de overheid heeft echter vaak grote moeite met participatie. 
Inspraak verwordt tot het plichtmatig aflopen van de wettelijke procedure, 
zoals beschreven is in een recent rapport van de Nationale ombudsman 
over burgerparticipatie: We gooien het de inspraak in. Maar de overheid kan 
er ook voor kiezen om de wettelijke en bestuurlijke procedures te verbin-
den met de leefwereld van de burger door oprecht aandacht te schenken 
aan de leefwereld van de burger. Een kankerpatiënt vraagt een traplift en 
een douchestoel aan. Hij krijgt eerst lange tijd geen antwoord en vervol-
gens krijgt hij het bericht dat hij te laat is met zijn aanvraag omdat zijn 
levensverwachting als terminaal patiënt slechts drie maanden is. De Wet 
maatschappelijke ondersteuning vraagt niet alleen om goede procedures 
(systeem), maar ook om afstemming met de persoonlijke situatie en over-
leg over hoe het wenselijke en het haalbare met elkaar verenigd kunnen 
worden.

Vaak is de interface tussen mens en systeem zelf ook een mens, namelijk 
een ambtenaar die de burger te woord staat of een beslissing moet nemen. 
Ambtenaren gaan na verloop van tijd onvermijdelijk systeemgedrag ver-
tonen, omdat zij zich aanpassen aan de omgeving waarin ze opereren. 
Juist daarom zou reflectie op wat Kafka voor hun dagelijkse werk betekent, 
verplicht moeten zijn voor alle ambtenaren. Kafka laat de lezer zo indrin-
gend meemaken wat er misgaat als het systeem de overhand krijgt en de 
mens zijn autonomie ontneemt. Dergelijke inzichten kunnen invulling 
geven aan de beroepseer van de professional, die een waardevol tegenwicht 
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tegen systeemgedrag kan bieden. De wanhoop van Joseph K. is juist zo 
groot omdat het systeem niet meer voor rede vatbaar is. Het voert rituelen 
uit die met gezond verstand niet meer te begrijpen zijn. In dat verband 

denk ik aan een rapport uit het Ver-
enigd Koninkrijk, Managing Public 
Money, waarin tot op een redelijk 
gedetailleerd niveau beschreven 
wordt hoe ambtenaren zich dienen 
te gedragen bij de besteding van 
belastinggeld. De regels van het 
systeem worden, met ander woor-

den, minutieus uiteengezet. Maar, zo staat er in de inleiding met een mooi 
Brits gevoel voor understatement, ‘niets in dit document is bedoeld om het 
gebruik van gewoon gezond verstand te ontmoedigen’.

Burgerschap

Met de inzet van op deze wijze vormgegeven interfaces tussen de burger 
als mens en de overheid als systeem kan de relatie tussen overheid en bur-
ger ontdaan worden van het kille bureaucratische, van het kafkaiaanse. De 
burger kan – beeldend gesproken – van de schouders van de reus op le-
men voeten springen en op eigen benen komen te staan en zijn autonomie 
herwinnen. Autonomie is het sleutelwoord. Het gaat dus om meer dan de 
klanttevredenheid die bij de consumentenwereld past. De burger is geen 
consument en de overheid geen bedrijf. Waarin schuilt die meerwaarde 
van een goede relatie tussen overheid en burger? Deze meerwaarde zie ik 
in de ontwikkeling van burgerschap. Vicepresident van de Raad van State 
Tjeenk Willink benadrukt burgerschap als een ‘ambt’, een verplichtend 
ambt. De burger is niet alleen drager van rechten, maar ook van plichten. 
Maar waar ligt het evenwicht tussen rechten en plichten? Naar mijn me-
ning draagt een goede verhouding tussen overheid en burger bij tot een 
gezond evenwicht tussen die rechten en plichten.

Misverstanden

Allereerst moeten twee structurele misverstanden over de inhoud van de 
relatie tussen overheid en burger worden weggenomen. In de eerste plaats 
heerst er op politiek-bestuurlijk niveau veelal de overtuiging dat de burger 
veeleisend is, vaak tegenstrijdige eisen stelt aan de overheid en alleen dan 
tevreden is wanneer hij zijn zin krijgt. Onderzoek wijst uit dat de burger 
niet alleen tevreden is wanneer hij zijn zin krijgt. Het overgrote deel van de 

‘Niets in dit document is 
bedoeld om het gebruik van 
gewoon gezond verstand te 
ontmoedigen’
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burgers is bereid om negatieve overheidsbesluiten en bijvoorbeeld boetes 
en belastingheffing als noodzakelijk onderdeel van het samenleven te aan-
vaarden. In een serieus gesprek met burgers blijkt veelal het inzicht aan-
wezig dat er afwegingen gemaakt moeten worden, waarbij ook negatieve 
keuzes niet uit de weg gegaan kunnen worden.

Het tweede misverstand betreft het antwoord op de vraag waarom bur-
gers aan het overheidsgezag beantwoorden. In het politieke en mediadebat 
overheerst een negatief beeld van burgers. Zoals genoemd: ze zijn veelei-
send, hebben tegenstrijdige eisen, zijn vaak dwars en gooien de kont tegen 
de krib, ze laten het bij de stembus afweten of zijn als zwevende kiezers 
‘ongrijpbaar’. Burgers zouden koel calculerend de wet overtreden en het 
misbruik en de misdaad krijgen in het politieke en mediadebat ruime aan-
dacht. Intensieve controle en harde handhaving en repressie lijken nodig 
om deze burger in het gareel te houden. De burger wordt echter op deze 
wijze te vaak met wantrouwen tegemoet getreden. Is de burger zo sterk 
tegen de wet gericht? Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documenta-
tiecentrum (wodc)	heeft op mijn verzoek uitgerekend dat op jaarbasis van 
de burgers tussen de 18 en 80 slechts 1,34% serieus in aanraking komt met 
Justitie.

Kortom: het overgrote deel van de burgers deugt en het is aan de over-
heid om burgers niet met negatieve boodschappen af te stoten, maar juist 
mee te nemen in de in onze samenleving algemeen overheersende ‘burger-
lijke gehoorzaamheid’. De Belastingdienst hanteert niet ten onrechte als 
bedrijfsfilosofie dat het overgrote deel van de belastingplichtigen bereid 
is om aangifte te doen en belasting te betalen. Compliance is het uitgangs-
punt. De Belastingdienst bevordert compliance met positieve berichten 
over het spontaan opgeven van zwart spaargeld (sancties blijven mogelijk) 
en het feit dat belastingplichtigen massaal tijdig aangifte doen.

Redelijk	evenwicht

Het gaat bij een goede verhouding tussen overheid en burger niet primair 
en alleen om tevredenheid, laat staan ‘klanttevredenheid’. De burger hecht 
veel waarde aan rechtvaardigheid. Deze rechtvaardigheid bestaat zowel uit 
distributieve rechtvaardigheid als uit interactionele en procedurele recht-
vaardigheid. De distributieve rechtvaardigheid berust op democratisch 
gemaakte keuzes. Het persoonlijke, het behoorlijke en het participatieve 
van de interface tussen overheid en burger draagt bij tot interactionele en 
procedurele vormen van rechtvaardigheidsbeleving. De politie Rotterdam-
Rijnmond heeft bijvoorbeeld de waardering van burgers voor de politie 
onderzocht in de situatie dat de agent een bekeuring uitschreef. Meer dan 
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zeventig procent van de bekeurden is tevreden over de politie, ondanks die 
bekeuring. En bij het onderzoek gaven burgers aan dat als men niet tevre-
den was over de politie men zich door de agent niet serieus genomen voel-
de of niet gehoord. De agent die non-communicatief bonnen uitschrijft 
roept als vanzelf weerstand op.

Negatieve overheidsmaatregelen worden vaak eerder aanvaard wanneer 
burgers bij het voorbereiden en nemen van die maatregelen met respect 
behandeld worden. Daarom kan de overheid beter sturen op vertrouwen in 
(het overgrote deel van de) burgers en wantrouwen en repressie bewaren 
voor het relatief kleine deel van de mensen dat tegen wet en gezag is. Met 
een negatieve opstelling tegenover burgers draagt de overheid er zelf toe 
bij dat burgers zich van de overheid afkeren. Dit is kort gezegd het mecha-
nisme dat evenwicht kan brengen tussen rechten en plichten van de burger 
tegenover de overheid. De overheid kan bijdragen tot burgerschap door 
een zorgvuldige vormgeving en toepassing van de interface tussen burger 
en overheid. De gemeente kan een duurzame goede verstandhouding op-
bouwen met het overgrote deel van de inwoners. De Belastingdienst kan 
een goede verstandhouding opbouwen met particulieren en ondernemers. 
De politie kan gezag verwerven door effectief met burgers te communi-
ceren en geweld alleen dan toe te passen als dat nodig is. Mijn adagium 
voor de politie luidt: gezag heb je als je de macht achter de hand houdt. En 
vanuit de politie kreeg ik op dit punt krachtige bijval. Met bedachtzame 
uitvoering kan de overheid zelf de verhouding tussen de overheid en de 
burger versterken. Onderzoek wijst uit dat ervaren interactionele en pro-
cedurele rechtvaardigheid bijdragen tot enerzijds legitimatie van het over-
heidsoptreden en anderzijds vertrouwen in de overheid. Cruciale thema’s 
in deze onrustige tijden. Niet alleen de burger komt hier in beeld, maar 
ook de professional die voor de overheid werkt (en die tevens burger is). 
Onderzoek wijst zonneklaar uit dat professionals tevreden zijn (beroeps-
eer ervaren) wanneer zij voldoende ruimte hebben om op een faire wijze 
met burgers om te gaan.

Wat	kost	dat?

Bij een lezing over faire omgang met burgers stelde een accountant werk-
zaam bij de overheid mij indringend de vraag hoeveel tijd wel niet ging 
zitten in al die contacten met de burger. En het moet gezegd: persoonlijk 
contact, goed luisteren en een goede toelichting geven, kost tijd. Wat in de 
eerste plaats opvalt, is dat miljoenen contacten tussen overheid en burger 
probleemloos via de computer en de post kan verlopen. Goede communica-
tie is slechts noodzakelijk in een klein deel meer bijzondere gevallen en bij 
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gevoelige functies zoals politieoptreden. De uiteindelijke begroting van de 
benodigde tijd valt dus wel mee. In de tweede plaats blijkt uit onderzoek dat 
met deze communicatieve aanpak uiteindelijk tijd gewonnen wordt, door-
dat op onnodige juridisering en klachten-, bezwaar- en beroepsprocedures 
bespaard kan worden. De Ministeries van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties en van Justitie doen hiermee inmiddels goede ervaringen op.

De kosten zitten naar mijn ervaring niet primair in de tijd en capaciteit die 
met goede communicatie met burgers gemoeid is. Op politiek-bestuurlijk 
niveau gaat het primair om een investering in de burger als zodanig. Bij 
overheidsdiensten die bij de burger goed presteren en weinig Kafka-ge-
drag vertonen, valt op dat de leiding ervoor gekozen heeft om de dienstver-
lening op de burger te richten.

De	rol	van	de	politiek

Met de juiste investering valt er dus veel te verbeteren aan de relatie tussen 
overheid en burger en kan een redelijk evenwicht tussen rechten en plich-
ten van de burger gevonden worden. En daarmee kan Kafka op afstand 
worden gehouden. Toch is het de vraag of de relatie overheid-burger niet 
onnodig belast wordt door de prioriteiten die de politiek stelt. In hoeverre 
is de overheid een opgeblazen moloch, doordat er via bestuurlijke drukte 
en overregulering gewoonweg een teveel aan overheid is? De overheid 
lijkt in deze tijd soms te sterk gedreven door te hoog gestemde politieke 
ambities. Daardoor dreigt een te grote beleidsdruk te ontstaan, die vaak 
nog versterkt wordt door het vierjarige – of nog kortere – ritme van de 
verkiezingen. De veelbesproken ‘kloof ’ tussen kiezer en gekozene berust 
eveneens op de hiervoor geschetste spanning tussen mens en systeem. 
Ook daar is het de vraag op welke wijze interfaces vorm kunnen krijgen 
nu na de ontzuiling er een veel lossere binding of vaak zelfs helemaal geen 
binding meer is tussen partijen en kiezers. De persoon van de politicus 
vormt weliswaar tot op zekere hoogte een alternatief, maar wel met risico’s. 
Imago’s zijn nu eenmaal kwetsbaarder en vergankelijker dan politieke 
denkbeelden. Zijn die politieke denkbeelden wel voldoende kenbaar voor 
burgers?

Voorts draagt de soms overdadige aandacht voor incidenten in media en 
politiek ertoe bij dat er steeds weer urgentie ontstaat voor het nemen van 
daadkrachtige maatregelen. Dagelijks nieuws wordt vaak een-op-een ver-
taald in spoeddebatten en de reactie van de bewindspersoon en Kamerle-
den vormt weer het nieuws. Het op deze wijze omgaan met indrukwekken-
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de gebeurtenissen en risico’s leidt gemakkelijk tot overregulering en het 
scheppen van de verwachting dat er niets mis zal gaan. Ook deze effecten 
van de mediacratie of dramademocratie kunnen bijdragen tot een opgebla-
zen overheid. Er moet te veel en te snel.

Een ander aandachtspunt vormt de geringe aandacht voor de uitvoer-
baarheid van beleid en de vaak beperkte kwaliteit van de uitvoering. 
Hiermee hangt samen de overwaardering van beleidsvorming en onder-
waardering van de uitvoering. Van uitvoerende instanties ontvang ik met 
regelmaat de klacht dat ‘Den Haag’ met dedain naar de uitvoering kijkt. De 
kwaliteit van de uitvoering is voor een goede verhouding overheid-burger 
minstens zo belangrijk als de kwaliteit van beleid en wetgeving.

De burger hecht in zijn leefwereld veel waarde aan goede onderlinge ver-
houdingen. Het is begrijpelijk dat veel aandacht uitgaat naar de woonsitu-
atie in buurten waar de spanningen voelbaar kunnen zijn. Een belangrijke 
maatschappelijke vraag is hoe wij met elkaar omgaan. Polarisatie kan ver-
houdingen onnodig onder druk zetten. Voor burgers is voorbeeldgedrag in 
onderlinge verhoudingen essentieel. Ruw spel in het voetbal en grove taal 
in het parlement hebben een brede maatschappelijke uitstraling. Zoals 
een burgemeester van een grote stad beklemtoonde: als politici elkaar voor 
rotte vis uitmaken, wekt het geen verwondering dat jochies op straat de po-
litie uitschelden. Ook hier plaats ik het burgerschap centraal: burgerschap 
bevorderen berust mede op het goede voorbeeld.

Van	holle	normen	naar	autonomie

Een doelloze bureaucratie en ontzielde bureaucraten vormen het leidende 
motief in het werk van Kafka. De bureaucratie die met een raadselachtige 
kracht met de mens op de loop gaat. Het verlies aan autonomie, omdat je 
als mens niet op een normale wijze je handelen kunt bepalen. Het systeem 
en systeemgedrag nemen de overhand. Regels zijn regels. Op deze wijze is 
Kafka een icoon geworden.

 Noten

1 Robin West, ‘Authority, autonomy, and 
choice. The role of consent in the moral 
and political visions of Franz Kafka and 
Richard Posner’, Harvard Law Review 
99 (1985), nr. 2, p. 384; Richard A. Posner, 
‘The ethical significance of free choice. 
A reply to Professor West’, Harvard 
Law Review 99 (1986), nr. 7, p. 1431, 1433; 

Robin West, ‘Submission, choice, and 
ethics. A rejoinder to Judge Posner’, 
Harvard Law Review 99 (1986), nr. 7, p. 
1449.

2 In mijn verslag over 2009, getiteld 
Voorbij het conflict, maak ik hiervan een 
analyse.

3 Zie voor een analyse het verslag van de 
Nationale ombudsman over 2008: De 
burger in de ketens.
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Jaco van Hoorn is lid van de korpsleiding politie van Hollands Midden en auteur 
van Sturen op vertrouwen. Goed leidinggeven aan goed politiewerk.

Een recent onderzoek liet zien dat wijkagenten maar dertig 
procent van hun werktijd in de wijk aanwezig zijn.1 En op 
straat ligt toch het echte werk. De oproep om politiemensen 
meer op straat te krijgen, lijkt dus meer dan terecht, en dat is 
ook wat politiemensen het liefst willen. Maar waarom lukt 
het dan niet? Vaak wordt gesuggereerd dat allerlei regels van 
de overheid de bureaucratie verergeren. Deregulering is dan 
het devies. Maar is dit de goede analyse en oplossing?

door Jaco van Hoorn

De politie hoort op straat

Laten	we	eens	bekijken	wat	politiemensen allemaal aan administra-
tie doen. Voor alles geldt dat politiemensen ambtshalve hun bevindingen 
en activiteiten in ‘het systeem’ moeten vastleggen. Sommigen vinden 
de politieorganisatie toch in de eerste plaats een informatieverwerkend 
bedrijf. Politiemensen doen informatie op door wat ze horen of zien, de 
redenen van wetenschap. Ze geven dit door aan anderen, bijvoorbeeld aan 
het Openbaar Ministerie, die op basis van deze informatie passende ver-
volgstappen nemen. Overigens is de opgeslagen informatie ook buitenge-
woon nuttig voor bijvoorbeeld rechercheonderzoeken.

Er is in de afgelopen jaren rond dit thema een aantal ontwikkelingen 
zichtbaar geweest. Allereerst is van Engeland het concept van intelligence-
led policing of informatiegestuurde politie (igp) overgewaaid. Dat stelt 
niet alleen dat politiemensen werkende weg informatie opdoen, maar 
dat je ook op de informatieverzameling en -verwerking kan sturen. Poli-
tiemensen worden met gerichte informatievragen op pad gestuurd, alle 
gestuurde en ongestuurde informatie wordt in het systeem gestopt, en 
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informatieverwerkers en -analisten zetten de verzamelde info om in infor-
matieproducten die weer benut worden in het verdere politiewerk. Deze 
producten zijn bijvoorbeeld de dagelijkse briefing van de medewerkers, 
persoonsdossiers van verdachten, trendoverzichten en operationele of 
tactische analyses. Er is op dit thema veel vooruitgang geboekt, maar vol-
gens de minister van Binnenlandse Zaken is er toch nog veel werk te doen.2 
Zo moet het informatiebewustzijn van politiemensen verder worden ver-
sterkt. Er is veel voor deze ontwikkelingen te zeggen, maar het resultaat is 
wel dat er meer invoerwerk voor politiemensen is en dat er meer gegevens-
verwerking en informatieanalyse moet worden uitgevoerd door speciaal 
daarvoor aangestelde en opgeleide politiemensen. De politiemensen zijn 
dus niet alleen minder op straat, maar er zijn ook minder politiemensen op 
straat.

Een tweede ontwikkeling is dat de politie steeds meer zichzelf als on-
derdeel van verschillende ketens ziet. Uiteraard is er de strafrechtelijke 
keten richting Openbaar Ministerie met vertakkingen naar de Jeugdreclas-
sering, de Raad voor de Kinderbescherming en de Halt-bureaus. Als van 
een strafrechtelijk traject nog geen sprake is, kan de politie zorgmeldingen 
doen over jongeren of notoire overlastplegers. Politiemensen participe-
ren in zorgteams en moeten daarvoor input leveren, vaak via een speciaal 
hiervoor ontwikkeld systeem – uiteraard alles binnen de kaders van de Wet 
politiegegevens (Wpg), maar het moet wel gebeuren. Het aantal ketens 
waarin de politie functioneert, neemt gestaag toe. In de diverse ketenover-
leggen wordt vastgesteld welke informatie door de opvolgende partner is 
gewenst, zodat hiervoor een handig invulformulier kan worden ontworpen 
dat door de politiemensen kan worden ingevuld. Opnieuw een goede ont-
wikkeling, want is een falende ketenaanpak niet te vaak als oorzaak van tal 
van ernstige misstanden aangewezen? Maar ook hier geldt: meer invoer-
werk en dus minder agenten op straat.

Overigens is, ten derde, rond de politiesystemen waarin de informatie 
moet worden ingevoerd eveneens het nodige te doen. Onder de voortdu-
rende suggestie dat de uitwisseling van politie-informatie tussen ver-
schillende politieregio’s door te veel verschillende systemen en te weinig 
werkende koppelingen ernstig tekortschiet, is besloten tot invoering van 
eenduidige systemen binnen de Nederlandse politie. Inmiddels zijn de 
eerste basisvoorzieningen, zoals ze heten, in alle korpsen ingevoerd. Het is 
nog de vraag of in voldoende mate aan de bezwaren van de huidige prak-
tijk is tegemoetgekomen, maar één ding kan al wel worden vastgesteld: de 
invoertijd is toegenomen.3 Dat betekent dus dat politiemensen meer ach-
ter hun bureau zitten. Het informatiegestuurde politiewerk is een prachtig 
concept, maar het kost wel wat…
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Sturing	en	beheersing

Naast het verwerken van hun activiteiten in de systemen hebben poli-
tiemensen meer met hun computers te doen. Vanuit de behoefte grip en 
sturing op het werk te krijgen, is eveneens ingevoerd dat politiemensen 
hun diensten in tijd én activiteit verantwoorden in de Basisvoorziening 
Capaciteitsmanagement. Het systeem dient eveneens om er roosters in te 

maken en verlof aan te vragen en 
om de berekeningen van bijvoor-
beeld overwerk- en onregelmatig-
heidstoeslagen te bepalen. Er is ook 
managementinformatie uit te ge-
nereren, bijvoorbeeld als vanuit het 
bestuur de vraag op tafel komt hoe-
veel tijd de politie heeft besteed aan 

toezicht bij evenementen. Mooi voor de politiemanagers, maar opnieuw: 
hoe meer er binnen de organisatie behoefte is aan sturing en beheersing, 
hoe meer er vastgelegd moet worden. Bovendien is er meer capaciteit no-
dig voor interpretatie van de informatie. De behoefte aan dit soort sturing 
en beheersing leidt opnieuw tot meer bureaucratie en de capaciteit die 
daarvoor nodig is.

Procesbenadering

Verder zien we de laatste jaren dat binnen de politie de gedachte een grote 
vlucht heeft genomen dat kwaliteitsverbetering gestalte moet krijgen door 
werkprocessen te verbeteren. Het werk is steeds complexer geworden en 
de behoefte naar het zo efficiënt mogelijk inrichten van de organisatie 
is onverminderd groot. Kan het met minder mensen in het secundaire 
proces? Kan de informatieorganisatie zo worden georganiseerd dat met 
zo weinig mogelijk mensen toch zo veel mogelijk aan de behoefte van de 
executieve medewerkers kan worden voldaan? Dat kan, als de intake van 
de vraag efficiënt wordt geregeld, als het werk goed wordt uitgezet en als er 
een volgsysteem is op de uitvoering van de binnengekomen klantvraag. Als 
we dan ook nog tellen wat gevraagd wordt en hoeveel per werksoort en wat 
een bepaalde activiteit aan tijd kost, dan zijn de condities geschapen om zo 
lean-and-mean mogelijk het werk te organiseren. Er zijn heel wat proces-
beschrijvingen gemaakt, inclusief kwaliteitseisen en protocollen, met als 
resultaat ingewikkelde radioschema’s, registratiemchanismen om inzicht 
en overzicht te houden en controlesystemen om het proces te monitoren. 
Het lijkt allemaal intelligent, maar het betekent opnieuw een keur aan aan-

De behoefte aan sturing en 
beheersing leidt tot meer 
bureaucratie en de capaciteit 
die daarvoor nodig is
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vraag- en registratieformulieren die ingevoerd moeten worden, daar waar 
vroeger een eenvoudig telefoontje volstond.

E-mail	en	intranet

Verder gaat ook de nodige tijd voorbij aan het afhandelen van e-mail en 
het lezen van intranet. Een globaal uitgevoerd onderzoekje onder tactisch 
leidinggevenden in ons korps liet zien dat zij elke dag enkele uren bezig 
zijn met het lezen, beantwoorden en verwerken van mails en de bijbeho-
rende attachtments. Het gebruiksgemak van het middel is zo groot dat de 
verleiding om het intensief te gebruiken onweerstaanbaar is. Wat is mak-
kelijker dan een vraag maar even aan tien mensen te stellen en om via de cc 
je collega’s te laten weten dat je met het onderwerp bezig bent? Pogingen 
om hierin een andere discipline te bewerkstelligen zijn in onze organisatie 
tot nu toe niet succesvol geweest. Zo is – net als veel andere buitengewoon 
zinvolle nieuwe toepassingen – ook dit middel dat uiteindelijk bedoeld is 
om het werk allemaal makkelijker te maken, een middel dat mensen meer 
bindt aan de computer.

Het	strafrechtsysteem,	jurisprudentie	en	nieuwe	wetgeving

Veel van de beschreven ontwikkelingen zijn het gevolg van keuzes die bin-
nen de politieorganisatie zelf zijn gemaakt. De gedachte dat deregulering 
vanuit Den Haag een belangrijke bijdrage kan leveren, helpt dus niet in het 
terugdringen van de nadelige effecten van de zojuist opgesomde ontwik-
kelingen.

Dat neemt niet weg dat er vanuit het land wel ontwikkelingen komen 
die eveneens een bureaucratiserende werking hebben. Ik beschreef eer-
der dat bevindingen en activiteiten van politiemensen moeten worden 
vastgelegd om het Openbaar Ministerie en later de rechtbank in staat 
te stellen hun werk te doen. Het is begrijpelijk dat dit veel papierwerk 
vraagt. In roemruchte zaken worden soms met enige trots de rijen ord-
ners getoond die het dossier bevatten. Bij het onderzoek naar de vuurwer-
kramp in Enschede is als een van de eerste keren gewerkt met een digitaal 
dossier, wat overigens niet leidt tot minder bladzijden aan het enorme 
proces-verbaal, maar slechts tot een andere weergave daarvan. De hui-
dige manier van werken brengt met zich mee dat ook een relatief eenvou-
dig proces-verbaal van een huiselijkgeweldzaak inclusief bijlagen algauw 
zo’n 25 pagina’s bevat.

Ook hier leiden recente ontwikkelingen ertoe dat dit niet minder 
wordt. Vooral de ophef rond onder meer de Schiedammer parkmoord 
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en het daaropvolgende programma ‘Versterking opsporing en vervol-
ging’, gestart in 2005, leidden tot veel aanpassingen in de werkwijze van 
de recherche. De inzet van het programma is om het rechercheproces te 
beheersen en fouten te voorkomen. De aanpassingen leidden tot meer 
gestandaardiseerd en geprotocolleerd werken, en voor deeltaken moe-
ten specifieke trainingen zijn gevolgd. Zo heeft een Team Grootschalig 
Optreden (tgo), dat in het leven wordt geroepen bij een kapitaal delict, 
een eigen gecertificeerde dossierschrijver, gecertificeerde verhoorders, 
enzovoort. Het gevolg is veel meer opleidingen en een intensivering van 
de werkwijze. Er worden hogere eisen gesteld aan verslaglegging. Elk tgo 
kent daarom ook minstens één rechercheur die in het kader van de Wet 
bijzondere opsporingsbevoegdheden (Wet bob) zijn dagen volledig vult 
met het opmaken van aanvragen van machtigingen om bijzondere opspo-
ringsmiddelen te mogen inzetten. Vaak is de aanpak al voorbesproken in 
het overleg tussen officier van justitie en onderzoeksleider, zodat het uit-
sluitend gaat om schriftelijke verantwoording van het om en de politie ten 
behoeve van de rechtszaak.

Ook nieuwe jurisprudentie zorgt voor aan extra taken. Een recent voor-
beeld, uit 2009, is het zogeheten Salduz-arrest van het Europese Hof voor 
de rechten van de mens. Dit arrest heeft tot gevolg dat zelfs bij geringe 
delicten een verhoor niet mag worden gestart voordat de verdachte op zijn 
minst de kans heeft gehad om met een advocaat te spreken. Ook deze maat-
regel leidt tot veel extra werk voor de politie.

Veel nieuwe wetgeving heeft hetzelfde effect. Een voorbeeld is de 
nieuwe Wet geheimhouders, waarbij zodra sprake is van een vermoeden 
van het afluisteren van een gesprek tussen een verdachte en een geheim-
houder, er tussentijds contact moet zijn met een officier van justitie. Nog 
een voorbeeld is de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg), die met zich mee-
brengt dat het nodige geregistreerd moet worden, dat binnen de organisa-
tie toezicht aanwezig moet zijn en dat regelmatig audits moeten worden 
georganiseerd op de toepassing van de regelgeving. Uiteraard worden de 
korpsen op de naleving van deze waarborgen ernstig gevolgd door het Col-
lege bescherming persoonsgegevens (cbp) en de Tweede Kamer.4

In vrijwel alle gevallen brengen nieuwe wetten en jurisprudentie nieuwe 
taken met zich mee in termen van registratie en verantwoording. Op zich 
is dat vanuit de motivatie onder de nieuwe wet en regelgeving logisch, 
maar het komt de efficiëntie van het werk niet ten goede. De Raad van 
Korpschefs (rkc) heeft zeer recent onderzoek laten doen waaruit bleek dat 
door dergelijke ontwikkelingen een uitbreiding noodzakelijk is van de 
Nederlandse politie met ongeveer 2000 fte om, rekening houdend met alle 
nieuwe eisen, hetzelfde werk te kunnen doen.5
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De	politiek

Om aan de beschrijving van de recente ontwikkelingen nog één dimensie 
toe te voegen, moet ook iets worden gezegd over de verhouding tussen de 
politiek, het verantwoordelijke ministerie en de politie. Vanaf de jaren ne-
gentig – de tijd waarin het veiligheidsdossier meer aandacht kreeg en dus 
ook het politiewerk meer in beeld bij de politiek kwam – werd de politie 
in toenemende mate kritisch gevolgd. Vanaf die periode zijn als markante 
momenten te benoemen de reorganisatie van de rijks- en gemeentepolitie 
naar de huidige regionale politiekorpsen, de irt-affaire, de aanhoudende 
kritiek op bedrijfsvoering en informatiesystemen (die voortdurend uit-
loopt op de besteldiscussie over een nationale politie), de invoering van 
resultaatafspraken met prestatiefinanciering, en opvallende zaken als 

de genoemde Schiedammer park-
moord (met alle gevolgen van dien) 
en de rellen op het strand van Hoek 
van Holland, met als gevolg een 
korpschef die om politieke redenen 
het veld moest ruimen. Uiteraard is 
deze lijst gemakkelijk verder aan te 
vullen. Veel incidenten passeerden 

de Tweede Kamer. De hyperigheid van de hedendaagse politiek maakt dat 
de minister regelmatig ter verantwoording werd geroepen voor door de 
media aangedragen nieuwe incidenten rond de politie, ook als de soep veel 
minder heet gegeten werd dan die werd opgediend. Veel van deze inciden-
ten leidden tot nieuwe beleidsimpulsen, extra inspecties en de behoefte 
om de grip op de politie te versterken.

Daarbij moest ook de politie in de laatste twee decennia geloven aan het 
idee dat de politieorganisatie een bedrijf was en dat de kwaliteit voor een 
belangrijk deel afgemeten kon worden aan haar productiviteit. Bij poli-
tiek en bestuur leidde dit tot de behoefte aan meer inzicht in resultaten. 
Prestatiecontracten waren het gevolg en politiewerk werd telbaar gemaakt, 
met als gevolg dat slechts het telbare ging tellen en dat de wezenlijke bij-
drage van de politie aan de samenleving op de achtergrond raakte. Ook 
dit versterkte de registratiedrift, en bovendien kostte het veel inzet om tot 
kloppende spreadsheets te komen. Veel kwam terecht bij de politiemede-
werkers in de uitvoering, maar ook controleafdelingen groeiden, evenals 
beleidsafdelingen waar de goede antwoorden op de nieuwe vragen werden 
bedacht. Gezien vanuit de maatschappelijke context, met onder meer de 
opkomst en – inmiddels – toenemende ondergang van het New Public 
Management, zijn dit op zich begrijpelijke ontwikkelingen, maar of het 

De politie moest in de laatste 
twee decennia geloven aan het 
idee dat haar organisatie een 
bedrijf was
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functioneren van en daarmee ook de tevredenheid over de politie is toege-
nomen, valt niet te merken. En dat terwijl het ondertussen in Nederland 
toch veiliger lijkt te zijn geworden.6

Politiewerk

Tot zover de schets van min of meer recente ontwikkelingen die verklaren 
hoe het komt dat politiemensen meer aan hun computer gekluisterd zitten 
of met andere dingen bezig zijn en dus minder beschikbaar zijn voor het 
‘echte werk’ op straat. Sommigen zeggen dat taken achter de computer en 
in allerlei overlegvormen, zeker in een veranderende samenleving, logisch 
onderdeel uitmaken van het (‘echte’) werk. Een goed functioneren van de 
politieorganisatie vraagt nu eenmaal dat gegevens worden vastgelegd, en 
in een complexe organisatie moet zorgvuldige afstemming plaatsvinden.

Toch stel ik daartegenover dat het ‘echte’ politiewerk wel degelijk op 
straat gebeurt. Dat doe ik overigens met een gerust hart, omdat de meeste 
politiemensen dat net zo zullen zeggen. En niet alleen politiemensen, 
vooral ook veel burgers zullen dit beamen.

We kunnen een politieorganisatie een informatieverwerkend bedrijf 
noemen, maar politiewerk is toch in de eerste plaats ‘mensenwerk’. Po-
litiediensten komen tot stand door politiemensen in hun contacten met 
burgers. De essentie van het politiewerk ligt vooral in betekenisvolle ont-
moetingen tussen politiemensen en burgers. Politiemensen stappen in het 
verhaal van burgers die in nood verkeren, aan wie onrecht is aangedaan of 
die het zelf met andere mensen niet zo nauw nemen. Een gevaarlijke situ-
atie afwenden, daadwerkelijk helpen, rust brengen, troosten, het recht 
handhaven, mensen corrigeren, aanhouden, zo nodig geweld toepassen 
– het speelt zich altijd af tussen politiemensen en burgers. Het zijn vrijwel 
altijd situaties die indruk maken, bij de betrokken burgers en niet zelden 
ook bij de politiemensen. Voor politiemensen zijn het steeds verschillende 
situaties, met verschillende omstandigheden, andere mensen, wisselende 
emoties. Soms is er sprake van gevaar, ook voor de politiemensen zelf, zoals 
bij gewelddadige criminelen of vechtpartijen. Andere keren gaat het om 
buitengewoon ingrijpende gebeurtenissen, zoals bij reanimaties, slecht-
nieuwsgesprekken na dodelijke aanrijdingen of zelfdodingen of zedenza-
ken. Op weer andere momenten gaat het om heftige toestanden, zoals in 
situaties van dreigend huiselijk geweld, waar onder de ogen van kinderen 
moeder door vader in elkaar geslagen wordt. Vaak ook gaat het om ogen-
schijnlijk kleine zaken, die bij de mensen toch veel indruk maken. Het 
mooie van het politievak zit in de aanspraak die de specifieke situatie doet 
op de kwaliteiten van de agent – hun inschattingsvermogen om te begrij-
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pen wat er gaande is, hun moed om in gevaarlijke situaties te stappen, hun 
vermogen om in crisissituaties effectief te improviseren, hun vermogen tot 
samenwerken met collega’s en anderen, en hun contactuele vaardigheden 
en hun inlevingsvermogen in de gesprekken met emotionele, angstige of 
tegendraadse mensen. Politiemensen voelen zich daarin het meest uitge-
daagd en ze ondervinden voldoening van hun werk als ze zien dat het lukt 
om een situatie weer te beheersen, mensen te kalmeren, het normale te 
herstellen en het recht te laten zegevieren. Kortom, door iets voor mensen 
individueel of de samenleving als geheel te betekenen. Door alle jaren heen 
was dit wat het politiewerk in zijn essentie heeft gekenmerkt en wat poli-
tiemensen heeft gemotiveerd om hun werk te doen.

Natuurlijk blijft niet alles hetzelfde. Het visierapport Politie in ontwik-
keling van de Raad van Hoofdcommissarissen wijst onder meer op steeds 
verdergaande internationalisering, verdergaande digitalisering en toene-
mende complexiteit in criminaliteitsbestrijding, en dat vraagt om nieuwe 
werkwijzen. Als antwoord wordt tegenover de lokale oriëntatie ook de no-
dale oriëntatie geïntroduceerd, gericht op de ‘stromen van mensen, goede-
ren, geld en vooral informatie’, die in toenemende mate de sociale proces-
sen bepalen, ook die van criminaliteit en terreur.7

Maar onmiskenbaar geldt, zeker in de ogen van burgers, dat politiewerk 
altijd situationeel en aan tijd en plaats gebonden is. Het feit dat in een jaar-
verslag staat dat een korps in plaats van de beleidsmatig beoogde twintig-
duizend misdrijfdossiers zelfs acht procent meer dossiers heeft gemaakt, 
doet geen burger met zijn of haar ogen knipperen.

Vertrouwen

Het gaat dus in de eerste plaats om het feitelijke politieoptreden, tussen 
politiemensen en burgers. Onderzoek laat zien dat het vertrouwen van de 
burger in de politie in de eerste plaats gebaseerd is op de verwachting dat 
als het er echt op aankomt, de politie er is en helpt.8 Ander onderzoek toont 
dat de tevredenheid van burgers rond politieoptreden rust op het concept 
van ‘actieve wederkerigheid’.9 Dat wil zeggen: burgers willen gelijkwaar-
dig met de politie omgaan, ze willen dat hun melding of klacht of aangifte 
serieus wordt behandeld en dat de politie actie onderneemt en haar best 
doet om de zaak ten goede te keren. Deze uitkomsten lijken niet erg ver-
rassend, maar wat daarvoor in de eerste plaats nodig is, is een politie die 
op straat beschikbaar is en op de goede manier, waar nodig en gewenst, 
contacten met burgers aangaat en die doet wat de situatie van dat moment 
vraagt. Veel ingewikkelde actieplannen zijn daar niet voor nodig.

Politiewerk is mensenwerk, het is relationeel. Niet alleen met individu-
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ele burgers, ook met scholen, media, bedrijven, gemeenten, woningbouw-
coöperaties, welzijnsorganisaties, groepen burgers, jongeren en ga maar 

door. In die contacten wordt poli-
tiewerk ‘gemaakt’. In die contacten 
wordt vertrouwen gecreëerd (of 
afgebroken).

Hier komen we bij een belangrijk 
punt. Mijn overtuiging is dat de 
mate waarin de samenleving ver-
trouwen in de politie heeft, de maat 

is of de politie haar werk goed doet. Overigens is de uitgangspositie van de 
politie hierin goed. Van alle overheidsorganisaties, maar ook ten opzichte 
van bijvoorbeeld politiek en media, scoort de politie het hoogst.10 Vertrou-
wen in de politie is voor de politie van eminent belang. Allereerst verschaft 
dat de politie legitimiteit om op te treden en draagvlak voor haar handelen. 
Alleen al omdat de politie het geweldsmonopolie bezit is dat onmisbaar. 
Daarnaast zorgt vertrouwen in de politie ervoor dat burgers, net als organi-
saties en instellingen, met de politie willen samenwerken. Samenwerking 
met burgers en anderen is voor de politie onmisbaar om effectief op te kun-
nen treden. Hoe meer samenwerking in de vorm van meldingen, aangiften, 
getuigenverklaringen of een daadwerkelijk gezamenlijke aanpak, hoe 
effectiever de politie is. Ten slotte wijst onderzoek uit dat vertrouwen in de 
politie bijdraagt aan een beter veiligheidsgevoel van burgers en dat is waar 
het bij de politie om draait.

Nederland heeft een politie die het concept van community policing 
omarmt. De werking daarvan gaat verder dan de individuele bejegening 
van burgers. Recent onderzoek toonde nog hoe belangrijk de kracht van 
verbinding van de politie met de samenleving is. Otto Adang concludeerde 
dat in vergelijking met onder andere Parijs de Nederlandse benadering 
van gebiedsgebonden politiezorg rellen zoals in Parijs voorkomt.11 De be-
langrijkste aanbeveling van dit rapport is dan ook om expliciet aandacht te 
(blijven) besteden aan het relationele aspect met bevolkingsgroepen bin-
nen de buurten, en ook daarvoor is nodig dat politiemensen op straat zijn 
en niet achter hun computer zitten.

Conclusie	en	nadere	probleemstelling

Alles overziend constateren we dat er veel factoren zijn die politiemensen 
in toenemende mate binden aan het bureau. De ontwikkelingen lijken 
onvermijdelijk een logisch gevolg van ontwikkelingen die zich in de hele 
samenleving voordoen. Ze maken zogezegd deel uit van de vooruitgang en 

De politie bezit het 
geweldsmonopolie; 
vertrouwen in de politie is 
daarom onmisbaar
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de ongetwijfeld onbedoelde nadelige effecten zijn gratis meegekomen.
Een spannende vraag is of de politie er per saldo beter door is gaan func-

tioneren. Uit het eerder genoemde onderzoek onder wijkagenten bleek dat 
zij hun diensten minder goed kunnen voorbereiden omdat het selecteren 
van informatie uit de systemen voor hun wijk bijzonder ingewikkeld is en 
te veel tijd kost. Zij gaan in toenemende mate op pad zonder op de hoogte 
zijn van recente ontwikkelingen in de wijk en dreigen daardoor achter de 
feiten aan te lopen.12 Bij rechercheurs vernemen we vergelijkbare berich-
ten. Deze conclusie staat haaks op de met igp beoogde effecten. Mocht dit 
breder dan alleen voor wijkagenten gelden, dan is het paard achter de wa-
gen gespannen en is een kritische heroriëntatie dringend gewenst.

Ik schreef ook over de manier waarop in Nederland het strafrechtsy-
steem functioneert, namelijk over papier. De eisen die aan de processen-
verbaal worden gesteld, nemen door nieuwe regelgeving en jurisprudentie 
alleen maar toe. Het is begrijpelijk dat de extra werklast die dit voor de 
politie met zich meebrengt, niet door de rechters wordt meegewogen als 
zij tot hun oordeel komen. De vraag is wel tot hoe ver dit kan doorgaan. 
Als we daarbij bedenken dat het, in grote maar ook in kleine zaken, meer 
en meer van de politie verlangd wordt om alle mogelijke scenario’s uit te 
rechercheren om lastige discussies in de rechtszaal te voorkomen, dan is 
duidelijk dat de druk op de opsporing enorm toeneemt. Het is niet voor 
niets dat in toenemende mate over een handhavingstekort in de opsporing 
wordt gesproken.13

Verder hebben we in de loop der jaren een toenemende tendens gezien, 
waarin de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Justitie proberen 
grip te krijgen op de politie. Daar komt bij dat ook nog vormen van ‘aspect-
sturing’ plaatsvinden, bijvoorbeeld op milieu- en verkeersdoelstellingen. 
Deze gaan gepaard met eigen geldstromen. Buiten dat dit alles een enorm 
registratie- en verantwoordingscircus op gang heeft gebracht – met alle 
administratieve lasten van dien –, verhoudt het zich ook slecht met de in-
steek om vooral in het netwerk van de eigen lokale gemeenschap met bur-
gers en organisaties en instellingen te werken aan veiligheid in het eigen 
gebied. Burgemeesters hebben dit aangevoeld, gelet op hun aanvankelijke 
schroom tegen de prestatieconvenanten tussen het ministerie van Binnen-
landse Zaken en de politie. Inmiddels is die schroom wel wat verminderd, 
omdat de nadelige effecten in hun richting zich beperkter voordoen dan 
verwacht.14 Niettemin is de vraag of wel ten positieve is gebracht wat ver-
wacht werd. Afgaande op de toon uit de politieke arena, zich onder andere 
uitend in de aanhoudende besteldiscussie, is de politieke tevredenheid 
over de politie er niet beter op geworden.

Dit lijkt het verhaal van de goede bedoelingen en de onbedoelde ef-
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fecten. Toch is het de vraag of de analyse diep genoeg gaat. De geschetste 
ontwikkelingen hebben een opmerkelijke rode draad. Steeds geldt, zoals 
Patrick van Calster het mooi uitdrukt, dat de mens eruit georganiseerd 
wordt.15 Een informatieverwerkend bedrijf, procesmanagement, protocol-
len, competenties, moderne sturingsconcepten, verantwoordingsmecha-
nismen, schriftelijke overdracht van informatie tussen ketenpartners, tel-
bare resultaten – maar de vakmens is weg, en juist dat is het kenmerkende 
van politiewerk: het optreden van de vakman, in die situatie of in dat con-
tact, in die omstandigheden en met deze mensen, is wat politiewerk bij-
zonder maakt. Daar wordt ook het goede in de dienstverlening gebracht, 
of juist niet. De tragiek van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren is 
dat dit stuk van het politiewerk, dat ik de essentie van het vak noem, van 
politiek tot en met veel leidinggevenden binnen de politie uit het oog is 
verloren.

Oplossing

De vraag dringt zich dus op of het antwoord deregulering is, in termen 
van: we doen hetzelfde, maar dan met minder regels. Deze benadering is te 
eenvoudig en daarin ligt dan ook de verklaring voor het feit dat deze oplos-
singsrichting tot nu toe niets heeft opgeleverd. Er zijn meer fundamentele 
vraagstukken aan de orde.

Zijn er andere manieren om het strafproces te laten verlopen? Andere 
oplossingen lijken onvoorstelbaar, maar vanuit de vs zijn praktijken be-
kend waarbij politiemensen verdachten ongeveer rechtstreeks bij de recht-
bank afleveren – daar komt nauwelijks papier aan te pas.

Hoeveel beleidsdoelstellingen zijn eigenlijk nodig, zeker op operatio-
neel niveau? Moet de politie in een dorp of buurt zich niet vooral bezighou-
den met wat door de burgers, door mensen in het netwerk en in de media, 

als de belangrijkste problemen 
worden gezien? Zoals Paul Frissen 
eens zei: ‘De politie moet gewoon 
zo goed mogelijk tegenhouden wat 
mensen niet willen. Daar is geen 
doelstelling voor nodig.’ De piek 
aan straatroven, de veelpleger die 
voor onrust zorgt, de verkeersge-

vaarlijke situatie, de overlastgroep, de pyromaan die actief is. Als politie-
mensen en hun chefs in verbinding zijn met hun omgeving, dringt het 
werk zich vanzelf op.16

In die contacten met de samenleving kan de politie tegelijkertijd uitleg-

Vertrouwen is een menselijke 
kwaliteit, in tegenstelling 
tot prestatie-indicatoren en 
productiecijfers



Jaco	van	Hoorn

De politie hoort op straat

81

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

gen wat ze doet en zoeken naar samenwerkingsvormen met burgers, in-
stellingen en organisaties. De focus komt buiten te liggen in plaats van op 
de spreadsheets. Vooral door op deze manier in contact te zijn met de om-
geving zal het vertrouwen in de politie toenemen. Vertrouwen is een men-
selijke kwaliteit, in tegenstelling tot prestatie-indicatoren en productiecij-
fers. Vertrouwen is bovendien de enige noodzakelijkheid voor legitimiteit 
van en draagvlak voor het politieoptreden en de onmisbare bereidheid 
tot samenwerking van burgers en instellingen met de politie. Bovendien 
draagt vertrouwen bij aan een beter veiligheidsgevoel.

Wat dus vooral gevraagd wordt is dat de beeldvorming rond de politie 
wordt bijgesteld. Het idee vanuit politiek en management dat de politie 
een normaal bedrijf met een eigen taak is, moeten we snel verlaten. Laat 
ik eens een andere – zeker wat gewaagde – vergelijking trekken. Als je aan 
mensen vraagt wie in hun leven autoriteit vertegenwoordigen, dan zullen 
ze – naast hun ouders in hun privébestaan – voor wat betreft het publieke 
domein snel denken aan de politie. Autoriteit is overigens niet iets engs, 
het heeft iets in zich van beschermen tegen wat ongewenst is, begrenzen als 
gedrag over de streep gaat of dreigt te gaan en versterken als dat het goede 
samenleven dient. Dat is precies wat politiemensen motiveert om hun 
werk te doen. Misschien komen we het verst als we politiewerk weer als vak 
beschouwen, wat wordt uitgevoerd door zeer gedreven politiemensen. Als 
dit het uitgangspunt is, worden de discussies anders.

Wat dan te doen met de democratische controle op de politie? Hoe zit 
het dan met de toezichtfunctie van de minister? Een oplossingsrichting 
zou misschien het volgende kunnen zijn. Laat alle ambtenaren die bezig 
zijn met het verzamelen van informatie, het in spreadsheets plaatsen er-
van, het checken en het voeren van overleg of de informatie wel klopt, het 
duiden van die informatie, nu hun taak neerleggen en de regio’s ingaan. 
Laat ze aan schooldirecteuren, bestuurders van woningbouwcoöperaties, 
aan raadsleden en aan hoofdredacteuren van lokale en regionale kranten, 
aan medewerkers van het antidiscriminatiebureau en aan jongerenwer-
kers, aan bewonerscomités en winkeliersverenigingen gaan vragen wat ze 
van hun plaatselijke politie vinden. Geef die informatie terug aan de korp-
sen en herhaal het onderzoek elk jaar.

Het effect zal zijn dat de focus van politiechefs veel meer dan nu naar 
buiten gericht zal zijn, en dat zij in toenemende mate richting geven aan 
het werk dat gedaan moet worden. Bovendien zullen de gesprekken tussen 
leidinggevenden en politiemensen niet meer gaan over getallen, maar over 
wat eraan bijdraagt dat mensen echt tevreden zijn over het politiewerk en 
wat het vertrouwen in de politie doet toenemen. Kortom, over ‘het echte 
werk’.
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De auteur was van 2000 tot 2010 bestuursvoorzitter van Woonzorg Nederland en 
vervulde van 2008 tot 2010 dezelfde functie bij zorgorganisatie Espria. Tegenwoor-
dig is hij voor het cda wethouder in de gemeente Barneveld, met in zijn portefeuil-
le onder meer zorg.

Door de huidige dirigistische en krampachtige politiek 
worden miljoenen verspild, werkers in de zorg gedemotiveerd 
en de kwaliteit verkwanseld. Alleen via goed management 
en creatief ondernemerschap wordt zorg op menselijke maat 
weer mogelijk.

door Bram Troost

Bureaucratie bestrijden met 
grootschalige kleinschaligheid

Toen	ik	begin	2000	via	Woonzorg Nederland en later via Espria in 
aanraking kwam met de wereld van de zorg was de algemene reactie, toen 
ik wat vragen begon te stellen over effectiviteit en efficiëntie: ‘In de zorg is 
nu eenmaal alles anders, meneer Troost. De zorg is nu eenmaal geen be-
drijf, daar gelden andere regels.’ Na tien jaar werken binnen die sector met 
miljardenbestedingen en steeds oplopende kosten, ben ik daar wel achter 
gekomen. Inderdaad: in de zorg gaat het er heel anders aan toe. Daar gaat 
het om het legaliseren van het ‘verbranden’ van geld. Want zo kun je het 
toch wel stellen? Dagelijks worden miljoenen euro’s verspild door overbo-
dige regels, inefficiënte organisaties en overbodige organen.

Ook binnen de politiek, zelfs binnen het cda, bestaat er koudwatervrees 
om in te grijpen. Eigenlijk onbegrijpelijk, want het gaat tenslotte over 
kwetsbare mensen en zaken van leven en dood. Als cda’er vind ik dat de 
overheid de zorg voor ouderen en kwetsbaren hoog in het vaandel moet 
hebben staan. Mijn vraag is echter of de huidige methode die ambitie on-
dersteunt of juist tegenwerkt. Zou het niet zo moeten zijn dat het geld dat 
nodig is voor verpleging en verzorging van de zwakken in de samenleving 
op de slimste, effectiefste en meest efficiënte wijze zou moeten worden be-
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steed? Dat is toch geen vreemde gedachte? De werkers in de zorg zijn murw 
geslagen en zien met lede ogen aan dat hun taken worden verzwaard en de 
administratieve lasten worden verhoogd, en áls er al eens een efficiëntie-
maatregel wordt genomen, is dat het afschaffen van het koekje bij de koffie 
van de mensen in een verpleeghuis. Ik vroeg eens aan mijn vrouw, die in een 
verpleeghuis werkt en mij aan de ontbijttafel weer eens een absurd verhaal 
vertelde over regeltjes: ‘Raak je daar nu niet gefrustreerd van?’ Haar ant-
woord was: ‘Die fase zijn we allang voorbij; het is nu meer een kwestie van 
berusting en proberen er zo goed als mogelijk iets van te maken.’

U merkt het, ik zet het zwaar aan, maar eigenlijk ben ik nog mild. Voor 
de hand liggende oplossingen zijn de afgelopen jaren stelselmatig tegen-
gewerkt; u zult het misschien niet geloven, maar vaak ging het belang van 
een departement vóór het belang van de oplossing. Een minister kon uit ei-
genbelang op grond van een archaïsch regeltje belangrijke ontwikkelingen 
tegenhouden. Ik ben bang dat dit proces nog tijden doorgaat, omdat we in 
Nederland het geld er kennelijk voor overhebben. Pas als dat er niet meer 
is, of als er heftig moet worden bezuinigd, zullen voor de hand liggende 
oplossingen weer bespreekbaar worden. Ik zal u meenemen in de wondere 
wereld van de zorg en de voorgaande hartenkreet illustreren aan de hand 
van een aantal voorbeelden.

Maar laat ik u eerst vertellen over een droom die ik eens had toen ik na-
dacht over de situatie die ik aantrof en aantref in de zorg. Ik stelde me voor 
dat in een andere sector, die van de voedseldistributie, de overheid het 
op dezelfde wijze zou hebben geregeld. Een verzekeringssysteem voor 
iedereen en voor de zwakkeren een systeem van indicaties gebaseerd op 
een awbvv, een Algemene Wet Bijzondere Voedselvoorziening. Politiek-
gestuurde organen die bepalen wat er wel of niet in de schappen ligt en 
die ook bepalen wat wel en wat niet gezond is. Natuurlijk was er een col-
lectieve premie voor het in stand houden van distributiecentra, want door 
de vele regels kan zoiets niet zichzelf bedruipen. Ik vroeg me in die droom 
af wat er dan nog te krijgen zou zijn. En ik droomde van ons huidige sy-
steem van private supermarkten, met zijn variëteit aan producten, door 
de concurrentie scherp aan de prijs en goed van kwaliteit. Want als je geen 
goede prijs-kwaliteitverhouding had, had je ook geen klanten meer. Toen 
ik wakker werd, was ik opgelucht dat het in Nederland gelukkig zo was dat 
in praktisch alle sectoren niet de overheid, maar de burgers zelf de zaken 
regelen die nodig zijn voor primaire en secundaire levensbehoeften.

Misschien vindt u dit een flauw voorbeeld. Niemand haalt het toch in zijn 
hoofd om ambtenaren de baas te laten zijn over de supermarkten? Toch is 
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het wel geprobeerd. Nog maar kort geleden werd in een aantal totalitaire 
staten alles door de overheid geregeld. De voormalige Oostbloklanden en 
Rusland zijn daarvan een voorbeeld. Het Kremlin regelde en plande wat 
er werd verbouwd en ook de distributie was helemaal in staatshanden. 
Ik hoef u niet te vertellen wat daarvan terecht is gekomen. Terecht wen-
sen we in ons land niet zo’n systeem. Op blijkbaar één uitzondering na: 
de zorg…

Zorgvastgoed:	casus	1

Een aantal jaren geleden was er een dringend tekort aan verpleeghuisruim-
te en een overschot aan verouderde verzorgingshuizen. Ik stelde als prag-
matisch werkende bestuurder voor om de verouderde verzorgingshuizen 
met minimale kosten geschikt te maken als kleinschalige verpleegunits. 
Het mes sneed daarbij aan méér dan twee kanten. Er vond geen kapitaal-
vernietiging plaats, er kon snel worden voorzien in de vraag, de bewoners 
van dorp en wijk konden daar blijven wonen en de familie kon zodoende 
meer mantelzorg leveren. Zelfs het personeelsprobleem werd opgelost, 
omdat moeders van kleine kinderen vaak best een deel van de dag in de 
verpleegunit wilden werken. Iedereen blij en het leverde nog geld op ook. 
Helaas kon het plan niet doorgaan. Waarom niet? Omdat de hoogte van 
de vensterbank in de regelgeving voor verpleeghuizen verschilde van die 
voor verzorgingshuizen. De vensterbanken in verpleeghuizen moesten 
tien centimeter hoger zijn, wat dus betekende dat bij de oude verzorgings-
huizen nieuwe gevels zouden moeten worden aangebracht. In diezelfde 
regelgeving waren alle ruimtes exact gedimensioneerd, tot op de dikte van 
de plinten toe. In een verpleeghuissituatie moest er een linnenkamer zijn 
– niet dat die werd gebruikt, want de was werd al jaren uitbesteed, maar de 
regels schreven het nu eenmaal voor.

U raadt het natuurlijk al: de verbouwingskosten voor deze (onnodige) 
aanpassingen zouden zó hoog worden dat het beter was om de zaak maar 
af te breken en op die plek mooie eengezinswoningen te bouwen. De dorps-
bewoners die op verpleeghuiszorg waren aangewezen, konden best in een 
stad op veertig kilometer afstand terecht. Dat daardoor de partner moest 
achterblijven en de mantelzorg werd verbroken, werd geaccepteerd als een 
nadelig gevolg van het systeem. Het College Bouw en het landelijke orgaan 
dat de tarieven in de zorg bepaalde, werden in die tijd spottend het Krem-
lin genoemd.

Op één locatie heb ik de zaak tegen de stroom in doorgedrukt. In Oos-
terbeek hebben we een oud verzorgingshuis daadwerkelijk omgebouwd 
tot kleinschalige verpleeghuisunits. Het heeft ons veel moeite gekost om 
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alle regelgeving te omzeilen. Maar het was het meer dan waard: het werd 
een groot succes. De verpleegzorgbehoevende burgers hadden dichtbij, in 
hun eigen sociale omgeving, een mooie voorziening; de wijk kon gebruik-
maken van de recreatieruimte. We hadden geld bespaard en geen kapitaal 
vernietigd. De meest hartverwarmende reactie kreeg ik van de dochter 
van een 85-jarige cliënt: ‘Wat fijn, meneer Troost, dat moeder bij ons in het 
dorp kan blijven wonen. Ik ben zelf slecht ter been en ik moet er niet aan 
denken dat ik steeds naar Arnhem had moeten reizen. Nu kan ik elke dag 
even langs.’

Maar zoals gezegd: het project was niet volgens de regels en het heeft 
helaas geen navolging gekregen.

Zorgvastgoed:	casus	2

Tussen bouwers, zoals woningcorporaties en directeuren van zorgin-
stellingen, was en is er altijd discussie over hoe zorgvastgoed eruit 
moest zien. Dat was al zo toen Woonzorg Nederland nog slechts als bou-
wer en verhuurder opereerde, maar toen we innig gingen samenwerken 
met de grote gefuseerde zorgorganisatie Espria, werd dat verschil van 
inzicht ook binnen de eigen club manifest. De diverse directeuren van 

de aangesloten organisaties had-
den evenzoveel verschillende op-
vattingen. In de zorg is vastgoed 
nu eenmaal anders, is de stelling. 
Een ruimte voor verstandelijk ge-
handicapten verschilde van een 
ruimte in een verzorgingshuis en 
was absoluut niet te vergelijken 

met een ruimte in een gezondheidscentrum. Dat betekende dat in elk 
gebouw het wiel opnieuw moest worden uitgevonden en dat er absoluut 
niet werd geleerd van de fouten van een voorganger. Mag ik het zó zeg-
gen: iedereen kon, met steun van de overheid, zijn hobby rustig en lus-
tig blijven uitvoeren.

Voor een zorgdirecteur komt het immers gemiddeld maar één keer in 
zijn of haar carrière voor dat er nieuw gebouwd wordt. Ik heb eens een foto-
rapportage laten maken van al het zorgvastgoed, zonder te vermelden waar 
het voor was gebouwd. Stiekem fotografeerde ik ook situaties die niets 
met zorg hadden te maken. Daarna liet ik een aantal mensen raden wat het 
was. U begrijpt het al: heel veel situaties leken gewoon op elkaar en hadden 
helemaal niets unieks. Daarmee heb ik in ieder geval intern de discussie 
kunnen smoren.

Iedereen kon met steun 
van de overheid zijn hobby 
rustig en lustig blijven 
uitvoeren
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Ook vandaag wordt in Nederland nog heel veel zorgvastgoed gebouwd, 
gebaseerd op oude inzichten, op particuliere ideeën van een individuele 
zorgdirecteur of gewoon volgens het standaardboekje van het ministerie. 
Vastgoed dat vijftig tot honderd jaar mee moet kunnen en in zijn levens-
loop diverse functies zou moeten kunnen vervullen, is op de tekening al 
verouderd – over het verspillen van schaarse middelen gesproken. Vast-
goed en dus ook zorgvastgoed moeten wat mij betreft multifunctioneel 
worden gebouwd.1 Het object moet gedurende zijn levensduur verschillen-
de functies kunnen vervullen. Dat betekent dat specifiek vastgoed zo veel 
mogelijk moet worden tegengegaan, om te voorkomen dat het na bijvoor-
beeld twintig jaar moet worden afgebroken, wat nu vaak gebeurt. Dat ligt 
over het algemeen gevoelig bij zorgdirecteuren, die hun eigen ‘gebouw’ 
willen neerzetten.

Incidenten:	casus	3

Een tijdje geleden was in een verpleeghuis het apparaat dat de verwarming 
en koeling regelt van het extern aangeleverde eten door een stroomstoring 
tijdelijk uitgevallen. Hierdoor was een bepaald gerecht bedorven en een 
aantal patiënten was daar ziek van geworden. Gelukkig geen ernstige ge-
volgen. Kan gebeuren en voortaan beter opletten.

Nee dus! De regelgevers, aangespoord door een heftig debat met de 
staatssecretaris, eisten een fundamentele aanpak. Er werd dus een com-
pleet stelsel opgetuigd: drie keer per dag werden metingen gedaan. Die 
metingen werden naar een regionaal punt gestuurd, dat ze vervolgens 
doorstuurde naar een landelijk punt dat een en ander monitorde, onder-
zoek deed en rapporten maakte. Er werd zelfs een extra inspectie inge-
steld. Nu was het zo dat onder andere het verpleeghuis waar mijn vrouw 
werkte, regelmatig zelf kookte met de cliënten en dus niet kon voldoen 
aan de verplichting van driemaal daags meten en de gegevens doorge-
ven aan het regionale meldpunt. Dat deden ze dan ook niet. Het duurde 
natuurlijk maar even of men kreeg een ernstige aanmaning. Toen men 
vertelde dat het meten niet mogelijk was, werd de oplossing gevonden 
om toch elke dag alle meldingen te kunnen doen: gewoon allemaal nul-
len in de tabellen zetten. Daarmee was in ieder geval aan de verplichting 
voldaan van ‘het-moeten-melden’. En zo gaat het nog steeds. Braaf worden 
driemaal daags nullen ingevuld, terwijl iedereen weet dat het zinloos is. 
Niemand heeft meer bedacht of het oorspronkelijke incident deze regel-
geving eigenlijk wel nodig maakte. Sterker nog: door het invullen van 
deze lijst heeft de overheid zelfs het ingebeelde idee dat men incidenten 
als deze kan voorkomen.
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Incidenten:	casus	4

De inspectie op bezoek in de keuken. Op een vraag van de inspecteur hoe 
het allemaal logistiek was geregeld, vertelde de medewerkster van de keu-
ken dat ze het eten zo tegen twaalf uur naar de eetkamer, maar ook naar de 
verpleegunits brachten. De inspecteur trok ter plekke wit weg: dat was na-
tuurlijk niet toegestaan! Medewerkers van de keuken mochten niet op de 
verpleegunits komen in verband met besmettingsgevaar. Nu trof het toeval 
dat diezelfde week iemand van een andere inspectie de verpleegunits be-
zocht naar aanleiding van Kamervragen. Dat gebeurde naar aanleiding van 
een incident waarbij iemand in de huiskamer onwel was geworden terwijl 
de verzorgende de afdeling even had verlaten. Het was – dat weet u – abso-
luut niet toegestaan om de verpleegunit te verlaten. ‘Ook niet om het eten 

te halen?’ vroeg een slimme verzor-
gende. Zij hadden immers net te 
horen gekregen dat zij het eten uit 
de keuken moesten ophalen, omdat 
de keukenmedewerksters het niet 
meer mochten brengen. Ook deze 
inspecteur werd bleek en zelfs boos: 

‘Jullie mogen de afdeling niet verlaten en al helemaal niet in de keuken 
komen.’ Mijn vrouw vertelde me dat aan de ontbijttafel. Mijn naïeve vraag 
hoe de cliënten dan het eten kregen, werd meewarig beantwoord: ‘Dat 
gaan we natuurlijk niet vertellen, want dan gaat de inspectie daar iets van 
vinden.’

Regelorganen:	casus	5

Je gelooft het pas als je het aan den lijve ondervindt. Ik was zaakwaarne-
mer en samen met mijn vrouw mantelzorger van mijn schoonmoeder 
van 94. Op een gegeven moment was het nodig dat ze met spoed naar een 
verpleeghuis moest. De huisarts en de wijkverpleging waren het daarmee 
eens en de geraadpleegde geriater ook. Maar dan kom je in handen van het 
Centrum indicatiestelling (ciz), een orgaan, ik kan het helaas niet anders 
omschrijven, dat vanwege wantrouwen in de professionals in het leven 
is geroepen. Huisartsen en wijkverpleegkundigen krimpen ineen als ze 
het drieletterwoord horen, en je trekt een beerput aan verhalen open. Het 
wrangste verhaal was wel dat van een oncoloog die het beter vond dat zijn 
patiënt naar een hospice ging. De patiënt was uitbehandeld en wilde waar-
dig sterven. Maar helaas besliste het ciz in zijn wijsheid anders. Admini-
stratief en zonder specifieke kennis werd de aanvraag afgewezen. Het ge-

‘Dat gaan we natuurlijk niet 
vertellen, want dan gaat de 
inspectie daar iets van vinden’
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volg was dat de patiënt in het academisch ziekenhuis kon blijven (waarmee 
uiteraard hoge kosten gemoeid zijn) of naar huis kon gaan. Naar huis gaan 
was door de situatie geen optie. De patiënt is een paar weken later gestor-
ven in zijn ziekenhuisbed. De oncoloog was gefrustreerd omdat hij niet bij 
machte was om het beste voor zijn patiënt te regelen.

Zonder in details te treden, heb ik hetzelfde meegemaakt met mijn 
schoonmoeder: de onmacht om geen adequate oplossing voor elkaar te 
krijgen, terwijl die nota bene ook nog veel goedkoper is. Als ik de vele ver-
halen zo hoor, zou ik zeggen: geef de dokter en de wijkverpleging weer de 
autoriteit. Met steekproefsgewijs marginale controle achteraf. Een orgaan 
als het ciz kan dan heel gauw worden opgeheven. Het geld dat zo wordt 
bespaard, kan worden besteed aan handen aan het bed.

Een	mogelijke	oplossing:	casus	6

Ik zou nog door kunnen gaan met tientallen, honderden voorbeelden van 
doorgeslagen regelgeving en de druk van administratieve lasten, maar dat 
zou betekenen dat ik alleen maar reageer en geen oplossingen aandraag. 
Die oplossingen zie ik wel degelijk, maar daarmee roei ik tegen de huidige 
opinie in. En dat is niet altijd even gemakkelijk.

Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een aantal bestuurders in 
de zorg en de woningcorporaties. Op een leeg A4’tje hebben we opgeschre-
ven wat we eigenlijk belangrijk vonden als het ging om goede bereikbare 
zorg. Een aantal sleutelwoorden was daarbij belangrijk: kleinschalig, dicht 
bij huis, integraal (dus geen tien loketten, maar één aanspreekpunt voor 
alle diensten), van eenvoudig tot complex, geen doorschuifacties. Natuur-
lijk goedkoop. De zeggenschap over eigen leven zo veel mogelijk bij de 
mensen en ten slotte de patiënt, cliënt, klant bevrijden van alle overbodige 
regelgeving en bureaucratie. We hebben daarna gekeken welke organisa-
ties succesvol waren in de dienstverlening aan een groot publiek en hoe ze 
dat organiseerden met een grote mate van klantgerichtheid en een kosten-
effectieve organisatie. Een aantal organisaties viel onmiddellijk op. Albert 
Heijn, Rabobank, maar ook een keten als Kruidvat. Deze laatste organisatie 
slaagt erin om kleinschalig een productenpakket met een goede prijs-kwa-
liteitverhouding te bieden in bijna elk dorp, met lokale mensen. Terwijl het 
een van de grootste organisaties van de wereld is.

We piekerden erover hoe dat het beste kon in de combinatie van wonen, 
zorg en diensten. Samenwerking, coöperaties? Uiteindelijk leek het het 
beste idee om een strakke aansturing te organiseren. De originele gedachte 
was een kleine top en in elk dorp en wijk een integraal team dat alle dien-
sten organiseerde die nodig waren. 24 uur per dag, zeven dagen in de week. 
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Alle niet direct aan de cliënt gerelateerde diensten werden in een back offi-
ce ondergebracht, inclusief de hele administratieve rimram. Onze gedach-
te was dat alleen op die manier het ideaal van kleinschaligheid in stand kon 
blijven. Kleinschalig kan alleen als je het grootschalig organiseert.

Om een lang verhaal kort te maken: dát is wat nu Espria heet. We heb-
ben geweldig bespaard door het aantal bestuurders terug te brengen van 
veertien naar drie en door de overheadkosten terug te dringen. We hebben 

grote inkoopvoordelen geboekt en 
als een van de weinige zorginstel-
lingen schrijven we zwarte in plaats 
van rode cijfers.

De klanttevredenheid is toege-
nomen en de medewerkers werken 
met volle tevredenheid.

Ik zei het al: we moeten tegen de 
stroom in roeien. En dat is hard werken. Alles wat groot lijkt, is verdacht. 
De weerstand van het ministerie en de brancheorganisaties is voorspel-
baar. Het is toch veel interessanter om met vijftienhonderd kleine organi-
saties te werken dan met tien grote? Het voert te ver om hier de hele casus 
uit te werken, maar niemand kan, als hij eerlijk is, het succes ontkennen.

Ik wil daarmee niet beweren dat het bij grote organisaties altijd allemaal 
goed gaat. Ook binnen Espria hebben we moeilijke zaken meegemaakt. 
Maar ik durf wel te stellen dat Philadelphia dankzij Espria en Woonzorg 
Nederland overeind is gebleven. Zonder een cent steun van de overheid.

Besluit

Er is mijns inziens een oplossing om de regeldrift en de bureaucratie te 
beteugelen. Dat lukt niet door tegen het systeem te strijden; dat is een 
bij voorbaat verloren wedstrijd. Afgaand op tien jaar werkervaring in de 
zorg denk ik niet dat er snel verandering zal komen in de door inciden-
ten gedreven werkwijze van politici en departementen. Hun kijk op de 
werkelijkheid is een heel andere dan die van mij. Het lijkt me vele malen 
beter om het proberen goed te managen. Mag ik nog één voorbeeld geven? 
Elke zorgorganisatie moet een grote hoeveelheid formulieren invullen 
en beleid ontwikkelen. Dat is voor een kleine organisatie net zo veel werk 
als voor een grote. Bij Espria hebben we met dertigduizend medewerkers 
relatief veel minder beleidsmedewerkers dan een kleine zorgorganisatie 
met driehonderd medewerkers. Het geld dat we overhouden gaat naar de 
directe zorg. Hiermee blijven de regels bestaan, maar de kosten van regel-
geving per cliënt gaan omlaag. Het is dan vooral van belang om mensen 

De door incidenten gedreven 
werkwijze van politici en 
departementen zal niet snel 
veranderen
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een alternatief te bieden dat ze beschermt tegen de overlast.
Of Espria veel medestanders krijgt? Ik denk het wel, maar het zal nog 

wel even duren. Ik hoop dat ik dat nog meemaak. Zoals ik aan het begin van 
deze bijdrage al schreef: we hebben het geld er nu nog voor over. Ik raad de 
beleidsmakers aan om, zodra het aan de orde is, eens te kijken hoe succes-
volle organisaties die opereren op andere maatschappelijk terreinen, een 
succes maken van kleinschalig werken met een grootschalige aansturing. 
Goed voorbeeld doet volgen. In het belang van ons welzijn. In de brede zin 
van het woord.

 Noot

1 Interview met Bram Troost: ‘Terug naar 
in totaal hoogstens veertig corporaties’, 
Vastgoedmarkt, 19 februari 2010.
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Lector maatschappelijk ondernemerschap aan de Hogeschool InHolland.

Er moet weer meer ruimte komen voor particulier initiatief en 
een grotere mate van betrokkenheid van de burger bij publieke 
voorzieningen die voor hem van belang zijn. De overheid 
ziet vervolgens alleen streng toe op de toegankelijkheid en 
de kwaliteit, en laat de interne bedrijfsvoering over aan de 
maatschappelijke instellingen zelf.

door Leo Lenssen

Voor bureaucratiebestrijding is 
een nieuwe verantwoordelijk-
heidsverdeling nodig

Inleiding

Wie zich tot doel stelt om overbodige en contraproductieve overheidsbu-
reaucratie te bestrijden, doet er goed aan niet alleen het verschijnsel zelf 
te bestuderen en op zijn merites te beoordelen, maar vooral ook te kijken 
naar de maatschappelijke mechanismen en patronen die bureaucratise-
ring veroorzaken en bevorderen. Het is daarbij niet zinnig om de overheid 
louter te beschouwen als een autonome factor die van nature bureaucratie 
produceert.1 Het is dan ook de vraag of er zonder meer sprake is van slacht-
offers (met name gecategoriseerd als ‘het veld’) en verantwoordelijken 
(c.q. het ambtelijk apparaat). Het onderwijsdomein leent zich er bij uitstek 
voor om de genoemde dynamiek waar te nemen. Ik zal dit toelichten aan de 
hand van drie verschijnselen: bureaucratisering als gevolg van de onder-
wijspacificatie, bureaucratisering die het gevolg is van de strijd om behoud 
van verworven rechten en bureaucratisering die samenhangt met ideolo-
gische opvattingen over de gewenste inrichting van de samenleving en de 
rol van onderwijs daarbij. Met betrekking tot het derde verschijnsel zullen 
we met name ingaan op de achtergronden en neveneffecten van de roc-vor-
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ming. In alle gevallen blijkt dat de bureaucratisering niet primair ten dien-
ste staat van de belangen van de genieters en gebruikers van de publieke 
voorziening onderwijs, maar van die van maatschappelijke groeperingen 
en instituties en overheidsdoelstellingen.2 We sluiten af met het schetsen 
van een benadering die overheidsbureaucratie niet zozeer uitbant, als wel 
in een nieuw perspectief plaatst.

Bureaucratie	en	pacificatie

De onderwijspacificatie van 1917 borgde niet alleen het recht op het stich-
ten van scholen, de vrijheid van richting en inrichting daarvan en het recht 
op gelijkbekostiging, maar legde ook de basis voor een explosie aan wet- en 
regelgeving om die rechten in goede banen te leiden.3 De groei van het 
departement van onderwijs hield hiermee gelijke tred. Het op rechtvaar-
dige wijze verdelen van middelen werd het belangrijkste doel van onder-
wijswetgeving, met een accent op de belangen van besturen en instituten. 
Onderwijswetgeving verwerd hiermee tot wetgeving die eerder gericht 
was op institutionele belangen dan op de belangen van individuen (de ge-
bruikers); een vorm van belangensubstitutie. Het recht van het individu 
op onderwijs is bijvoorbeeld niet vastgelegd in de Grondwet.4 De belangen 
van individuen werden geacht te worden gediend door het belang van het 
instituut: de school en het schoolbestuur. Deze ontwikkeling leidde in de 
loop der tijd tot een omvangrijk bureaucratisch geheel aan regels en uit-
voeringsmaatregelen. De belangrijkste factor hierbij was echter niet een 
overheid die op autonome wijze een bureaucratie in stand hield, maar de 
wens van maatschappelijke partijen die als ‘eigenaar’ van onderwijsinstel-
lingen vroegen om een verfijnd geheel van regels dat de gelijke rechten op 
bekostiging en subsidiëring zou waarborgen.

Bureaucratie	en	de	onderwijsarena

De ‘schoolstrijd’ kreeg van lieverlee in het interbellum en na de Tweede 
Wereldoorlog een ander karakter, namelijk dat van een concurrentiestrijd 
tussen verschillende levensbeschouwelijk georiënteerde scholen en hun 
besturen. Van de overheid werd verwacht dat zij die concurrentiestrijd zou 
reguleren en partijen wettelijk in een gelijkwaardige positie zou brengen. 
Hierdoor ontstond een nieuw type regelgeving, dat tot doel had de nega-
tieve effecten van concurrentie, zoals ongebreidelde aanbodvergroting 
en kapitaalvernietiging in de sfeer van huisvesting, te beperken. Ook in 
dit geval kan niet gesproken worden van een slachtofferrol van ‘het veld’. 
Integendeel, dat ‘veld’ vroeg via de aan de verschillende denominaties 
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gelieerde politieke partijen zelf voortdurend om extra maatregelen en 
voorzieningen.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw ontstond het inzicht dat door 
de toegenomen complexiteit van de samenleving en de omvang van het 
onderwijsdomein de overheid niet langer in staat kon worden geacht om 
de rol van ‘verdelende rechtvaardigheid’ te blijven vervullen. De ‘auto-
nome school’ werd het nieuwe paradigma, wat – samen met demografische 
ontwikkelingen en begrotingsproblemen – leidde tot de schaalvergro-
tingsoperaties die de afgelopen veertig jaar dominant zijn geweest in het 
onderwijs. Dit proces bracht echter op zijn beurt een grote hoeveelheid 
regelgeving en reguleringsbehoefte met zich mee, juist vanwege de grote 
belangentegenstellingen in het onderwijsveld.

Het overheidsbeleid met betrekking tot het onderwijs was in de periode 
tussen beide wereldoorlogen vooral volgend. De rol van het particulier 
initiatief, ook van de zijde van het bedrijfsleven, was dominant bij de ont-
wikkeling van nieuwe schooltypen en onderwijsvormen, en de overheid 
sanctioneerde die ontwikkeling in de regel pas achteraf met regelgeving 
(vooral met betrekking tot de bekostiging). Het gevolg daarvan was een on-
derwijsstelsel dat eerder kan worden getypeerd als ‘een stel scholen’, dan 
als een samenhangend onderwijsbestel.5 Dat veranderde dramatisch na de 
Tweede Wereldoorlog. Toen ging de overheid zich actief bezighouden met 
het onderwijs: dit was de periode van het constructief onderwijsbeleid, 
waarvan bijvoorbeeld de Mammoetwet het gevolg was.

Bureaucratie	en	ideologie

Door de gewijzigde politieke constellatie – met name onder invloed van 
het sociaaldemocratische denken – en de enorme vraag naar onderwijs 
vanwege demografische ontwikkelingen (de babyboom) wenste de over-
heid meer greep krijgen op het onderwijs. Onderwijs was immers bij uit-
stek het domein waarop het concept van de ‘maakbare samenleving’ van 
toepassing leek. Twee nieuwe trends werden zichtbaar: de behoefte om een 
samenhangend geheel van onderwijsvoorzieningen te creëren (het onder-
wijsbestel) en de expliciete invloed die politiek-ideologisch inzichten kre-
gen op de inrichting en vormgeving van het onderwijs. Onderwijs werd een 
instrument van sturend overheidsbeleid, zowel qua vormgeving als qua 
ideologie. Deze combinatie zou leiden tot een cumulatie van regelgeving 
en wetgeving, en daarmee tot een nieuw type bureaucratie, namelijk een 
die niet primair gericht was op het borgen van de pacificatie, maar vooral 
op het realiseren van eigen overheidsdoelstellingen. Het onderwijs werd 
zodoende een instrument waarmee de overheid kon sturen op maatschap-
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pelijke ontwikkelingen: er was sprake van constructief overheidsbeleid. 
Deze twee trends zijn duidelijk zichtbaar in twee substantiële en ingrij-
pende stelselfenomenen: de Mammoetwet in het voortgezet onderwijs 
(1963) en de roc-vorming in het (middelbaar) beroepsonderwijs (1996).

De Mammoetwet en de roc-vorming zijn bij uitstek voorbeelden van de 
wijze waarop een overheid een belangrijk maatschappelijk domein zodanig 
herordent dat het dienstbaar wordt aan overheidsdoelstellingen. Opge-
merkt moet worden dat deze grootschalige herordeningen deels, althans in 
theorie, werden gelegitimeerd door het belang van de individuele gebrui-
ker. De systeemwijzigingen beoogden nadrukkelijk, als aspect van het ide-
ologisch gedachtegoed, de toegankelijkheid van het onderwijs en daarmee 
gelijke kansen te bevorderen en uitval en ongeletterdheid tegen te gaan. 
De geschiedenis heeft inmiddels echter laten zien dat deze doelstellingen 
niet of onvoldoende zijn gerealiseerd.6 Beide genoemde systemen worden 
als onderdelen van het onderwijsbestel gekenmerkt door hun ‘gesloten’ 
karakter. Het zijn opzichzelfstaande systemen met een sterke interne sa-
menhang en een eigen bestuurlijke en onderwijskundige logica. Dat is bij-
voorbeeld met name door de commissie-Boekhoud in 2001 geconstateerd, 
toen deze pleitte voor het (opnieuw) met elkaar in verband brengen van het 
voorbereidend, middelbaar en hoger beroepsonderwijs.7 Deze expliciete 
ideologische benadering van het onderwijs door de overheid heeft een even 
permanente als omvangrijke stroom aan wet- en regelgeving opgeleverd en 
een bijbehorende bureaucratie. Let wel: er is hier dus niet zozeer sprake van 
een autonoom zichzelf (her)producerend proces van bureaucratisering, als 
wel van de bureaucratische gevolgen van politiek en beleid. Zolang over-
heidsbeleid het verlengstuk is van specifieke partijpolitieke en ideologische 
preoccupaties en er sprake is van periodieke wisseling van de politieke 
wacht, zal regelgeving op regelgeving gestapeld blijven worden. Vergelijk 
het dossier ‘schaalvergroting’. In de afgelopen decennia is veel regelgeving 
gebaseerd op de wens van de overheid om de schaal van instellingen te 
vergroten. Inmiddels is er een tegengestelde politieke beweging op gang 
gekomen, die heeft geresulteerd in een wet die schaalvergroting moet te-
gengaan. Dit leidt tot tegenstrijdige uitvoeringspraktijken, omdat er tege-
lijkertijd nog veel regelgeving is die schaalvergroting stimuleert.

Bureaucratie	in	perspectief

Het perspectief van waaruit het thema bureaucratie wordt benaderd, is 
van groot belang voor de beoordeling van de effecten daarvan. Tot aan de 
introductie van het principe van de ‘autonome school’ was er wel degelijk 
sprake van zeer gedetailleerde voorschriften die wekelijks werden gepu-
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bliceerd in circulaires, maar voor de betrokken schoolleiders en schoolbe-
stuurders betekende dit geen bureaucratische last. Integendeel: het leven 
van een schoolleider was in die periode vrij eenvoudig; hij had slechts be-
perkte verantwoordelijkheden. Ook voor de docent was er sprake van een 
grote mate van autonomie: men was ‘koning in eigen klas’. Dit veranderde 
paradoxaal genoeg met de introductie van de ‘autonome school’ in com-

binatie met het ideologisch gefun-
deerde constructieve overheids-
beleid. Deze combinatie leidde tot 
zowel meer eigen verantwoordelijk-
heid en meer eigen beleidsruimte 
voor bestuurders en schoolleiders, 
maar wel binnen strakkere formele 

kaders, als tot de introductie van een nieuw type regelgeving, meer ge-
richt op controle, verantwoording, prestaties en geleverde kwaliteit. De 
bureaucratie verplaatste zich van metaniveau, de overheid, naar meso- en 
microniveau, de school en de klas. Door de toegenomen eigen verantwoor-
delijkheid en de toename van de complexiteit van schoolorganisaties nam 
ook de noodzaak tot interne regelgeving en nieuwe interne sturingsme-
chanismen toe. Dit complex van factoren heeft geleid tot een toename van 
de beleefde en de feitelijke bureaucratische druk, zowel op het niveau van 
schoolleiders en -bestuurders als op dat van de docenten. In het eerste ge-
val kan dat worden samengevat met de uitspraak ‘autonomie leidt tot meer 
vrijheid om te kiezen uit minder opties’, in het tweede geval met de kreet 
‘het management heeft me mijn vak afgenomen.’8

Bureaucratie	en	het	roc

De mechanismen die een rol spelen laten zich in het proces van roc-
vorming goed identificeren. De regionale opleidingscentra werden in 
1996 door de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (web) geïntroduceerd 
als instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Hierin 
werden onder andere de scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, de 
voormalige streekscholen, het kort middelbaar beroepsonderwijs en al-
lerlei voorzieningen voor volwassenenonderwijs, zoals het vavo, onder-
gebracht. Andere voorzieningen verdwenen, zoals het vormingswerk en 
oriëntatie- en scholingsprogramma’s. Vele honderden scholen en instel-
lingen fuseerden tot grootschalige instituten, waarvan er een kleine vijftig 
overbleven. Deze ingrijpende fusie- en herschikkingsoperatie maakte 
zichtbaar dat de overheid streefde naar beheersing en controle van het 
onderwijsbestel door maatregelen van normalisering, standaardisering 

De bureaucratie verplaatste 
zich van de overheid naar de 
school en de klas
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en uniformering in te voeren.9 Dat uitte zich in eisen en voorschriften 
met betrekking tot de organisatorische inrichting van een roc. Door het in 
één instituut onderbrengen van een groot aantal voorheen afzonderlijke 
onderwijsvoorzieningen is sturing van de zijde van de overheid eenvoudi-
ger geworden. Dat betekent dat vanuit het perspectief van de wetgever de 
roc-vorming leidt tot een lagere beheerslast, maar voor de desbetreffende 
bestuurders tot een toename daarvan, omdat veel nieuwe regelgeving in 
de web een enorme invloed kreeg op de bedrijfsvoering van het roc. Roc’s 
zijn daardoor inmiddels buitengewoon complexe organisaties geworden. 
De bureaucratische last vloeit in dit geval rechtstreeks voort uit een ver-
andering van het besturingsparadigma, zoals geschetst, samenhangend 
met een ideologisch gefundeerde bestelwijziging.10 Deze laatste factor is 
hierbij essentieel. Door het instituut roc te introduceren, trachtte de over-
heid zowel greep te krijgen op een belangrijk deel van de onderwijskolom 
(namelijk het volwassenenonderwijs en het beroepsonderwijs), als op (de 
werking van) de arbeidsmarkt. Nadrukkelijk beoogde de web een sturings-
mogelijkheid te creëren met betrekking tot de opleiding en allocatie van 
toekomstige werknemers. Het belangrijkste principe daarbij was dat van 
de macrodoelmatigheid: beroepsopleidingen moesten zowel wat betreft 
niveau als wat betreft kwantiteit nauw kunnen aansluiten bij de behoeften 
van de arbeidsmarkt. De dominante rol van overheidsdoelstellingen bij 
de inrichting van het onderwijssysteem, in dit geval het roc, leidde tot bu-
reaucratische effecten die met name op het niveau van de onderwijsorgani-
saties zichtbaar en vooral voelbaar werden.

Bevindingen

Het mechanisme dat in het onderwijsdomein bureaucratie ‘produceert’ 
blijkt een divers karakter te vertonen. Historisch gezien had aanvankelijk 
niet de overheid, maar juist het veld belang bij de bureaucratische compo-
nent van wet- en regelgeving. Na de Tweede Wereldoorlog is er niet zozeer 
sprake van een autonome groei van de (overheids)bureaucratie, als wel van 
de bureaucratische gevolgen van de dominante trends in overheidssturing, 
samenhangend met de ideologische doelstellingen van overheidsbeleid.

De ervaringen van de afgelopen decennia zouden kunnen leiden tot de 
overweging dat het principe van de ‘maakbare samenleving’ als sturings-
principe van overheidsbeleid zeer kritisch moet worden beoordeeld, en dat 
de maatschappij-ideologische ambities van de overheid met betrekking 
tot het publieke domein blijvend van bescheiden aard zouden moeten zijn 
– ook en met name vanuit het oogpunt van de bureaucratische neveneffec-
ten van dergelijke ambities. Tegelijkertijd moet worden onderkend dat het 
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geschetste overheidsbeleid met betrekking tot het onderwijs heeft geleid 
tot een legitimiteitscrisis. Het onderwijs is van niemand meer en burgers 
voelen zich er steeds minder bij betrokken.11

Het is vooral van belang dat we ons realiseren dat de inrichting van 
de samenleving niet langer in eendimensionale domeinen plaatsvindt – 
zorg, onderwijs, huisvesting –, maar dat vanuit het belang van de burger/
gebruiker gezien allerlei tussenvormen en netwerken van instellingen 
tot stand komen die tegemoetkomen aan de multidimensionale vraag en 
behoeften van de burger. Maatschappelijke ontwikkelingen komen voort 
uit de samenleving en worden geïnitieerd door groeperingen in de samen-
leving. Dit proces zou door de overheid moeten worden gestimuleerd en 
bevorderd. Essentieel daarbij is de notie van verantwoordelijk burgerschap 
en, op het niveau van publieke voorzieningen, maatschappelijk onderne-
merschap. Het maatschappelijk middenveld krijgt hiermee een minder 
institutioneel en temporeel duurzaam karakter. Het krijgt meer netwerk-
achtige kenmerken, is meer incidenteel en meer verbonden aan actuele 
behoeften en onmiddellijke gemeenschappelijke belangen. De rol van de 
overheid daarbij is om het verantwoordelijk burgerschap inhoud en kracht 
te geven (empowerment) en om richting te geven aan de herdefiniëring van 

het middenveld. De wijze waarop 
individuele burger en maatschap-
pelijke onderneming zich tot elkaar 
verhouden, bepaalt de checks-and-
balances. Netwerken en instituties 
die zich in het maatschappelijk 
krachtenveld bewegen, dienen de 
bestuurlijke opdracht en ruimte te 
krijgen om in interactie met bur-
gers de samenleving in te richten. 
Burgers dienen daarom niet be-

schouwd te worden als consumenten van publieke voorzieningen, maar als 
zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop ze met anderen gebruikmaken 
van de geboden voorzieningen. Vertaald naar het onderwijs houdt dat in 
dat wet- en regelgeving niet langer vooral betrekking heeft op het behoud 
van de historisch gegroeide status quo en bijbehorende institutionele 
oriëntatie, dan wel op ideologische opvattingen, maar op het voorzien in 
behoeften van burgers. De overheid bemoeit zich dan niet tot in de klein-
ste details met de inrichting van een onderwijsbestel, maar stuurt op het 
toegankelijkheidsprincipe. Scholen dienen leerlingen in staat te stellen 
hun capaciteiten te exploreren en hun ambities te realiseren. Hoe ze dat 
doen mogen ze zelf weten; de middelen ervoor worden primair ter beschik-

De overheid bemoeit zich 
niet meer tot in de kleinste 
details met de inrichting 
van een onderwijsbestel, 
maar stuurt op het 
toegankelijkheidsprincipe
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king gesteld aan de gebruiker en niet aan de schoolbesturen. Gedacht kan 
worden aan trekkingsrechten voor burgers die in de loop der jaren kunnen 
worden uitgeoefend, wat ook bijdraagt aan de bevordering van ‘een leven 
lang leren’. Anders gezegd: de overheid faciliteert en regelt de backoffice 
en laat de inrichting van de frontoffice over aan maatschappelijk partijen 
die zich hiervoor willen inzetten. Dat beeld heeft wel wat weg van de si-
tuatie van vóór de invoering van het constructief onderwijsbeleid: meer 
ruimte voor particulier initiatief en een grotere mate van betrokkenheid 
van de burger bij publieke voorzieningen die voor hem van belang zijn.

Er moet dan ook een nieuwe balans komen in het publieke domein, 
waarin overheid, maatschappelijke ondernemingen en burgers nieuwe 
rollen vervullen. De burger dient via de maatschappelijke ondernemingen 
weer in staat te worden gesteld zijn eigen leven vorm te geven. De overheid 
ziet vervolgens alleen streng toe op toegankelijkheid en de kwaliteit en laat 
de interne bedrijfsvoering over aan de maatschappelijke instellingen zelf. 
De aldus ingeperkte overheidsbureaucratie kan zegenrijk zijn, omdat het 
duidelijkheid schept en ruimte laat.

 Noten

1 We beschouwen ‘bureaucratie’ als de 
doelrationele inzet van middelen om 
controle uit te oefenen door een orgaan 
dat daartoe bevoegd is.
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het principe dat niet primair maat-
schappelijke en doelmatigheidsdoel-
stellingen de kern dienen te vormen 
van het toegankelijkheidsbeleid van de 
overheid, maar de individuele moge-
lijkheden en behoeften van gebruikers 
(Roel in ’t Veld, Hans de Bruijn en Mir-
jam Lips, Toekomsten voor het funderend 
onderwijsbeleid. Een studie. Den Haag: 
Sdu Uitgevers, 1996).

3 Hans Knippenberg en Willem van der 
Ham, Een bron van aanhoudende zorg. 
75 jaar ministerie van Onderwijs, [Kun-
sten] en Wetenschappen, 1918-1993. As-
sen: Van Gorcum, 1993.

4 J. Sperling, ‘Het recht op onderwijs en 
toelating tot een school’, School en Wet, 
2009, nr. 6, pp. 5-9.

5 Ph.J. Idenburg, Schets van het Neder-
landse schoolwezen (tweede, geheel 
herziene druk). Groningen: Wolters, 
1964.

6 Commissie Parlementair Onderzoek 

Onderwijsvernieuwingen, Tijd voor 
onderwijs. Den Haag: Sdu Uitgevers, 
2008; Nicole Tieben, Transitions, Tracks 
and Transformations. Social inequality 
in transitions into, through and out of 
secondary education in the Netherlands 
for cohorts born between 1914 and 1985. 
Proefschrift Radboud Universiteit Nij-
megen, 2009.

7 Commissie-Boekhoud, Doorstrooma-
genda beroepsonderwijs. Advies commis-
sie Boekhoud. Zoetermeer: Ministerie 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen, 2002.

8 Zie Pieter Hettema en Leo Lenssen 
(red.), Van wie is het onderwijs. De ver-
anderende rol van leraar, manager en 
minister. Amsterdam: Balans, 2007.

9 Deze tendensen worden door Weber al 
beschreven als behorend bij rationali-
seringsprocessen. J.C. Scott beschrijft 
in Seeing like a state (1998) tot welke 
perverse effecten ver doorgevoerde 
overheidsrationalisatie kan leiden.

10 Jeroen Heijs e.a., Geknipt en geschoren. 
Hoe een kleinere overheid bijdraagt aan 
een effectievere aansluiting tussen onder-
wijs en arbeidsmarkt. Z.p. z.j. [2008].

11 Hettema en Lenssen 2007.
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Wie kennis vermeerdert, 
vermeerdert smart

In gesprek met Koos van der 
Steenhoven & Berend Kamphuis

De auteur is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

door Jan Prij

De aloude spreuk van Prediker in de titel heeft op een verrassende 
manier actualiteitswaarde, zo blijkt uit het gesprek met Koos van der 
Steenhoven, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap, en Berend Kamphuis, voorzitter van het 
College van Bestuur van cvo Zuid-West Fryslân. De hedendaagse smart 
moet onzekerheid en gebrek aan houvast verhullen. Ze zit er volgens 
Kamphuis in dat we als maatschappij steeds meer op objectieve 
kennis- en monitorsystemen vertrouwen, om zo de staat van onderwijs 
te kunnen peilen. Dit alleen brengt ons niet veel verder, omdat het 
onvoldoende gewicht geeft aan ervaringskennis en professionele 
wijsheid. Van der Steenhoven benadrukt dat een probleem van veel 
hervormingen in het onderwijs juist is geweest dat ze te weinig op 
objectieve kennis waren gestoeld. Hoe is de juiste kennisbalans te 
hervinden?

Onzekerheidsreductie

Wat is uw probleemanalyse? In hoeverre 
is er sprake van overregulering in het 
onderwijs en zit de overheid het onder-
wijsveld in de weg?

van	der	steenhoven ‘Ik heb problemen 
met de simplistische wijze waarop vaak over 
de bestrijding van de overheidsbureaucratie 
gesproken wordt. Algauw zijn ambtenaren 
de gebeten hond. Zo worden ambtenaren 
simpelweg vereenzelvigd met bureaucratie 
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op basis van kennis en expertise en levens-
beschouwelijke binding, verdwenen ofwel 
willens en wetens opgeruimd. Daardoor zijn 
in de jaren zeventig scholen een makkelijk 
object voor overheidssturing geworden. 
Vanaf het eind van de jaren tachtig en in de 
jaren negentig tot op het huidige moment 
aan toe, is een ander schema dominant: het 
New Public Management. De bedoeling 
daarvan is deregulering en het achteraf 
afleggen van verantwoording, maar (ook) 
deze sturingsideologie functioneert in een 
bestuurlijke context van angst en het vermij-
den van risico’s. Terwijl het onderwijs op dit 
moment vol zit met uitdagingen en kansen. 
Onderwijs is immers dé sociale zekerheid 
van de eenentwintigste eeuw. Tekenend is 
dat de inspectie spreekt over “risicogericht 
toezicht”. Als mijn analyse klopt dat het 
onderwijs tegenwoordig wel erg aan zichzelf 
is overgelaten, hebben we misschien eerder 
iets aan “bondgenootschappelijk toezicht” 
of “ondersteunend toezicht” dan aan een 

type toezicht dat alleen feiten vaststelt en 
ons vervolgens streng toespreekt.’

‘De behoefte aan regels en houvast zit 
overigens ook in het onderwijs zelf. Mid-
denmanagers vragen zelf vaak om extra 
papieren houvast om bijvoorbeeld een func-
tioneringsgesprek te kunnen voeren met 
docenten. Ook bij hen is er veel onzekerheid. 
Het appel op gezond verstand, ervaring, 
wijsheid en het timmermansoog is in toe-
nemende mate aan het verdwijnen of raakt 
zelfs in diskrediet.’

‘Of kijk naar de roc’s. Zij hebben te 
maken met een continue en toenemende 

en zouden ze ook de drijvende krachten zijn 
achter overregulering en de toename van 
de regeldruk. Deze aannames bestrijd ik. 
De motor achter dit alles ligt vooral bij de 
politieke keuzes die gemaakt worden. Soms 
slaagt men erin om van zeer eenvoudige 
regelgeving complexe regelgeving te maken 
omdat er van de Tweede Kamer en de poli-
tiek weer van alles bij moet. Ik heb hier op 
het ministerie onder staatssecretaris Rutte 
en minister Van der Hoeven [Balkenende ii,	

cda-vvd-D66; red.] een harmonisatiewet 
ontwikkeld. De idee daarachter was om op 
het terrein van bekostiging, inrichting, 
inschrijving en controle op kwaliteit één 
wettelijk kader voor het gehele onderwijs te 
creëren, waarbij conform de autonomiege-
dachte de instellingen in principe zelf bepa-
len hoe het onderwijs gegeven wordt en er 
alleen achteraf getoetst wordt op kwaliteit. 
Het kabinet viel en die wet is toen blijven lig-
gen. Het kabinet dat toen aantrad had geen 
behoefte aan die autonomiegedachte en is 
juist dirigistisch te werk gegaan, waardoor 
er de afgelopen drie jaar veel regelgeving bij 
is gekomen. Met kunst- en vliegwerk hebben 
juist de ambtenaren nog een flinke deregu-
leringstaakstelling kunnen bereiken.’

kamphuis ‘Mijn verklaring voor de 
overmaat aan bureaucratie is in zekere zin 
complementair aan die van Van der Steen-
hoven. Het is een valkuil om in simplistische 
termen over de bestrijding van overheidsbu-
reaucratie te spreken.’

‘Ik wil aandacht vragen voor de rol die 
het constant vergaren van informatie en 
objectieve kennis speelt als aanjager van 
onderzoeken, monitoring en voortdurende 
regeldruk. Blijkbaar heeft de huidige sa-
menleving regels en houvast nodig als be-
zweringsformules tegen onze onzekerheid 
en angst. Sinds de jaren zestig zijn alle maat-
schappelijke en institutionele stutten onder 
het onderwijs, zoals gezag, status, overwicht 

Het appel op gezond verstand 
is in toenemende mate in 
diskrediet geraakt
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hem bij wijze van spreken een bemoedigen-
de klap op de schouder te geven. Het jaar-
verslag was niet interessant en het toezicht 
op de geldstromen al helemaal niet. Alleen 
al door de enorme schaalvergroting en ver-
anderingen in het onderwijssysteem werkt 
deze aanpak niet meer.’

‘De risicogerichte aanpak suggereert wat 
mij betreft niet dat er ongelukken in het on-
derwijs staan te gebeuren, maar maakt een 
verstandige selectie mogelijk tussen scholen 
die wel en scholen die niet door de Inspectie 
bezocht hoeven te worden. Ik veronderstel-
de toen ik startte op het departement dat er 
een verband zou zijn tussen een jaarverslag 
dat niet deugt en het onderwijs dat kwalita-
tief onder de maat is.’

‘Deze relatie – die inmiddels door onder-
zoek op ondubbelzinnige wijze is gestaafd 
– is de motor geweest achter veranderingen 
bij de Inspectie van het Onderwijs. Het afleg-
gen van rekenschap vervult hierbij een cru-
ciale rol. We gaan nu alleen nog maar naar 

stroom van onderzoeken en monitors. Nu 
zijn dat er ongeveer vijftig per jaar, afkom-
stig van instellingen als de Inspectie, de 
Onderwijsraad, de brancheorganisatie, het 
mkb en de gemeenten. De paradox is dat wij 
na al die onderzoeken inmiddels beter dan 
vroeger weten wat er in de krochten van het 
onderwijs gebeurt, maar dat de paniek, de 
boosheid en de ongerustheid met elk onder-
zoek eerder toe- dan afnemen.’

van	der	steenhoven ‘Dat laatste punt 
is interessant. Dat de gerichtheid op steeds 
nieuwe informatie en kennis ten diepste niet 
helpt de maatschappelijke onzekerheid te 
boven te komen. Misschien heb je daar gelijk 
in. Maar ik ben het oneens met wat je over 
het toezicht hebt gezegd. Het is niet voor 
niets dat er op mijn aandringen bij de In-
spectie een ommezwaai heeft plaatsgevon-
den van ondersteunend naar risicogericht 
toezicht.’

‘Vroeger kwam de inspecteur de school 
binnen en ging vooral naar de directeur om 
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moet afgedwongen worden omdat het niet 
vanzelf gaat.’

‘In mijn optiek kan jouw pleidooi geen 
pleidooi zijn om geen objectieve kennis over 
de staat van ons onderwijs meer te verga-
ren. Zeker niet als men met de commissie-
Dijsselbloem bovendien moet constateren 

dat grote hervormingen in het onderwijs uit 
het verleden niet op objectieve kennis waren 
gefundeerd, maar vooral door ideologische 
opvattingen of door politieke belangen 
gedreven werden. Juist de commissie-Dijs-
selbloem pleitte voor meer evidencebased 
onderzoek in de onderwijspraktijk, om dat 
soort ongelukken te voorkomen.’

‘Wat ik je nog niet hoor zeggen is dat ach-
ter de neiging om in heel de onderwijsketen 
onzekerheid te reduceren, ook door het 
maken van allerlei regels, ook het verlangen 
van burgers zit dat de overheid zorgt voor 
de kwaliteit en de veiligheid op de scholen. 
Op het moment dat de school jouw kind niet 
behandelt op de manier waarop je het graag 
wilt, dan moet de minister, vindt óók van de 
Tweede Kamer (!), aanspreekbaar zijn om 
dat voor de ouder op te lossen.’

kamphuis ‘Dat is een belangrijk punt 
omdat het inderdaad precies de dynamiek 
is waar men in de praktijk van het onderwijs 
tegenaan loopt. In het ideale geval weten 
ouders die tegen een probleem aan lopen, de 
weg naar de school te vinden waar ze seri-
eus gehoord worden. Vaak is dat echter niet 
het geval en als moderne burger met een 
kort lontje zoekt men het dan hogerop. Er 

scholen toe waarvan de verantwoording niet 
in orde is. Dat zijn naar de aard van de zaak 
stevige en onprettige gesprekken. Als het 
schoolbestuur zijn taak goed vervult en zijn 
financieel jaarverslag goed op orde heeft, 
dan hebben de collega’s van de Inspectie 
daar niets meer te zoeken.’

kamphuis ‘Ik ben het eens met de 
noodzaak om verantwoording af te leg-
gen. Daar ben ik zelfs zonder wet zeer voor 
gemotiveerd – het hoort gewoon in een 
moderne tijd en bij het serieus nemen van 
je vak. Echter, het aantal instanties waaraan 
we verantwoording moeten afleggen en de 
hoeveelheid tijd die dat kost is niet meer 
proportioneel. De bureaucratie bijt zichzelf 
in de staart. Elk jaar worden de eisen aan 
het jaarverslag dat we naar bijvoorbeeld het 
departement moeten sturen talrijker. Laatst 
kregen we een briefje terug waaruit bleek 
dat het ministerie het precies toetsen van 
al die jaarverslagen ook maar bar ingewik-
keld vindt: “Het lukt ons niet uw verslag 
heel precies te toetsen aan de eisen die eraan 
gesteld worden. In plaats daarvan hebben 
wij nu een paar algemene waarnemingen 
over alle jaarverslagen gedaan en verzoeken 
wij u om te kijken wat van die waarnemin-
gen op u van toepassing is. Wij kunnen de 
informatiestroom die we zelf genereren niet 
meer aan.”’

van	der	steenhoven ‘Dit voorbeeld 
past goed bij mijn eerdere pleidooi voor 
eenvoudiger regels die ruimte laten… Maar 
ik wil even terug naar de betekenis van je 
algemene analyse. Problematisch is dat juist 
op het terrein van onderwijs weinig echt 
fundamenteel onderzoek is gedaan. Zo is het 
allereerst merkwaardig dat instellingen die 
zelf veel aan onderzoek doen, zichzelf slecht 
hebben onderzocht. De neiging van onder-
wijsinstellingen om zich met elkaar te ver-
gelijken is matig ontwikkeld. De onderlinge 
vergelijking van scholen en opleidingen 

De commissie-Dijsselbloem 
pleitte terecht voor meer 
evidencebased onderzoek in de 
onderwijspraktijk
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lingen op het ambtelijk apparaat. Het echte 
antwoord zit in de politieke wil om tot ver-
eenvoudiging van wetgeving te komen en in 
het overlaten van taken aan de onderwijsin-
stellingen en de leraar zelf. Dat is het punt 
uit de analyse van Kamphuis waar ik het zeer 
mee eens ben en waar cdv in Beroepszeer 
terecht al eens eerder aandacht voor heeft 
gevraagd.’

kamphuis ‘Wat men als bureaucratisch 
ervaart zit niet in eerste plaats in de regel-
druk; dit speelt hoogstens in afgeleide zin 
een rol. Niet de regel is de bron van steeds 
nieuwe dynamiek; het is de per dag nieuwe 
beschikbare informatie over wat er aan de 
hand is en dagelijks nieuwe beschikbare 
informatie die we van elkaar vragen die de 
bron is van permanente gezamenlijke be-
oordeling en monitoring. Deze stroom van 
managementachtige en sturingsgerichte 
informatie leidt tot tal van activiteiten die 
niet rechtstreeks te maken hebben met het 
primaire proces. Terwijl dit soort informatie 
en kennisverzameling in feite slechts de be-
vestiging is van wat het geoefend oog allang 
gezien heeft.’

‘Nogmaals: je kunt eindeloos investe-
ren in nog weer nieuwe informatie, maar 
wat vooral nodig is, is het investeren in de 
invulling van verwaarloosde concepten 
als normatieve professionaliteit en de or-
ganisatie als waardengemeenschap, of in 
de ontwikkeling van vakmanschap en het 
geoefende timmermansoog. Als je werkelijk 
investeert in dit soort concepten, dan gaat 
daar een zeer sterke stimulerende kracht 
van uit, waardoor je op termijn een deel van 
de regelgeving en de informatiestroom kunt 
beperken.’

‘Veel mensen herkennen dat ook. Veer-
man zei eens tijdens een lezing voor onder-
nemers dat “duurzaam succes in de harde 
werkelijkheid teruggaat op vaste waarden en 
zachte krachten”. En van Abram de Swaan, 

ontstaat daardoor veel gedoe over dit soort 
dagelijkse kleine klachten.’

‘De vraag is alleen: los je problemen in de 
microwereld van het onderwijs op met nog 
meer kennis, nog meer toezicht, nog meer 
transparantie en nog meer digitale afreken-
modellen? Mijn stelling is dat het niet zo is. 
Er is in het onderwijs enorme behoefte aan 
hulp om het probleemoplossend vermogen 
op de werkvloer te vergroten.’

‘Natuurlijk, en dat ben ik met Van der 
Steenhoven eens, heb je objectieve kennis 
en evidencebased kennis nodig; het is niet 
het een of het ander. Maar verwaarloosd 
is het type kennis dat te maken heeft met 
persoonlijke ervaring, inzicht, en wijsheid 
die je opbouwt door te werken in een team 
dat goed draait. Het is kennis die samenvalt 
met woorden als “timmermansoog” of met 
vakmanschap en echte professionaliteit. In 
de heersende beleidstaal hebben we dat type 
kennis in feite naar de marge geschoven.’

Niet	kwantificeren	maar	delibereren

Het is sociologisch en maatschappelijk 
gezien goed te verklaren hoe regeldruk 
ontstaat, maar hoe kom je ervan af? Ik 
geloof niet dat dat laatste zo goed lukt…

van	der	steenhoven ‘Dat is een misvat-
ting. Wij hebben op dit ministerie tussen 
2003 en 2007 een reductie van 25% gereali-
seerd. Ook in de afgelopen kabinetsperiode 
is ons dat gelukt, door regels te maken die 
minder toezicht nodig hebben dan de oude. 
Dat dat niet altijd zo wordt ervaren is een 
andere zaak, maar wij kunnen gewoon aan-
tonen dat de regeldruk afneemt. Overigens 
ben ik er voorstander van dat een kabinet 
daarop stuurt. Bureaucratische systemen 
hebben altijd de neiging om aan te dik-
ken als er geen externe druk van buiten is. 
Daarom ben ik ook voor personele taakstel-
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Wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart
In gesprek met Koos van der Steenhoven & Berend Kamphuis

voor dit soort gegevens minder ruimte dan 
gewenst om werkelijk te investeren in goed 
onderwijs, in goede relaties en in de onder-
linge gesprekken die onlosmakelijk bij de 
ontwikkeling van vakmanschap horen.’

‘Ik kwam laatst bij de Onderwijsraad nog 
een prachtig voorbeeld tegen van het type 
dynamiek waar ik op doel. Er zijn scholen 
die moeite hebben met de wettelijk toege-
voegde taak om ook aan burgerschapsvor-
ming te doen. Wat is vervolgens de neiging 
van de Inspectie? “Die scholen doen dat niet 
goed, dus moet er meer toezicht komen.” 
Maar met meer toezicht leggen we alleen 
maar nog nauwkeuriger en beter geobjecti-
veerd vast wat we allang weten, namelijk dat 
die scholen er moeite mee hebben het goed 
te doen. Maar draagt die kennis bij aan het 
beter toegerust raken voor die taak? Nee, 
natuurlijk niet. We zetten in feite alleen de 
schijnwerpers op ons onvermogen om het 
gesprek over burgerschapsvorming niet te 
voeren in termen van output en technische 
vaardigheden, maar in termen van outcome, 
inlevingsvermogen en morele competen-
ties.’

van	der	steenhoven ‘Zo’n reactie van 
de Inspectie herken ik niet. Meer toezicht 
lijkt mij hier niet aan de orde. Ik ben zeker 
voor zo’n inhoudelijk gesprek waar jij voor 
pleit, maar dan niet met de Inspectie. Ik zou 
zeggen: “Beste bestuurders van onderwijs-
instellingen. Als u er niet goed in slaagt om 
aan uw kerndoelen op het terrein van bur-
gerschap handen en voeten te geven, steek 
dan de koppen bij elkaar en ontwikkel op 
grond van de aanwezige professionaliteit 
manieren om dat wel goed te doen.” Het is 
niet aan de Staat der Nederlanden en dus 
ook niet aan de Inspectie om zo’n gesprek te 
voeren, want voor je het weet worden daar 
ook de antwoorden vandaan verwacht, en 
dat is nu net niet wat we willen.’

‘Ik ben het wel met je eens dat het her-

hoogleraar sociologie, las ik de uitspraak: 
“Vertrouw minder op telling en meting, en 
meer op woorden en waarden. Kwantificeer 
niet, maar delibereer en investeer in het on-
derlinge professionele gesprek.” Daarnaast 
moeten ook andere dingen gebeuren.

Nu de verticale verantwoording zichzelf 
door overbelasting in de staart bijt, moeten 
we de maatschappelijke verankering en de 
daarbij komende horizontale verantwoor-
ding veel serieuzer oppakken. Scholen 
moeten na de ontzuiling werken aan nieuwe 
gemeenschappen om in te wortelen. Docen-
ten moeten zichzelf veel serieuzer nemen. 
Dat gaat van kleding (nu straalt een gemid-
delde docentenkamer niet uit dat er iets 
op het spel staat) en rolvastheid tot eigen 
scholingsambities en een register voor de 
moderne docent. Niet vluchten in nieuwe 
regels of nieuwe cao-bepalingen, maar echt 
de eigen professionaliteit serieus nemen. 
Ook dat zal op termijn nieuwe bureaucratie 
helpen voorkomen.’

van	der	steenhoven ‘Prima, ga je gang 
zou ik zeggen! Er is niemand die een ver-
antwoordelijke voor het onderwijs belet om 
die ruimte te geven aan de professionaliteit 
zoals je die nu beschrijft…’

kamphuis ‘In formele zin heb je daar ge-
lijk in. Maar feitelijk moet je voor die ruimte 
verschrikkelijk hard knokken, omdat men 
in het officiële beleidsjargon voor dit soort 
kwesties geen antenne heeft. In de werkelijk-
heid van alledag is er een andere informatie- 
en kennisdynamiek gaande, waar iedereen, 
van de onderwijzer tot aan de minister en 
de Tweede Kamer aan toe, last van heeft. Het 
misleidende is ook dat wat werkelijk op de 
werkvloer aan microprocessen speelt bui-
tengewoon lastig te vangen is in criteria en 
objectieve cijfers. Zo komt er bijvoorbeeld 
slecht onderwijs voor op instellingen die 
officieel als goed zijn aangemeld en omge-
keerd. Ondertussen is er door de aandacht 
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Beleidsambtenaren moeten daarom regel-
matig de onderwijsinstellingen bezoeken en 
veelvuldig met mensen ter plekke spreken.’

Maar gebeurt dat ook?

van	der	steenhoven ‘Te weinig. Neem 
van mij aan dat als er iedere keer weer fors 
gesneden moet worden in de ambtelijke 
dienst, dit uiteindelijk alleen maar minder 

wordt. Dat betekent dat ook op kwaliteit 
ingeleverd gaat worden. Bij te rigoureuze 
taakstellingen zullen er slechtere wetten 
komen, waaruit veel regels voortvloeien om 
op een oppervlakkige manier de onzeker-
heid te reduceren, en dan zal het alleen maar 
van kwaad tot erger gaan. Er zijn voldoende 
ambtenaren nodig met gevoel voor de re-
aliteit van het onderwijs. Alleen zo is het 
mogelijk passende wetgeving te maken en 
kunnen we vooral nalaten de verkeerde re-
gels te maken.’

nieuwd ontwikkelen van vakmanschap een 
lastig te herwinnen terrein is, niet in de 
laatste plaats voor de professionals in het 
onderwijs zelf, die op nieuwe taken moeten 
worden voorbereid. Dat vraagt ook om de 
ontwikkeling van inhoudelijk ontwikkelend 
leiderschap bij managers en de bestuurders 
van instellingen.’

Heeft het ministerie dan geen enkele rol 
in het op gang brengen van processen die 
niet op kwantificeren maar op delibereren 
zijn gericht? Volgens Kamphuis getuigen 
veel beleidsnotities nog van weinig gevoel 
voor dit soort moeilijk in cijfers en targets 
te vatten vraagstukken.

van	der	steenhoven ‘Dan wil ik mijn 
gesprekspartner toch vooral in eerste in-
stantie wijzen op het principe van de soeve-
reiniteit in eigen kring. Het zou niet goed 
zijn als wij als ministerie in de vrijheid van 
de instellingen treden. Wel is het onze taak 
om de onderwijsinstellingen met goede 
politieke besluitvorming te ondersteunen. 
Dan heb je gevoel voor de professionele ken-
nis en de ervaringskennis, waar Kamphuis 
terecht aandacht voor vraagt, wel nodig. Het 
ministerie kan alleen tot verantwoorde re-
gels komen als deze op een of andere manier 
op de praktijk van het onderwijs zijn geënt. 

Bij te rigoureuze 
taakstellingen op het ambtelijk 
apparaat zullen er slechtere 
wetten komen



107

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

Gaandeweg zijn ook ambtenaren veel te min over zichzelf 
gaan denken. Een pleidooi – tegen de verdrukking in – voor 
‘eerherstel van de klassieke ambtenaar’. Bureaucratie is óók 
een zegen. ‘Dorknoper is de kwaadste niet…’

door Jan Schinkelshoek

Jan Schinkelshoek, oud-ambtenaar van het Ministerie van Justitie, was tot 2010 lid 
van de Tweede Kamer voor het cda. Hij is voorzitter van de redactie van Christen 
Democratische Verkenningen.

Pleidooi voor eerherstel van de 
klassieke ambtenaar1

‘Op	zijn	kantoor	in	Rommeldam zat de ambtenaar 1e klasse die mid-
dag beleefdheden uit een ambtelijk schrijven te verwijderen.’2

Nee, niet burgemeester Dickerdack, commissaris Bulle Bas, zelfs niet 
Wammes Waggel, laat staan Tom Poes is mijn favoriet in Marten Toonders 
onvolprezen sage over Heer Bommel. Het is de veelzijdige, hardwerkende 
en consciëntieuze ambtenaar der 1e klasse Dorknoper, iemand die – toege-
geven, een tikkeltje saai, fantasieloos – onverstoorbaar en vooral plichts-
getrouw z’n werk doet, zonder aanziens des persoons, en die, zelfs als de 
burgemeester en andere bestuurders in paniek dreigen te raken, het hoofd 
koel houdt. Dorknoper komt er helaas niet goed af.

Ook zijn geestelijk vader, Marten Toonder zelf, heeft hem een paar keer 
onheus bejegend. Hij heeft hem de ‘onsympathiekste’, zelfs ‘gevaarlijkste’ 
genoemd van alle typetjes die optreden in ‘Bommel’.3 Met name de dienst-
klopperij wordt hem kwalijk genomen: ‘Daar ben ik weer, met politiebe-
geleiding deze keer.’4 Zijn dienstijver krijgt inderdaad bij tijd en wijle iets 
ongenadigs. Hij schrikt er niet voor terug – ‘de voorschriften zijn erg stipt 
op dat punt’5 – om met onbetaalbare belastingaanslagen zijn medeburgers 
in de ellende te storten…

Wellicht onder invloed van ‘Bommel’ is Dorknoper in de loop der jaren 
uitgegroeid tot het symbool van verstarde, dorre ambtelijke bureaucratie. 
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‘Wanneer men maar zorgt dat de papieren in orde zijn, staat de overheid 
een ruime mate van vreedzaam leven toe.’6

Controlitus

Dorknoper verdient eerherstel. Ondanks enkele curieuze karaktertrekjes 
is hij het prototype van de klassieke ambtenaar. Hij kent z’n zaken – tot in 
de puntjes. Hij is veelzijdig en van veel markten thuis. Hij gaat onbevoor-
oordeeld te werk. Hij is het tegenovergestelde van lui. Hij gaat niet over één 
nacht ijs. Hij baseert zich op wetten en regels. Anders gezegd: de burger 
weet wat hij aan hem heeft.

Die klassieke ambtenaar heeft het tegenwoordig zwaar te verduren. Het 
is rond het Binnenhof ‘bon ton’ geworden om met een zekere nonchalance, 
soms zelfs grenzend aan dedain, te spreken over de ambtenaar. Soms krijg 
je de indruk dat hij meer een sta-in-de-weg is geworden dan iemand waar 
geen minister zonder kan. Dat laat zich misschien wel het duidelijkst afle-

zen aan het gemak waarmee Kamer-
breed gesproken wordt over afslan-
king van het ambtenarenapparaat.

Maar het gaat dieper dan een 
oppervlakkige, ietwat getoonzette 
populistische afkeer van alles wat 
riekt naar regelzucht en formalis-

me. Het heeft net zo veel te maken met een andere, veranderde kijk op het 
‘ambtenaarschap’.

In de hitte van een debat heb ik, een tikkeltje losjes ongetwijfeld, wel-
eens beweerd dat de ambtenaar gaandeweg gedegradeerd is tot een ‘pu-
blieke puinopruimer’: ‘Hij/zij wordt veel te vaak gebruikt als stoplap, als 
manusje-van-alles, als de loodgieter die alle gaatjes moet solderen.’7 Dat 
zei minder over de ambtenarij dan over de politiek; het zei vooral iets over 
het politieke primaat, over politieke zeggingskracht, over politieke priori-
teiten, over politiek die weet wat ze wil.

Als de ambtenarij ergens onder lijdt, is het wel politieke onhelderheid 
en parlementaire dubbelzinnigheid. Nog steeds zijn politiek-beleidsma-
tige prioriteiten niet altijd even helder. Nog steeds geven ministers niet 
duidelijk genoeg aan wat echt moet, en wat niet. En nog steeds zadelt met 
name de Tweede Kamer het ambtelijk apparaat op met tegenstrijdige of 
zelfs onmogelijke opdrachten. Iedereen die een tijdje in ‘Den Haag’ heeft 
rondgelopen, zal het beeld herkennen.

En dan is er nog het managementdenken. Ook de overheid is in de greep 
gekomen van een alsmaar uitdijende controlitus, een bureaucratische 

Ambtenaren zijn gaandeweg 
gedegradeerd tot ‘publieke 
puinopruimers’
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overhead die professionals door middel van overleg, registratie, controle 
en verantwoording van hun werk houdt. Aan je eigen werk – het werk waar-
voor je bent aangenomen, het werk waarvoor je bent opgeleid – kom je 
steeds minder toe.

De overeenkomsten met het onderwijs, de gezondheidszorg en andere 
maatschappelijke sectoren zijn te treffend om over het hoofd te zien. Net 
zoals de verpleegkundige aanloopt tegen protocollen en de agent omkomt 
in het papierwerk, is de modale ambtenaar omgeven door een korst van 
regels, voorschriften en overhead – gesymboliseerd door de vaak met de 
bijzonderste titels uitgedoste manager, de man of vrouw die voor geen 
greintje vervaard vandaag met even groot gemak op een ander terrein aan 
de gang gaat dan wat hij gisteren nog ‘aanstuurde’.

Die managementhausse was een onvermijdelijke reactie op de toege-
nomen complexiteit van overheid, politiek en bestuur, en misschien ook 
wel de democratisering. Kon je het wel overlaten aan specialisten, aan 
witte jassen, aan ‘technocraten’? Deze ontwikkeling stuit echter steeds 
meer op grenzen. Ook binnen het bestuur is de leiding overgenomen door 
managers, mensen die héél bekwaam zijn (naar Wim Kan), die je best om 
een boodschap kunt sturen – maar van een overmatige affiniteit met het 
beheerde beleidsterrein hebben ze geen last.

Dat trekt z’n sporen: het declasseert ambtenaren tot uitvoerders, tot 
klusjesmannen. Het heeft het zelfvertrouwen aangetast, zeker de superi-
oriteitsgevoelens van weleer. Het maakt ambtenaren tot een mikpunt, ook 
van politiek en zelfs publiek onbehagen. En het raakt de beroepseer.

Stapje voor stapje is ‘de ambtenaar der 1e klasse’ – Dorknoper liet zich zo 
met trots noemen – van z’n voetstuk gevallen. Wie laat nog met trots in het 
telefoonboek zetten dat hij Rijksambtenaar is? Voor de oorlog was dat niet 
ongewoon – kijk er de Haagse telefoonboeken uit die tijd maar op na.

Vakmanschap

Ik wil eerherstel voor de klassieke ambtenaar. Mijn pleidooi begint ermee 
dat we niet te gewoontjes over ambtenaren moeten doen. Als ‘dienaren 
van de publieke zaak’ zijn het geen gewone werknemers. Alleen al daarom 
heb ik sympathie voor de bijzondere ambtenarenstatus, die ook sommi-
gen binnen mijn partij het liefst zien verdwijnen. Natuurlijk is daar best 
iets voor te zeggen (de directeur van het Mauritshuis doet tenslotte geen 
ander werk dan zijn collega van het Rijksmuseum), maar een ambtenaar, 
dienaar van het algemeen belang, heeft toch iets bijzonders, iets wat te 
maken heeft met toegevoegde publieke waarde. Dat geldt voor de kern van 
beleidsambtenaren, verbonden aan de politiek. Maar misschien geldt dat 
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nog wel meer voor ‘maatschappelijke dienstverleners’ (wrr), zoals onder-
wijzers, verpleegkundigen en politiemensen, dan lange tijd verondersteld.

Wat heeft die klassieke amb-
tenaar te bieden? Hij onder-
scheidt zich door liefde voor het 
vak. Vakbekwaamheid, profes-
sionaliteit en inhoudelijke des-
kundigheid doen er binnen het 
publieke domein minstens zo 
veel toe als nieuwerwetse capa-

citeiten die te maken hebben met netwerkvaardigheid en omgevingssensi-
tiviteit. Het is een cocktail die wordt afgeblust met een vleugje bezieling.

Als parlementariër verkondigde ik binnen en buiten de Tweede Kamer 
steevast drie stellingen:
1. Ambtenaren, overheidsdienaren, moeten een bovengemiddelde liefde 

voor de publieke zaak hebben. Ja, dat zegt ook iets over de salarissen. 
Wie veel wil verdienen, kan het beter bij een bank of zo proberen.

2. Mijn tweede stelling is dat je – willekeurig voorbeeld – als topambte-
naar van Binnenlandse Zaken je verbonden moet weten met het bin-
nenlands bestuur, net zoals een directeur-generaal Water iets met water 
moet hebben en een directeur communicatie uit ‘zijn’ vak – communi-
catie, voorlichting, journalistiek, pr – moet voortkomen.

3. Daarom moet er ook een einde worden gemaakt aan het bijna dwang-
matige rouleren van topambtenaren. Nieuwe leus voor de Algemene 
Bestuursdienst: Vakmanschap is meesterschap.

De voorgaande punten bleken niet altijd vanzelfsprekend, ook niet voor 
ambtenaren zelf – wat des te meer duidelijk maakt hoe hard zo’n eerher-
stel nodig is. Er is gaandeweg een bepaalde, beperkte kijk op de bureaucra-
tie ingesleten, een kijk die verdacht veel lijkt op onderwaardering. Of is er 
iets weggesleten?

Weberiaanse	waarden

Eerherstel van de klassieke ambtenaren vereist misschien wel in de eerste 
plaats herontdekking van de ‘publieke zaak’ als iets van vitaal belang, als 
iets waar werkelijk iedereen belang bij heeft. De overheid is geen bv, bur-
gers zijn geen klanten, publieke diensten zijn geen ‘producten’. Dat stelt 
ook speciale eisen aan de ambtenaar; eisen die te maken hebben met klas-
siek-weberiaanse waarden als rechtszekerheid, voorspelbaarheid, zorgvul-
digheid en rechtsgelijkheid.

En ja, dat heeft een prijs. Het gaat gepaard met een zekere traagheid 

Er moet een einde worden 
gemaakt aan het bijna 
dwangmatige rouleren van 
topambtenaren
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(misschien zelfs rompslomp), maar de burger krijgt er, als het goed is, wel 
iets voor terug: vastigheid, betrouwbaarheid. Het gaat me vooral om het 
evenwicht.

Natuurlijk heb ik oog voor de nadelen van de klassieke ambtenarij. Het 
heeft ook iets van – de uitdrukking is wederom van Weber – ‘ijzeren kooi-
en’. Een te scherp doorgevoerde taakverdeling, te strakke hiërarchie en al 
te objectieve beoordelingscriteria leiden al te gemakkelijk tot formalisme, 
het afwimpelen van verantwoordelijkheid, overbodig papierwerk en een 
bijna dwangmatige gelijke behandeling van ongelijke gevallen. Je hoeft 
Dorknoper maar oppervlakkig te kennen om te zien dat rechtszekerheid te 
vaak vastloopt in eindeloze procedures, dat voorspelbaarheid verwordt tot 
starheid, dat zorgvuldigheid hetzelfde blijkt als risicomijdend gedrag en 
dat rechtsgelijkheid uitloopt op uniformering. En dan begin ik welbewust 
niet over ‘Schreibtischmörder’…

Deze uitwassen van de onberispelijke, correcte bureaucratie zijn te dui-
delijk om schouderophalend aan voorbij te gaan. Misschien zou Weber zelf 
wel als eerste de ontaarding aan de kaak stellen. Dat vergt een actualise-
ring van de weberiaanse kernwaarden: rechtszekerheid, voorspelbaarheid, 
zorgvuldigheid en rechtsgelijkheid; een actualisering die begint bij het 
treffende, eigenlijk onovertroffen advies dat diezelfde Max Weber, direct 
na de catastrofe van de Eerste Wereldoorlog, aan politici gaf: ‘Man kan sa-
gen, dass drei Qualitäten vornehmlich entscheidend sind für den Politiker: 
Leidenschaft – Verantwortungsgefühl – Augenmass.’8 Deze drie eigen-
schappen zijn noodzakelijk om in de harde, weerbarstige werkelijkheid je 
doel te bereiken (‘ein starkes langsames Bohren von harten Brettern’).

Wat maakt een ambtenaar tot een goed ambtenaar? Precies: passie, ver-
antwoordelijkheidsgevoel en inschattingsvermogen – een timmermansoog.

Zegen

Iedereen mag dit lezen als een herwaardering van de zo vaak verguisde, 
ondergewaardeerde bureaucratie. Over die waarde wordt veel te vaak met 
nonchalance gesproken. Te dikwijls beperkt ook het politieke debat zich 
tot de schaduwzijden, de uitwassen van bureaucratie, tot de nadelen die er 
ook zijn (uiteenlopend van ellenlange procedures tot nog onbegrijpelijker 
formalisme). Het ambtenarenapparaat levert echter ook een ordentelijke, 
geregelde gemeentereiniging op, het geeft iedereen evenveel aanspraak op 
huursubsidie en het produceert betrouwbare paspoorten. Het is de beste 
garantie tegen corruptie en willekeur. En het staat er borg voor dat gelijke 
gevallen in gelijke omstandigheden ook daadwerkelijk gelijk worden be-
handeld. Bureaucratie is ook een zegen.



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

cases

112

De ambtenarij is zeker niet altijd even vriendelijk, toegankelijk, door-
tastend; de ambtenaar is vaak veeleisend, soms een tikkeltje betuttelend. 
‘Mijnheer Bommel OB, als ik me niet vergis?’ sprak Dorknoper. ‘Mag ik 
even storen? Blijkens mijn gegevens hebt u vergeten om te betalen voor uw 
werkgeversvergunning. De eerste termijn van uw levensbelasting is trou-
wens ook vervallen. En mag ik uw kasteelpermissie even inzien?’9 Maar 
diezelfde ambtenaar is ervan doordrongen, zo blijkt uit hetzelfde verhaal, 
dat hij en zijn collega’s er zijn om ‘de burgerij te helpen’, om de publieke 
zaak te dienen, om – met gevoel voor verhoudingen – de zaken soepeltjes 
af te wikkelen: ‘Als u de wet gehoorzaamt, zijn wij de kwaadsten niet.’10 Ja, 
dat pleit voor eerherstel van Dorknoper.

 Noten

1 Dit artikel is een bewerking van een 
essay dat verscheen in een liber amico-
rum ter gelegenheid van het afscheid 
(per 1 september 2010) van prof. mr. Ron 
Niessen als bijzonder hoogleraar ‘De 
overheid als arbeidsorganisatie’ (Ien 
Dales Leerstoel) aan de Universiteit van 
Amsterdam.

2 Pim Oosterheert, Bommelcitaten. Cita-
ten en bevlogen uitspraken. Soest: Ton 
Paauw, 2006.

3 Zie noot 2.
4 ‘De hupbloemerij’ (1968).
5 ‘De nozellarven’ (1959).
6 ‘De kwanten’ (1958).
7 Discussie voor Centrum Arbeidsver-

houdingen Overheidspersoneel (caop), 
juni 2008.

8 Max Weber, Politik als Beruf. Stuttgart: 
Reclam, 1992 [1919].

9 ‘De Vuursalamander’ (1965), aflevering 
5386.

10 ‘De Vuursalamander’ (1965), aflevering 
5403.
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Paul Bogaert

Collega’s op een magnetisch dossier

De aberratie
die als rilling
over hun schouders danst, ontsnapt,
door een van hun broekspijpen glijdt, rolt,
rat wordt,
in hun gangenstelsel
wordt geïsoleerd, gewogen, vernederd,
gekommaneukt, gekamd, teruggestuurd
als afwijking, in het kostuum
van een lange vraag, zacht
en licht ontvlambaar als fleece.

Paul Bogaert (Brussel, 1968) publiceerde eerder de bundels welcome hygiene, Circulaire 
systemen en aub. Voor de Slalom soft (2009) kreeg hij de Herman de Coninckprijs voor 
de beste dichtbundel 2010. De eerste bundels en meerdere websitegedichten vindt u op 
www.paulbogaert.be.





Oplossingsrichtingen



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

116

De auteur is sinds februari 2009 bestuursvoorzitter Bureau Jeugdzorg Agglomera-
tie Amsterdam. Daarvoor was hij onder meer gemeentesecretaris van Amsterdam, 
directeur Financieel-economische zaken (fez) en plaatsvervangend secretaris-
generaal op het Ministerie van Buitenlandse Zaken en plaatsvervangend directeur 
Financieel-economische zaken op het Ministerie van Financiën. Hij werkt momen-
teel aan een proefschrift met als thema ‘de slimme gemeente’.

Regeldrift en gebrek aan samenwerking zijn in het openbaar 
bestuur de dominante patronen. Toch is er geen reden om 
bij de pakken neer te zitten. Door betrokken bestuurders en 
professionals met lef en doorzettingsmacht om de tafel te 
zetten en uitvoeringsgericht te werken kan een slimme en 
wijze overheid daadwerkelijk soelaas bieden.

door Erik Gerritsen

De slimme en wijze overheid als 
alternatief voor bureaucratisme

Moeten	we	overmatige	bureaucratie als een fact of life accepteren of 
kunnen we er iets aan doen? In dit essay schets ik een wenkend perspectief 
van een slimme en wijze overheid die succesvol is in het bestrijden van 
doorgeschoten bureaucratie. Dat wenkende perspectief is gebaseerd op 
praktijkinzichten die ik heb opgedaan tijdens mijn vijfentwintigjarige 
loopbaan in de publieke sector en op de inzichten die ik heb verworven 
in het kader van mijn nog lopende promotieonderzoek naar de slimme 
gemeente.1 Ik sluit af met een aantal conclusies en een oproep aan politici, 
bestuurders, beleidsmakers, journalisten en burgers om niet te berusten 
en om medeverantwoordelijkheid te nemen ten aanzien van het realiseren 
van wat ik noem een slimme en wijze overheid die echt werk maakt van het 
verminderen van overheidsbureaucratie.

In een essay over het terugdringen van overmatige bureaucratie is een 
relativering op zijn plaats. Een bureaucratische overheid heeft immers ook 
vele voordelen. Ze biedt adequate oplossingen voor relatief simpele vraag-
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stukken en bevordert belangrijke democratische waarden als rechtsgelijk-
heid, rechtszekerheid en rechtmatigheid. We moeten niet vergeten dat we 
in een van de rijkste landen van de wereld leven en dat we dat mede te dan-
ken hebben aan een bureaucratische overheid die op veel terreinen prima 
werk levert. Bezoek een minder ontwikkeld land en u begrijpt wat ik be-
doel. Wanneer ik het heb over het disfunctioneren van de bureaucratie dan 
doel ik op situaties waarin sprake is van te ver doorgeschoten, overmatige 
bureaucratie. Op situaties waarin bureaucratie aantoonbaar contraproduc-
tief is. Dat noem ik bureaucratisme.

Bureaucratisme speelt in het bijzonder wanneer sprake is van onge-
temde problemen. Ongetemde problemen zijn problemen die inhoudelijk 
complex zijn, die omgeven zijn met normatieve verschillen van mening 
en waarbij sprake is van vele betrokken actoren in een situatie waarin nie-
mand de baas is. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als langdurige 
werkloosheid, hoge schooluitval, veelplegende criminelen, verslaafde 
psychiatrische dak- en thuislozen en multiprobleemgezinnen in de jeugd-
zorg, maar ook om tekortschietende dienstverlening (‘van het kastje naar 
de muur’ en ‘vele malen opnieuw dezelfde informatie moeten opleveren’) 
en handhaving (‘de ene hand weet niet wat de andere hand doet’ en ‘geor-
ganiseerd wantrouwen leidend tot toetsingsbureaucratie’). Weerbarstige 
problemen met een grote maatschappelijke impact die nog eens wordt 
uitvergroot door de toenemende mediacratisering.

Probleemanalyse:	twee	kernproblemen	en	hun	oorzaken

Ik onderscheid twee kernproblemen van bureaucratisme, namelijk een 
overmaat aan regelgeving (regeldrift) en een gebrek aan samenwerking 
(verkokering).

Regeldrift wordt veroorzaakt door angst voor willekeur en corruptie, 
het feit dat mensen liever onderworpen zijn aan de onpersoonlijke beheer-
sing van formele regelingen dan aan directe machtsuitoefening door een 
bovengeschikte, de neiging van mensen om de verantwoordelijkheid voor 
beslissingen naar boven te delegeren en de angst van zowel uitvoerende 
professionals als leidinggevenden om de schuld te krijgen als er dingen 
misgaan. Dit laatste blijkt onder andere uit het feit dat veel als te bureau-
cratisch ervaren regelgeving niet in de wet staat, maar zelfopgelegd is of 
eenzijdig geïnterpreteerd wordt door de uitvoerende organisaties en pro-
fessionals zelf. Men maakt onvoldoende gebruik van de beleidsvrijheid die 
aanwezig is binnen de bestaande wettelijke regelgeving. De angst om de 
schuld te krijgen is begrijpelijk in een politiek/publicitair klimaat waarin 
in toenemende mate sprake is van gebrek aan tolerantie voor fouten en ri-
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sico’s, van het zoeken naar koppen die moeten rollen en van het strafrech-
telijk vervolgen van ambtenaren die fouten maken tijdens de uitoefening 
van hun functie.

Verkokering wordt veroorzaakt door botsende institutionele domeinbe-
langen en percepties van betrokken organisaties, de kloof tussen beleid en 
uitvoering, de kloof tussen management en professionals en de mismatch 
tussen de systeemwereld van de overheid en de leefwereld van mensen. Be-
langrijk is hierbij te onderkennen dat het probleem niet zozeer het bestaan 
van kokers is, als wel het gebrek aan samenwerking tussen die kokers als 
gevolg van de genoemde oorzaken.

Uit de korte opsomming van oorzaken voor regeldrift en verkokering 
blijkt duidelijk dat sprake is van zeer dominante krachten die verklaren 
waarom bureaucratisme zo’n weerbarstig fenomeen is. De tweede reden 
waarom sprake is van weerbarstigheid is gelegen in het feit dat het domi-

nante beleidsdiscours nog steeds 
ten principale gebaseerd is op een 
top-down rationeel hiërarchisch 
besturingsparadigma. Simpel 
gezegd komt dit neer op de ver-
onderstelling dat bureaucratisme 
met bureaucratie bestreden kan 
worden. Het nog steeds dominante 

command and control-besturingsparadigma is gebaseerd op de ontken-
ning van de complexiteit van ongetemde problemen en/of de naïeve ver-
onderstelling dat complexe problemen zich laten temmen met behulp van 
simplistische besturingsmodellen. Vandaar dat al die programma’s ge-
richt op vermindering van administratieve lasten vaak verzanden of zelfs 
tot nieuwe lastendruk leiden. Vandaar dat al die reorganisaties gericht op 
het verminderen van samenwerkingsproblemen leiden tot nieuwe samen-
werkingsproblemen (‘de ontkokering van vandaag is de verkokering van 
morgen’).

Interessant is vervolgens de vraag waarom, ondanks decennialang 
wetenschappelijk onderzoek waarin de tekortkomingen overtuigend 
zijn aangetoond en alternatieve besturingsparadigma’s zijn ontwikkeld 
(waarover hierna meer), het rationeel hiërarchische besturingsparadigma 
toch nog steeds zo dominant is? Mijn stelling is dat dit in de kern enerzijds 
te maken heeft met de fundamentele behoefte van de mens aan eenvoud, 
waar beleidsmakers en media – voor zover ze zelf die behoefte ook al niet 
hebben – veel te makkelijk in meegaan uit verondersteld zelfbehoud. An-
derzijds is er sprake van een dominant eenzijdig negatief mensbeeld dat 
uitgaat van naar eigenbelang strevende individuen die alleen te prikkelen 

Complexe problemen laten 
zich niet temmen met 
behulp van simplistische 
besturingsmodellen
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zijn met extrinsieke sancties en beloningen. Dit negatieve mensbeeld 
leidt linea recta naar het blijven vertrouwen op command and control, wat 
in de kern neerkomt op georganiseerd wantrouwen, zich uitend in meer 
regels en meer centrale/hiërarchische coördinatie. Het vervelende van het 
uitgaan van een negatief mensbeeld is dat dit een selffulfilling prophecy 
is: betrokkenen gaan zich gedragen naar zoals de overheid verwacht dat ze 
zijn, wat voor de overheid weer het bewijs is dat actoren niet te vertrouwen 
zijn, wat weer leidt tot meer command and control.

Hoe kan de overheid ongetemde problemen dan effectief aanpakken 
zonder te verzanden in contraproductief bureaucratisme? Wetenschap-
pelijke inzichten uit de bestuurskunde en veranderkunde wijzen de weg, 
en de praktijk bewijst dat die inzichten ook daadwerkelijk leiden tot een 
minder bureaucratische en beter presterende overheid. De oplossingsrich-
tingen vloeien vanzelfsprekend voort uit het bestrijden van de oorzaken 
van bureaucratisme.

Een	positief	mensbeeld

Een fundamentele eerste stap is het uitgaan van een positief mensbeeld 
waarin het vertrouwen in de goede intenties van actoren en op intrinsieke 
prikkels vooropstaat. Niet omdat dat een realistischer uitgangspunt is 
(voor zowel de geldigheid van het negatieve als het positieve mensbeeld 
bestaan geen wetenschappelijke bewijzen; in wetenschappelijk onder-
zoek worden beide soorten gedragingen aangetroffen), maar omdat dit 
uitgangspunt simpelweg tot veel minder bureaucratisme leidt. Ten eerste 
speelt ook hier het mechanisme van de selffulfilling prophecy: wie ver-
trouwen geeft zal vertrouwen ontvangen. En vanwege dit effect kan een 
systeem gebaseerd op georganiseerd vertrouwen af met aanzienlijk min-
der regelgeving. Onderdeel van een succesvol systeem van georganiseerd 
vertrouwen is wel steekproefsgewijze controle achteraf met hoge pakkans 
en hoge sancties voor die actoren die misbruik maken van het gegeven 
vertrouwen. Vanwege de hoge pakkans en hoge sancties is de kans op mis-
bruik klein en kan de handhavingscapaciteit maximaal effectief worden 
ingezet zonder dat ze tot bureaucratische lasten leidt voor goedwillende 
betrokkenen.

De	slimme	overheid

Hoe ziet een slimme, niet-bureaucratische overheid er vervolgens concreet 
uit? Die overheid maakt gebruik van een aantal principes van slimmer 
werken.
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De eerste is het ooit door Paul Schnabel ‘gemunte’ 4™R-principe:2 kader-
stellend Richting geven op hoofdlijnen, discretionaire Ruimte voor uitvoe-
rende organisaties/professionals om zelf te bepalen hoe de beleidsdoelstel-
lingen het beste kunnen worden gerealiseerd, en Rekenschap op basis van 
Resultaatafspraken. Dit betekent minder regelgeving in ruil voor resul-
taatverantwoording. Een belangrijk aandachtspunt voor de vormgeving 
van die resultaatverantwoording is dat perverse effecten van prestatiestu-
ring voorkomen moeten worden. Dit is mogelijk door te werken met een 
slimme mix van kwantitatieve en kwalitatieve vormen van resultaatverant-
woording zoals beleidsevaluatie, intercollegiale toetsing en gecertificeer-
de professionaliseringsprogramma’s, die in dialoog tussen opdrachtgever 
en opdrachtnemer wordt vastgesteld. Deze dialoog is belangrijk omdat die 
leidt tot wat ik noem betekenisvolle prestatiemeting en helpt voorkomen 
dat uitvoerende organisaties vluchten in gaming the numbers. De dialoog 
gaat er ook van uit dat professionals graag bereid zijn zich te verantwoor-
den, zolang het maar gaat om resultaatafspraken die ook door hen worden 
gezien als betekenisvol.

Het 4™R-gedachtegoed is bijvoorbeeld – zij het onvolledig – met enig suc-
ces toegepast bij de vervanging van de Algemene Bijstandswet (abw) door de 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia) en het voormalige Gro-
testedenbeleid, waarin gewerkt wordt/werd met regelarme brede doeluitke-
ringen in ruil voor resultaatafspraken. Deze brede doeluitkeringen leiden er 
eveneens toe dat blokkades voor samenwerking veroorzaakt door verkoker-
de financieringsstromen worden weggenomen. Dit is ook de achtergrond 
van de steeds sterker wordende pleidooien voor ontschotting van de geld-
stromen in de jeugdzorg, die een belangrijke oorzaak zijn van het feit dat er 
onvoldoende wordt samengewerkt. De verschillende betrokken organisaties 
gooien de problemen nu nog bij elkaar over de schutting, omdat er sprake is 
van kosten-batenterreur. De instelling die extra investeert profiteert niet van 
de besparingen die dit oplevert bij de andere instellingen.

Het tweede principe van slimmer werken (mede mogelijk gemaakt door 
toepassing van het 4™R-principe, dat daarvoor de ruimte creëert) gaat over 
het bevorderen van samenwerking over organisatiegrenzen heen, op zo’n 
manier dat in plaats van de verschillende domeinbelangen het te realise-
ren maatschappelijke resultaat centraal staat. In bijvoorbeeld de gemeente 
Amsterdam zijn hiermee, net als bij vele andere gemeenten, de nodige 
successen geboekt op terreinen als de aanpak van het voortijdig school-
verlaten, de aanpak van multiprobleemgezinnen, het stroomlijnen van de 
uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (wvg) en de verbete-
ring van de dienstverlening en de handhaving.

Het derde principe van slimmer werken betreft meer samenwerking op 
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het gebied van de bedrijfsvoering (bijvoorbeeld door middel van shared 
service centers en gezamenlijke inkoop) en standaardisatie van basisre-
gistraties en geautomatiseerde gegevensuitwisseling (bijvoorbeeld met 
behulp van cliëntvolgsystemen). Het gaat hier om de standaardisatie van 
de overheidsinfrastructuur (niet-unieke primair processpecifieke bedrijfs-
voeringsprocessen) die het toepassen van de principes van slimmer werken 
mede mogelijk maakt. Wat dit principe in essentie doet is het fors verlagen 
van de transactiekosten van samenwerking (zoals de kosten van gegevens-
uitwisseling), die vaak nog een hindernis vormen voor het tot stand bren-
gen van grensoverschrijdende samenwerking.

Een stevige belemmering voor het toepassen van de twee laatstgenoem-
de principes van slimmer werken is gelegen in de nu in overheidsland nog 
dominante financieringssystematiek die organisaties alleen afrekent op 
het halen van organisatiespecifieke doelstellingen, en niet (mede) op het 

realiseren van samenwerkingsre-
sultaten. Deelname aan samenwer-
kingsprojecten komt in dit soort 
situaties de facto neer op het inte-
ren op financiële reserves, met het 
risico op faillissement. In plaats van 
het constant aan de kaak stellen van 
gebrek aan samenwerking zouden 

de beleidsmakers beter meer werk kunnen maken van het wegnemen van 
de perverse financiële prikkels in hun eigen financieringssystemen door 
de introductie van wat ik pleeg te noemen ‘samenwerkings-dbc’s’.De suc-
cesvolle samenwerkingsprojecten die wel degelijk bestaan zijn nu nog te 
veel afhankelijk van incidentele ‘proeftuinfinanciering’, met als gevolg dat 
veel samenwerkingssuccessen verdwijnen nadat de pilot is afgerond.

Het vierde en laatste principe van slimmer werken vat ik graag samen 
onder de noemer ‘burger aan het roer’. Het gaat er hierbij om de burger 
veel meer medeverantwoordelijk te maken voor het realiseren van gewens-
te maatschappelijke resultaten; de burger moet coproducent van beleid 
zijn en partner in de uitvoering. Er is onder burgers veel meer bereidheid 
om die medeverantwoordelijkheid te nemen dan veel beleidsmakers den-
ken. Deze bereidheid is uit het zicht verdwenen, deels door de opkomst 
van een betuttelende verzorgingsstaat, deels doordat deze verzorgings-
staat bovendien de burgers hun verantwoordelijkheidsgevoel gedeeltelijk 
heeft ontnomen. Maar dat er veel oplossend vermogen in de samenleving 
zelf zit, blijkt uit de vele initiatieven die met succes in Nederland worden 
ontplooid – denk bijvoorbeeld aan mentorprojecten voor jongeren, buurt-
bemiddelaars, weekendscholen en eigenkrachtconferenties. Voorbeelden 

Perverse prikkels in de 
financieringssystemen 
zorgen voor een gebrek aan 
samenwerking
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uit het buitenland laten zien dat er nog veel meer mogelijk is, zolang be-
leidsmakers maar bereid zijn echte invloed af te staan en te investeren in 
deskundigheidsbevordering van participerende burgers.

De vier principes van slimmer werken vormen een samenhangende 
bestuurskundige visie op hoe de overheid op niet-bureaucratische wijze 
ten strijde kan trekken. Het zijn op zich al langer bekende besturings-
principes, die de afgelopen jaren op vele plekken in Nederland – vooral bij 
gemeenten en andere uitvoeringsorganisaties, waar de problematiek van 
ongetemde problemen nu eenmaal het meest direct wordt gevoeld – met 
het nodige succes zijn toegepast. Maar dit gebeurde vooral op incidentele 
basis, en niet als onderdeel van een samenhangende inhoudelijke visie 
die de basis zou kunnen vormen voor een copernicaanse omwenteling 
in overheidsland. Organizing government around problems, not problems 
around government zoals Tony Blair dat noemt. Zo’n samenhangende visie 
op een slimme overheid kan helpen als tegenwicht tegen de forse krachten 
die ertoe leiden dat bureaucratisme nog steeds het dominerende patroon 
van het Nederlandse openbaar bestuur is. Tegelijkertijd kan worden ge-
constateerd dat deze moderne bestuurskundige inzichten op zichzelf niet 
genoeg zijn om de stap naar massale toepassing te zetten. Daarvoor is het 
nodig dat de overheid ook gebruikmaakt van een effectieve veranderstra-
tegie – en ook daaraan heeft het de afgelopen jaren ontbroken. Tijd dus om 
nader in te gaan op welke wijze effectiever werk gemaakt kan worden van 
het realiseren van een slimme overheid.

De	wijze	overheid

Het paradigma van de rationele top-down hiërarchische bureaucratie is 
niet alleen het nog steeds dominante bestuurskundige paradigma, maar 
ook het dominante veranderkundige paradigma. Ondanks vele met de 
mond beleden pleidooien voor de noodzaak van gedragsverandering en 
het belang van een lerende overheid is de veranderkundige werkelijkheid 
in overheidsland er primair een van reorganisaties en planmatige rationele 
verandering. Denk daarbij ook aan de bekende Fokke en Sukke-cartoon 
waarin wordt aangekondigd dat ‘de cultuurverandering gepland staat 
voor maandagmorgen 10.00 uur’. Het dominante veranderparadigma van 
de overheid is primair gebaseerd op machtsuitoefening (dwang, expert-
macht, inzetten van hrm-instrumenten zoals competentiemanagement en 
prestatiebeloning). Ten aanzien van ongetemde problemen is altijd sprake 
van vele betrokken actoren in een situatie waarin niemand de baas is, 
omdat macht in meer of mindere mate verspreid is. Op macht gebaseerde 
veranderstrategieën zijn in dit soort situaties niet effectief omdat ze sim-
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pelweg leiden tot verlammende impasses, slappe compromissen of symbo-
lische schijnoplossingen.

Wat nodig is, zijn leer- en complexiteitsstrategieën. In essentie gaat het 
om het bestrijden van de complexiteit van ongetemde problemen door 
gebruik te maken van complexiteit. Wanneer er sprake is van inhoudelijk 
ingewikkelde en normatief controversiële problemen, dan is de aanwe-
zigheid van vele verschillende professionals en instellingen, elk met hun 
eigen invalshoek, kennis en vaardigheden, in beginsel juist een uitkomst. 
In beginsel, omdat ingewikkelde problemen alleen oplosbaar zijn als al die 
verschillende partijen goed samenwerken, terwijl samenwerking in feite 
niet het dominerende patroon is door het vasthouden van betrokkenen 
aan dominerende belangen en fixaties. Deze kunnen worden doorbroken 
door de ontwikkeling van gezamenlijke leerprocessen en het ontketenen 
van de altijd in organisaties aanwezige positieve energie. Vervolgens wordt 
het mogelijk om al doende verder lerend via gemeenschappelijke actie tot 
daadwerkelijke oplossing van het probleem te komen. Eenzijdige toepas-
sing van deze leer- en complexiteitsstrategie draagt overigens ook het risico 
van verlamming in zich. Om dat te voorkomen kan gedoseerde inzet van 
doorzettingsmacht nuttig en nodig zijn om ruimte te maken voor nieuwe 
leerprocessen en om als prikkel te dienen voor actoren om er samen uit te 
komen. In een leercontext zal de inzet van doorzettingsmacht over het alge-
meen ook eerder geaccepteerd worden door alle betrokken partijen, omdat 
eerst ruimte is geboden om er zonder dwang samen uit te komen. Ik vat 
deze veranderkundige aanpak die bestaat uit een combinatie van verleiden 
en gedoseerde doorzettingsmacht, graag samen onder de noemer ‘uitvoe-
ringsgericht werken’. De overheid speelt hierin een cruciale rol, omdat zij, 
gebruikmakend van haar capacity to convene, partijen bij elkaar kan roepen 
en in een gezamenlijk leerproces kan brengen dat net zo lang wordt volge-
houden totdat een gemeenschappelijke oplossing is gevonden. Het mooie 
van deze manier van werken is dat ze ook nog eens zeer democratisch is. 
Maatschappelijke democratie als aanvulling op de representatieve demo-
cratie. De slimme en wijze overheid is ook een democratischer overheid.

Het inhoudelijke instrumentarium voor uitvoeringsgericht werken 
bestaat uit de gereedschapskist gevuld met de principes van slimmer wer-
ken. Veranderkundig spreek ik over de ‘wijze overheid’ vanwege het accent 
op leren via processen van gezamenlijke betekenisgeving. Uitvoeringsge-
richt werken komt in de kern neer op de invoering van bestuurlijk topover-
leg dat hoogfrequent plaatsvindt en dient als platform voor het maken van 
bestuurlijke afspraken, het bewaken van de voortgang en voor het behan-
delen van geschilpunten/knelpunten waar de samenwerkende uitvoerders 
niet zelfstandig uitkomen, in combinatie met samenwerkingsprojecten op 
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uitvoeringsniveau waarin de managers en professionals van de verschil-
lende betrokken organisaties samen aan het oplossen van de ongetemde 
problemen werken.

Door te werken met casusadoptie (eerst één casus oplossen, en dan 
geleidelijk uitbreiden) en proeftuinen (eerste op kleine schaal werken en 
daarna verbreden) wordt het zetten van eerste stappen vergemakkelijkt. 
Door in kleine stapjes te werken wordt ervoor gezorgd dat snel kan wor-
den geleerd wat werkt en wat niet werkt en wordt voorkomen dat grote 
systeemwijzigingen onvoldoende getest op uitvoerbaarheid in big bangs 
worden ingevoerd. Door ‘in te rollen’ (breder invoeren van proeftuinsuc-
cessen door de nieuw te betrekken professionals versneld het wiel opnieuw 
te laten uitvinden) in plaats van ‘uit te rollen’ (een in de proeftuin bewezen 
goede praktijk vervolgens top-down via instructie breed invoeren) wordt 
bereikt dat de oplossingen ook breed draagvlak krijgen en daardoor duur-
zaam worden. Cruciaal voor deze vorm van veranderen is dat hij lang ge-
noeg wordt volgehouden. Complexe veranderingsprocessen die duurzaam 
geborgd zijn kosten nu eenmaal tussen de vijf en vijftien jaar.

Op basis van mijn eigen praktijkervaring, vele praktijksuccessen elders 
in Nederland en wetenschappelijke inzichten uit de bestuurskunde en de 
veranderkunde is mijn conclusie dat een slimme wijze overheid die niet 
gehinderd door bureaucratisme ongetemde problemen oplost wel degelijk 
binnen handbereik is. Het feit dat de wetenschappelijke inzichten die de 
weg wijzen naar ontbureaucratisering al decennia bekend zijn, dat de vele 
praktijksuccessen grotendeels geïsoleerde en vaak ook tijdelijke succes-
sen zijn en dat regeldrift en verkokering nog steeds dominant zijn in over-
heidsland, geeft wel aan dat we te maken hebben met niet te onderschatten 
forse krachten die ervoor zorgen dat bureaucratisme welig blijft tieren.

Tegelijkertijd bewijst het wenkende perspectief van de slimme en wijze 
overheid dat het anders kan. Bewustwording van het feit dat het anders 
kan is de eerste stap op weg naar effectieve bestrijding van te veel bureau-
cratie. Berusting in de weerbarstigheid van overmatige bureaucratie komt 
dan feitelijk neer op een bewuste keuze om onderdeel van en medeverant-
woordelijk voor het probleem van bureaucratisme te blijven. Gezien de 
forse krachten die bureaucratisme elke dag weer aanjagen hebben alleen 
collectieve krachtsinspanningen om het roer om te gooien duurzaam kans 
van slagen. Burgers en professionals zijn in dit verband niet het primaire 
probleem. Dat zijn ‘goede mensen in een ziek systeem’. Het is de politiek/
bestuurlijke elite (inclusief topmanagement en media) die verantwoorde-
lijk is voor instandhouding of verandering van het systeem van overmatige 
bureaucratie. Als het systeem wordt veranderd dan zal dat leiden tot ontke-
tening van de positieve energie bij burgers en professionals.
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De politiek/bestuurlijk elite staat dus voor de keus om onderdeel van 
het probleem te blijven of onderdeel van de oplossing te worden. Wat in 
essentie nodig is, is een verandering van de mindset van de elite, gebaseerd 
op geloof (dat het kan), hoop (want hoop doet leven en optimisme is een 
morele plicht) en liefde voor de publieke zaak (een intrinsieke motivatie 
om verschil te maken voor de kwetsbaarsten in de samenleving). Dat is een 
persoonlijke keuze die elke politicus, bestuurder, topambtenaar, beleids-
maker en journalist moet maken. Daar is moed voor nodig zolang er nog 

geen sprake is van het bereiken van 
de kritische massa die ervoor zorgt 
dat het nieuwe systeem van de slim-
me en wijze overheid zichzelf in 
stand houdt. Want zolang de krach-
ten van het bureaucratisme nog 
dominant zijn lopen de voorlopers 
in de bestrijding ervan persoonlijke 
risico’s.

Rugdekking vanuit de politiek 
(grotere tolerantie voor fouten en risico’s) is dan ook geen overbodige 
luxe, maar het ontbreken ervan mag geen alibi zijn voor bestuurders en 
topambtenaren om dan maar te berusten. Praktijksuccessen laten zien dat 
wanneer sleutelspelers in een bepaald beleidsnetwerk elkaar opzoeken en 
gezamenlijk de ‘geloofssprong’ maken, er mooie dingen tot stand kunnen 
worden gebracht die vervolgens van harte door de politiek democratisch 
worden afgezegend. Maatschappelijke democratie als aanvulling op de re-
presentatieve democratie. Met een slimme en wijze overheid worden twee 
vliegen in één klap geslagen. Beter presteren van de overheid en verdieping 
van de democratie. Ik durf de stelling aan dat de slimme en wijze overheid 
dan ook een positieve bijdrage zal leveren aan het vertrouwen van de bur-
ger in de overheid. Degene die desondanks kiest voor berusting heeft wat 
mij betreft wel wat uit te leggen.

Wanneer sleutelspelers in 
een bepaald beleidsnetwerk 
elkaar opzoeken kunnen er 
mooie dingen tot stand worden 
gebracht

 Noten

1 Zie de concepthoofdstukken van mijn 
proefschrift op mijn site www.deslim-
megemeente.nl. Deze concepthoofd-
stukken zijn ook voorzien van uitge-
breide literatuurverwijzingen, waarvan 
in dit essay is afgezien. Voor een nadere 
toelichting op de concepten die in dit 
essay worden gepresenteerd en concre-
te voorbeelden van succesvolle toepas-

sing ervan, zie ook het boek De slimme 
gemeente van Jeroen de Lange en mijzelf 
(Den Haag: Overheidsmanagement, 
2007).

2 Richting, ruimte, resultaat en reken-
schap; zie Paul Schnabel, ‘Bedreven en 
gedreven. Een heroriëntatie op de rol 
van de Rijksoverheid in de samenle-
ving’, in: Verkenningen. Bouwstenen voor 
toekomstig beleid (pp. 9-28). Den Haag: 
Sdu Uitgevers, 2001.
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De auteur is directeur van de Kafkabrigade. De Kafkabrigade is opgericht om (pu-
blieke) organisaties te helpen bij het opsporen en aanpakken van bureaucratisch 
disfunctioneren. Voor meer informatie zie www.kafkabrigade.nl of stuur een e-mail 
naar info@kafkabrigade.nl.

Zelfs in zeer complexe, ‘kafkaiaanse’ situaties kun je 
door een redelijk gesprek te voeren met alle betrokkenen 
al belangrijke stappen zetten in de richting van een 
oplossing. Dat is de ervaring van de Kafkabrigade. 
Drie casussen bieden hiervan een illustratie. Ze geven 
zicht op de problemen, de voornaamste barrières en 
oplossingsrichtingen.

door Lobke van der Meulen

Praten is vaak beter dan je eigen 
gang gaan

Drie	casussen

Nu eens diep in het rood, dan weer goed in de zwarte cijfers
Bert de Vries heeft twee verschillende uitkeringen. Een aantal jaar geleden 
is hij arbeidsongeschikt bevonden en daarvoor ontvangt hij een wao-
uitkering van het uwv	(het verhaal speelt voor 2007). De problemen van 
Bert zijn ontstaan doordat hij een tweedegeneratie-oorlogsslachtoffer van 
de Tweede Wereldoorlog is. Om die reden krijgt hij ook een Wuv-uitkering 
(Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945) van de Pensioen- en 
Uitkeringsraad (pur). In tijden dat Bert zich goed voelt, geeft hij ook nog 
eens les als fotodocent. Hierdoor heeft hij een heel klein beetje inkomsten 
uit eigen bedrijf.

Over het geheel gezien zou het inkomen van Bert de Vries binnen een 
kleine marge kunnen schommelen; de ene keer kan hij iets meer werken 
dan de andere keer. Maar de gevolgen zijn veel groter dan verwacht. Door 
een oneindige reeks van naheffingen, terugvorderingen en stortingen 
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staat Bert de ene maand diep in het rood en de volgende maand weer een 
paar duizend euro in de plus. Als klap op de vuurpijl blijkt hij in 2006 ook 
nog eens te veel gewerkt te hebben. Hij moet daarom een deel van zijn wao-
uitkering aan het uwv terugbetalen, tienduizend euro in totaal.

Bert wil graag weten hoe het nu zit. Waarom schommelt zijn inkomen zo 
enorm? Hoe kan het dat hij opeens tienduizend euro moet terugbetalen? 
Hij krijgt echter zowel bij het uwv, als bij de pur, als bij zijn belastingadvi-
seur nul op het rekest. Niemand weet hoe het nu precies in elkaar zit.

Minstens vijf medische verklaringen (en keuringen) per dochter per jaar
José Olde Riekerink heeft twee chronisch zieke dochters. Zij hebben niet al-
leen veel zorg nodig, maar hebben ook heel veel administratie te verwerken 
rond alle voorzieningen en vergoedingen die zij nodig hebben. José heeft 
die last van haar dochters overgenomen. Dat er veel tijd in die administra-
tieve rompslomp gaat zitten (zoveel zelfs dat ze haar baan heeft opgezegd 

om voor haar kinderen te zorgen en 
de administratie te kunnen doen), 
heeft ze geaccepteerd; daar is ze aan 
gewend. Maar dat zij per dochter 
minstens vijf keer per jaar de speci-
alist in het ziekenhuis lastig moet 
vallen voor een medische verklaring 
kan ze niet accepteren. Dat ze voor 

een nieuwe voorziening bij een nieuwe organisatie misschien een medi-
sche verklaring moet overleggen begrijpt ze wel. Maar waarom ze ook voor 
verlenging of vernieuwing van een voorziening (zoals een nieuw aangepast 
bed, een grijs kenteken of een gehandicaptenparkeerkaart) wéér een me-
dische verklaring moet overleggen, begrijpt ze niet. Vaak gaat dit alles ook 
nog met een herkeuring gepaard. Vooral voor haar jongste dochter is het erg 
zwaar om steeds weer op stap te moeten naar een keuringsarts. Haar doch-
ters zijn chronisch ziek, wat betekent dat haar dochters nooit beter zullen 
worden. Waarom moet ze dan steeds opnieuw bewijzen dat ze ziek zijn?

Verklaring van ongehuwd zijn, geboorteakte of overlijdensakte
De derde casus gaat over de bewijsstukken die gemeenten van mensen vra-
gen voor bepaalde handelingen. We spraken hiervoor verschillende men-
sen. Stefan Geleijnse heeft een aantal jaar geleden met zijn Nederlandse 
vriendin een tijd in Brazilië gewoond, waar zij allebei voor hun Nederland-
se werkgever konden werken. Een paar jaar nadat ze weer naar Nederland 
waren teruggekeerd, raakte zijn vriendin zwanger. Natuurlijk wilde Stefan 
zijn kind erkennen. Dat ging echter niet zomaar. Hij moest daarvoor een 

Niemand van de 
verschillende instanties 
weet hoe het nu precies in 
elkaar zit
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‘verklaring van ongehuwd zijn’ uit Brazilië overleggen, wat betekende dat 
hij twee bevriende Brazilianen bij een notaris moest laten verklaren dat hij 
in Brazilië niet gehuwd was! Dat zou hem nooit meer lukken voor zijn kind 
geboren zou worden.

Truus Mosselman wilde gaan trouwen. Hiervoor moest zij haar geboor-
teakte hebben. Dat was lastig, aangezien zij in Brits Guyana is geboren, 
waar haar Nederlandse ouders voor werk tijdelijk woonden. Stad en land 
heeft zij afgebeld, gemaild en gefaxt, maar ze is er niet in geslaagd het stuk 
te achterhalen.

De schoonvader van Jeroen Meijers, ten slotte, overleed zeer onverwacht 
op vakantie in de Dominicaanse Republiek. Om hem in Nederland te kun-
nen begraven was een verklaring van overlijden nodig (zodat hij in de Ge-
meentelijke Basisadministratie als overleden geregistreerd kon worden). 
Toen het stuk een week later uit de Dominicaanse Republiek gearriveerd 
was, bleek echter dat het niet alleen vertaald, maar ook gelegaliseerd moest 
worden: buitenlandse documenten zijn namelijk niet rechtsgeldig in Ne-
derland. Om het document te legaliseren moest Jeroen contact opnemen 
met het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij kreeg te horen dat voor 
legalisatie een procedure bestaat die soms wel maanden kan duren. Al die 
tijd kon Jeroens schoonvader niet begraven worden.

Drie	barrières

De Kafkabrigade komt uitsluitend in actie in zeer complexe situaties, waar-
bij meerdere instanties betrokken zijn en het probleem op verschillende 
plaatsen in de keten vastzit.1 Toch is er in veel casussen één voornaamste 
barrière te benoemen. Het gaat dan om een soort ‘basishouding’: de manier 
waarop samengewerkt wordt, het perspectief waarmee een probleem bena-
derd wordt, enzovoort. Als die houding veranderd zou worden, zouden veel 
van de andere knelpunten die betrokkenen ervaren opgelost zijn. Ook in de 
zojuist beschreven casussen kunnen barrières benoemd worden.

Samenloop en ‘cocondenken’
In het geval van Bert de Vries constateerden we samen met alle betrokke-
nen dat er sprake is van een samenloop van regelingen. De twee uitkerin-
gen die Bert krijgt zijn op heel verschillende grondslagen gevestigd, en dat 
botst. Bovendien wist Bert niet dat de Wuv zou kunnen aanvullen wat hij 
op zijn wao-uitkering gekort werd. Dat die samenloop van regelingen een 
probleem wordt, komt doordat niemand Bert zijn specifieke situatie kan 
uitleggen. Wij constateerden dat hier geen sprake was van verkokering, 
maar zelfs van ‘vercoconning’. Als er sprake geweest was van verkokering, 
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zouden alle drie de betrokken instanties (uwv, pur en Belastingdienst) in 
dezelfde koker vallen. Hier gaat het echter nog een stapje verder: elke or-
ganisatie lijkt in zijn eigen wereld opgesloten. Er is sprake van ‘coconden-
ken’, tot aan de grenzen van de eigen deur.

Gebrek aan professioneel ethos
In het collectieve ‘functioneringsgesprek’ dat wij met alle betrokkenen 
rond de casus van José Olde Riekerink hebben gevoerd, bleek dat alle be-
trokkenen deden wat ze ‘moesten’ doen volgens de afspraken, maar dat nie-
mand echt tevreden was met hoe het geheel werkte. Zo kost het de arts niet 
alleen veel tijd om medische verklaringen te schrijven, maar gaat het ook 
nog eens tegen haar beroepsgeheim in. De gemeenteambtenaar kan niet 

goed uit de voeten met die medische 
verklaring, omdat hij moet weten 
wat iemand kan of niet kan, en niet 
wat voor ziekte die iemand eigenlijk 
heeft. En zo werkte het voor elke be-
trokkene weer om een andere reden 
niet. Ondertussen schikte iedereen 
zich in zijn/haar lot. Ik zou dit een 

gebrek aan professioneel ethos willen noemen. Iedereen blijft van klanten 
handelingen verlangen waarvan ze weten dat het eigenlijk niet normaal is. 
De gemeenteambtenaar weet best over wie het gaat als hij de naam van de 
dochter van José ziet. Hij hoeft haar toch echt geen drie keer per jaar te zien.

Conflict tussen de Gemeentelijke Basisadministratie (gba) en de Burgerlijke 
Stand (bs)
Bij de derde casus was de barrière het duidelijkst aanwezig. Tijdens het 
‘functioneringsgesprek’ bleek dat gemeenten al die bewijsstukken vragen 
omdat de gba en de Burgerlijke Stand twee gescheiden werelden zijn. De 
gba (onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken) is bedoeld als register van de huidige situatie van alle inwoners van 
Nederland. De bs (onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Jus-
titie) is, kort gezegd, voor alle wijzigingen, zoals geboren worden, trouwen 
of overlijden. Van oudsher was ambtenaar van de bs ook een erebaan bij de 
gemeente, terwijl nu de gba-ambtenaar en de ambtenaar van de bs meestal 
een en dezelfde persoon zijn. Al 25 jaar lang bestaat er een conflict tussen de 
twee ministeries rond de gba en de bs. In al die jaren heeft nooit iemand een 
probleem aangekaart. Gemeenteambtenaren blijven uitdraaien maken van 
de gba (à circa tien euro per stuk), om de verkregen informatie vervolgens 
in dezelfde computer te controleren als waar de uitdraai vandaan komt.

Er is sprake van 
‘cocondenken’, tot aan 
de grenzen van de 
eigen deur
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Drie	oplossingen

Wellicht bent u na het voorgaande niet alleen verbaasd, maar ook ge-
schrokken – misschien zelfs wel teleurgesteld in de Nederlandse overheid. 
Gelukkig kan ik dit artikel positief afsluiten: in alle drie de beschreven 
gevallen zijn er naar aanleiding van de onderzoeken van de Kafkabrigade 
oplossingen gerealiseerd – weliswaar met verschillend bereik, maar in alle 
gevallen voor meer dan één persoon.

Onderling verrekenen
Bert de Vries is erg blij met de interventie van de Kafkabrigade. Eindelijk 
weet hij waardoor die enorme schommelingen in zijn inkomsten veroor-
zaakt worden. Bovendien heeft hij door de gezamenlijke actie van het 
uwv en de pur nu geen last meer van die schommelingen. Het bleek dat er 
in heel Nederland vijftien mensen waren die in precies dezelfde situatie 
verkeerden als Bert. Voor die vijftien mensen hebben de twee instanties 
afgesproken dat de pur hen uitbetaalt; de pur en het uwv verrekenen ver-
volgens onderling een keer per jaar met elkaar. De klanten hebben dus met 
nog maar één uitkeringsinstantie te maken. Toegegeven, de zeer geringe 
omvang van de populatie maakt het voor de instanties eenvoudig om het 
probleem voor al deze mensen op te lossen. Als het om tien- of honderddui-
zenden gevallen gaat wordt dat lastiger, maar het is nog steeds niet on-
mogelijk. En waarschijnlijk scheelt het nog administratiekosten ook. Het 
scheelt in elk geval klantcontacten, aangezien mensen dan precies weten 
waar ze aan toe zijn.

Verlengen op basis van dossier
Ook José Olde Riekerink heeft inmiddels minder rompslomp te verwerken. 
Nog belangrijker voor José is dat zij de arts in het ziekenhuis én haar doch-
ters veel minder hoeft te belasten. Tijdens het ‘functioneringsgesprek’ 
besloot de wethouder van de betrokken gemeente dat hij voortaan een 
omgekeerde werkwijze zou willen hanteren: voorzieningen voor chronisch 
zieken worden verlengd op basis van het dossier dat er al is. Alleen in geval 
van nieuwe voorzieningen of bij twijfel wordt er ook om een herkeuring en 
een medische verklaring gevraagd. De zorgverzekeraar sloot zich hierbij 
aan en besloot voor één van de dochters de vergoeding voor het taxivervoer 
voor onbepaalde tijd toe te kennen. En na overleg tussen de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken en de minister van Verkeer en Waterstaat besloot 
laatstgenoemde dat in heel Nederland de gehandicaptenparkeerkaart 
voortaan op basis van dossier verlengd kon worden. Ook al zouden wij als 
Kafkabrigade natuurlijk graag zien dat het nog verder zou gaan – bijvoor-
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beeld naar een geïntegreerde intake en het toekennen van voorzieningen 
voor langere tijd – zijn dit grote stappen in de goede richting.

gba als bronbestand gebruiken
Voor de mensen die wij voor de laatste casus geïnterviewd hebben, kwam 
ons onderzoek te laat, althans: voor hen was de interventie van de Kafka-
brigade niet meer nodig. Alle drie zijn ze er met hulp van een welwillende 
ambtenaar uiteindelijk in geslaagd op een alternatieve manier de hande-
ling te verrichten die nodig was. Stefan heeft uiteindelijk onder ede mogen 
verklaren dat hij in Brazilië niet gehuwd was en kon daardoor (op tijd) zijn 
kind erkennen. In de gemeente van Truus was de ambtenaar uiteindelijk 
bereid om te accepteren dat zij écht niet aan haar geboorteakte kon komen. 
Ze is inmiddels getrouwd. Jeroens schoonvader is op een gegeven moment 
‘voorlopig overleden’ verklaard en kon daardoor begraven worden. Pas 

weken later is hij officieel als overle-
den in de gba geregistreerd.

Structureel, voor alle andere 
Nederlanders, zijn er grote stap-
pen gezet. Naar aanleiding van het 
onderzoek door de Kafkabrigade 
zijn de staatssecretaris van Bin-
nenlandse Zaken en de minister 

van Justitie overeengekomen dat de wet zal worden gewijzigd, zodat de 
gba als bronbestand gebruikt kan worden. Alle wijzigingen in de Burger-
lijke Stand worden voortaan ook in de Gemeentelijke Basisadministratie 
ingeschreven, zodat ambtenaren alleen dat systeem nog maar hoeven te 
raadplegen. In principe hoeven ze dus geen aanvullende bewijsstukken 
op te vragen. Alleen in geval van ontbrekende informatie zullen er alsnog 
stukken overlegd moeten worden. Na een conflict van 25 jaar is dit natuur-
lijk fantastisch. Nog mooier vind ik het dat de minister en staatssecretaris 
ook ingespeeld hebben op de lange duur van zo’n wetswijziging: ze heb-
ben gezamenlijk een brief gestuurd aan alle Nederlandse gemeenten, met 
daarin de mededeling dat zij aan een wetswijziging werken en het verzoek 
aan de gemeente om alvast met de gba als bronbestand te werken. Die op-
roep is niet ongehoord gebleven: inmiddels werkt ongeveer driekwart van 
de gemeenten op deze manier.

Collectief	functioneringsgesprek

Deze drie casussen laten zien dat je door een redelijk gesprek te voeren 
met elkaar al stappen kunt zetten, hoe complex de situatie ook is. Dit is in 

Door een redelijk gesprek 
te voeren kun je met elkaar 
stappen zetten, hoe complex 
de situatie ook is
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feite wat wij met de Kafkabrigade ook doen: een vast onderdeel van onze 
onderzoeksmethode is namelijk het collectieve ‘functioneringsgesprek’. 
Dit gesprek is niet bedoeld om mensen te beschuldigen, maar juist om met 
elkaar te praten over de knelpunten die ieder ervaart. Onze ervaring is dat 
er door er met elkaar naar te kijken altijd mogelijkheden voor verbetering 
zichtbaar worden, niet alleen voor het individu, maar ook structureel. Dus 
ik zou zeggen: kom je er zelf niet meer uit, ga dan een open gesprek aan 
met alle betrokkenen en kijk wat dat je biedt.

 Noot

1 Zie ook Jorrit de Jong e.a., Kafka in de 
polder. Handboek voor het opsporen en 
oplossen van overbodige bureaucratie. 
Den Haag: Sdu Uitgevers, 2008.
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‘Maak mensen medeverantwoordelijk 
voor het vinden van de oplossing’

In gesprek met Alexandrien van der 
Burgt-Franken 

Redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

door Jan Prij

Een van de maatschappelijke doorwerkingen van de succesvolle 
cdv-uitgave Beroepszeer. Waarom Nederland niet goed werkt 
was de oprichting van de Stichting Beroepseer. Geïnspireerd door 
de analyse in Beroepszeer wilde initiatiefneemster en oprichtster 
Alexandrien van der Burgt-Franken met het thema aan de slag. 
Volgens haar is het thema te belangrijk om in papieren analyse 
te blijven steken. Volgens Van der Burgt-Franken (op dat moment 
werkzaam bij Van Ede en Partners als loopbaancoach) stimuleren onze 
organisatorische regelsystemen onverantwoordelijk gedrag in plaats 
van verantwoordelijk gedrag, door onder het mom van efficiëntie de 
persoonlijke betrokkenheid weg te organiseren. Alleen het weer serieus 
nemen van de persoonlijke betrokkenheid van burgers en de beroepseer 
en beroepstrots van professionals kan dit ongunstig tij keren.

Waar staat de Stichting Beroepseer voor?

‘Thijs Jansen en ik hebben naar aanleiding 
van de cdv-uitgave en het boek Beroepszeer 
deze stichting opgericht en in 2006 een con-
ferentie georganiseerd onder de titel “Van 
BeroepsZeer naar BeroepsEer”. Onder het 
motto: niet blijven stilstaan bij beroepszeer, 

bij wat er mis is, maar ook kijken wat je zelf 
kunt bijdragen aan beroepseer en beroeps-
trots.’

‘De doorbraak van de conferentie was dat 
mensen uit verschillende sectoren (zorg, 
onderwijs, politie, ambtenarij, rechters, 
journalisten) elkaar troffen en in de gelegen-
heid werden gesteld om ervaringen rond 
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vooral ingezet op de ontwikkeling van een 
monitorsysteem. De komst van zo’n systeem 
betekende feitelijk vooral dat ambtenaren 
richting de betrokken bewindspersonen 
konden aantonen dat het thema de aandacht 
had. Voor een overkoepelende analyse naar 
de achterliggende oorzaken en de vraag naar 
de betekenis van die regeldruk voor het werk 
van professionals, was minder belangstel-
ling. Hier wreekt zich ook de versnippering 
van de overheidsorganisatie langs verschil-
lende departementale lijnen. Het Ministerie 
van bzk was afhankelijk van andere ministe-
ries om de problemen aan te pakken en die 
medewerking is een moeizame aangelegen-
heid gebleven. Wel heeft het ministerie aan 
ons gevraagd om als vervolg op de analyse in 
beroepszeer na te gaan hoe het anders kan. 
Dat is uiteindelijk het boek Beroepstrots. 
Een ongekende kracht geworden, dat in 2009 
verschenen is.’

Macht	en	verantwoordelijkheid

Wat is volgens u het achterliggende pro-
bleem waar die regeldruk een symptoom 
van is?

‘Er heerst een soort politieke verkramping 
omdat de kosten van de publieke dienst-
verlening oplopen. Die oplopende kosten 
wil men beheersen door te focussen op sy-
stemen van controle en kostenbeheersing. 
Maar met de negatieve morele en maat-
schappelijke effecten van zo’n instrumente-
le houding houdt men geen rekening; denk 
bijvoorbeeld aan de gevoelens van wantrou-
wen en onveiligheid die deze oproept bij 
mensen. Of het gegeven dat mensen niet 
louter als kostenpost behandeld willen wor-
den. Natuurlijk: een aantal basale regels is 
noodzakelijk om het maatschappelijk ver-
keer te regelen. Het is bijvoorbeeld handig 
om dwingend af te spreken ‘rechts heeft 

beroepszeer en beroepseer te delen. Dat is 
altijd de kracht van Stichting Beroepseer 
gebleven. Juist omdat we sectoroverschrij-
dend zijn hebben we het thema als een maat-
schappelijk en politiek thema aan de orde 
kunnen stellen.’

‘Wat mij toen opviel en steeds weer op-
valt, is de bezieling waarmee mensen hun 
verhaal vertellen en hun werk doen. Die 
betrokkenheid zit soms ook verpakt in frus-
tratie over de belemmeringen die ze daarbij 
tegenkomen. Onze kernboodschap: er zit 
hier veel energie en potentieel in de beroeps-
bevolking, en die kunnen we eindeloos veel 
beter benutten. De beroepseer van mensen is 
van ongekende waarde voor de samenleving.’

Wat is er, terugkijkend op de afgelopen 
vier jaar, bereikt?

‘We zijn er goed in geslaagd het thema be-
roepszeer op de politieke agenda te krijgen. 
In de regeringsverklaring van cda, PvdA en 
ChristenUnie is er aandacht aan besteed. 
Wel is het wat betreft die partijen te veel bij 
woorden gebleven. Alleen de sp is er con-
creet mee aan de slag gegaan, terwijl het 
thema veel breder zou moeten aanspreken.’

‘Dankzij de inzet van de Stichting Be-
roepseer is ook het thema administratieve 
lastenverlichting van professionals een issue 
geworden. Dit is onder de verantwoordelijk-
heid van het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken gekomen. Voor staatssecretaris Ank 
Bijleveld was het een belangrijk speerpunt. 
Waar veel regels zijn, verdwijnt de bezie-
ling en raakt de persoonlijke betrokkenheid 
uit beeld. Mensen leren pas als ze de ruimte 
krijgen om zich te ontwikkelen en niet vast-
zitten aan voorgeschreven regels en proto-
collen.’

‘Door het ministerie is bij de aanpak van 
die regeldruk (met de andere betrokken 
ministeries, namelijk die van ocw en vws) 



135

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

‘Maak mensen medeverantwoordelijk voor het vinden van de oplossing’ 
In gesprek met Alexandrien van der Burgt-Franken

je werk bijvoorbeeld mag je niet zelf meer 
doen, maar is door de organisatie overgeno-
men. Het werk is functioneel opgesplitst en 

gepland in tijds- en producteenheden. De 
zorgverlener is gedegradeerd tot uitvoerder 
van beleid dat van bovenaf is vastgesteld en 
van daaruit wordt uitgerold. Dat zorgt voor 
frustratie, omdat morele afwegingen over 
wat op dit of dat moment wel of niet belang-
rijk is niet meer bij de zorgverleners zelf 
liggen. Als patiënt of cliënt kun je daardoor 
niemand meer in persoon aanspreken voor 
de gemaakte keuzes. Niemand is verant-
woordelijk: de planner niet, de teamleiders 
niet en de chef niet. Ook de algemeen direc-
teur niet, want die houdt zich natuurlijk met 
heel andere dingen bezig.’

Hoe zou het wel kunnen?

‘Een geweldig voorbeeld is Buurtzorg. Jos 
de Blok, de oprichter, heeft zelf in de zorg 
gewerkt en in het management ervan. Hij 
was die opsplitsing en het wegorganiseren 
van verantwoordelijkheid beu en dacht: “Dit 
moet anders kunnen! We gaan zorg weer op 
de menselijke maat van de zorgverlener en 
zorgontvanger organiseren.”’

‘Zorgverleners moeten zelf weer de 
ruimte hebben om hun werk in te delen en 
te beheren. Stop met de vergaande opsplit-
sing van zorg in verschillende functionele 
pakketjes, waardoor er te veel mensen bij 

voorrang’ of ‘bij rood licht stop je’. Maar je 
moet niet bij elke splitsing een stoplicht 
gaan neerzetten, alsof mensen zelf niet kun-
nen nadenken.’

Heeft u voorbeelden van overbodige regels 
of contraproductieve regelsystemen?

‘Ik zou er talloze kunnen noemen. De kern 
daarbij is dat professionals autonomie en 
beslissingsmacht ontnomen wordt om zelf 
de nodige praktische en morele afwegingen 
te maken. Neem een voorbeeld bij de politie: 
er wordt een usb-stick met belangrijke infor-
matie gestolen. Wat is de reflex? Verordon-
neren dat niemand meer een usb-stick in de 
auto mag hebben, nadat eerst de minister 
hiervoor door middel van een spoeddebat 
naar de Kamer is geroepen. In plaats daar-
van zou je de zaak ook geheel kunnen toe-
vertrouwen aan de eerstverantwoordelijken 
ter plekke. Zo’n korps realiseert zich na zo’n 
misser echt zelf wel dat het niet zo slim is om 
zo’n usb-stick te verliezen en dat ze daar de 
volgende keer beter op moet letten. We moe-
ten accepteren dat er af en toe dingen fout 
gaan, of op een pijnlijke manier uit de bocht 
vliegen. Je leert niet van je fouten als van 
bovenaf wordt opgelegd hoe je je voortaan 
hebt te gedragen. Je leert wel als je je aan-
gesproken voelt op je persoonlijke verant-
woordelijkheid. Met verordonneren wordt 
afschuifgedrag gestimuleerd. Je krijgt een 
houding van: “Als jij het dan zo goed weet, 
zoek het dan maar lekker zelf uit.”’

‘Of kijk naar de zorg, waar de organisatie 
grootschalig moet omdat dat efficiënter zou 
zijn. In die fusiegolf is de thuiszorgorganisa-
tie Meavita in Den Haag overgenomen door 
de onderneming Haagse Wijk- en Woon-
Zorg. Slechts een kleine groep in Scheve-
ningen is blijven werken volgens het “oude 
model”. In de nieuwe organisatie wordt 
alles centraal aangestuurd. Het plannen van 

Professionals 
wordt autonomie en 
beslissingsmacht ontnomen 
om zelf de nodige praktische 
en morele afwegingen te 
maken
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maatschappelijke sectoren daar nu juist niet 
te vinden is.’

‘Bedenk ook dat veel regelgeving in Den 
Haag gewoon terug te voeren is op partijpo-
litieke belangen. Zie bijvoorbeeld de strijd 
op vws tussen de cda-minister en een PvdA-
staatssecretaris. Deze is niet in het belang 
van de zorg is geweest. Vertegenwoordigers 
en professionals uit de zorg hebben tever-
geefs aan de hekken van het ministerie en de 
Tweede Kamer staan schudden. Luister, was 
hun boodschap, het moet en kan anders: met 
de dbc’s in de geestelijke gezondheidszorg, 
met de aanbestedingen en de schaalvergro-
ting in de thuiszorg, met de gehandicapten-
zorg en de verpleeghuiszorg.’

‘Een groep personeelsleden van Meavita 
in Scheveningen, waar ik het eerder over 
had, heeft op 12 mei van het afgelopen jaar 
een petitie met vijftienduizend handteke-
ningen aangeboden aan de Kamer. Maar er 
was niemand om ze in ontvangst te nemen 
en ze hebben er geen antwoord op gekregen, 
laat staan dat er een debat is geweest over 
hun zorgen.’

‘En hetzelfde verging het de duizend me-
disch specialisten die een maand later naar 
Den Haag kwamen. Er werd gedaan alsof het 
alleen zou gaan over hun inkomens. Maar 
de werkelijke vraag is: hoe gaan we om met 
de medisch specialistische zorg in Neder-
land? Hoe organiseren we die goed en hoe 
nemen we elkaar daarin serieus? Er is een 
onvermogen om met elkaar in debat te gaan, 
waardoor het conflict tussen de partijen nu 
geëscaleerd is en zeer lastig oplosbaar is.’

‘Mijn punt is: de betrokkenen en experts 
om wie het gaat, worden niet medeverant-
woordelijk gemaakt voor de oplossing van 
de ontstane problemen. Dat is bedreigend 
voor het vertrouwen in de samenleving. Het 
gaat om het serieus nemen van mensen. Nu 
willen we gevoelens van onzekerheid en 
onveiligheid uitbannen door veiligheidssys-

de zorgontvangers over de vloer komen. Ga 
in plaats daarvan als een team van moderne 
wijkverpleegkundigen aan de slag en doe 
zelf de intake, de planning en de uitvoering. 
Buurtzorg Nederland faciliteert en onder-
steunt de verpleegkundigen met een perfect 
geautomatiseerd administratiesysteem en 
een ict-community, zodat ze optimaal hun 
werk kunnen doen. Het primaire werk staat 
centraal. In veel andere organisaties zie je 
precies het omgekeerde: de organisatie staat 
centraal. Buurtzorg draait nu bijna vier jaar 
met 250 teams in Nederland. Uit een groot 
onderzoek door PricewaterhouseCoopers 
blijkt dat de cliënten, medewerkers en ver-
wijzers zeer tevreden zijn. De kosten zijn 
laag door minder overhead, terwijl het per-
soneel hoger gekwalificeerd is. Ook weten 
ze de mantelzorg en de buurtrelaties in hun 
zorgverlening te betrekken. Door zo aanwe-
zig te zijn voor mensen kan goede zorg tot 
stand komen. Dat kun je nooit van bovenaf 
organiseren.’

Maar kun je in dit geval zeggen dat bij de 
politiek en in de overdaad aan overheids-
bureaucratie het probleem ligt?

‘Strikt genomen niet, omdat De Blok dit alle-
maal binnen de overheidsregels voor elkaar 
gekregen heeft. Hij heeft zich hiervoor wel 
helemaal moeten losweken van de traditio-
nele thuiszorgorganisaties. Die zijn er niet 
in geslaagd de slag te maken en verzetten 
zich er zelfs tegen. Ze geloven niet dat het 
zo kan en zijn blind voor hun eigen tekort: 
dat ze niet bezig zijn de zorg te organiseren, 
maar de organisatie.’

‘Maar de achterliggende vraag, de vraag 
naar waar de zeggenschap en de macht ligt, 
is wel politiek van belang. Die zeggenschap 
is steeds meer “naar boven” verschoven, 
terwijl echte kennis van zaken over wat 
concreet nodig is op de werkvloer en in de 
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de politie: in Gouda was er een probleem 
met Marokkaanse jeugd. Zelfs voor het poli-
tieteam op straat was de maat vol. Tegen de 
politieleiding werd gezegd: “Jullie moeten 
maatregelen nemen.” Maar wat deed een 
goede leidinggevende toen? Hij is niet in 
de kramp geschoten, heeft niet van bovenaf 
regels uitgevaardigd, maar is naar de wijk-
agenten toe gegaan en heeft ze zelf om idee-
en gevraagd. Vier leden van het korps staken 
toen hun vinger op en met hen is hij om de 
tafel gaan zitten. Ze zijn vervolgens de rest 
van de week vrij gepland om hun plannen 
uit te werken en met een voorstel te komen. 
Aan het einde van die week zijn ze weer met 
elkaar om de tafel gaan zitten en uiteindelijk 
is het plan uitgevoerd. Dat is serieus nemen, 
dat is leiderschap!’

temen en protocollen. Maar dat raakt niet de 
kern van de onrust in de samenleving. Men 
voelt zich vernederd en genegeerd. Ik zeg: 
durf nu eens uit de eigen wereld van macro-
problemen en abstracte financieringsplaat-
jes te stappen. Ga de straat op en de buurt in. 
Luister naar de ander en neem de concrete 
problemen op de werkvloer serieus. Dan zijn 
burgers en professionals in de samenleving 
ook in staat om te bewegen. We snappen 
natuurlijk allemaal wel dat er geen zakken 
met geld aan de bomen hangen.’

Zegt u nu dat ook de macroproblemen 
samen opgelost moeten worden?

‘Natuurlijk! Ik denk dat daarmee een wereld 
te winnen valt. Weer even een voorbeeld bij 
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‘Ik vind dat zo’n sterke werkwijze. De 
districtschef heeft – terecht – zijn verant-
woordelijkheid voor de cijfers, maar het 
mag niet het enige verhaal zijn. Hij moet het 
ook hebben over de betekenis van het echte 
werk, en over wat er onder de cijfers ligt. Hij 
moet de ruimte claimen en de moed hebben 
bij wijze van verantwoording zo’n verhaal te 
vertellen aan zijn leidinggevenden. Als dat 
kan, dan is het ook prima om het over die 
productieafspraken te hebben. Maar niet los 
van waar het werkelijk om gaat. Dan gaat het 
fout: het werkt vervreemdend en de cijfers 
gaan een eigen leven leiden.’

‘Je kunt best zelf iets doen als je het an-
ders wilt. Daar gaat het om en dat kan op 
ontzettend veel plekken in Nederland. Zien 
dat het anders kan is daarbij essentieel. Wij 
werken daarom veel met voorbeelden als 
die van Jos de Blok en Jaco van Hoorn. Wij 
willen die positieve voorbeelden naar buiten 
brengen in een nieuwe serie boeken rond 
beroepstrots, waarvan Sturen op vertrouwen 
van Jaco van Hoorn het eerste deel is. De 
ervaringen van Jos de Blok zijn inmiddels 
ook verzameld in het door hem en Aart Pool 
geschreven boek Buurtzorg. Menselijkheid 
boven bureaucratie. Goede voorbeelden zijn 
de hefbomen voor verandering, bezieling en 
samenwerking. Door negatieve voorbeelden 
blijven we gevangen in behoudzucht en 
angst.’

‘Naar mijn overtuiging moeten we het in 
de samenleving met elkaar doen. In het wer-
kelijk serieus nemen van elkaar en het goed 
luisteren naar de ander, ligt de sleutel voor 
de oplossing van veel problemen. Aandacht 
voor de bevordering van de morele kwaliteit 
van het werk en de deugd van goed vak-
manschap kan ons ook economisch enorm 
helpen. Er is nu een ongelofelijk potentieel 
in de beroepsbevolking dat we, doordat we 
ons fixeren op de kosten ervan, totaal niet 
gebruiken.’

De	kracht	van	goede	voorbeelden

Was juist rond deze casus niet veel gedoe 
in Den Haag?

‘Ja. Vanuit de Tweede Kamer werd er weer 
van alles geroepen. Nadeel daarvan is dat 
dan top-down bepaald wordt wat er moet 
gebeuren, terwijl de oplossing in de zorg, 
het onderwijs, de maatschappelijke dienst-
verlening, het buurtwerk, de schuldhulp-
verlening, vaak echt gewoon op straat ligt. 
Ik heb het voorbeeld van voormalig dis-
trictschef bij de politie Jaco van Hoorn, nu 
lid van de korpsleiding van de politie Hol-
lands Midden. Hij heeft mij enorm geraakt 
met zijn verhaal hoe je met cijfers om kunt 
gaan en hoe je daar zelf het initiatief en de 
verantwoordelijkheid voor kunt nemen. 
De politie maakt productieafspraken en 
hiervoor moet de districtschef verantwoor-
ding afleggen aan de korpschef. Van Hoorn 
moest dat ook doen; dat was toen nog bij Aad 
Meijboom [korpschef van de regio Rotter-
dam-Rijnmond; red.]. Hij gaf een prachtige 
powerpointpresentatie voor een hele groep 
mensen achter de tafel. Hij presenteerde al 
zijn cijfers, zoveel bonnen voor dit en zoveel 
voor dat, een aantal productieafspraken had 
hij wel gehaald en een aantal niet, waarop 
hij vermanend werd aangesproken, en toen 
mocht hij gaan. Hij zei toen: “Ik vraag u nog 
vijf minuten van uw tijd voor een aantal 
cijfers waar u niet om heeft gevraagd. Er zijn 
in ons district de afgelopen tijd vierenveer-
tig reanimaties geweest. Twaalf zelfdodin-
gen, waarvan zes mensen zich voor de trein 
gegooid hebben, en vorige maand is er een 
jongetje verdronken in Alphen. Een verhaal 
achter deze cijfers wil ik eruit lichten en u 
vertellen vanuit het perspectief van de po-
litieagent.” Hij zette het verhaal uiteen en 
zei: “Hier heeft u niet om gevraagd, maar dit 
wilde ik u toch meegeven”, en hij ging.’
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De auteur is werkzaam bij adviesbureau Andersson Elffers Felix (aef) in Utrecht. 
In zijn werk als adviseur houdt hij zich onder andere bezig met onderzoeken naar 
administratieve lasten voor professionals met publieke taken. Daarnaast is hij als 
promovendus verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zijn promotieonderzoek 
gaat over de wijze waarop gemeenten de uitvoering van hun toezichthoudende 
taken professionaliseren.

Professionals zouden door de toenemende bureaucratie 
nauwelijks meer toekomen aan het verlenen van zorg, 
het geven van onderwijs of het surveilleren op straat. De 
overheid ziet zichzelf als eigenaar én oplosser van dit 
probleem. Bij de aanpak ervan kunnen vraagtekens worden 
gezet. Er wordt tot nu toe te weinig uitgegaan van de kansen 
en mogelijkheden die organisaties van professionals 
zelf (kunnen) nemen om de (overheids)bureaucratie te 
verminderen.

door Jasper Sterrenburg

Minder bureaucratie voor 
professionals: het kan geregeld 
worden

Sir	Humphrey: ‘Now go in there and inform me of their conversation.’

Bernard	Woolley: ‘I’m not sure I can do that, Sir Humphrey. It might be con-

fidential.’

Sir	Humphrey: ‘Bernard, the matter at issue is the defence of the realm and the 

stability of the government.’

Bernard	Woolley: ‘But you only need to know things on a need to know basis.’

Sir	Humphrey: ‘I need to know everything! How else can I judge whether or not 

I need to know it?’

Bernard	Woolley: ‘So that means you need to know things even when you 

don’t need to know. You need to know them not because you need to know them, 

but because you need to know whether or not you need to know. And if you don’t 

need to know you still need to know, so that you know there is no need to know.’

Dialoog uit Yes, Prime Minister (bbc, december 1987)
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Professionals	(zoals	artsen,	verpleegkundigen,	onderwijzers en 
agenten) leggen verantwoording af over hun werkzaamheden. Die ver-
antwoording leidt tot administratie: invullen van formulieren, bijhouden 
van registraties, opstellen van notities, (jaar)verslagen. De afgelopen jaren 
wordt in Nederland steeds vaker de vraag gesteld of deze administratieve 
werkzaamheden van professionals niet te veel uit de hand zijn gelopen. 
Is het wel nodig dat professionals zoveel informatie moeten vastleggen? 
Wordt er eigenlijk wel iets gedaan met al die administratie? En fundamen-
teler: leidt deze toenemende administratie er niet toe dat professionals 
steeds minder tijd overhouden voor hun primaire taken, zoals het verlenen 
van zorg, lesgeven of surveilleren?

Als we de publieke opinie over professionals mogen geloven, hebben 
zij het inderdaad zwaar met al die administratieve verantwoording.1 
Sterker nog, volgens de Stichting Beroepseer, een initiatief om het ‘pro-
fessional zijn’ weer aantrekkelijk te maken, zijn ‘trots en kwaliteit in het 
werk van professionals verdwenen’. Voor de Stichting Beroepseer zijn 
de achtergronden duidelijk: ‘Het respect voor en zelfrespect van werk-
nemers wordt ondermijnd door een bombardement van permanente 
reorganisaties, schaalvergrotingen en regels.’2 En los van de Stichting 
Beroepseer hebben we de afgelopen jaren allemaal weleens een verhaal 
gehoord van een professional die naar eigen zeggen steeds meer tijd 
moet besteden aan administratie. Het zijn verhalen die de indruk wek-
ken dat professionals en hun instellingen in de weg worden gezeten door 
bestuurders, managers, bureaucratie, regels en ‘overhead’. Verhalen 
over toenemende werkdruk en minder tijd voor primaire taken: minder 
tijd ‘voor de klas’, minder tijd ‘aan het bed’ en minder tijd ‘op straat’. 
Verhalen uit organisaties in het maatschappelijk middenveld die we niet 
mogen negeren.

Wat	is	nu	het	probleem?

Met hun verhalen over toenemende bureaucratie en verantwoordingslast 
zijn professionals geen roependen in de woestijn. Zo heeft het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele jaren geleden een 
programma in het leven geroepen om de problematiek (vooral de regel-
druk) van professionals aan te pakken: ‘Administratieve lastenverminde-
ring voor professionals in de openbare sector’.3 Ook in de verkiezingspro-
gramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni 2010, is dit thema 
door de meeste partijen benoemd. Het cda, waarvan we een roep om een 
krachtig middenveld mogen verwachten, stelt bijvoorbeeld dat in de zorg 
de patiënt centraal moet staan en dat daarom ruimte moet worden gegeven 
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aan maatschappelijk ondernemerschap en dat ondoelmatigheid en onno-
dige regeldruk moeten worden tegengegaan.4

Het is interessant dat bij dit vraagstuk bijna steevast met de vinger 
naar de overheid wordt gewezen. De overheid zou debet zijn aan de toene-
mende administratieve lastendruk voor professionals en zou daarom ook 
naar een oplossing moeten zoeken. In discussies over administratieve las-
tenvermindering gaat het dan ook vaak over overheidsbureaucratie en het 
schrappen of vereenvoudigen van regels. Het is de vraag of professionals 
hier daadwerkelijk bij gebaat zijn.

In de eerste plaats zijn administratieve werkzaamheden van profes-
sionals niet uitsluitend afkomstig van de overheid; er is bijvoorbeeld ook 
sprake van administratieve werkzaamheden ten behoeve van derden. Hier-
bij gaat het om ‘stakeholders’ – niet zijnde overheid – die verantwoording 
eisen over de werkzaamheden van professionals. Een voorbeeld hiervan 

zijn de zorgverzekeraars, waar 
professionals binnen de zorgsector 
mee te maken hebben en waarvoor 
ze informatie bijhouden en aanle-
veren. Daarnaast is er sprake van 
interne administratie ten behoeve 
van de eigen bedrijfsvoering. Voor-

beelden hiervan zijn het opstellen van een jaarplan (onderwijs), het verant-
woorden van de bestede uren (agenten) en het bijhouden van registraties 
ten behoeve van het interne kwaliteitssysteem (zorgsector).5

In de tweede plaats is de discussie over administratieve verantwoording 
en bureaucratie (te) vaak kwantitatief van aard: het gaat bijna altijd over 
aantallen regels, formulieren en uren die worden besteed aan administratie. 
Daarmee wordt verondersteld dat professionals vooral problemen hebben 
met wat ze moeten doen aan administratieve werkzaamheden, en wordt 
voorbijgegaan aan de vraag hoe ze deze moeten uitvoeren – terwijl niet 
alleen de tijdsbesteding, maar ook de ervaring bij het uitvoeren van admi-
nistratieve werkzaamheden een belangrijke rol speelt.6 Deze twee punten 
leiden tot de vraag of de overheid echt wel zoveel bureaucratie en last veroor-
zaakt voor professionals, en of dit probleem wel effectief wordt aangepakt.

Feiten	over	(overheids)bureaucratie	voor	professionals

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitge-
breid onderzoek gedaan naar de tijd die professionals aan administratieve 
taken besteden en naar hoe zij het uitvoeren van deze taken ervaren. Uit 
deze onderzoeken komt een aantal generieke conclusies naar voren.7

Veroorzaakt de overheid echt 
wel zoveel bureaucratie en last 
voor professionals?
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In de eerste plaats blijkt dat professionals nog steeds, gelukkig maar, 
het overgrote deel van hun tijd kunnen besteden aan primaire werkzaam-
heden zoals het verlenen van zorg of het geven van onderwijs. Deze taken 
nemen zestig tot zeventig procent van de werktijd in beslag. De resterende 
tijd wordt besteed aan administratie, overleggen, cursussen. Dat neemt 
niet weg dat er nog steeds sprake is van administratieve werkzaamheden.

Hier dient zich meteen een tweede interessante onderzoeksuitkomst 
aan, namelijk dat professionals de toegevoegde waarde van de adminis-
tratie niet bepaald in twijfel lijken te trekken. Uit het onderzoek naar de 
administratieve tijdsbesteding voor wijkagenten blijkt bijvoorbeeld dat 

twee derde van de geobserveerde 
wijkagenten na afloop van de dienst 
aangaven zich niet of nauwelijks 
te hebben geërgerd over de tijd 
die moest worden besteed aan ad-
ministratie. Hetzelfde beeld komt 
naar voren bij rechercheurs. Re-

chercheurs lijken te beseffen dat een groot gedeelte van de administratie 
– waaronder het opstellen van onderzoeksdossiers en de contacten met het 
Openbaar Ministerie – noodzakelijk is om hun werk uit te voeren. Anders 
gezegd: een deel van de administratieve verplichtingen hoort eigenlijk ge-
woon bij het werk. Dossiervorming, verslaglegging en dergelijke zijn niet 
alleen bedoeld voor ‘de bureaucratie’, maar zijn ook nodig voor een ‘goede’ 
en ‘verantwoorde’ beroepsuitoefening.8

Eenzelfde beeld komt naar voren voor professionals in de zorg en het 
onderwijs. Zo besteedt een huisarts gemiddeld 11 tot 14 uur per week aan 
administratie. Het overgrote deel hiervan (namelijk circa 80%) wordt ver-
oorzaakt door het bijhouden van de patiëntendossiers, een handeling die 
huisartsen ook zouden verrichten als deze niet wettelijk verplicht zou 
zijn.9 Ook docenten in het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs 
geven aan dat zij de administratieve taken nog steeds zouden uitvoeren als 
deze niet meer verplicht zouden zijn, aangezien zij de toegevoegde waarde 
van deze taken inzien.10

De voorgaande observaties wekken de indruk dat het wel meevalt met 
de overheidsbureaucratie voor professionals, en dat we ons jarenlang 
onterecht druk hebben gemaakt om de toenemende administratie voor 
professionals. Dat zou echter een te snelle conclusie zijn. Een derde ge-
nerieke conclusie is namelijk dat de administratieve taken – ook al ‘valt 
het wel mee’ met de tijd die men eraan kwijt is – toch vaak als hinderlijk 
worden ervaren. Professionals wijten dit voor het belangrijkste deel aan 
het ontbreken van ondersteuning. Enerzijds gaat het hierbij om digitale 

Een deel van de 
administratieve verplichtingen 
hoort gewoon bij het werk
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ondersteuning: digitalisering van papieren formulieren, registraties; 
een verpleegkundige in een ziekenhuis die het patiëntendossier – met 
daarin alle dagstaten, overzichten van het medicijngebruik, uitslagen 
van onderzoeken – schriftelijk moet bijhouden, ervaart meer irritatie en 
tijdsdruk dan een verpleegkundige die werkt met een digitaal patiënten-
dossier. Anderzijds gaat het om personele ondersteuning: een deel van de 
administratieve werkzaamheden zou door ondersteuners kunnen worden 
overgenomen; een agent die het uitwerken van een proces-verbaal aan een 
ondersteuner kan overlaten, ervaart minder irritatie en tijdsdruk dan een 
agent die wel zelf de volledige administratie rondom een proces-verbaal in 
orde moet maken.

Ook al wordt de totale tijd die aan administratieve werkzaamheden 
moet worden besteed door professionals niet als te veel aangemerkt, toch 
ergeren zij zich aan het grote aantal verschillende administratieve werk-
zaamheden. Deze ergernis is vooral van toepassing op professionals in de 
zorg en bij de politie. Administratie wordt hiermee een soort speldenprikje 
– één zo’n prikje maakt geen diepe wonden, maar als het zich voortdurend 
herhaalt, wordt het irritant en wil je dat het ophoudt. Deze irritatie leidt er-
toe dat professionals in hun beleving met veel administratie te maken heb-
ben. Weliswaar is van het overgrote deel van de administratieve werkzaam-
heden (die dus niet per definitie veel tijd vergen) de toegevoegde waarde 
duidelijk, toch ervaren professionals het totaal als te veel.

Dit gevoel wordt versterkt doordat ‘incidenten’ veelal leiden tot extra 
speldenprikjes. Deze ‘incidenten’ zorgen bijvoorbeeld voor veel meer 
nadruk op ‘audit’, omdat risico’s en aansprakelijkheid gaan domineren. 
Gerechtelijke dwalingen – zoals de zaak-Lucia de B., de Puttense moord-
zaak en de Schiedammer parkmoord – leiden bijvoorbeeld tot een toename 
van administratieve werkzaamheden voor professionals als rechercheurs 
en officieren van justitie. Problemen in de jeugdzorg – bijvoorbeeld de 
moord op Savanna en ‘Maasmeisje’ Géssica – hebben geleid tot meer na-
druk op administratieve registratie door professionals die op dit terrein 
werkzaam zijn. Ook de druk om dagelijks verantwoording af te leggen aan 
de naaste omgeving van leerlingen, patiënten of cliënten, is voor profes-
sionals duidelijk merkbaar en wordt volgens hen steeds groter. Ouders 
van leerlingen, familie van patiënten en naasten van uitkeringsgerechtig-
den eisen van professionals steeds meer (schriftelijke) informatie over de 
voortgang van familieleden of bekenden, over uitgevoerde activiteiten en 
genomen beslissingen. Weliswaar hoeft hieraan niet altijd veel tijd besteed 
te worden, toch worden professionals geacht administratie bij te houden 
zodat – indien nodig, bijvoorbeeld na een incident of een verzoek vanuit 
de omgeving – achteraf kan worden aangetoond hoe de professional heeft 
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gehandeld. Als een ouder, familielid of naaste naar een journalist of een 
rechter stapt, moeten professionals (als dienstverleners) tegenwoordig 
hun ‘verhaal’ hard kunnen maken. Zij moeten continu rekening houden 
met de mondiger wordende burger die er simpelweg niet meer per defini-
tie op vertrouwt dat de professional op de juiste manier heeft gehandeld en 
de juiste keuzes heeft gemaakt. Deze externe druk vanuit de ‘audit society’ 
geeft voeding aan nieuwe administratieve ‘speldenprikjes’. De verantwoor-
dingslasten voor professionals zijn hierdoor niet altijd ‘actueel’, maar voor 
een belangrijk deel ook ‘potentieel’.11

Slimmer	organiseren

De administratieve lasten van professionals bestaan vooral uit ervaren 
lasten (irritatie) en veel minder uit kwantitatieve lasten (totale tijdsbeste-
ding voor het uitvoeren van administratieve werkzaamheden). Dit roept de 
vraag op in hoeverre de overheid zich verantwoordelijk moet voelen voor 
de aanpak ervan. Zojuist werd geconcludeerd dat professionals de meeste 
administratie tot hun primaire takenpakket rekenen, en dat de totale tijds-
besteding voor het uitvoeren van deze administratie niet als te veel wordt 
ervaren – een aanpak die zich louter richt op het schrappen van regels en 

administratieve verplichtingen, 
met als doel om de administratieve 
lasten van professionals te vermin-
deren, zal daarom weinig zoden aan 
de dijk zetten.

De oplossing moet dan ook veel 
meer worden gezocht in het ‘slim-
mer’ organiseren van de (overheids)

bureaucratie waar professionals mee te maken hebben. Dit vraagt vooral 
een inspanning van de bestuurders en managers van de organisaties waar-
in de professionals werkzaam zijn. De bestuurders en managers hebben de 
taak te voorkomen dat professionals worden belast met administratie die 
eigenlijk niet bij de professional thuishoort: ze hebben een ‘filterfunctie’. 
Een andere taak is betekenis geven aan administratieve werkzaamheden, 
een ‘communicatiefunctie’: zij moeten aan professionals uitleg geven 
over nut en noodzaak van administratie.12 Tevens moeten managers en 
bestuurders de ondersteuning organiseren die professionals in staat stelt 
om administratieve taken met zo min mogelijk ergernis uit te voeren; dit is 
de ‘ondersteuningsfunctie’. Kortom, in plaats van uitsluitend naar de over-
heid te kijken, kunnen organisaties zelf ook veel betekenen in de aanpak 
van (overheids)bureaucratie voor professionals.

Organisaties zelf kunnen 
veel betekenen in de aanpak 
van bureaucratie voor 
professionals
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Er zijn diverse voorbeelden bekend van initiatieven die organisaties 
zelf nemen om de (ervaren) administratieve lasten voor professionals te 
verminderen. Zo werkt politiekorps Hollands Midden momenteel aan 
het stapsgewijs invoeren van ‘Frontoffice Backoffice’. Onderdeel van dit 
initiatief is dat agenten op straat (‘frontoffice’) hun bevindingen kunnen 
doorgeven aan medewerkers in de ‘backoffice’, het politiebureau. De agent 
hoeft bij terugkomst op het bureau niet zelf meer alle informatie te ver-
werken. Alle documenten (waaronder processen-verbaal) liggen klaar en 
hoeven alleen nog maar door de agent te worden gecontroleerd en onder-
tekend. Een ander voorbeeld is het gebruik van zogenaamde ‘smartboards’ 
in het onderwijs. Met deze ict-toepassing hoeven onderwijsprofessionals 
minder tijd te besteden aan het archiveren van lessen. Bovendien kan het 
lesmateriaal gemakkelijk worden opgeslagen, opnieuw worden gebruikt 
en worden gedeeld met andere docenten. Een interessant voorbeeld uit de 
zorg komt van oudereninstelling Stichting Eykenburg in Den Haag. Deze 
instelling laat sinds september 2008 de zorgprofessionals rapporteren met 
een ‘Digitale Pen’. De Digitale Pen is voorzien van een normaal inktstiftje 
en een camera. De camera registreert de penbewegingen, zet deze om in 
data en slaat ze op in de pen. Met behulp van software voor handschrifther-
kenning kunnen de gegevens worden doorgezonden naar een computer, 
waar de gegevens worden opgeslagen. De eerste ervaringen wijzen uit dat 
het verplegend personeel per cliënt minimaal een half uur administratie-
tijd per week bespaart. Bovendien zijn fouten als gevolg van dubbele in-
voer en interpretatie vrijwel uitgesloten. Stichting Eykenburg geeft aan dat 
zij met deze manier van werken eenvoudiger verantwoording kan afleggen 
aan zorgkantoor en accountant.

Zo zijn er nog tal van creatieve initiatieven te noemen die managers, be-
stuurders en professionals nemen om de administratieve lasten van profes-
sionals merkbaar te verminderen. Het zijn initiatieven die veelal ontstaan 
vanuit het idee dat administratie er nu eenmaal is en er niets anders op zit 
dan er het beste van te maken. Daarom richten ze zich niet uitsluitend op 
het schrappen van administratieve werkzaamheden, maar veel meer op het 
vereenvoudigen van de uitvoering ervan – met als resultaat dat professio-
nals hierbij minder moeite en last ervaren. En wie weet leidt dat ‘makkelij-
ker maken’ er nog eens toe dat ‘professional zijn’ weer leuk wordt.

Conclusie	en	reflectie

Is het thema overheidsbureaucratie voor professionals een hype? Een 
bevestigend antwoord hierop zou te ver gaan. Dat zou immers betekenen 
dat belangenorganisaties als Stichting Beroepseer en de Vereniging Beter 
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Onderwijs Nederland (bon) de afgelopen jaren onterecht vanuit de poli-
tiek en maatschappij aandacht voor dit thema hebben gekregen. In deze 
bijdrage is beschreven dat professionals wel degelijk te maken hebben met 
administratieve lasten. Het echte probleem zit hierbij in de wijze waarop 
het uitvoeren van administratieve taken door professionals wordt ervaren. 
Het gaat hier om de vraag in hoeverre professionals worden ondersteund 
bij het uitvoeren van administratieve taken; een antwoord op die vraag is 
bepalend voor de mate waarin professionals administratie als last ervaren. 
Om die reden wordt deze vraag terecht door genoemde belangenorganisa-
ties gesteld. Maar het is ook een vraag die in de organisaties van professio-
nals zelf kan worden beantwoord en uitgewerkt.

De aandacht van de politiek is de afgelopen jaren waarschijnlijk te veel 
uitgegaan van het idee dat de kern van het probleem van overheidsbureau-
cratie bestaat uit de grote hoeveelheid tijd die professionals aan adminis-
tratie moeten besteden, en dat de overheid door middel van het schrappen 
of vereenvoudigen van regels de angel uit dit probleem kan halen. Het ge-
volg hiervan is dat verantwoordelijke bewindspersonen de afgelopen jaren 
meerdere overzichten hebben gepresenteerd met vermeende administra-
tieve lastenverlichting voor professionals, terwijl de agenten, onderwijzers 
en verpleegkundigen zelf hier in de praktijk weinig tot niets van merken. 
De politiek heeft de afgelopen jaren van het thema (overheids)bureaucra-
tie weliswaar terecht een belangrijk punt gemaakt, maar heeft de aanpak 
ervan te veel bij de overheid gelaten, met als gevolg dat de overheid – in de 
waan zowel eigenaar als de oplosser van het probleem te zijn – vrijwel uit-
sluitend bij zichzelf is gaan kijken op welke manier de bureaucratie voor 
professionals kan worden verminderd. Hiermee is lange tijd voorbijgegaan 
aan het feit dat de overheid niet de enige probleemeigenaar is en dat het 
verminderen van de tijdsbesteding voor administratieve taken niet de 
enige oplossing is.

Uiteraard betekent dit niet dat de politiek helemaal geen rol kan hebben 
in de aanpak van overbodige (overheids)bureaucratie voor professionals. 
In de eerste plaats kan de politiek voorkomen dat professionals voortdu-
rend worden geconfronteerd met nieuwe regels die administratieve ver-
plichtingen met zich meebrengen. Hierbij gaat het vooral om de eerder 
beschreven toename van verantwoordingsverplichtingen die als ‘spel-
denprikjes’ op de professionals afkomen. Maar minstens zo belangrijk is 
dat de politiek – door middel van de overheid – managers, bestuurders 
en professionals bewust maakt van de mogelijkheden om administratieve 
werkzaamheden ‘slimmer’ te organiseren. De overheid kan hierbij een 
communicatieve, stimulerende en ondersteunende rol vervullen. Zo kun-
nen interessante voorbeelden van administratieve lastenvermindering uit 
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het veld van veiligheid, zorg, onderwijs en sociale zekerheid inzichtelijk 
worden gemaakt en worden uitgedragen onder bestuurders, managers en 
professionals van deze organisaties. Tegelijkertijd kan de overheid mana-
gers en bestuurders stimuleren om deze voorbeelden ook in hun organisa-
tie in te voeren en ze hier op onderdelen (financieel of organisatorisch) bij 
te ondersteunen. Op die manier werkt de overheid niet uitsluitend aan de 
vraag hoe het minder kan, maar wordt op organisatieniveau gewerkt aan de 
vraag hoe het beter kan. Gegeven de uitkomsten uit de onderzoeken wordt 
op deze manier meer werk gemaakt van merkbare vermindering van (over-
heids)bureaucratie voor professionals.
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Maak het politieke domein kleiner 
en sterker

In gesprek met Roel Bekker, 
Gerrit de Jong & Jan Schinkelshoek

De auteur is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

door Jan Prij

‘Maak het politieke domein kleiner en sterker’ is het eensluidende en 
wat paradoxale advies dat opborrelt uit het slotgesprek tussen de heren 
Roel Bekker (voormalig secretaris-generaal Vernieuwing Rijksdienst 
en bijzonder hoogleraar Arbeidsverhoudingen publieke sector), Gerrit 
de Jong (kernredactielid van deze uitgave en lid van de Algemene 
Rekenkamer) en Jan Schinkelshoek (oud-Tweede Kamerlid voor het 
cda en voorzitter van de redactie van cdv). De politieke bemoeienis is 
tot in de vezels van het publieke en private domein doorgedrongen. Om 
deze trend te keren zijn moedige en krachtige keuzes nodig, die onder 
meer de nodige politieke zelfbeheersing en tolerantie voor verschillen 
vereisen.

Het	uitdijende	politieke	domein

Wat zijn volgens u kernnoties die bij het 
terugdringen van de overheidsbureaucra-
tie van belang zijn?

bekker ‘Het is de vraag of we met dit 
vraagstuk wel het juiste probleem bij de kop 
hebben. De term overheidsbureaucratie 
heeft misschien wel ten onrechte een nega-

tieve lading gekregen, terwijl ze kostbare 
weberiaanse waarden vertegenwoordigt die 
beschermen tegen willekeur. Er zit een groot 
risico in het rücksichtslos willen snijden in 
het overheidsapparaat, terwijl men vaak niet 
eens weet hoe het ambtenarenapparaat van 
de Rijksoverheid eruitziet. Daarnaast zit 
er een enorme ambivalentie in de politieke 
wensen. Driekwart van de Rijksdienst zit bij 
de Belastingdienst, bij Rijkswaterstaat en in 
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heidsbureaucratie en het ambtenarenappa-
raat van de Rijksdienst te verkleinen onder 
het motto “het lukt toch nooit en vijftig jaar 
geschiedenis lijkt dat te bewijzen”. Alsof het 
overheidsapparaat groeit als kool. Nederland 
kent, zeker in internationaal perspectief, 
geen wanstaltig, uitdijend overheidsapparaat 
dat wel kafkaiaanse gevoelens moet oproepen. 
Zeker als je weet dat het merendeel ervan in 
enkele grote uitvoerende diensten zit.’

‘Je kunt hooguit zeggen dat er te weinig 
gebeurd is, maar er zijn wel degelijk cruciale 
zaken veranderd. Neem alleen al de inzet 
om de bedrijfsvoering bij de Rijksdienst te 
centraliseren. Hierdoor wordt het gefrag-
menteerde, departementale eilandenrijk 
eindelijk gedwongen tot samenwerking. 
Neem de reorganisatie van de rijksdienst 
onder Balkenende iv.

Als we de resultaten te schamel vinden – 

en dat is zo, als we de politieke programma’s 
op dit punt moeten geloven – dan moet de 
politiek dat in de eerste plaats zichzelf aan-
rekenen. Het begint er inderdaad mee dat 
de politiek – regering, parlement, politieke 
partijen – weigert duidelijke keuzes te ma-
ken. Aan de ene kant pleit ze voor minder re-
gels, terwijl aan de andere kant de minister 
voor elk wissewasje naar de Tweede Kamer 
moet, waar er om het hardst om daadkrach-
tige maatregelen wordt geroepen. De poli-
tiek spreekt met andere woorden met een 
dubbele tong.’

de veiligheids- en justitieketen, en dat zijn 
nu juist de drie diensten die men eerder wil 
uitbreiden dan afslanken. Het werkelijke 
probleem zit in het feit dat wat we als poli-
tiek relevant domein van overheidssturing 
hebben gedefinieerd, langzamerhand te 
groot is geworden.’

‘Ik las vandaag [16 september; red.] in 
Trouw een prachtig voorbeeld van die uit 
de hand gelopen bemoeizucht. Volgens de 
autoriteiten moet café ’t Zielhoes, in Noord-
Groningen, van een gezellig, oud bruin 
café omgevormd worden tot een moderne 
brasserie, uiteraard geheel conform de nu 
geldende inrichtingseisen. Natuurlijk zijn 
er dan ook ambtenaren nodig om op de cor-
recte uitvoering daarvan toe te zien. Daar 
komt men vervolgens tegen in verzet. Dit 
kleine verhaal illustreert prachtig wat er ook 
“in het groot” aan de hand is.’

‘Bij het vorige departement waar ik 
werkte, dat van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, deden we daar natuurlijk ook fors 
aan mee. We riepen mensen op hun organen 
te doneren, aan het elektronische patiënten-
dossier of aan vaccinatieprogramma’s mee 
te doen of om te stoppen met roken of drin-
ken. Met de beste bedoelingen, maar toch! 
Er zijn alleen al forse communicatieafdelin-
gen nodig om dat allemaal te kunnen on-
dersteunen. We zitten denk ik aan het eind 
van wat men nog aan collectieve voorzienin-
gen, collectieve interventies en collectieve 
waarschuwingen kan slikken. Dit verklaart 
denk ik ook de toenemende spanning tussen 
politici en ambtenaren. Ze waren vrienden 
ten tijde van de opbouw van al die collectivi-
teiten. Nu de politiek geconfronteerd wordt 
met klachten over de bureaucratie en be-
moeizucht heeft men simpelweg de neiging 
de ambtenaren de schuld te geven.’

schinkelshoek ‘Het is te gemakkelijk 
om cynisch te doen over al die plannen die 
politiek ontwikkeld worden om de over-

Zolang aan de politieke 
bemoeizucht niet 
fundamenteel iets verandert, 
zijn alle bezuinigingen op 
het ambtenarenapparaat 
boterzacht



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2010

150

Oplossingsrichtingen

‘Ik hoorde deze week van een mbo-school 
in Delft met achthonderd leerlingen. Daar 
zit nota bene 8 fte aan mankracht niets an-
ders te doen dan te tellen of de leerlingen er 
zijn en of er überhaupt voldoende lesuren 
worden gegeven. Ik zou zeggen: hou daar 
toch mee op! Hoe de scholen hun examen-
eisen willen halen en in hoeveel uur, is he-
lemaal hun zaak. Zorg alleen wel voor een 
goed centraal examen waar op de resultaten 
van die verschillende onderwijsinspannin-
gen getoetst wordt.’

‘In de zorg is het idem dito. Ik zit bij een 
zorginstelling in Zuid-Holland in de Raad 
van Toezicht. Wij moeten een extra directeur 
aannemen vanwege de benodigde contacten 
met de provincie, gemeenten en tal van an-
dere instanties, die bovendien ook nog eens 
om verschillende soorten jaarverslagen vra-
gen. De controle-industrie is doorgedraaid 
in Nederland.’

de	jong ‘Ik deel de analyse dat de poli-
tiek zich te veel met van alles en nog wat 
bemoeit. Zolang aan die bemoeizucht niet 
fundamenteel iets verandert, zijn alle bezui-
nigingen op het ambtenarenapparaat bo-
terzacht. Macro-economen hebben terecht 
een vreselijke hekel aan zulke flinterdunne 
bezuinigingen. Op papier kunnen ze uitste-
kend worden ingevuld; papier is geduldig, 
maar de politieke werkelijkheid is dat niet. 
Daarom zijn we als Algemene Rekenkamer 
altijd kritisch op dit soort bezuinigings-
voorstellen. Ook het Centraal Planbureau 
zou deze voorstellen eigenlijk niet meer 
serieus moeten nemen. Vandaag hoorde ik 
weer op de radio dat er nog eens duizenden 
ambtenaren weg zouden moeten, boven op 
de eerder afgesproken doelstelling. Maar 
zolang niet duidelijk wordt welke taken 
daarbij geschrapt moeten worden, is het een 
vorm van symboolpolitiek.’
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Van links naar rechts: Jan Schinkelshoek, Roel Bekker en Gerrit de Jong 
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te verdubbelen. Tegenwoordig is het zelfs 
een populair pleidooi om het aantal Kamer-
leden te halveren. Maar is het niet vreemd 
om zo weinig Kamerleden te hebben, terwijl 
tegelijkertijd het politieke domein waarover 

ze worden geacht controle uit te oefenen 
zo groot en ingewikkeld is geworden? Mijn 
advies is: maak het politieke domein kleiner, 
maar versterk het ook, om te voorkomen dat 
de politiek zelf verambtelijkt. Deze tendens 
gaat ten koste van de politieke sturing op 
hoofdlijnen en het voeren van inhoudelijke 
debatten op basis van ideologie.’

schinkelshoek ‘Ik onderschrijf graag 
het pleidooi voor terugkeer naar het klas-
sieke parlement. Het aantal Kamerleden 
verdubbelen gaat me te ver. Dat leidt alleen 
maar tot een versterking van het te veel aan 
ijver. Er zijn al in een Kamer-van-150 veel 
te veel interventies in zaken waar men zich 
beter niet mee kan bemoeien. Maar de mede-
besturende rol van de Kamer is inderdaad te 
ver doorgeschoten ten koste van haar contro-
lerende en wetgevende taak. Dit komt mijns 
inziens doordat sinds ‘Fortuyn’ het politieke 
systeem – en het parlement als onderdeel 
daarvan – onder een soort permanente druk 
staat om zichzelf te bewijzen. Sceptische 
kiezers vragen zich af wat “ze” daar in Den 
Haag doen. Om te laten zien dat de politiek 
ertoe doet, dat het Binnenhof geen kaasstolp 
is en dat politici geen zakkenvullers zijn, 
slooft de politiek – van links tot rechts – zich 
uit. Dit heeft de parlementaire dadendrang 
en het politiek activisme gevoed. Het wrange 

schinkelshoek ‘Wat je moet vaststellen 
is dat de grenzen van de verzorgingsstaat 
steeds meer in zicht gekomen zijn. Alle par-
tijen, ook die van christendemocratischen 
huize, hebben na de Tweede Wereldoorlog 
met verve en overtuiging geholpen om de 
collectieve voorzieningen van de verzor-
gingsstaat op te bouwen. Ja, dat vergt veel 
regels, voorschriften en procedures. Maar 
nu de nadelen van de verzorgingsstaat in 
termen van regel- en bemoeizucht zich be-
ginnen op te stapelen, zullen er alternatieve 
arrangementen moeten worden verzonnen. 
Hoe? Dat is heel lastig. Want we zijn ook 
aan die voorzieningen verslaafd geraakt, we 
willen niet meer zonder. Het gebrek aan durf 
om die keuzes te maken kan men echter de 
ambtenaren niet aanrekenen. De politiek 
zelf zal nieuwe prioriteiten moeten stellen.’

de	jong ‘Maar Jan, je hebt zelf in de 
Tweede Kamer gezeten en bent kritisch over 
het functioneren daarvan. Nu wil de voorzit-
ter van de Tweede Kamer elke dag een vraag-
uur instellen; je weet minstens zo goed als 
ik wat er dan gebeurt. Hoe krijg je het voor 
elkaar dat de kamer zich niet, zoals je zelf 
zegt, over elk wissewasje uitspreekt?’

schinkelshoek ‘Ik heb een poging ge-
daan. Maar de parlementaire zelfreflectie 
is nog niet af… In de praktijk zie ik weinig 
terechtkomen van alle pleidooien om weg 
te blijven van incidentalisme. Sterker nog, 
de politiek van het incidentalisme, de waan 
van de dag en het meedeinen op de golven 
van de actualiteit lijkt alleen maar sterker te 
worden.’

Wat	moet	er	gebeuren?

Hoe deze ontwikkeling te keren?

bekker ‘Het klinkt misschien wat para-
doxaal en provocerend, maar ik heb er wel-
eens voor gepleit om het aantal Kamerleden 

Maak het politieke domein 
kleiner, maar versterk het 
ook om te voorkomen dat de 
politiek zelf verambtelijkt
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Oplossingsrichtingen

Maar zijn we niet langzamerhand aan het 
einde gekomen van wat je stapsgewijs aan 
winst kunt bereiken? Als men de substan-
tiële stappen wil zetten die de politieke 
programma’s ons voorspiegelen, dan is die 
takendiscussie onvermijdelijk. Dan moet 
je in Den Haag bepaalde dingen gewoon 
niet meer doen. Dan moet Den Haag be-
paalde zaken echt helemaal aan provincies 
en met name gemeenten overlaten. Dan 
moet je als Den Haag durven zeggen – om 
concreet te worden – dat bepaalde vormen 
van toezicht en verantwoording niet meer 
op het bord van de landelijke politiek, 
maar geheel en al op die van de scholen, de 
woningcorporaties en de zorginstellingen 
zelf liggen. Helaas is deze kunst van het 
loslaten aan het Binnenhof een verwaar-
loosde vaardigheid.’

bekker ‘Ik ben het daarmee eens. De 
politiek kan met het afslanken van de amb-
telijke dienst niet eindeloos verdergaan. Op 
een gegeven moment zijn de mogelijkheden 
om efficiënter te werken uitgeput en moet 
de onderliggende vraag of de overheid zich 
wel met de goede dingen bezighoudt, wor-
den gesteld.’

de	jong ‘Je zou bijvoorbeeld uitstekend 
kunnen beginnen met het afschaffen van 
de specifieke uitkeringen. Dat zou al veel 
formulieren en verantwoordingsrapporten 
schelen. En waar is ook al die papieren romp-
slomp rond de Vogelaarwijken voor nodig? 
Ga alsjeblieft van de nek van de maatschap-
pelijke instellingen af. Maar wees dan ook 
niet bang voor de gevolgen. Er zal allicht wel 
een keer een ziekenhuis- of onderwijsinstel-
ling failliet gaan. Nou en?’

bekker ‘Soms is er zelfs dan nog wel een 
provincie met geld achter de hand die ervoor 
zorgt dat men niet zelf voor de gevolgen van 
het eigen handelen opdraait…’

‘Ik denk trouwens dat de Vogelaarwijken 
een prachtige illustratie zijn van een cen-

is dat er tegelijkertijd verwachtingen zijn 
gecreëerd die politici op den duur vervol-
gens onmogelijk kunnen waarmaken.’

Een vraag aan de heer Bekker. Hoe kijkt u 
terug op de resultaten van het program-
ma Vernieuwing Rijksdienst? Dit pro-
gramma is vooral pragmatisch en niet 
principieel te werk gegaan. Waarom?

bekker ‘De aanpak verloopt volgens 
plan. We zitten sinds het begin van het pro-
gramma in 2007 op ongeveer vierduizend 
ambtenaren minder. Een belangrijke suc-
cesvoorwaarde daarvoor was dat wij eerst 
zijn gaan tellen voordat we onszelf taakstel-
lingen hebben opgelegd. Er was curieus 
genoeg niet goed bekend hoeveel ambte-
naren er werkten bij het Rijk. In de diverse 
telmethoden die gehanteerd werden zat een 
bandbreedte van zo’n dertig procent. Secre-
tarissen-generaal hebben in het verleden 
gretig van die ruime bandbreedte gebruik-
gemaakt. Door goed te tellen en strak daarop 
te sturen zie ik nu voor het eerst in jaren de 
overheid weer kleiner worden. Bovendien is 
er – het is al gememoreerd – een behoorlijk 
aantal verbeteringen gerealiseerd op het 
vlak van de bedrijfsvoering.’

‘Een succesfactor van dit programma is 
geweest dat het de pragmatische aanpak 
verkoos. Het ging niet over het functioneren 
van het politieke systeem in zijn geheel, 
maar alleen over het functioneren van de 
ambtelijke dienst. Veel operaties in het ver-
leden (van Tjeenk Willink en de commissie-
Vonhoff bijvoorbeeld) zijn aan grootse 
ambities ten onder gegaan. Ook bij de taken-
discussie loop je heel snel in die val. We wis-
ten zelf best waar de rek zat, daar hadden we 
geen politieke takendiscussie voor nodig.’

schinkelshoek ‘Ik onderschrijf dat 
je niet in grote blauwdrukken moet gaan 
denken en stapsgewijs te werk moet gaan. 
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operatie heeft miljoenen aan geld opgele-
verd en de inzet van veertig ambtenaren 
bespaard. Zo zijn er nog tal van andere voor-
beelden te bedenken.’

de	jong ‘Men zou daarbij veel meer 
moeten accepteren dat er verschillen zijn. 
Het dwangmatige gelijkheidsdenken dat 
iedereen van Appingedam tot Amsterdam 
allemaal hetzelfde voorzieningenniveau be-
hoort te hebben, is onzinnig. Dat is politiek 
en cultureel gezien een heel lastige, maar 
wel noodzakelijke stap om maatschappelijk 
ruimte te kunnen scheppen voor minder 
staatsdirigisme en regeldruk.’

schinkelshoek ‘Het hoort inderdaad 
onlosmakelijk bij de takendiscussie en het 
herijken van de verantwoordelijkheden dat 
men differentiatie en het ontstaan van ver-
schillen accepteert. Mijn favoriete slogan is 
“Amsterdam is Ameland niet”.’

bekker ‘Bij decentralisatie van verant-
woordelijkheden hoort inderdaad het ac-
cepteren van verschillen per gemeenten. 
Een negatieve factor waar ik in dit verband 
nogmaals aandacht voor vraag is dat het 
politiek systeem, misschien meer nog dan 
het ambtelijk systeem, sterk is gebureaucra-
tiseerd. Er is geen politicus die nog iets durft 
te zeggen voordat het Centraal Planbureau 
de plannen heeft doorgerekend en op koop-
krachteffecten heeft getoetst. Meer dan in de 
ambtenarij zit in het functioneren van het 
politieke systeem het echte probleem.’

trale overheid die met de beste bedoelingen 
ergens in stapt, zonder zich goed van de 
reikwijdte van dat besluit te vergewissen. 
Het is vreemd om een wijkenaanpak naar 
een minister te vernoemen. Wijken vallen 
in ons land onder de gemeenten en daar 
weten ze veel beter wat er moet gebeuren in 
de Schilderswijk in Den Haag of in het Oude 
Noorden te Rotterdam dan op het ministerie 
van vrom. Bij het maken van de politieke 
beleidskeuzes zal men veel scherper de 
verantwoordelijkheidsvraag moeten laten 
meewegen.’

‘In het verlengde van wat De Jong aan-
droeg: schrappen in kleinschalige specifieke 
uitkeringen is ook mijn doel geweest bij het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport. Zo hebben we onder politieke verant-
woordelijkheid van Hoogervorst, die toen 
minister was, op een gegeven moment alle 
subsidies aan sportbonden en welzijnsin-
stellingen opgeheven.

Zo gaven we in totaal aan tachtig (!) sport-
bonden subsidies, in de orde van grootte van 
dertig- tot veertigduizend euro, waarvoor 
dan vereist werd dat er een degelijke accoun-
tantsverklaring werd overlegd op straffe 
van afkeuring door de Algemene Rekenka-
mer. Het verhaal van noc/nsf onder Erica 
Terpstra in die tijd was natuurlijk dat dit 
de doodsteek voor sportend Nederland zou 
betekenen, maar in werkelijkheid is geen 
sportbond hierdoor ter ziele gegaan. Deze 
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Gezag en vrijheid

De auteur is historicus en verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands 
Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam.

door Rolf van der Woude

De actualiteit van 
Anne Anema
(Minnertsga 1872-Haarlem 1966) 

Het is lastig de persoon Anne Anema te 
plaatsen in de vaak sobere, steile en stellige 
gereformeerde wereld tussen de beide we-
reldoorlogen. Alleen al door zijn ‘geweldige 
knevel met wuivende punten’ op het ‘schone 
roofvogelgelaat’, onderscheidde hij zich van 
zijn geloofsgenoten. En waar een ‘stroeve 
statigheid en zalvende toon’ veel mannen-
broeders kenmerkte, gaf Anema de indruk 
een man van ‘spirit’ en van ‘scherts’ te zijn. 
Als het hem uitkwam bezocht hij bijeenkom-
sten in een ‘zeer licht gekleurd palmbeach 
pak’, bruine schoenen en artistieke das, 
en deed dan denken aan een bij toeval in 
een achtenswaardig gezelschap verzeilde 
‘licht-fantastisch aangelegden globetrotter’. 
Anema had iets van een artiest. Hij hield van 
kunst en cultuur en speelde voortreffelijk 
piano.

Zijn eruditie was groot, evenals zijn 
scherpe, kritische geest. In kleine kring kon 
hij – vaak tot onbegrip van anderen – bitter 
en sarcastisch uithalen en hij spaarde dan 
geen reputatie. Maar hij bezat ook een diep 
doorleefde innerlijke vroomheid.1 In zijn 

optreden naar buiten wist hij vaak de juiste 
snaar te raken, vooral bij de achterban. Zo 
wist hij zich, bij al zijn excentriciteit, een 
vaste plaats te verwerven onder zijn antire-
volutionairen.

Deze Friese boerenzoon had naar eigen 
getuigenis ‘een donkere jeugd’, bezocht 
het gymnasium te Leeuwarden en trok met 
grote ambities en hoge verwachtingen rich-
ting Amsterdam om aan de Vrije Universiteit 
en de Gemeentelijke Universiteit letteren te 
studeren en tegelijkertijd rechten in Leiden. 
Maar de spoken uit het verleden, de twijfels 
over het heden en zijn hoge aspiraties haal-
den hem in. Hij raakte zwaar overspannen.

Woord en geschrift van Abraham Kuyper 
brachten hem terug naar het geloof van zijn 
jeugd. ‘Door zijn woord heb ik mijn Heiland 
gevonden’, getuigde hij.2 Toen hij zichzelf 
hervond, maakte hij zijn studie in Leiden 
snel af en promoveerde op 22-jarige leeftijd.3

Voor de neocalvinistische bekeerling 
was geen carrière weggelegd op een van 
de rijksuniversiteiten; Anema ging de kost 
verdienen als advocaat en procureur in 
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het parlementaire stelsel en de democrati-
sche rechtsstaat. Mussolini kon op sympa-
thie rekenen. ‘Die laat ten minste de treinen 
weer op tijd rijden.’ En ‘die half gekke Hitler’ 
zorgde maar wel even voor orde, rust en 

werkgelegenheid. Diens rassenhaat werd 
meestal verbloemd: ‘Zo’n vaart zal het toch 
niet lopen.’

Achter een masker van nuchterheid, jo-
vialiteit, ironie en sarcasme verborg Anema 
een gevoelige aard. Hij bezat een antenne 
voor wat onder de oppervlakte van de sa-
menleving speelde. Over Europa in de twin-
tigste eeuw, waar militarisme, populisme en 
totalitarisme de kop opstaken, maakte hij 
zich grote zorgen. De barbarij van de Eerste 
Wereldoorlog schokte hem diep. En toen 
Hitler in 1933 de macht greep, liet hij in klei-
ne kring onmiddellijk zijn afkeer blijken.6 
Maar de volkenrechtdeskundige en staats-
rechtsgeleerde Anema was met een simpele 
afwijzing en een eenvoudige verklaring niet 
tevreden. Hij speurde naar diepere oorza-
ken. In zijn Grondslag en karakter van de 
Italiaansch-fascistische staatsleer, die vaak 
als een van zijn scherpzinnigste publicaties 
wordt gezien, legde Anema de duistere wor-
tels van het Italiaanse fascisme bloot. Hij 
schetste het fascisme als de uitkomst van 
een lang historisch proces. Cruciaal was de 
opkomst van het humanisme, dat het idee 
van goddelijke soevereiniteit afschafte en 
zo de basis van het recht ‘misvormde tot een 
stel aangeboren en onvervreemdbare grond- 
en burgerrechten’.7 Op dit fundament werd 
een rechtsstaat gebouwd, dat wel breed 
werd aanvaard, maar dat zich tegelijkertijd 

Leeuwarden. Maar studies als Calvinisme 
en rechtswetenschap (1897) effenden de weg 
voor een professoraat aan de Vrije Univer-
siteit. Hij werd ook actief voor de arp	en 
de media zagen in hem een veelbelovende 
jonge politicus met een grote toekomst bin-
nen de partij.4 Dat was voorbarig, maar de 
politiek bleef hem boeien. Hij werd in 1921 
lid van de Eerste Kamer en bleef dat tot na 
zijn tachtigste.

In 1904 kreeg Anema een leerstoel aange-
boden. Hij liet zijn grote wetenschappelijke 
gaven zien in zijn in 1911 uitgekomen studie 
Van Bewijs, dat een privaatrechtelijke klas-
sieker werd. Om verschillende redenen 
werd zijn hoogleraarschap niet wat hijzelf 
en anderen daarvan verwachtten. Dat hij het 
echte zitvlees van de geleerde miste, speelde 
zeker mee. Maar ook stelde de wetenschap 
met zijn vele haarkloverijen en spitsvon-
digheden hem teleur. Graag had hij de uni-
versiteit verruild voor zetel in het openbaar 
bestuur, maar het lidmaatschap van de Raad 
van State ging tot zijn grote frustratie aan 
hem voorbij.5

Anema was een veeleisend maar populair 
docent. Hij wilde zijn studenten als toekom-
stige calvinistische voorhoede veel meege-
ven. Hij toonde scherpzinnigheid en humor, 
maar onthield zijn leerlingen zijn vaak 
krachtige opinies niet. Maar op momenten 
schaamde hij zich er niet voor zijn bevinde-
lijke kant te laten zien.

Rechtsstaat

Anema had de gave op cruciale momenten 
het gereformeerde volk een hart onder de 
riem te steken en het de weg te wijzen. Zo 
ook aan het begin van de jaren dertig van de 
vorige eeuw. De grote economische crisis en 
de onmacht van politiek en bestuur trokken 
diepe sporen in de Nederlandse samenle-
ving. Er rees twijfel aan de houdbaarheid van 

Anema bezat een antenne voor 
wat onder de oppervlakte van 
de samenleving speelde
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hooggestemde beginselverklaringen moest 
hij niets hebben. De rechtsstaat was net als 
de Grondwet niet zelfgenoegzaam, maar viel 
alleen afdoende te bewaken vanuit de begin-
selen van de calvinistische staatsleer.

Onmachtige	en	visieloze	staat

Bezit Anema’s staatsleer nog enige actuali-
teitswaarde of heeft het afgedaan? Als diep 
in een kuyperiaans neocalvinisme gewor-
teld staatsdenken zullen Anema’s ideeën 
waarschijnlijk nog maar weinig supporters 
vinden. Anders ligt het wellicht als het gaat 
om de uitwerking die hij eraan gaf. Want zelf 
had hij een hekel aan beginselretoriek en 
Prinzipienreiterei. Dat hadden zijn ervarin-
gen met Kuyper – die daar een handje van 
had – hem wel geleerd.17 Anema erkent dat 
de praktische politiek veel tijdelijks bevat en 
pragmatisch handelen onontkoombaar is. 
Hoe hadden antirevolutionairen in het ver-
leden immers niet het ingrijpen van de staat 
in de sociale wetgeving verfoeid, terwijl zij 
nu dat tot op zekere hoogte propageerden?18 
Ook was hij zelf tegen de doodstraf, die 
echter in orthodox-protestantse kring vaak 
nog hartstochtelijk werd verdedigd.19 Voor 
dergelijke verschillen van mening moest 
ruimte zijn.

Anema achtte onze parlementaire de-
mocratie een hoog goed, maar was zich 
evengoed bewust van haar zwakke kanten. 
Gemakkelijk kan de democratie vervallen 
tot een formalistisch en in wezen inhouds-
loos geheel of een systeem dat de leuze ‘geef, 
geef, geef ’ tot wet verheft en heb- en zelf-
zucht propageert en cultiveert. Een tot een 
puur formeel-juridisch systeem of individu-
eel consumptisme verwaterde democratie is 
voor Anema een valse democratie. De ‘echte’ 
democratie ziet Anema als uitkomst van een 
vaak moeizaam verlopen ontwikkeling, een 
soort volwassenworden van volk en natie. 

kenmerkte door een ‘doods rationalisme en 
formalisme’. Het fascisme was daarop een 
reactie.8 Het bouwde zijn macht op een my-
the en werd uiteindelijk een antichristelijke 
religie van de Staat. Een ‘bloedeloos rationa-
lisme’ werd ingeruild voor een ‘bloeddorstig 
irrationalisme’.9 Er was maar één antwoord 
mogelijk: ‘een onvoorwaardelijke en alge-
heele afwijzing’.10

Maar als het fascisme geen uitweg bood, 
wat dan wel? Anema is er niet toe gekomen 
een eigen staatsleer te formuleren. Uit zijn 
publicaties, toespraken en redevoeringen 
zijn wel de belangrijkste contouren te schet-
sen. Als calvinist neemt Anema in de soeve-
reiniteit van God zijn uitgangspunt. In het 
negatieve betekent dit dat hij de mens als 
bron van gezag en vrijheid afwijst;11 in het 
positieve dat ‘het zelfstandig karakter van 
het gezag der Overheid en de zelfstandige 
vrijheid der menschelijke persoonlijkheid 
onaantastbare grootheden’ zijn.12 Op deze 
wijze is het probleem van macht en recht in 
de staat opgelost, meende Anema.13 Want 
de staat wordt zo niet ‘tot mandataris van 
den souvereine mensch’ en evenmin de 
mens ‘een voorwerp van willekeur van een 
almachtigen staat’. Elk heeft zijn door God 
aangewezen plaats in het rechtsbestel. Waar 
deze calvinistische staatsleer ingang vond, 
werd het ‘tot pit van de natie’. Het bracht een 
hoog ontwikkeld staats- en politiek besef en 
‘hooggestemden burgerzin’.14

In deze calvinistische staatsleer veran-
kert Anema rechtsstaat en Grondwet. De 
Grondwet ziet hij als een historisch gegroeid 
staatsstuk dat in grote lijn het publiek bestel 
aangeeft en op sommige punten nieuwe 
wegen wijst.15 ‘De Grondwet’, zo stelde hij in 
de Eerste Kamer, ‘draagt daarom steeds wat 
ik zou willen noemen een aposterioristisch 
karakter; met constitutie-prutserij uit den 
tijd der Franse revolutie hebben wij afge-
daan.’16 Van hoogdravende preambules of 
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gewantrouwde macht met plucheplakkers 
en zakkenvullers als vertegenwoordigers. 
Tegelijkertijd krijgt de overheid alle maat-
schappelijk problemen op haar bord gescho-
ven en wordt zij met hoon overladen als die 
niet worden opgelost. Daarmee dreigt de 
staat zijn legitimiteit te verliezen. Het zou in 
Anema’s denken passen als hij door ‘legiti-
miteit’ een dikke streep zou halen en dat zou 
veranderen in ‘gezag’ of misschien wel ‘mo-
reel gezag’. Dat Anema de huidige overheid 
als een technocratie zou betitelen dat gebod 
op gebod, regel op regel produceert, maar 
visie ontbeert, is meer dan een vermoeden. 
Het heeft de vrijblijvende samenleving op-
geleverd, want een overheid die geen idealen 
koestert, kan ze ook niet op het volk over-
dragen. Een van die idealen zou moeten zijn 
dat burgers en civil society hun verantwoor-
delijkheden terugkrijgen. Dat kan alleen als 
de staat en de haar vertegenwoordigende 
politieke en bestuurlijke elites hun moreel 
gezag herwinnen en desnoods hun autoriteit 
afdwingen. Een ‘krachtige’ overheid achtte 
Anema onontbeerlijk voor een goed functi-
onerende rechtsstaat. Want een onmachtige 
en visieloze staat geeft populisten een kans.

Democratie heeft daarom een doel. Zij wil 
alle klassen van het volk verantwoording 
laten dragen in het sociale leven, alle rangen 
en standen zeggenschap geven in de pu-

blieke zaak en tegelijkertijd het gezag van de 
overheid doen erkennen. De wisselwerking 
tussen gezag en vrijheid is de essentie van 
democratie en rechtsstaat. Democratie bete-
kent in diepste wezen verantwoordelijkheid 
dragen vanuit een diep gevoeld gemeen-
schapsbesef.20

Hoogstwaarschijnlijk had Anema zich in 
deze tijd grote zorgen gemaakt over de staat 
waarin de democratie verkeert. Een belang-
rijk deel van de bevolking voelt zich nauwe-
lijks nog bij staat en natie betrokken, kent 
weinig gemeenschapsbesef en wenst geen 
verantwoordelijkheid te dragen. De staat is 
voor dit deel van de bevolking een anonieme, 

Democratie betekent in diepste 
wezen verantwoordelijkheid 
dragen vanuit een diep gevoeld 
gemeenschapsbesef

 Noten

1 A.Th. van Deursen, Een hoeksteen in het verzuild 
bestel. De Vrije Universiteit 1880-2005. Amster-
dam: Bert Bakker, 2005, p. 103.

2 A. Anema, ‘Dr. A. Kuyper’, Stemmen des Tijds 10 
(1921), pp. 113-125 (p. 113).

3 Hij had een goede tijd in Leiden. Professor J.Th. 
Buys bracht hem de belangstelling voor rechts-
filosofie bij en zijn collega W. van der Vlugt 
die voor het internationale en volkenrecht. 
Beider portretten sierden naast die van Kuyper 
zijn studeerkamer (Historisch Documentatie-
centrum voor het Nederlands protestatisme 
(1880-heden) aan de Vrije Universiteit (hdc), 
Archief Anema, inv.no. 61. Toespraak voor de 
Calvinistische Juristenvereniging, 25 mei 
1960).

4 Nieuws van den Dag, 4, 9 en 10 november 1911.
5 Volgens Het Vaderland van 19 januari 1932 wa-

ren Anema en de katholieke politicus jhr. mr. 
O.F.A.M. van Nispen tot Sevenaer de belangrijk-
ste kandidaten. Geen van beide werd evenwel 
benoemd.

6 hdc, Archief Calvinistische Juristenvereni-
ging, inv.no. 1. Jaarverslag 1933. Openingsrede 
A. Anema bij de vergadering van 24 mei 1933.

7 A. Anema, Grondslag en karakter van de Itali-
aansch-fascistische staatsleer. Kampen: Kok, 
1934, p. 13.

8 Anema 1934, p. 26 e.v.
9 Anema 1934, pp. 53 en 56.
10 Anema 1934, p. 78.
11 A. Anema, De souvereiniteit Gods en de staat-

kundige verhoudingen. Z.p. z.j. [1934]), p. 5. Het 
exemplaar dat de universiteitsbibliotheek van 
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de Vrije Universiteit zou bezitten, bleek on-
vindbaar. Een gestencild afschrift is te vinden 
in: hdc, Archief Anema, inv.no. 121.

12 A. Anema, Onze tijd en onze roeping. Een woord 
aan ons gereformeerde volk. Rotterdam: Liber-
tas, 1921, p. 59.

13 J.S. Reinders, ‘Macht in dienst van het recht. 
Gereformeerden over oorlog en vrede in de 
periode 1918-1940’, in: J. de Bruijn (red.), Een 
land nog niet in kaart gebracht. Aspecten van het 
protestants-christelijk leven in Nederland in de 
jaren 1880-1940 (pp. 241-259). Franeker: Wever, 
1987, p. 248.

14 Anema, De souvereiniteit Gods, p. 6.
15 I.A. Diepenhorst, ‘De juridische faculteit (1880-

1980)’, in: Michiel van Os en Wiert Jan Wieringa 
(red.), Wetenschap en rekenschap, 1880-1980. Een 

eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbe-
schouwing aan de Vrije Universiteit (pp. 105-155). 
Kampen/Amsterdam: Kok/vu, 1980, p. 115.

16 Redevoering Eerste Kamer, 5 april 1922; opge-
nomen in: A.L. de Block en J. van Andel Gzn., Re-
devoeringen van Mr. A. Anema. Haarlem: Tjeenk 
Willink, 1952, p. 2.

17 hdc, Archief Anema, inv.no. 61. Toespraak voor 
de Calvinistische Juristenvereniging, 25 mei 
1960.

18 Anema 1921, p. 45 e.v.
19 Het Vaderland, 6 november 1924.
20 Anema werkte dit thema uit in A. Anema, Twee-

erlei democratie. Rede gehouden op den antire-
volutionairen partijdag voor de provincie Gel-
derland te Arnhem op 12 mei 1902. Amsterdam: 
Kirchner, 1902.
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Boeiende conceptuele tekentafelmodellen 
zijn niet genoeg

Willem Vermeend en Roger van Boxtel
Uitdagingen voor een gezonde zorg

Lebowski Publishers | 2009 | 250 pp. | ¤ 17,50 | isbn 9789048804573

Uitdagingen voor een gezonde zorg is een 
educatief boek. De eerste twee hoofdstukken 
geven een helder overzicht van de manier 
waarop onze gezondheidszorg is georgani-
seerd en welke vormen van financiering er 
op dit moment zijn in Nederland.

Vermeend en Van Boxtel beschrijven 
onder meer hoe de Nederlandse zorguitga-
ven volgens de oeso	met 9,3% van het bbp 
rond het gemiddelde liggen van de Europese 
landen. In de gezaghebbende Euro Health 
Consumer Index staat het Nederlandse 
zorgstelsel sinds 2005 in de top 3 en in 2008 
en 2009 zelfs op de hoogste plaats. Toch, zo 
stellen Vermeend en Van Boxtel, kunnen we 
onze ogen niet sluiten voor de gesignaleerde 
knelpunten in de awbz	en de Zvw. Zij zien 
nog vele mogelijkheden om tot een betere 
gezondheidszorg te komen en doen hiervoor 
in het boek een aantal suggesties. Maar ze 

beginnen na een introductie in de gezond-
heidsstructuren met een analyse van de 
staat van de zorg in Nederland.

• • •
Door crisis en door demografische ont-
wikkelingen stijgen de zorgkosten, met 
als gevolg een hoog oplopende collectie-
velastendruk. Dat werkt remmend op de 
ontwikkeling van de economie en de werk-
gelegenheid. Belasting- en premiebetalers 
draaien op voor een hogere rekening, aldus 
Vermeend en Van Boxtel. Door de mogelijke 
kostenexplosie binnen de collectieve uit-
gaven worden andere collectieve uitgaven, 
zoals die voor binnenlands bestuur, politie 
en sociale zekerheid, verdrongen door de 
zorguitgaven. Dit kan niet de bedoeling zijn.

De overschrijding van voorgaande kabi-
netten ten aanzien van het uitgavenkader 
werd, aldus de auteurs, oogluikend toege-
staan, onder andere door druk vanuit de 
publieke opinie. Mensen willen immers niet 
graag bezuinigen op zorg. Ze willen echter 
ook niet méér betalen – dat deze twee gege-
vens met elkaar in verband staan lijkt men 
zich gek genoeg niet te realiseren.

Belastingen en premies die over het (loon)

door Sabine Uitslag

Tweede Kamerlid voor het cda.
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pitalisten weert. Op welke wijze cowboys uit 
ons zorgsysteem te weren zijn blijft overi-
gens vaag in het betoog. 

De schrijvers zijn er voorstander van de 
awbz	grotendeels op te heffen en de zorg-
kantoren te laten verdwijnen. De op zorg 
gerichte functies moeten richting Zvw 
bewegen, en de op ondersteuning gerichte 
functies richting de Wmo. Cliënten moeten 
geprikkeld worden om meer voor zichzelf te 
zorgen. Dit laatste is ook conform de chris-
tendemocratische zienswijze, waarbij echter 
verkleining en niet opheffing van de awbz	

het uitgangspunt is. Meer ‘zorg voor elkaar’ 
betekent besparing op de awbz-uitgaven en 
dus ook op arbeidsjaren. Dit laatste is met 
name van belang omdat we ‘de handen aam 
het bed’ domweg niet hebben. De grootste 
uitdaging in de zorg is dan ook het verhogen 
van de arbeidsproductiviteit en het aantal 
mensen die in de zorg kunnen en willen 
werken.

In het vijfde hoofdstuk pleiten de schrij-
vers ervoor om de zorg niet als kostenpost 
te zien, maar vooral als de motor van onze 
economie: de zorgsector is immers de groot-
ste werkgever in onze economie. De totale 
sector is goed voor circa 13% van de totale 
werkgelegenheid in ons land. Ik vind het een 
mooie manier om naar de zorg te kijken. Het 
is een positiever perspectief en geeft aan dat 
het ons niet overkomt, maar dat je het met 
elkaar creëert.

De schrijvers pleiten ervoor om ‘Topzorg’ 
als exportproduct te zien. We zullen, meer 
dan nu, patiënten en cliënten vanuit het 
buitenland moeten aantrekken, vooral op de 
specifieke aandoeningen. Het beste zorgbe-
leid is een beleid waarbij zorg en economie 
elkaar versterken, aldus Vermeend en Van 
Boxtel. Zij willen bijvoorbeeld meer samen-
werking met bedrijven à la Philips, zodat 
innovaties ook doorgezet kunnen worden. 

inkomen worden geheven zorgen voor ex-
tra lastendruk en zijn dus per definitie niet 
goed voor de economie en de werkgelegen-
heid. Vermeend en Van Boxtel geven aan dat 
het wel uitmaakt vanuit welk perspectief je 
de kwestie beziet. Links Den Haag zoekt de 
oplossing immers eerder in een collectieve 
lastenverhoging, en rechts Den Haag zoekt 
de oplossing eerder bij het minder uitgeven 
en dus lage lastendruk.

Vermeend en Van Boxtel houden in het 
vierde hoofdstuk een warm pleidooi voor het 
overboord zetten van het idee dat de zorg 
een markt zou zijn. Dat is, zo geven zij aan, 
niet wetenschappelijk bewezen en uit het 
verleden zijn ook geen voorbeelden bekend 
van een goed werkende marktwerking in de 
zorg. Stoppen dus hiermee. En nee, we moe-
ten ook niet terug willen naar de bekende 
overheidsinstrumenten. Vermeend en Van 
Boxtel doen een voorstel voor kostenbespa-
ring in de gezondheidszorg zelf: meer doel-
matigheid in werk, minder bureaucratie 
en optimalisatie van werkprocessen. Ook, 
zo geven zij aan, is verdere professionalise-
ring van het bestuur hard nodig. Duidelijk 
is wel dat de zorgvrager nu echt centraal 
moet staan. Ook dit geluid is bijna identiek 
aan het christendemocratisch geluid dat de 
afgelopen jaren door de fractie van het cda	

is verwoord.
Verderop in hun werk geven de auteurs 

aan dat het mogelijk moet zijn dat beleggers 
in de zorg kunnen investeren. Hierbij is de 
inzet om contractuele langjarige afspraken 
te maken, waarbij in ieder geval het publieke 
belang van de zorg wordt gewaarborgd. Met 
daarbij een oproep aan al die partijen die dit 
vanuit principieel oogpunt niet zien zitten: 
hoe dan wel de zorg te financieren? Zij plei-
ten voor een wetswijziging die het mogelijk 
maakt dat onze zorgsector voldoende risi-
codragend privaat kapitaal kan aantrekken, 
waarbij men ook de zogenaamde cowboyka-
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gesties op welke wijze de zorgsector doelma-
tiger, meer kostenbesparend en effectiever 
kan worden georganiseerd. Wat mij zeer 
aanspreekt zijn de momenten waarop de 
auteurs de eigen verantwoordelijkheid van 
de sector aanspreken. De sector krijgt na-
drukkelijk de opdracht zich niet als lijdend 

voorwerp op te stellen maar juist leidend te 
zijn door ook zichzelf kritisch in de ogen te 
kijken. De zorgsector zelf moet met lange-
termijnmaatregelen komen.

Maar over het algemeen komen er be-
stuurders aan het woord die mooie concep-
tuele modellen presenteren. Aan de weer-
barstigheid van de dagelijkse praktijk wordt 
hier en daar voorbijgegaan, bijvoorbeeld 
bij het zogenaamde ‘zorgsparen’. Prachtig 
model, waarbij de spanning tussen de gene-
raties wordt aangepakt. Men spaart voor de 
eigen zorgkosten in de toekomst. De grote 
praktische voetangels zitten in de uitvoe-
ring ervan. Want wie moeten er (verplicht) 
sparen? Ook de gezinnen in de bijstand? En 
wanneer mag c.q. moet aanspraak worden 
gemaakt op het individuele spaarpotje? We 
kennen met elkaar de uitvoeringsproble-
men en de ideologische dilemma’s. Het is 
dus al met al een prikkelend en bevlogen be-
toog voor ‘een richting’, maar het blijft hier 
en daar steken in conceptuele modellen die 
maar niet willen landen. Neem nu de oplos-
sing voor de bureaucratie in de zorg en kwa-
liteit. Volgens de auteurs moeten we in Den 
Haag met wetten gaan zorgen dat het wordt 
opgelost. Ik kan me niet aan de indruk ont-
trekken dat dit maakbaarheidsdenken pur 

Ik vind het een fantastisch maar ook nood-
zakelijk idee om op deze manier een cultuur 
te veranderen en om nieuwe ideeën te im-
plementeren. Innovaties in zorgprocessen, 
structuren en producten zijn noodzakelijk.

Samen met de schrijvers is ook het cda	

voorstander van een toegankelijk, betaal-
baar en kwalitatief goede gezondheidszorg, 
en dat kan worden bereikt door te werken 
met integrale tarieven in de zorg. Het warme 
pleidooi voor het toelaten van meer private 
ondernemers in de zorg onderschrijven 
wij niet meteen. Het cda is voorstander van 
de ‘maatschappelijke onderneming’ als 
betrouwbare vorm van ondernemen in een 
sector als de zorg. De opbrengsten moeten 
direct ten gunste komen van de instelling 
en de zorg. Het is voor ons op dit moment 
ondenkbaar dat particuliere investeerders er 
met de winst vandoor gaan. De coöperatieve 
vereniging zoals die in Uitdagingen voor 
een gezonde zorg wordt voorgesteld is een 
model waar we ons mogelijk in kunnen vin-
den – mits de petten ook daadwerkelijk op 
verschillende hoofden staan, en niet op die 
van slechts een of twee personen. Het coöpe-
ratieve verenigingsmodel is een model dat 
van nature dicht bij de uitgangspunten van 
de christendemocratie staat: verdeling van 
macht en elkaar controlerende machten. 

• • •
Wat is mijn oordeel over het boek? Ik wil de 
auteurs een compliment maken voor hun 
heldere samenvatting van de huidige stel-
sels en financieringsstructuren. De plaats 
van de Nederlandse gezondheidszorg als de 
beste binnen de oeso wordt in een context 
geplaatst, en de verschillende invalshoeken 
van de verschillende politieke partijen wor-
den afgezet tegen de kijk op zorg op de lan-
gere termijn. De auteurs doen een oproep de 
zorgsector als belangrijke motor voor onze 
economie te zien in plaats van als een kos-
tenpost. Zij doen in dit boek een aantal sug-

Er zijn vooral bestuurders 
aan het woord die mooie 
conceptuele modellen 
presenteren
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elkaar te zetten en gezamenlijk te werken 
aan oplossingen, zodat nu eens geen wet-
ten maar samenwerking tussen mensen als 
praktisch middel dient in de strijd tegen de 
bureaucratie. Een heel christendemocra-
tisch geluid als u het mij vraagt, dicht bij de 
mensen die het moeten doen!

sang is. Ik zou de verandering veel eerder 
willen zoeken in de mensen die er werken, 
bijvoorbeeld door in de totale zorgketen het 
idee van doorgeschoten risicobeheersing, 
monitoren en continue verantwoordings-
plicht aan te pakken. Door de uitdaging 
aan te gaan om nu eens alle betrokkenen bij 
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De crisis als ongetemd probleem

Rien Fraanje & Jos van der Knaap (red.)
Voorbij de crisis. Een nieuwe tijd vereist een andere overheid

Van Gennep | 2010 | 186 pp. | ¤ 19,90 | isbn 9789055157822

De overheid staat aan de vooravond van 
forse bezuinigingen en reorganisaties. Zelfs 
de PvdA wil in haar verkiezingsprogramma 
drie miljard euro bezuinigen op de overheid 
en bureaucratie. De partijen aan rechterzij-
de gaan daar nog overheen. Voorbij de crisis 
biedt in twaalf essays een tijdig overzicht 
van hoe moeilijk de plaats van de publieke 
sector geworden is. Vijf spanningsvelden 
worden benoemd: overheid en samenleving, 
overheid en markt, verticale organisatie 
versus horizontale samenwerking, controle 
versus vertrouwen en ten slotte verkokering 
versus eenheid van beleid.

De essays, twee over elk onderwerp, 
geven een goed beeld van de stand van den-
ken en een inzicht in veel spanningsvelden 
waarin de overheid werkt. Zo weet Evelien 
Tonkens helder te beschrijven waarom we 
juist op ‘kleine leiders’ (politieagenten, 

docenten, ambulancepersoneel) neerkijken, 
en biedt Frank de Grave een duidelijk kader 
voor beter toezicht.

Het laatste inhoudelijke hoofdstuk, van 
Lotte van Vliet en Paul Frissen, slaat de spij-
ker op zijn kop. Zij definiëren de huidige 
crisis als een wicked problem (dat wil zeggen 
een probleem dat niet duidelijk omschreven 
of afgebakend is en een sterke onderlinge af-
hankelijkheid met andere problemen kent) 
en schrijven terecht: ‘Naast tekortschieten-
de kennis is er ook sprake van normatieve 
verdeeldheid. Het is daarom maar de vraag 
of de crisis een gepast aangrijpingspunt 
vormt voor hervormingen bij de overheid, al 
was het maar omdat de rol van de overheid 
onderdeel is van zowel de cognitieve onze-
kerheid als de normatieve dissensus.’ Ofwel: 
we begrijpen onvoldoende van het probleem 
en hebben al helemaal geen gedeelde oplos-
singen.
Deze observatie echoot in elk hoofdstuk 
van dit boek door, alsook in de politieke 
arena. De samenleving beleeft een crisis in 
ten minste twee domeinen. Ten eerste is er 
het integratie/immigratievraagstuk, waar 
Wilders zeer uitgesproken standpunten 

door Pieter Omtzigt

De auteur is oud-Kamerlid voor het cda.
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een integraal overleg – omdat de partijen 
elkaar nodig hebben – tussen overheid en 

banken, zoals Shaktie Rambaran Mishre in 
haar bijdrage aan de bundel betoogt. Wie 
beschermt in dat overleg het belang van 
derden, zoals ondernemers zonder krediet, 
die zich nu in de steek gelaten voelen door 
beide partijen? En de vraag of zo’n overleg 
fouten voorkomen zou hebben of zou oplos-
sen wordt in zijn geheel niet gesteld.

Zeer lezenswaardig was het pleidooi van 
Henrieke Boldering, Kim Herink, Anita 
Mikulic, Kim Oude Luttikhuis en Nadine 
Stemerdink. Als ambtenaren met de voeten 
in de klei analyseren zij wat goed gaat, wat 
fout gaat en wat goed fout kan gaan, met alle 
nuances. Als de politiek en de hele wereld nu 
juist aan bankiers vraagt hoe het beter kan, 
dan is het niet a priori verkeerd om aan amb-
tenaren te vragen hoe de overheid beter kan 
functioneren. En hun té bescheiden pleidooi 
voor eenvoud als kernwaarde dient ter harte 
genomen te worden. Als zelfs ambtenaren de 
regelgeving te ingewikkeld vinden, dan kan 
niet van een gewone burger verlangd wor-
den dat hij er wel mee kan omgaan. Eigen-
lijk toch gek dat een burger een expert zou 
moeten inschakelen om te begrijpen of zijn 
vergunningaanvraag klopt of om de hoogte 
van een ww-uitkering na te rekenen.

inneemt en niet altijd een helder antwoord 
krijgt. Ten tweede is er de financiële crisis 
met alle gevolgen van dien. Zo heeft de Ne-
derlandse overheid binnen uren een groot 
deel van de Nederlandse financiële sector 
genationaliseerd. Lenin zou hoogst verbaasd 
toekijken: hij had echt veel meer moeite om 
na zijn machtsovername de controle te ver-
werven over de staatsspoorwegen. Over de 
ingrepen en de te nemen maatregelen moet 
nog een parlementaire enquête gehouden 
gaan worden, een duidelijk teken dat de po-
litieke partijen nog geen conclusies durven 
trekken. Dat was ook tijdens de verkiezings-
campagne duidelijk: er was geen duidelijke 
stellingname over de precieze toekomst van 
de financiële sector. Die analyse is echter wel 
belangrijk: de overheid heeft in antwoord 
op de crisis een aantal vergaande stappen 
ondernomen. Laat ons als voorbeeld de door 
de overheid afgegeven of impliciet gedekte 
garanties geven:

Garantieregeling  Omvang
Nationale Hypotheekgarantie ¤  100 miljard
Financiële sector ¤  200 miljard
  (maximaal)
Depositogarantiestelsel ¤  365 miljard
ing Amerikaanse hypotheken ¤  22 miljard
Garanties op hbu-leningen ¤  30 miljard 
imf Extra Kapitaal ¤  8 miljard
Griekenland ¤  4,7 miljard
Europa ¤  26 miljard
IJsland ¤  1,3 miljard

De overheid staat impliciet (of expliciet) ga-
rant voor hypotheken, voor al het spaargeld 
(voor tegoeden tot honderdduizend euro) en 
voor andere landen en banken. Een analyse 
van de wenselijkheid en de tijdelijkheid van 
dit soort maatregelen is zeker op zijn plaats; 
in ieder geval méér dan een pleidooi voor 

Lenin zou hoogst verbaasd 
zijn geweest als hij had gezien 
hoe de Nederlandse overheid 
binnen uren een groot deel 
van de Nederlandse financiële 
sector nationaliseerde
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Versnipperde opstellen over een 
versnipperd openbaar bestuur

Huub Dijstelbloem, Paul den Hoed, Jan Willem Holtslag & Steven 
Schouten (red.)
Het gezicht van de publieke zaak. Openbaar bestuur onder ogen

Amsterdam University Press | 2010 | 400 pp. | ¤ 49,50 | isbn	9789089642622

Het openbaar bestuur weet zich de laatste 
jaren verzekerd van ruime aandacht van 
politiek, media en wetenschap. De verkie-
zingsprogramma’s van alle relevante partij-
en meldden afgelopen voorjaar ambitieuze 
plannen ten aanzien van de vormgeving van 
het Nederlandse openbaar bestuur. Veel van 
de ingrijpende voorstellen vinden hun oor-
sprong in de veronderstelling dat de huidige 
politieke onrust en fragmentatie voortkomt 
uit onvrede over het functioneren van het 
openbaar bestuur op dit moment. Com-
mentatoren en journalisten hebben in vele 
beschouwingen en artikelen voeding aan die 
veronderstelling gegeven.

Het is aan de wetenschap om de vluch-
tige analyses in de journalistiek en de 
snelle oplossingen van de politiek op hun 
houdbaarheid te toetsen. Het gezicht van de 
publieke zaak, een bundel van gedegen be-

schouwingen onder redactie van een team 
van medewerkers van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (wrr), komt 
daarom zeer gelegen. De in het inleidende 

hoofdstuk gepresenteerde invalshoek van 
deze 23ste wrr-verkenning is veelbelovend: 
geen gemakkelijke analyse om tot een nieu-
we blauwdruk van de bestuurlijke inrichting 
van Nederland te komen, maar een poging 
om ‘na te gaan welke kenmerken van het 
bestuur door welke ontwikkelingen op de 
proef worden gesteld en te bezien of de hui-
dige architectuur daartegen bestand is’.

De inleiding, van de hand van Dijstel-
bloem en Holtslag, komt tot vier majeure 
ontwikkelingen die het karakter van het 
openbaar bestuur beïnvloeden. In de eerste 

door Rien Fraanje

Senior adviseur bij de Raad voor het openbaar 
bestuur.

Deze verkenning is gelukkig 
geen analyse om tot een 
nieuwe blauwdruk van de 
bestuurlijke inrichting van 
Nederland te komen
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zijn positie te bepalen ten opzichte van de 
Europese instellingen. Hij verklaart dat uit 
het gegeven dat Nederland altijd de nood-
zaak heeft gevoeld om een principiële keuze 
te moeten maken tussen Europa als nieuwe 
Superstaat of Europa als samenwerkingsver-
band van soeverein samenwerkende lidsta-
ten. Van Middelaar pleit voor een alternatief: 
een pragmatische aanpak door de inge-
bouwde dualiteit van de eu te aanvaarden en 
te gebruiken. Nederland moet gaan inzien 
dat onze premier feitelijk het belangrijkste 
Europese ambt vervult als lid van Europese 
Raad. Vakministers kunnen via de sectorale 
Raden eveneens de wens van een meerder-
heid in hun land tot uitdrukking brengen. 
De premier en ministers hebben in eigen 
land een democratisch mandaat. Zij moeten 
zich daarom inspannen om legitimiteit voor 
hun Europese optredens te verwerven door 
vooraf het parlement om suggesties voor 
hun inbreng te vragen en daar achteraf ver-
antwoording af te leggen over het in Brussel 
bereikte resultaat.

Menno van der Veen, Susanne Sleenhoff 
en Tanja Klop richten in hun bijdrage hun 
vizier op het perspectief waarmee de over-
heid de burger benadert. Zij stellen dat een 
consumentenbenadering het wantrouwen 
van mensen ten aanzien van hun overheid 
eerder voedt dan vermindert. Deze benade-
ring gaat uit van een sociaal contract tussen 
overheid en burgers en daarmee van de fictie 
van een tweezijdigheid in hun relatie. Die 
wederkerigheid bestaat niet en is evenmin 
wenselijk. Een producentenbenadering gaat 
uit van burgers als scheppers van hun eigen 
leven en omgeving. Het openbaar bestuur 
hoeft volgens deze benadering niet eenzij-
dig producten of diensten te leveren, maar 
moet inwoners in staat stellen om hun rol 
van burger, kiezer en medevormgever van 
de gemeenschap in te vullen.

Een samenleving die is gebaseerd op de 

plaats heeft mede als gevolg van de deel-
name van Nederland aan de Europese Unie 
institutionele differentiatie plaatsgehad. 
Het bestuur in Nederland is niet meer zo 
eenduidig: Europese instituties, private en 
maatschappelijke ondernemingen hebben 
tegenwoordig hun aandeel in de aanpak van 
maatschappelijke vraagstukken. In het ver-
lengde daarvan ligt de tweede ontwikkeling, 
namelijk de verspreiding van de politiek: de 
besluitvorming vindt niet alleen meer plaats 
in de traditionele democratische fora, maar 
is verplaatst naar zbo’s, transnationale over-
legorganen, ngo’s, Europese directoraten en 
netwerken van verschillende partijen waar 
de overheid er dan een van is. Deze eerste 
twee ontwikkelingen roepen vragen op over 
de representativiteit en herkenbaarheid 
van het openbaar bestuur, maar ook over de 
wijze waarop het openbaar bestuur verant-
woording kan afleggen.

De derde trend betreft de fragmentatie 
van het publiek. Het openbaar bestuur moet 
rekening houden met een sterk pluriform 
publiek waarvoor het zijn werk doet. Dé 
burger bestaat niet meer; er is sprake van 
een meervoudigheid aan actoren die van het 
bestuur om nieuwe methoden vraagt om 
met burgers om te gaan.

De vierde ontwikkeling is de voortduren-
de uitdaging van het publieke gezag. Politici 
en bestuurders zijn niet meer automatisch 
verzekerd van het vertrouwen van mensen; 
ze moeten het telkens opnieuw verwerven en 
behouden.

• • •
De vier genoemde ontwikkelingen worden 
vervolgens uitgewerkt in negen afzonder-
lijke, veelal interessante stukken van uit-
eenlopende auteurs. Luuk van Middelaar 
gebruikt de belangrijkste noties uit zijn 
recente proefschrift De passage naar Europa 
om de stelling te onderbouwen dat het Ne-
derlandse openbaar bestuur moeite heeft 
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Media hebben zelf de taak opgeëist van 
platform waar het politieke bestuur ter ver-
antwoording kan worden geroepen. Dat kan 
bij overheidsorganisaties een defensieve en 
naar binnen gekeerde attitude oproepen. 
Thomas Schillemans betoogt in deze bun-
del dat het openbaar bestuur zelf dankbaar 
gebruik moet maken van media om publieke 
verantwoording af te leggen. De eerder ge-
noemde institutionele differentiatie en de 
verplaatsing van de politiek hebben geleid 
tot een horizontalisering van het openbaar 
bestuur: de hiërarchische beslissingsmacht 
van de overheid is verminderd en verplaatst 
naar andere actoren. Die ontwikkeling 
heeft ingrijpende gevolgen voor de wijze 
waarop wij in ons land de democratische 
verantwoording hebben georganiseerd. In 
de confrontatie van de Kamer en het kabinet 
vindt die verantwoording plaats volgens de 
principes van een verticale werkelijkheid. 
Maar hoe kunnen ministers zich betekenis-
vol verantwoorden voor zaken waar zij niet 
meer over gaan?

Schillemans zoekt naar mogelijkheden 
om horizontale verantwoording vorm te 
geven en constateert daarbij meteen dat 
onvoorspelbaarheid een belangrijk kenmerk 
is van horizontale verantwoording, ‘waarin 
niet helemaal duidelijk is wie verantwoorde-
lijk is voor taken, óf er verantwoording over 
wordt verlangd en door wie en wanneer dat 
dan eventueel gebeurt’. In zijn wezen kan 
het openbaar bestuur slecht tegen dergelijke 
onvoorspelbaarheid en onzekerheid. Schil-
lemans presenteert onvoorspelbaarheid 
echter als een kans om in een gehorizontali-
seerde constellatie met de nieuwe werkelijk-
heid van meervoudigheid van vraagstukken 
en oplossingen om te gaan, waarbij media 
als platform kunnen dienen.

Maud Adriaansen en Philip van Praag 
laten overtuigend zien dat door medialo-
gica de intermediaire informatiefunctie 

producentenbenadering heeft sterk com-
munitaristische trekken. De overheid is 
daarbij niet een entiteit die tegenover de 
samenleving staat. ‘De inwoners van de (ide-
ale) producentensamenleving aanvaarden 
geen sterk onderscheid tussen henzelf en de 
overheid. Ze zien de overheid als een uit-
voerende instantie van hun gemeenschap-
pelijke preferenties.’ Het is een interessant 
perspectief dat vanuit christendemocratisch 
oogpunt zeker verdere uitwerking verdient.

• • •
De invloed van de mediatisering op het 
functioneren van het openbaar bestuur 
heeft terecht een prominente plaats in de 
bundel gekregen. Wytske Versteeg en Maar-
ten Hajer proberen de vraag te beantwoor-
den in hoeverre het openbaar bestuur nog 
gezaghebbend kan optreden in een geme-
diatiseerde samenleving. Zij betogen dat de 
overheid niet meer (alleen) kan uitgaan van 
de klassiek-modernistische opvatting van 
gezag, waarbij gezag wordt verleend op ba-
sis van juridische bevoegdheid en geestelijk 
overwicht. Die opvatting gaat veelal uit van 
de kracht van het rationele argument, terwijl 
in de mediatisering steeds meer aandacht 
is voor de emotie. De auteurs presenteren 
daarom alternatieve handelingsperspectie-
ven voor het openbaar bestuur die gebaseerd 
zijn op een discursieve en dramaturgische 
opvatting van gezag. De eerste adviseert 
overheden om te zoeken naar verschillende 
podia om een maatschappelijk vraagstuk te 
definiëren en op te lossen, in voortdurend 
overleg met andere betrokken partijen. In de 
tweede benadering maakt het politieke be-
stuur onderwerpen voor het publiek begrij-
pelijk door ze te vertalen naar persoonlijke 
ervaringen. Versteeg en Hajer stellen dat 
het openbaar bestuur gezagsvol kan blijven 
opereren als het weet te differentiëren tus-
sen aanpakken die uitgaan van steeds een 
andere visie op gezag.
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hebben dus geen oog voor de gedeeldheid 
van de democratische gemeenschap die 
Nederland is. Zo ontstaat als vanzelf bij veel 
mensen grote onvrede over het functione-

ren van onze democratie, omdat zij menen 
dat de regering onvoldoende de wil van het 
volk volgt.

Tiemeijer presenteert scepsis en on-
vrede over het functioneren van de politiek 
daarom veeleer als een kennisprobleem. De 
mensen die in enquêtes hun ongenoegen ui-
ten zijn ook de mensen die een weinig reëel 
beeld hebben wat een democratie behelst 
en vermag, en zij gaan bovendien vaak uit 
van de misvatting dat het volk ongedeeld is. 
Het is een zeer verfrissende constatering die 
meteen tot een belangrijke nuancering van 
de effectiviteit van bestuurlijke vernieuwing 
leidt. Zijn aanbeveling is ronduit politiek 
incorrect, maar daarom niet minder tref-
fend: niet de politiek en de overheid moeten 
veranderen, maar de burgers!

Tiemeijer is zich ervan bewust dat zijn 
boodschap omstreden is, als hij schrijft: ‘Er 
is bijna niemand die beweert dat sommige 
burgers misschien ook wat meer hun best 
mogen doen, en willicht een stapje richting 
openbaar bestuur zouden kunnen zetten. 
De politieke en bestuurlijke elite lijkt zich 
te hebben neergelegd bij de consumentisti-
sche visie dat het allemaal de schuld is van 
de politiek en geeft daarmee in feite voeding 
aan die visie. Dat is weinig behulpzaam, 
want de burger is natuurlijk niet alleen maar 
klant. Burgerschap is óók een ambt.’

De legitimiteit van het bestuur kan dus 
worden vergroot door begrip van de werking 

van de journalistiek aan erosie onderhevig 
is. Krant, radio en televisie leveren met hun 
informatie een commercieel product op een 
zeer competitieve infotainmentmarkt. Om 
zich in die context te handhaven, brengen 
media nieuws en informatie vraaggericht. 
Het wordt opgediend zoals lezers, luis-
teraars en kijkers het graag krijgen voor-
geschoteld. Als media al aandacht willen 
besteden aan politiek en openbaar bestuur, 
dan wordt politieke besluitvorming gepre-
senteerd als een strategisch en door macht 
gedreven spel, waarbij verslag wordt gedaan 
van de invloed van een debat op de politieke 
machtsverhoudingen. Hoe een politiek de-
bat is verlopen, welke standpunten werden 
ingenomen of welke gevolgen een wets-
voorstel mogelijk voor mensen heeft, krijgt 
tegenwoordig veel minder aandacht van het 
journaille. Dit heeft verstrekkende conse-
quenties voor het openbaar bestuur. Burgers 
worden geacht mede vorm te geven aan hun 
samenleving (producentenbenadering!) en 
in hun ambt van burger ook enige verant-
woordelijkheid te dragen. Maar hoe kunnen 
zij dat doen als zij niet op de hoogte zijn van 
hoe de politiek werkt en welke kwesties er 
spelen?

• • •
In een van de aardigste hoofdstukken uit 
de bundel werkt Will Tiemeijer dit ken-
nisaspect verder uit. Hij laat zien dat – ge-
vraagd naar een omschrijving – mensen het 
begrip democratie vooral associëren met 
rechtstatelijke vrijheden, zoals die van me-
ningsuiting en godsdienst. Zeker laag- en 
middelbaar opgeleiden noemen in onder-
zoeken nauwelijks het verband tussen de-
mocratie en het proces van besluitvorming. 
Daarnaast constateert Tiemeijer dat veel 
mensen geloven dat het volk een eenheid is 
met een duidelijke en gekende wil, en uiter-
aard komt die volkswil overeen met de opi-
nie van de ondervraagde respondenten. Zij 

Mensen hebben een weinig 
reëel beeld van wat een 
democratie behelst en vermag
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logica in de volgorde van de hoofdstukken 
is te ontdekken.

Nu ik zelf een poging moet doen om iets 
van een rode draad in de negen hoofdstuk-
ken te ontdekken, dan denk ik dat ‘ver-
snippering’ het kernwoord is. Alle auteurs 
brengen, elk op hun eigen wijze, een deel 
van de fragmentatie van onze maatschap-
pij in beeld: versnippering van de politieke 
instituties, de besluitvorming, de publieke 
verantwoording, de meningen, kennis – de 
versnippering van de samenleving is alles-
omvattend.

Het gebrek aan samenhang tussen de op-
stellen in de bundel kan beschouwd worden 
als een getrouwe weergave van de weerbar-
stige werkelijkheid waarmee het openbaar 
bestuur in deze tijd moet omgaan, maar 
ondertussen zou iets van een geïntegreerd 
perspectief hoe met die algehele versnippe-
ring moet worden omgegaan, deze bundel 
veel goed hebben gedaan.

van de democratie te verbeteren. Hij ziet op 
dit punt een belangrijke rol weggelegd voor 
het onderwijs en de media.

• • •
Het voorgaande is de zeer verkorte weer-
gave van zes van de negen stukken die na 
het wat taaie inleidende hoofdstuk volgen. 
Ze zijn totaal verschillend van inhoud én 
karakter. Het ene hoofdstuk lijkt onderdeel 
van een studieboek voor bestuurskundestu-
denten, het volgende is een artikel waarin 
nieuw onderzoek wordt gepresenteerd en 
een ander draagt vooral de kenmerken van 
een essay.

Hoe verschillend ook, vrijwel alle stuk-
ken zijn de moeite van het lezen waard. 
Maar na lezing van de bundel dringt zich 
sterk het gemis op van een afsluitend 
hoofdstuk dat al die verscheidenheid aan 
invalshoeken, visies en kennis weer samen-
brengt. Al die mooie bijdragen hangen nu 
als los zand aan elkaar, ook omdat er geen 
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Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk

Augustus | 2010 | 187 pp. | ¤ 16,50 | isbn	9789045704319

Het kantoor uit en de wijk in

Welzijnswerk heeft een belabberde reputa-
tie. Op feestjes kun je het maar beter uit je 
hoofd laten je als agoog of streetcornerworker 
te afficheren. De welzijnswerker staat onder 
aan de maatschappelijke ladder. De sector 
wordt bevolkt door softies met slappe knie-
en en wankele ruggengraten. Er heerst een 
verstikkende bureaucratie die grossiert in 
vaagheid, afschuiven van verantwoordelijk-
heid, een gedoogcultuur en een schrijnend 
gebrek aan aantoonbaar resultaat.

Dat is de taal van cultuurpsycholoog en 
publicist Jos van der Lans. Het is niet per 
se zijn eigen mening, maar alleen al het 
neerschrijven van deze noties is van een 
verfrissende eerlijkheid en helderheid. De 
auteur is niet de eerste de beste in welzijns-
land. Hij was verbonden aan de Volkskrant, 
schrijft in De Groene Amsterdammer en in 
vakbladen. Zijn boek Ontregelen, waarin 

hij pleit voor een herovering van de sociale 
werkvloer door professionals, is toe aan de 
negende druk. Voor GroenLinks zat hij een 
aantal jaren in de Eerste Kamer. Hij lijkt een 
geitenwollensokkentype in optima forma, 
maar zijn ontleding van de welzijnswereld 
is snoeihard. Hij geeft echter ook oplossin-
gen aan en ziet in de praktijk aanzetten tot 
verbetering. Zijn credo in een notendop: 
weg met het reddeloos verloren container-
begrip welzijnswerk, leve het sociaal werk, 
met ruimte voor de professional die boven 
op de problemen zit, eropaf gaat, en gezond 
verstand, daadkracht en compassie effectief 
combineert.

• • •
Eropaf! wordt beheerst door twee thema’s: 
een dalende lijn van verval en een stijgende 
lijn van herstel. Van der Lans zet zijn betoog 
in met een schets van verval in de zeventiger 
jaren. Het is de tijd van de spijkerbroekenre-
volutie: er werd afgerekend met bevoogding, 
verzuiling en paternalisme. Werd vóór de 
Tweede Wereldoorlog en in de eerste twintig 
jaar daarna voor probleemgevallen (bijvoor-
beeld gebroken gezinnen, schulden, alcohol) 
een aanpassingsstrategie voorgeschreven 

door Jean Penders

Oud-lid van de cda-fractie in de Tweede Kamer en 
het Europees Parlement.
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te ontdekken. Terugtreding van de overheid 
werd het nieuwe devies. De verzorgingsstaat 
moest wijken voor initiatieven van de bur-
ger. Particuliere organisaties en instellingen 
zouden op de markt efficiënter kunnen wer-
ken dan de overheid. Frisse theorieën, maar 
wat gebeurde er in werkelijkheid? De risi-
co’s die horen bij het betreden van de markt 
werden niet genomen, maar juist afgedekt.

In plaats van in open concurrentie tegen-
over elkaar op de markt te opereren sloe-
gen gelijkgezinde organisaties de handen 
ineen om de buit van cliënten en subsidies 
gezamenlijk te verdelen. Fusiegolven sloe-
gen over Nederland heen, onder andere in 
de gezondheidszorg, de thuiszorg, bij de 
woningcorporaties en in het maatschap-
pelijk werk. Mammoetkoepels overdekten 
het maatschappelijk middenveld. Bureau-
cratieën werden opgetuigd. De betrokken 
professional, die tot dan dicht bij de hulp-
behoevende stond, werd door regulerende 
instanties weggezogen van de werkplek en 
in kantoren en spreekkamers neergezet. 

Menselijk contact werd ingeruild voor pro-
cedures, protocollen, projecten, trajecten, 
agenda’s, vergaderingen en eindeloos eva-
lueren en monitoren. De flexibele concrete 
leefwereld van de welzijnswerker werd ver-
wrongen tot de dictatuur van de kaders en 
schema’s van de systeemwereld. Conciërges 
en huurincasseerders van woningcorpora-
ties werden vervangen door keurige telefo-
nistes en receptionistes zonder voeling met 
de cliënt. De opkomst van de bureaucratie 

– pas je gedrag aan aan de maatschappij 
van nette mensen –, nu werd de hulpvrager 
bestempeld tot slachtoffer van een samen-
leving die hem of haar te weinig ruimte ver-
schaft, zo niet manipuleert. Veel capabele en 
solide welzijnswerkers zetten zich met volle 
overtuiging in om een ‘emancipatie van het 
mededogen’, zonder betutteling, vooruit 
te helpen. Hun bedoelingen waren boven 
twijfel verheven. De onaangename randver-
schijnselen die hun professie vergezelden, 
zoals overlast, criminaliteit en asociaal en 
onmaatschappelijk gedrag, werden echter 
onvoldoende aangepakt dan wel weggezet 
als onvermijdbare bijkomstigheden. Het kon 
niet uitblijven dat de zich her en der mani-
festerende verloedering en wereldvreemd-
heid tegenkrachten mobiliseerden.

Aan het begin van de jaren tachtig rees 
in brede kring twijfel over de opzet en de 
resultaten van het agogenwerk. Jan Blokker 
wist in een reeks van columns de scene van 
de do-gooders feilloos te ridiculiseren. Een 
echte bominslag echter veroorzaakte Hans 
Achterhuis met zijn De markt van welzijn en 
geluk. Een kritiek van de andragogie. Boog de 
welzijnswerker zich over een reëel bestaand 
probleem of werden de mensen problemen 
aangepraat? Gaf de professional antwoorden 
op de hulpvragen of schiep hij eerder zijn 
eigen vraag? Columnisten roken bloed en 
de nieuwe catchwords werden ‘vaagheid’ en 
‘wolligheid’. Het engagement van de agoog 
kreeg het etiket opgeplakt van overbodige 
en dure werkverschaffing, en dat gebeurde 
bovendien in een periode waarin de over-
heid stevig bezuinigde als gevolg van de 
diepe recessie van de jaren tachtig en van de 
naweeën van twee oliecrises.

De stoere spijkerbroekenrebel schrom-
pelde in tot de geitenwollensokkenfiguur. 
De rijksoverheid had in het tijdvak-Den Uyl 
kwistig met geld en regelingen gestrooid. 
Nu begon men de markt en de private sector 

De opkomst van de 
regeltjeswereld ging gepaard 
met het afschuiven van 
verantwoordelijkheid
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zijn, maar de sociaal werker die ‘eropaf gaat’. 
Dat vergt een kapitale omslag: men moet 
vanuit het kantoor of de instelling terug 
naar de wijk, de straat, de familie, het gezin. 
Kijken wat er aan de hand is, wat er dichtbij, 
met eenvoudige middelen aan te doen is, en 
pas daarna, na een gedegen afweging, spe-
cialisten van de grote organisaties inschake-
len. Het sociaal werk, de professional, moet 
de weg terug afleggen. De stroop van zich 
afspoelen, de red tape doorknippen en een 
serieus contact leggen met de hulpvrager, de 
mensen die met een probleem zitten.

De auteur geeft verschillende voorbeel-
den van steden waar zo’n werkwijze wordt 
toegepast. Enschede is zo’n stad. In wijken 
en buurten werken daar kleinschalige 
teams, herkenbaar en laagdrempelig. In ze-
kere zin zijn het eerstelijns ‘sociale huisart-
sen’, met beslissingsmacht ten aanzien van 
de specialistische disciplines (opvang van 
drugsverslaafden, schuldsanering, geeste-
lijke gezondheidszorg, woningcorporaties). 
Van de sociaal werkers wordt veel gevergd. 
Ze moeten snel een doortimmerde analyse 
maken, als generalist daadkrachtig hande-
lend optreden waar nog geen specialistische 
zorg nodig is en als dat laatste wel het geval 
is zorgen voor een goede overdracht aan de 
tweede lijn.

Makkelijk gaat dat niet. Het vergt een 
nieuw soort professional/sociaal werker, die 
beschikt over een nuchtere, brede kijk. Er is 
soms verzet van het welzijnsestablishment – 
van de specialisten die het beter weten maar 
hun energie verslijten in competentiege-
schillen en territoriumdrift.

In de steden waar het begint vruchten af 
te werpen krijgt de sociaal werker steun van 
de lokale politiek. De desbetreffende wet-
houder ziet dat er iets van de grond komt, 
dat er resultaat wordt geboekt, dat de toe-
stand in de buurt verbetert. Dat geeft hem 
de overtuiging dat hij de nieuwe aanpak 

en de regeltjeswereld ging gepaard met het 
afschuiven van verantwoordelijkheid en een 
attitude van cover your ass.

Verfijningen en specialisaties deden hun 
intrede, met het gevolg dat cliënten steeds 
in andere hokjes werden geplaatst, in een 
carrousel raakten of tussen de wal en het 
schip terechtkwamen. Wanhopige pogingen 
om het uiteengescheurde werk daarna weer 
te integreren liepen vast op koppig insti-
tutioneel verzet – zie de catastrofe van de 
jeugdzorg onder de hoede van de beklagens-
waardige minister Rouvoet.

Al deze rampspoed ontvouwde zich in 
een samenleving die, ondanks stijgende 
welvaart, qua klimaat steeds guurder werd. 
De Nederlander werd kortaf en ongeduldig. 
Fortuyn en Wilders zijn daarvan de epigo-
nen. Het werd bon ton de hakbijl op het wel-
zijnswerk te laten neerdalen.

• • •
Het wordt hoog tijd Van der Lans aan het 
woord te laten over het herstel. Er is volgens 
hem gelukkig een kentering gaande. Zijn 
slothoofdstuk heet ‘Het welzijnswerk is 
dood, leve het sociaal werk’ – hij wil niet 
trekken aan het dode paard van de term wel-
zijnswerk, maar terugkeren naar het begrip 
‘sociaal werk’. Honderdvijftig jaar geleden 
was sociaal werk je bekommeren om mensen 
met problemen. Paternalistisch en neerbui-
gend, zeker, maar dat is gelukkig passé. De 
kern bij die goedwillende sociale werkers 
bestond echter uit mededogen, compassie 
en gedrevenheid om te helpen, en dat gold 
ook voor de spijkerbroekengeneratie van de 
zeventiger jaren, ondanks de losse eindjes 
die regelmatig te constateren vielen.

Van der Lans wil dat het sociaal werk in 
handen komt van de professional die dicht 
bij de mensen in moeilijkheden staat, niet 
als regelneef maar als scherp waarnemer en 
eerste probleemsorteerder. Niet de afstand-
nemende intakefunctionaris moet de spil 
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Jean Penders bespreekt 
Eropaf! De nieuwe start van het sociaal werk

Van der Lans vindt dat het welslagen van 
het nieuwe sociaal werk staat of valt met het 
leggen van de macht bij de gemeenten – die 
moeten de regie grijpen. Daarmee is er een 
kans dat laagdrempeligheid en kleinscha-
ligheid overeind blijven. De nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (wmo) 
biedt daarvoor het handvat. Is deze wet een 
nieuwe kans voor het sociaal werk? Of alleen 
een mooi vergezicht? De auteur werd geïn-
spireerd door de titel van een rapport over 
ontwikkelingssamenwerking van de Weten-
schappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 
(wrr): Minder pretentie, meer ambitie. Hij 
blijft dus voorzichtig.

moet steunen tegen de gevestigde organisa-
ties, die uiteraard bij gemeenteraad en rijks-
overheid voor hun belangen lobbyen.

Het is overigens frappant te zien hoe deze 
benadering vrijwilligers enthousiasmeert en 
mobiliseert. Buurtzorg bloeit op. Bij schuld-
sanering zijn familieleden of goede kennis-
sen bereid bij de boekhouding te helpen. 
Een buurtcomité kan een straatfeest soms 
beter organiseren dan een opbouwwerker. 
Natuurlijk moeten deze vrijwillige activitei-
ten van burgers wel geregistreerd worden 
en letterlijk in de gaten worden gehouden, 
want succes is niet gegarandeerd en ontspo-
ringen zijn altijd mogelijk.
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Bijna 50

om te beseffen:
natuur piekert niet.

Mijn vriendin keert terug van een 
                                                                                      cursus 
                        
                     enten, 

zo 
gedecideerd. Waarom treuren over de afwezigheid van
                                                                                                               bijen, want 

ook 
in stilte zullen door de 
                                                          knieën

gaan: de velen tot 
watertanden bereid.

door Peter van Lier

Peter van Lier (1960) publiceerde een filosofisch essay, een roman in dichtvorm en 
vijf poëziebundels, waarvan de laatste dit jaar verscheen bij uitgeverij Van Oorschot 
onder de titel Hoor.
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‘We hebben echt genoeg in de achteruitkijkspiegel gekeken. Laten 
we weer door de voorruit kijken.’ Aldus waarnemend partijvoorzitter Lies-
beth Spies tijdens het afgelopen cda-congres op 27 november 2010 naar 
aanleiding van het debat over de evaluatierapporten van het cdja en de 
commissie-Frissen. Christen Democratische Verkenningen kijkt wel in de 
achteruitkijkspiegel. Dit keer om beter zicht te krijgen op acht jaar kabi-
netten-Balkenende en hun drijfveren. Wanneer er niet meer gekeken wordt 
in de achteruitkijkspiegel, en alleen maar vooruit, levert dat ongelukken, 
opstoppingen en stilstand op. Sterker nog: het paradoxale gegeven doet 
zich voor dat vernieuwen en vooruitgaan vaak pas mogelijk worden door 
met een zekere hardnekkigheid steeds weer terug te keren naar het begin-
punt. In concreto biedt de achteruitkijkspiegel voor politieke beginsel-

partijen het continue en noodzakelijke zicht op de principes, op 
datgene waar het ooit allemaal om begonnen was. Wanneer 

we dat niet meer voor ogen hebben, raken we de koers 
kwijt en kunnen we overal terechtkomen, om het even 

waar de politieke wind ons brengt.

* * *
Met het terugtreden van Jan Peter Balkenende uit 
de politiek is een politiek tijdperk afgesloten. In 
De Balkenende-balans proberen we terug te kijken 
op dat tijdperk. Deze terugblik is in vier delen 

georganiseerd. In het eerste, algemene deel is de 
kernvraag wat Balkenende ziet als hij in de achter-

uitkijkspiegel kijkt. Paul Schnabel geeft een fraai 
tijdsbeeld van het eerste decennium van deze eeuw en 

Alexander van Kessel plaatst de kabinetten-Balkenende 
mooi in parlementair-historisch perspectief. Maar de enige 

die deze vraag vanuit persoonlijke ervaring kan beantwoorden is 
Balkenende zelf. Hij werd door de kiezers in 2002 omarmd als degene die 
de door Pim Fortuyn geproclameerde ‘puinhopen van Paars’ ging oprui-

Ter introductie
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men. Welke balans maakt Balkenende op van zijn regeerperiode? Wat is 
gelukt, wat is minder geslaagd te noemen?

* * *
In het tweede deel steken we dieper in op de ideologische beginselen ach-
ter de sociaaleconomische en maatschappelijke hervormingsagenda van 
Balkenende. Heeft het normen-en-waardendebat misschien te weinig ver-
volg gekregen, zoals Theo Boer meent? Is de malaise van het middenveld 
na verregaande staatsbemoeienis en ‘vermarkting’ niet zodanig dat het 
feitelijk in belangrijke mate is ‘verdampt’, zoals Wim van de Donk schrijft? 
Is ‘de diepte van de sociaal-culturele crisis onderschat’, zoals medeher-
bronners van het eerste uur Ab Klink en Lans Bovenberg betogen in een 
interview met cdv?

* * *
Het derde deel staat geheel in het teken van de evaluatie van het daadwer-
kelijk gevoerde beleid. We doen dit aan de hand van verschillende weten-
schappers die, met een zekere distantie van partijpolitieke belangen, in staat 
moeten worden geacht tot een onafhankelijk oordeel. Wat is in de Balkenen-
de-jaren bereikt en welke lessen voor de toekomst trekken zij? De beleidster-
reinen die achtereenvolgens aan de orde komen zijn: integratie en migratie, 
buitenland, duurzaamheid, sociale zekerheid, zorg, innovatie en fiscaal 
beleid. Over het algemeen is er lof voor de hervormingen op het gebied van 
de sociale zekerheid en de zorg. Maar er zijn ook waarschuwingen. Zo zal, 
als er niet wordt ingegrepen, ‘de awbz de wao van de eenentwintigste eeuw 
worden’, aldus Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink.

Sommige hervormingsagenda’s hadden het buitengewoon lastig om 
over de schaduw van de tijdgeest heen te springen. Afgaande op die stem-
ming heeft Nederland bijvoorbeeld te maken met ‘massa-immigratie die 
Nederland overspoelt’. De bijdrage van Han Entzinger laat zien hoezeer 
beeld en werkelijkheid elkaar op dit terrein in de weg zitten. ‘De feiten 
geven nauwelijks aanleiding voor termen als “massa-immigratie”.’

De bijdrage van Jan Paul van Soest laat zien hoezeer zijns inziens de 
noeste inspanningen van Van Geel en Jacqueline Cramer welhaast in on-
vruchtbare bodem moesten landen: ‘Het verhaal van het milieubeleid 
door de achtereenvolgende kabinetten-Balkenende begint op de dag die 
Nederland diep schokte, 6 mei 2002, de dag dat Pim Fortuyn werd ver-
moord. Alleen al door die daad, door een dieren- en milieuactivist, was het 
ondenkbaar dat het milieubeleid in de periode daarna een hoge vlucht zou 
nemen.’

* * *
In het vierde deel blikken we terug met twee ministers en een staatsse-
cretaris die in de Balkenende-jaren uitvoering hebben gegeven aan de 
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hervormingsagenda: Ernst Hirsch Ballin, Aart Jan de Geus en Pieter van 
Geel. Afgaande op hun analyse zal het steeds moeilijker én noodzakelijker 
worden om goed vooruit te kijken op basis van beginselpolitiek, en per-
spectief te bieden. De wijze waarop bijvoorbeeld de aanbevelingen van de 
commissie-Bakker, over de inrichting en toerusting voor de arbeidsmarkt 
in 2020-2030, zijn genegeerd, is hiervoor tekenend. Hirsch Ballin: ‘Voor 
mensen met een kortetermijnoriëntatie in de politiek was dat een oninte-
ressant document. Je kon er niet in de krantenkoppen van de volgende dag 
of in de tweets van dezelfde dag furore mee maken. Dit soort onderwerpen 
vergen politieke moed om door te pakken.’

Maar als deze uitgave één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat vooral 
deze langetermijnoriëntaties de politiek en samenleving vooruit hebben 
geholpen. Het is mij een waar genoegen geweest om samen met weten-
schappers, politici, collega’s en redactieleden van Christen Democratische 
Verkenningen een bijdrage te hebben mogen leveren aan het voltrekken en 
op schrift stellen van die vooruitstrevende denkbewegingen.

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen

Vertrek redactiesecretaris Jan Prij

Jan Prij vertrekt bij cdv. Achter die korte mededeling gaat een ingrijpende 
verandering schuil.

Drs. J. Prij, onze onvolprezen redactiesecretaris, heeft besloten zich 
anders, op werk buiten het Wetenschappelijk Instituut voor het cda te 
 oriënteren. Dat zal ook Christen Democratische Verkenningen niet onbe-
roerd laten. Als redactiesecretaris sinds 2002 heeft Jan – een intellectuele 
duizendpoot: econoom, filosoof, lekenpreker, scribent – een groot stempel 
gezet op ons blad. Verschillende, veelgeprezen themanummers kwamen 
onder zijn handen tot stand, aan andere uitgaven werkte hij mee op een 
manier waaraan zich de goede redactiesecretaris laat herkennen. Dat cdv 

geworden is tot een gerespecteerd, veelgelezen politiek tijdschrift is niet in 
de laatste plaats aan Jan Prij te danken.

De redactie wil Jan bedanken en hem alle goeds voor de toekomst toe-
wensen. Wij gaan zonder hem door.

Jan Schinkelshoek, voorzitter van de redactie van Christen Democratische 
Verkenningen
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door Corien Jonker

De auteur is voormalig lid van de cda-Tweede 
Kamerfractie, met als portefeuille homo-emanci-
patie.

Orthodox-protestantse scholen moeten 
homoseksuele docenten accepteren [ 1 ]

Ja, discriminatie ligt op de loer

‘die, gelet op het doel van de instelling, no-
dig zijn voor de verwezenlijking van haar 
grondslag, waarbij deze eisen niet mogen 
leiden tot onderscheid op grond van het 
enkele feit van […] hetero- of homoseksuele 
gerichtheid’ (Artikel 5.2 awgb). 

Daarnaast geldt vanuit artikel 1 van onze 
Grondwet dat tussen de grondrechten be-
scherming tegen discriminatie op grond van 
homoseksualiteit enerzijds en bescherming 
op basis van godsdienst anderzijds er geen 
rangorde bestaat. Dit is echter wel het cen-
trale punt waarover deze discussie gaat. De 
vraag die in dezen voorligt, is waar de grens 
ligt tussen gelegitimeerd onderscheid en 
discriminatie? De praktijk slaat door naar 
discriminatie.

De discussie in dezen wordt bepaald door 
de woorden ‘het enkele feit dat’. Dit verbiedt 
onderscheid op grond van het enkele feit dat 
iemand homoseksueel is of een homoseksu-
ele relatie heeft. Sommige orthodox-protes-
tantse scholen doen dat wel, zo is mij tijdens 
gesprekken met deze scholen duidelijk 
geworden. Mijns inziens treden zij hiermee 
buiten de wet. Op basis van jurisprudentie 
kan ik deze conclusie helaas (nog) niet trek-
ken. Was het maar waar dat de betreffende 
scholen het lef hadden om de rechter om een 
uitspraak te vragen. Dat zou zowel de homo-

Er bestaat binnen het cda angst om open te 
discussiëren over de extreme standpunten 
binnen het orthodox-protestants onderwijs. 
Oogluikend wordt toegestaan dat orthodox-
protestantse scholen homoseksuele docen-
ten weigeren als werknemer. Is het soms zo 
dat het cda stiekem vindt dat er een rang-
orde bestaat in discriminatiegronden? Ik 
vraag u na te denken welke commotie zou 
ontstaan als islamitische scholen deze do-
centen zouden weigeren.

Ja, orthodox-protestantse scholen moe-
ten homoseksuele docenten accepteren. Ik 
heb daarvoor drie argumenten. In de eerste 
plaats omdat deze scholen onze Algemene 
wet gelijke behandeling (awgb) ruimer in-
terpreteren dan bedoeld en deze interprete-
ren als zou het wettelijk zijn toegestaan een 
persoon vanwege zijn seksuele oriëntatie uit 
te sluiten.

Scholen hebben volgens onze Algemene 
wet gelijke behandeling de vrijheid eisen te 
stellen voor de vervulling van een functie 
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seksuele leerkracht als de school een zui-
verder bescherming bieden zoals bedoeld 
volgens de wet.

* * *
Mijn tweede argument is dat voor mij de 
Bijbel dient te worden uitgelegd in de he-
dendaagse maatschappelijke context. Paus 

Benedictus xvi sprak in zijn kerstrede 2009 
uit dat er maar één natuurlijke orde is en dat 
dat die is van man en vrouw. Dit stemt mij 
als katholiek triest. Tegelijkertijd is dit ook 
het beginsel waarom orthodox-protestantse 
scholen vinden dat (samenwonende) homo-
seksuele leraren strijdig zijn met de grond-
slag van de school. Voor mij staan religie 
en spiritualiteit voor acceptatie, voor het 
beschermen van het andere en niet voor het 
veroordelen daarvan.

In de oorsprong van de kerk werd homo-
filie gezien als straf voor goddeloosheid en 
helaas wordt ook nu nog algemeen verspreid 
dat het een neurose is waar men van kan 
genezen. Er zijn passages in de Bijbel die 
deze mening verkondigen. Als je dan uitgaat 
van het principe dat de Schrift het gezag is 
stel je dit niet ter discussie. In zijn rede is de 
paus loyaal aan de traditie en gaat hij ervan 
uit dat de openbaring beëindigd is na de 
verkondiging door de apostelen. Hier sta ik 
niet achter. Voor mij staat de Schepper voor 
veelvormigheid die wij niet mogen inper-
ken. Het Hebreeuwse woord heil betekent 
ruimte. Laten we die elkaar vooral gunnen.

Voor mij dienen gelovigen en daarmee 
zeker het bijzonder onderwijs in staat te 
zijn de geschriften zo uit te leggen dat het 
aansluit bij mensen in de moderne wereld. 

Deze wereld is veelkleurig. Dit vraagt om het 
uitdragen van inclusiviteit.

Een derde argument ligt in het feit dat 
men binnen het Nederlands onderwijs apert 
onvoldoende doordrongen is van de inci-
denten die binnen de scholen plaatsvinden 
rond homoseksualiteit. Dit vraagt om actieve 
steun en acceptatie in plaats van uitsluiting.

In Nederland is één op de tien mensen 
homoseksueel, lesbisch, biseksueel of 
transgender. Er is geen reden aan te nemen 
dat deze verhouding anders ligt binnen 
de leerlingenpopulatie in het (bijzonder) 
onderwijs. Uit onderzoek door de Inspectie 
voor het Onderwijs blijkt dat het droevig 
gesteld is met de tolerantie en inlevings-
vermogen binnen de scholen voor het 
voortgezet onderwijs. Zo heeft een derde 
van de onderzochte scholen te maken met 
incidenten rond homoseksualiteit. Bijna 
de helft van de onderzochte scholen heeft 
geen uitnodigend klimaat over het openlijk 
kunnen bespreken van homoseksualiteit. En 
een ruime meerderheid heeft geen expliciet 
beleid ten aanzien van preventie en curatie 
van incidenten waarbij homoseksualiteit en 
seksuele weerbaarheid een rol spelen.

Betekent dit niet dat wij gezamenlijk een 
enorm maatschappelijk probleem hebben en 
dat er behoefte is aan beter zichtbare en voel-
bare ondersteuning vanuit de samenleving 
voor diversiteit en daarmee vanuit scholen 
op verschillende grondslagen in de stimule-
ring van homoacceptatie? De impliciete en 
expliciete boodschap van het stilzwijgend 
toestaan dat homoseksuele leraren uitgeslo-
ten en ontslagen worden draagt zeker niet bij 
aan de acceptatie van homoseksuelen en ook 
niet aan de persoonlijke ontwikkeling van 
homoseksuele medeleerlingen.

Het gaat mij om de totale boodschap die 
wij als cda uitdragen over ‘het mogen zijn’ 
van een grote groep mensen in onze samen-
leving.

Incidenten vragen om actieve 
steun en acceptatie in plaats 
van uitsluiting
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door Bas Hengstmengel

De auteur is ondernemer en gastdocent en -onder-
zoeker aan de faculteiten Wijsbegeerte en Rechts-
geleerdheid van de Erasmus Universiteit Rotter-
dam. Hij doceert onder meer ‘Recht en religie’.

Orthodox-protestantse scholen moeten 
homoseksuele docenten accepteren [ 2 ]

Nee, daarmee help je het bijzonder 
onderwijs om zeep

In Nederland kennen we het unieke stelsel 
van het bijzonder onderwijs. Het (confes-
sionele) bijzonder onderwijs is bijzonder 
omdat het op basis van een specifieke le-
vensbeschouwing is georganiseerd en zich 
op daarvoor wezenlijke punten mag onder-
scheiden, ook tegen meerderheidsopvattin-
gen in. Daarbij geldt: de school is niet van de 
staat, maar van de ouders. Ouders hebben de 
vrijheid voor hun kinderen een school te kie-
zen die uitdraagt wat zij het meest wezenlijk 
achten voor opvoeding en scholing. De over-
heid heeft daarbij de externe toets van deug-
delijkheidseisen (christelijke scholen scoren 
doorgaans heel goed). Tot de vrijheid van het 
bijzonder onderwijs behoort logischerwijze 
ook de vrijheid om, binnen de grenzen van 
deugdelijkheid, zelf te bepalen wat van be-
lang is voor de levensbeschouwing, anders 
zou het bijzondere karakter een illusie zijn.

Omdat opvattingen over seksualiteit en 
relatievormen veelal een wezenlijk onder-
deel uitmaken van een levensbeschouwing, 

kleuren deze opvattingen de identiteit van 
de school. Uiteraard mag van scholen wor-
den gevraagd dat ze deze identiteit expliciet 
onder woorden brengen en dat ze conse-
quent optreden, bijvoorbeeld in het perso-
neelsbeleid.

Burgers van Nederland hebben het recht 
om op godsdienstige gronden van opvat-
ting zijn dat mensen met een homoseksuele 
geaardheid in seksuele onthouding zouden 
moeten leven. Wanneer ouders met deze 
opvatting vervolgens de vrijheid hebben om 
zich in een school van bijzonder onderwijs 
te organiseren, zou het ridicuul zijn van 
hen te vragen een docent in dienst te nemen 
die een homoseksuele relatie onderhoudt. 
Een orthodoxe moskee hoeft geen vrouw 
als imam te kiezen, een vrouwenvereniging 
hoeft geen man als lid te accepteren, een 
koor mag iemand weigeren die niet kan 
zingen en een club van roodharigen mag een 
brunette weren.

* * *
De keuze voor een docentschap in het bij-
zonder onderwijs betekent – zoals bij vrijwel 
iedere beroepskeuze – dat keuzevrijheden 
op andere vlakken worden ingeperkt. Ie-
mand die in het bijzonder onderwijs gaat 
werken en tekent voor de grondslag van een 
school wordt geacht zich bewust te zijn van 
zijn of haar verantwoordelijkheid in het uit-
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dragen van de identiteit van de school. Het 
gaat daarbij niet om de opvattingen in het 
diepst van iemands gedachten, maar om wat 
naar buiten toe blijkt uit spreken en hande-
len. Zo gaat het niet om de seksuele gericht-
heid als zodanig, maar om de levensstijl.

Het onderscheid dat wel wordt gemaakt 
tussen een privé-levensstijl en het optreden 
in werkverband is niet doorslaggevend. Er 
zijn nu eenmaal functies waarin de levens-
stijl van een persoon onlosmakelijk verbon-
den is met het functioneren als werknemer 
of ambtenaar. In het bijzonder onderwijs 
staat naast kennisoverdracht bij uitstek het 
overdragen en voorleven van een levensstijl 
centraal. Dat gaat verder dan de godsdienst-
les. In het bijzonder onderwijs is de functie 

van docent zo verweven met de identiteit 
van de school dat er bijzondere eisen mogen 
worden gesteld aan zijn woorden en daden, 
ook buiten het klaslokaal. Hij zal op geloof-
waardige wijze de identiteit van de school 
moeten kunnen uitdragen.

De morele eis dat op respectvolle wijze 
met personen met een homoseksuele ge-
richtheid wordt omgegaan, doet niets af aan 
het recht dat schoolbesturen hebben om 
vanuit hun grondslag en functie-eisen een 
homoseksuele relatie af te keuren en daaruit 
arbeidsrechtelijke consequenties te trekken. 
Dat kan pijn doen en persoonlijke dilem-
ma’s opleveren, maar dat is nu juist kenmer-
kend voor een grondrechtenbotsing.

Een dergelijke botsing kan met zich bren-
gen dat de werkingssfeer van het ene grond-
recht beperkt wordt door die van het andere. 

Dit geeft dikwijls aanleiding tot groot on-
genoegen bij diegenen die op ideologische 
gronden nu juist het ene grondrecht be-
langrijker vinden dan het andere. Zo wordt 
de antidiscriminatiebepaling van artikel 1 
van de Grondwet ten onrechte nogal eens 
als ‘superartikel’ beschouwd, ten koste van 
bijvoorbeeld de vrijheden van godsdienst 
(artikel 6) of onderwijs (artikel 23). Geen en-
kel grondrecht is echter absoluut; het komt 
aan op een balans.

Zelfs in een zo progressief-ideologisch 
geladen wet als de Algemene wet gelijke be-
handeling (awgb) wordt hier rekening mee 
gehouden. Volgens de awgb mag een instel-
ling van bijzonder onderwijs eisen stellen 
die, gelet op het doel van de instelling, nodig 
zijn ‘voor de vervulling van een functie’ of 
‘voor de verwezenlijking van haar grond-
slag’. Ook volgens Europese regelgeving 
mag een instelling op godsdienstige grond-
slag van haar medewerkers ‘een houding van 
goede trouw en loyaliteit aan de grondslag 
van de organisatie’ verlangen.

De opvatting dat er rechten zijn die door 
eenieder, altijd, in iedere situatie, tegenover 
iedereen kunnen worden geclaimd, getuigt 
van rechtensimplisme. Het recht leeft im-
mers van belangenafweging en balans. Gelij-
kebehandelingswetgeving kan bijvoorbeeld 
nooit onverkort in iedere situatie gelden. 
Het gaat steeds om een afweging van legiti-
miteit, subsidiariteit en proportionaliteit. 
Het is dan ook niet onredelijk of in strijd met 
de wet dat een school van bijzonder onder-
wijs een docent weert die een homoseksuele 
relatie onderhoudt.

Een christendemocraat die scholen van 
bijzonder onderwijs feitelijk wil dwingen 
hun eigen karakter op te geven, helpt daar-
mee het bijzonder onderwijs om zeep. Zo 
iemand is, als christendemocraat, geen knip 
voor de neus waard. Wees liberaal, geef het 
bijzonder onderwijs de vrijheid!

De antidiscriminatiebepaling 
wordt ten onrechte als 
‘superartikel’ beschouwd



Het kabinet-Balkenende II in de Trêveszaal
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De memoires van de vroegere Franse president Charles de Gaulle 
(1959-1969) openen met de volgende krachtige zinnen: ‘Toute ma vie, je 
me suis fait une certaine idée de la France. Le sentiment me l’inspire aussi 
bien que la raison.’1 Historicus Piet de Rooy wijst in zijn prachtige Repu-
bliek van rivaliteiten op de afwezigheid van een dergelijke opvatting in de 
Nederlandse politieke cultuur: ‘“Een zeker idee over Nederland” is niet tot 
stand gekomen. Nederland is geen politiek idee geworden. Hooguit is het 
een gevoel.’ De Rooy verklaart die afwezigheid van ‘een zeker idee over Ne-
derland’ uit de lange Nederlandse traditie waarin niet zozeer de eenheid, 
maar de delen centraal stonden.2 Zoals Abraham Kuyper Nederlanders bij 
voorkeur zag als leden van een stedelijke, regionale of provinciale gemeen-
schap: slechts zo konden ze ‘Nederlander’ zijn.

Jan Peter Balkenende stond als minister-president in die traditie. Toen 
hij in 2002 aantrad als premier had hij ‘een zeker idee’ over de inrichting 
van de Nederlandse samenleving; hij lanceerde een revolutionaire her-

De calculerende burger voorbij

Pieter Jan Dijkman is hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen. 
Raymond Gradus is directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda.

De laatste decennia heeft de overheid haar legitimatie meer 
en meer ontleend aan het garanderen van economische 
groei en het waarborgen van de voorzieningen van de 
verzorgingsstaat. Nu die economische groei stokt, is het 
zaak om te zoeken naar nieuwe legitimiteitsbronnen. Dat 
biedt kansen voor het cda om zijn mensbeeld meer centraal te 
stellen. Een mensbeeld geeft richting in wat je wilt oproepen 
en bevestigen bij mensen. Wie als mensbeeld de homo 
economicus hanteert, roept in mensen de calculator wakker. 
Wie als mensbeeld hanteert dat mensen graag in vrede en 
fatsoen met anderen willen samenleven, roept ook dat in 
mensen wakker.

door Pieter Jan Dijkman & Raymond Gradus
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vormingsagenda. Maar dat idee vertaalde zich in een nadruk op de sa-
menleving en niet op de natiestaat, in een nadruk op burgers en niet op de 

overheid, in een nadruk op de delen 
en niet op de eenheid. Balkenende 
kwam, in de beste christendemocra-
tische traditie, op voor de vrijheid 
van mensen en hun samenlevings-
verbanden om hun leven naar eer en 
geweten in te richten, voor tradities 
en waarden en normen, en voor de 
cultuur en gebruiken van lokale en 
regionale gemeenschappen.

Dat was al wel gebleken uit Balkenendes essaybundel Anders en beter. 
Pleidooi voor een andere aanpak in de politiek vanuit een Christen-demo-
cratische visie op de samenleving, overheid en politiek uit 2002. De centrale 
boodschap: overheidstaken moesten worden overgeheveld naar het maat-
schappelijk middenveld en burgers. De ontmanteling van de nationale 
verzorgingsstaat, de vorming van nieuwe, lokale gemeenschappen, ruimte 
bieden aan particuliere initiatieven en creativiteit, de waarden en normen 
– ze vormden eigenlijk al sinds 1984, toen Balkenende stafmedewerker van 
het Wetenschappelijk Instituut voor het cda werd, een constante in zijn 
missie. Zo dienden ziekenhuizen, maatschappelijke zorginstellingen en 
scholen niet meer centraal te worden aangestuurd vanuit Den Haag. De 
overheid zou moeten volstaan met kwaliteitseisen, waarbij organisatie en 
inrichting aan de instellingen zelf werd overgelaten.3 Het was een eigen-
tijdse invulling van de christendemocratische notie dat de school van de 
ouders was en dat ziekenhuizen ooit waren opgezet door verenigingen van 
barmhartigheid.

Een paar maanden na de presentatie van Anders en beter werd Balkenen-
de premier. Hij bleef het ruim acht jaar. Na de verkiezingsnederlaag van 
het cda in juni 2010 kondigde hij zijn vertrek uit de landelijke politiek aan. 
Daarmee is een tijdperk afgesloten. Dat roept de vraag op: is het ‘hervor-
mingsproject’ van de generatie-Balkenende gerealiseerd? Ligt Nederland 
er in 2010 bij zoals in 2002 werd gewenst? Wat is, kortom, de balans van 
acht jaren kabinetten-Balkenende?

Legitimiteitscrisis

Het eerste kabinet-Balkenende trad aan in een tumultueuze en onrustige 
periode in de Nederlandse samenleving. Het is inmiddels bijna een cliché 
geworden: Nederland was, net als andere Europese landen, in verwarring. 

Balkenende kwam in de 
beste christendemocratische 
traditie op voor de vrijheid 
van mensen en hun 
samenlevingsverbanden
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Sinds de verkiezingen van 2002, waar Balkenende het cda in het centrum 
van de macht bracht, lijkt Nederland zelfs een politieke stroming rijker: 
het populisme. In 2002 was het de Lijst Pim Fortuyn die het massale onge-
noegen in de samenleving vertolkte, nu is het Wilders met zijn pvv.

Hoe anders was het in de jaren negentig. Nederland leek het toonbeeld 
van stabiliteit en ons poldermodel werd een exportproduct. Op mondiale 
schaal hetzelfde beeld: het communisme was ontmanteld, de vs leken 
machtiger dan ooit, China moderniseerde, Afrikaanse landen probeerden 
de draai naar een moderne democratie te maken, de apartheidswetten in 
Zuid-Afrika werden afgeschaft.

Na de millenniumwisseling veranderde dat beeld van stabiliteit dras-
tisch. De twee grote sociale kwesties van deze tijd dienden zich aan. De eer-
ste is van sociaaleconomische aard: de houdbaarheid van de verzorgings-
staat en de kwaliteit van de publieke dienstverlening in een vergrijzende 
samenleving. De tweede van meer sociaal-culturele aard: de integratie van 
religieuze minderheidsgroeperingen en de vraag naar de gedeelde waar-
den in de samenleving. De groei van het populisme lijkt met deze kwesties 
samen te hangen. Populisten en hun aanhangers hebben immers als credo: 
‘houden wat je hebt’. Dat geldt voor de arrangementen van de verzorgings-

staat, het geldt evenzeer voor de 
culturele eigenheid.

Ab Klink en Lans Bovenberg wij-
zen er terecht op dat dit ongemak in 
de samenleving alles te maken heeft 
met een politieke legitimiteitscri-
sis.4 Nog niet zo heel lang geleden 
had de overheid een zeker natuur-

lijk gezag, al dan niet met religieuze noties ondersteund. Maar de laatste 
decennia heeft de overheid haar legitimatie meer en meer ontleend aan 
enerzijds het garanderen van economische groei en koopkracht en ander-
zijds aan het waarborgen van de voorzieningen van de verzorgingsstaat.

Dat blijkt wel uit de twee laatste politieke verkiezingscampagnes. Par-
tijen die economische groei konden claimen, maken goede kans op winst 
bij de verkiezingen. In 2006 wist het cda op die manier de verkiezingen 
te winnen; de bezuinigingsmaatregelen van het voormalige kabinet-
Balkenende ii begonnen hun vruchten af te werpen en de economie begon 
– juist op tijd – aan te trekken. In 2010 bleek uit economische rekenmodel-
len, zoals van PvdA-economen Vermeend en Van der Ploeg, dat het vvd-
verkiezingsprogramma tot de hoogste economische groei zou leiden.

De Duitse filosoof Habermas heeft in zijn veelgeciteerde Theorie des 
kommunikativen Handelns opgemerkt dat er een onoplosbaar spannings-

Partijen die economische 
groei kunnen claimen, maken 
goede kans op winst bij de 
verkiezingen
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veld bestaat tussen kapitalisme en democratie. In het kapitalistische sy-
steem handelen burgers uit eigenbelang. Een democratisch bestel biedt 
burgers de gelegenheid om, via verkiezingen en inspraakprocedures, zo 
veel mogelijk recht te doen aan het algemeen belang. In de hoogtijdagen 
van de verzorgingsstaat is dit spanningsveld op zichzelf niet zo’n pro-
bleem. Het welvaartsniveau en de sociale zekerheid verbloemden de fun-
damentele kritiek die mogelijk is op het kapitalisme. En de vaste arrange-
menten van de verzorgingsstaat compenseerden een, als zodanig ervaren, 
gebrek aan democratische inspraak.5 Met die intrinsieke spanning tussen 
kapitalisme en democratie viel in de praktijk dus wel te leven.

Maar wat nu als economische groei niet meer vanzelfsprekend is? Als de 
verworvenheden van de verzorgingsstaat onder druk komen te staan? Als 
de vergrijzing leidt tot schaarste aan geschoold personeel in belangrijke 
sectoren als de zorg en het onderwijs, tot extra kosten en tot een druk op de 
aow, de pensioenvoorziening en de zorgsector? In dat geval kan de over-
heid haar legitimatie niet meer uitsluitend ontlenen aan het garanderen 
van economische groei.

‘De burger aan zet’

De kracht van de kabinetten-Balkenende was dat ze op zoek gingen naar 
nieuwe legitimatiebronnen voor de overheid.6 De verhouding tussen staat 
en samenleving werd op een nieuwe leest geschoeid. Sleutelbegrippen 
daarbij waren de verantwoordelijke samenleving, de activerende over-
heid en vraagsturing. ‘De burger centraal’, ‘de verantwoordelijkheid van 
mensen zelf ’, ‘het primaat van de samenleving’, ‘de burger is aan zet’: het 
waren dit soort bewoordingen waarmee de regering burgers probeerde te 
activeren. Opdat burgers zelf de schouders zetten onder het opknappen 
van probleemwijken, zich inzetten voor leefbare en veilige buurten, voor 
sneeuwvrije stoepen, zich verantwoordelijk weten voor de zorg voor een 
familielid of buurman en voor de integratie van nieuwe Nederlanders.

Deze agenda heeft tot aantoonbare successen geleid. Op het terrein 
van de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt is er forse winst bereikt met 
bijvoorbeeld de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia). Er 
zijn na acht jaren kabinetten-Balkenende veel meer en betere prikkels 
om arbeidsongeschiktheid te voorkomen en na een periode van arbeids-
ongeschiktheid weer aan het werk te gaan, zoals Philip de Jong in dit 
cdv-nummer aantoont.7 En wat betreft de civil society is er aanzienlijke 
vooruitgang geboekt in de gezondheidszorg met het nieuwe verzeke-
ringsstelsel en de liberalisering aan de aanbodkant van de curatieve zorg. 
De hervormingsagenda voor de zorg die het eerste kabinet-Balkenende in 
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2002 inzette, was achteraf gezien de enig juiste om de maatschappelijke 
onvrede over de zorg, zoals Pim Fortuyn die verwoordde, het hoofd te bie-
den, schrijven Wim Groot en Henriëtte Maassen van den Brink. Rond de 
eeuwwisseling zorgden wachtlijsten voor veel ergernis, nu zijn ze vrijwel 
geheel verdwenen.8

Tegelijk heeft de overheid die burgers en het middenveld wil activeren 
wel haar grenzen. Marcel Ham en Imrat Verhoeven wijzen er in de recent 
verschenen bundel Brave burgers gezocht op dat gemakkelijk de indruk 
van een nieuwe maakbaarheid kan worden gewekt, waarbij deze keer niet 
de overheid, maar de burger de samenleving moet verbeteren. Volgens 
hen zou de activerende overheid twee problemen kunnen creëren: ‘morele 
blindheid’ en ‘instrumentele verdringing’.

Morele blindheid ontstaat door de verwachtingen die de overheid schept 
over wie goede burgers zijn. ‘Goede burgers zijn brave burgers die voldoen 
aan de door de overheid geconstrueerde ideaalbeelden van wenselijk ge-
drag in de publieke sfeer en van wenselijk gedrag in het privéleven met 
effecten voor de publieke zaak’; zij die zich inzetten voor de achterstands-
wijk, zij die de stoep sneeuwvrij maken. Door deze invulling van burger-
schap kan een overheid geen of te weinig oog hebben voor vormen van bur-
gerschap die zich hieraan onttrekken.9 Terecht wordt van mensen steeds 
meer zelfredzaamheid verwacht. Maar hierdoor ontstaat wel een nieuwe 
sociale kwestie: de groep die in deze complexe samenleving wel meedoet en 
de groep die niet meedoet. Wat te doen met burgers die geen verantwoorde-
lijkheid kunnen of willen nemen voor het publieke wel en wee?

Dezelfde vraag kan aan organisaties uit het maatschappelijk midden-
veld worden gesteld. Wat te doen met woningcorporaties die hun sociale 
taak hebben verruild voor risicovolle projecten met hoge bonussen voor de 
leidinggevenden? Balkenende zelf was bij zijn aantreden in 2002 optimis-
tisch over het revitaliseren van het maatschappelijk middenveld. Maar de 
werkelijkheid is wel weerbarstig, constateert hij nu. ‘Het functioneren van 
de civil society noopt ons absoluut tot nadere reflectie.’10

De activerende overheid zou nog een tweede probleem kunnen creëren: 
instrumentele verdringing. Een overheid die zich actief bezighoudt met 
thema’s als burgerschap en maatschappelijk verantwoord ondernemen zal 
in de praktijk al snel instrumenteel aan het werk willen gaan. Als burgers 
en maatschappelijke organisaties overheidsinterventies als al te dwingend 
ervaren, dan zal dat niet bijdragen aan de intrinsieke motivatie om zich 
in te zetten voor de publieke zaak.11 Een al te ‘gulzige overheid’ zou zelfs 
wel eens averechts kunnen werken en het ‘goede burgerschap’ of het maat-
schappelijke verantwoord ondernemen kunnen verdringen. Het plaatst 
ons voor een boeiend dilemma: enerzijds mag bestuurlijke bescheiden-
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heid worden gevraagd, anderzijds wordt het gedrag van politici in onze 
mediacratie uitvergroot en hebben zij een belangrijke voorbeeldfunctie. 
Een oplossing zou zijn om juist in het uitdragen van waarden explicieter 
te zijn, en tegelijk meer bescheidenheid aan de dag te leggen in de instru-

mentaliteit van het bestuur. Helaas 
zien we de afgelopen jaren het om-
gekeerde.12

Inmiddels is een nieuw kabinet 
aangetreden. Het kabinet-Rutte-
Verhagen lijkt op papier in zekere 
zin een trendbreuk te vormen met 

de kabinetten-Balkenende als het gaat om het bevorderen van burgerschap 
en het vitaliseren van de civil society. Thema’s als burgerschap, waarden en 
normen, en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn van de poli-
tieke agenda verdwenen.

Dat neemt niet weg dat hier nog grote uitdagingen liggen. Zo bestaat 
er onduidelijkheid en verwarring over de vraag wat de samenleving kan 
doen en wat de overheid moet doen.13 Er is bijvoorbeeld een sterke roep om 
scholen ter verantwoording te roepen en hen verplichte leerlingvolgsyste-
men en uniforme toetsen op te leggen. Daarmee lijkt de professionaliteit 
en de verantwoordelijkheid van de school te worden uitgehold. Verdere 
bezinning op dit thema is nodig om grensvervaging tussen het domein van 
maatschappelijke organisaties en van de overheid te voorkomen.

Toekomstagenda

Het cda is na de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni in een nieuwe fase 
beland. Hoe nu verder? Uit de analyse in dit cdv-nummer van de hervor-
mingsagenda en het beleid van de kabinetten-Balkenende dienen zich, 
bijna als vanzelf, lessen aan voor de toekomst. Wat zijn nu de contouren 
van een christendemocratische toekomstagenda? Hoe kan het cda, met 
moed en overtuigingskracht, een onderscheidend antwoord op de grote 
uitdagingen van deze tijd geven?

Een van de grote uitdagingen ligt onmiskenbaar in wat de sociaal-
culturele crisis wordt genoemd. De globalisering, met ontwikkelingen als 
immigratie en individualisering, hebben het vertrouwen van burgers in 
instituties en in elkaar aangetast. Dat wantrouwen moet serieus worden 
genomen. De waarden waar partijen als de pvv op hameren, zoals leefbaar-
heid en veiligheid, zijn zo diep verbonden met het eigene van mensen dat 
ze niet genegeerd mogen worden. Tegelijk wil het cda zich onderscheiden 
van partijen die opkomend wantrouwen benutten voor eigen gewin of zelfs 

Thema’s als burgerschap en 
waarden en normen zijn van 
de politieke agenda verdwenen
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aanwakkeren. Wij gaan uit van een samenleving die gebaseerd is op ver-
trouwen, op het vertrouwen dat mensen hun verantwoordelijkheid nemen 
waarvoor ze ook de ruimte krijgen.

In een vitale samenleving wordt voortdurend gezocht naar het even-
wicht tussen waardediversiteit en individuele ontplooiing enerzijds en 
een zekere culturele eigenheid en samenhang anderzijds. Noties als pluri-
formiteit en diversiteit zijn altijd nauw verbonden geweest met het chris-
tendemocratische gedachtegoed. Het te eenzijdig leggen van de klemtoon 
op de nationale identiteit onttrekt de waarde van diversiteit aan het oog 
en leidt tot desintegratie. De Amerikaanse hoogleraar Amy Chua heeft er 
terecht, op basis van de geschiedenis, op gewezen dat het aanvaarden van 
diversiteit het geheim is van een bloeiende en succesvolle samenleving. 
Intolerantie leidt daarentegen tot verval en sociale versplintering.14 Tege-
lijk blijft het noodzakelijk om steeds met elkaar in dialoog te zijn over de 
gedeelde waarden van de Nederlandse burgers.

Het is de verdienste van Balkenende dat hij op een beslissend moment 
het thema waarden en normen op de agenda heeft gezet. Maar het heeft 
onvoldoende vervolg gekregen.15 Een volgende generatie cda-politici moet 
zijn initiatief in nieuwe termen vertalen: niet moraliserend en zich uitstrek-
kend tot buiten het beperkte bereik van het burgermansfatsoen. Christen-
democraten onderkennen de rol van het maatschappelijk middenveld voor 
het overdragen van normen en waarden. In verenigingen, scholen, gezin-
nen, kerken en buurten worden mensen gevormd tot weerbare burgers en 
daarmee vormen deze instituties leerscholen voor burgerschap.

De tweede grote uitdaging ligt in de sociaaleconomische crisis: de 
houdbaarheid van de overheidsfinanciën en de arrangementen van de 
verzorgingsstaat. De overheid kan in deze tijd haar legitimiteit niet meer 
alleen ontlenen aan het garanderen van economische groei en het waar-

borgen van de voorzieningen van 
de verzorgingsstaat. Noties als ‘de 
verantwoordelijke samenleving’ 
blijven actueel.

Daarbij moet tegelijk wel een 
christendemocratisch kernbegrip 
als menselijke waardigheid, of de 
menselijke maat, centraal staan. 

Van burgers wordt terecht steeds meer zelfredzaamheid verwacht. Maar 
de samenleving wordt ook steeds complexer. Vanuit de christendemocra-
tische en christelijk-sociale traditie is het een plicht om mensen te helpen 
die niet voor zichzelf kunnen opkomen. De hulpbehoevende mag niet wor-
den bedolven onder allerlei abstracte structuren en koepelorganisaties die 

De hulpbehoevende mag 
niet worden bedolven onder 
allerlei abstracte structuren en 
koepelorganisaties
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ze niet begrijpen. Er moet recht gedaan worden aan mensen, ongeacht hun 
prestaties of verdiensten voor de samenleving.16

Menselijke waardigheid betekent eveneens perspectief bieden aan 
mensen om hun talenten te ontplooien. Bestaande arbeidsmarktinstituties 
zoals beloningsprofielen, de duur van de ww en het ontslagrecht beletten 
oudere werknemers hun talenten te ontplooien. Het is goed als deze insti-
tuties worden gemoderniseerd. Maar het is daarbij wel van groot belang 
om oudere werknemers ook perspectief op arbeid te geven. cnv-voorzitter 
Jaap Smit zei onlangs treffend dat hij niet zozeer over verworven rechten 
wil praten, maar de waarde van het perspectief op werk centraal willen 
stellen.17 De noodzaak daarvan wordt onderstreept als we beseffen dat als 
gevolg van de vergrijzing de groei van de arbeidsparticipatie, die we de 
afgelopen jaren hebben gezien, tot stilstand komt, terwijl in de verpleeg-
zorg, het onderwijs en de politie in toenemende mate mensenhanden no-
dig zijn. Het is onze dure plicht, willen we ontwrichting in de samenleving 
voorkomen, om met oplossingen – zoals immigratie, meer scholing of een 
vitaliteitsregeling – te komen die verder gaan dan het mantra van ‘12.000 
extra verplegers’.

Een derde grote uitdaging ligt in het thema duurzaamheid en de over-
gang naar een duurzame economie. Duurzaamheid kan op allerlei ter-
reinen een verbindende schakel vormen tussen de morele agenda en de 
economische agenda.18 De ecologische crisis hangt sterk samen met de 
huidige financieel-economische crisis, zo wordt door velen aangegeven. 
De grootste uitdaging zal zijn om te komen tot een duurzame economi-
sche groei en een klimaatbestendig beleid. In een christendemocratische 
visie moeten overheid, bedrijfsleven en samenleving elkaar versterken op 
basis van gelijkwaardigheid, en niet vanuit een sterke afhankelijkheidsre-
latie. Een ‘duurzame visie’ is nodig op claims op de openbare ruimte. Zo is 
het landelijk gebied nodig omwille van natuur, landschap, biodiversiteit 
en voedselzekerheid, maar ook om de rust en openheid te behouden voor 
mensen uit het landelijk gebied en uit de stad. De schaarse ruimte kan 
optimaal benut worden door een meer integrale benadering.19 Uiteraard 
is het van belang om duurzaamheid en de overgang naar een duurzame 
economie in internationaal perspectief te bezien. Nederland is geen eiland. 
Een open houding en een internationale coördinatie zijn gewenst.

Ideeënpartij

Goede politiek beweegt zich altijd in het spanningsveld van enerzijds het 
hoge ideaal vasthouden, en aan de andere kant compromissen sluiten en 
kansen pakken. Dat betekent wel dat politiek altijd een langetermijnoriën-
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tatie moet hebben, een stip aan de horizon moet durven zetten. Van daaruit 
wil het cda een appel doen op mensen.

Govert Buijs hield onlangs, tijdens een bijeenkomst van het cdja en het 
Wetenschappelijk Instituut voor het cda, de aanwezige cda’ers een spie-
gel voor. ‘Vanaf nu zijn we niet meer een machtspartij op zoek naar ideeën, 
maar een ideeënpartij op zoek naar macht’, zei hij. Buijs riep op om het 
politieke primaat te verleggen van het kabinet naar de partij en de fractie, 
en daarbij het christendemocratisch mensbeeld weer centraal te stellen. 
Ons mensbeeld vormt de basis voor het appel dat je doet op mensen. Een 
mensbeeld geeft richting in wat je wilt oproepen en bevestigen bij men-
sen. ‘Wie de homo economicus als mensbeeld hanteert, roept in mensen de 
calculator wakker – tot op zekere hoogte. Wie als mensbeeld hanteert dat 

mensen graag in vrede en fatsoen 
met anderen willen samenleven, 
roept ook dat in mensen wakker – 
tot op zekere hoogte.’20 De mens is 
en blijft beperkt. Maar het is al een 
oud heel inzicht dat in een politieke 
orde, een polis, mensen uit kunnen 

stijgen boven het niveau van puur overleven, en op zoek gaan naar morele 
betekenis, een gemeenschappelijk goed nastreven. Voor de christendemo-
cratie ligt daar een nobele opdracht. Zoals wijlen cda-minister Jan de Ko-
ning placht te zeggen: het cda ‘wil mensen een stapje verder laten sprin-
gen dan zij van nature geneigd zijn te doen’.

Uiteindelijk gaat het er niet om om mensen naar de mond te praten en 
de kleur van de gemiddelde burger aan te nemen, maar om een langeter-
mijnperspectief dat mensen verbindt en dat verder gaat dan de waan van 
de dag. Met die wetenschap zal de christendemocratie zichzelf hervinden 
en nieuwe wegen inslaan.

Het cda wil mensen een stapje 
verder laten springen dan zij 
van nature geneigd zijn te doen
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De nieuwe eeuw begon zo mooi. De millenniumbug, die niet kwam, 
leek het grootste probleem van een land dat in veel opzichten bijna klaar 
was. De tevredenheid met het tweede paarse kabinet was met 77 procent 
wel iets minder hoog dan in 1998 (80 procent), maar toch nog altijd heel 
hoog in vergelijking met eerdere kabinetten, in vergelijking met het 
buitenland en ook in vergelijking met de waardering in de jaren daarna. 
Nederland was niet klaar, zoals onverwacht bleek toen zich een aantal ram-
pen voltrok, die de burger het gevoel gaven dat de overheid toch minder 
alert en oplettend was dan altijd gedacht werd, ook door de overheid zelf 
trouwens. De cafébrand in Volendam en de vuurwerkramp in Enschede 
maakten veel indruk, meer dan het voor het publiek onzichtbare falen van 
het Nederlandse leger in Srebrenica of de herhaalde ruimingen van grote 
aantallen productiedieren uit angst voor de kans op zoönosen als bse.

Al vroeg in het nieuwe decennium ging het mis. Op de beurs barstte de 
informaticabubbel en Nina Brink werd het symbool van ondernemers die 
minder in hun bedrijf dan in de snelle winst geïnteresseerd waren. In de 
zorg leidde de beheersing van de kosten tot onaanvaardbare tekorten aan 
personeel en te lange wachtlijsten en -tijden. In de grote steden namen 

Geen gemakkelijke tijd

De auteur is sinds 1998 directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp).

De eerste tien jaren van deze eeuw kunnen gemakkelijk als 
rare jaren omschreven worden. Twee politieke moorden, twee 
recessies, twee periodes van hoogconjunctuur, vijf kabinetten 
van steeds wisselende samenstelling, een veelbesproken 
verlies van vertrouwen in de instituties van onze 
samenleving, tot aan de wetenschap en de rechterlijke macht 
toe. De toekomst is voor de meerderheid van de bevolking 
echter geen aantrekkelijk perspectief. Het onbehagen dat 
nu al tien jaar in onze samenleving gevoeld wordt, heeft 
misschien minder te maken met ontevredenheid over hoe het 
nu is dan met onzekerheid over waar het heen gaat.

door Paul Schnabel
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door de jarenlange toevloed van migranten de spanningen toe. In niet 
meer dan een kwarteeuw was het percentage niet-westerse allochtonen 
gestegen van niet veel meer dan één procent tot bijna tien procent. In de 
grote steden liep hun percentage op tot meer dan een derde van de bevol-
king. Met velen van hen ging het niet goed: geen werk, geen verbinding 
met de Nederlandse samenleving.

De economie stond al op het punt in een recessie over te gaan, toen op 
een stralende 11 september 2001 voor het oog van de wereld de aanslag op 
de Twin Towers in New York plaatsvond. In reactie daarop werd de islam in 
zijn meer fundamentele vorm niet alleen in Amerika als staatsvijand num-
mer één gezien, maar ook in Europa en dus ook in Nederland. De volgende 
aanslagen in Londen en Madrid bevestigden de noodzaak van uiterste 
waakzaamheid. De angst voor aanslagen leidde tot een obsessieve preoc-
cupatie met veiligheid. In de publieke ruimte werden overal de veiligheids-
maatregelen blijvend verscherpt en dat is in de jaren daarna alleen nog 
maar meer het geval geworden. De migranten uit Turkije, Marokko, Soma-
lië en Irak veranderden in de beeldvorming van gedaante. Wie eerst wer-
den gezien als moeizaam integrerende allochtonen werden nu gevreesd 
als moslims die weigeren zich aan de nieuwe samenleving aan te passen en 
mogelijk zelfs fundamenteel vijandig zouden kunnen staan tegenover de 
waarden en de normen van de westerse cultuur.

Het einde van Paars

Het tweede paarse kabinet leek langzaam en rustig tot de verkiezingen 
van mei 2002 uit te kunnen drijven. Voor een derde paars kabinet was 
geen draagvlak. Het elan van 1994 was verdwenen, men was in persoon 
en als partijen op elkaar uitgekeken. De vvd onder Hans Dijkstal dacht in 
2002 vanzelf de grootste partij te kunnen worden in een land dat jaren van 
hoogconjunctuur en snel stijgende inkomens beleefde. In de PvdA leek de 
wisseling van de wacht tussen Wim Kok en Ad Melkert zich in alle beslo-
tenheid te kunnen voltrekken. Het cda maakte zich in de oppositie niet al 
te veel illusies over een herstel van zijn vroegere machtspositie, zeker niet 
toen in de eerste opmaat naar de verkiezingen in september 2001 ruzie in 
de top van de partij uitbrak – toen leek zelfs de kans op een juniorpositie in 
een kabinet onder leiding van vvd of PvdA kleiner te worden.

Niet beschadigd in de strijd tussen partijvoorzitter Marnix van Rij en 
partijleider Jaap de Hoop Scheffer kwam het nog relatief jonge en buiten 
de eigen kring onbekende Kamerlid Jan Peter Balkenende naar voren als de 
nieuwe leider en lijsttrekker van het cda. Meer opzien baarde de gewezen 
Elsevier-columnist en ex-hoogleraar Pim Fortuyn als leider van eerst de 
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nationale pendant van de lokale Leefbaar-partijen en later van zijn eigen 
inderhaast opgerichte partij. In het gezelschap van verder toch wat kleur-
loze en ambtelijk overkomende lijsttrekkers was hij de paradijsvogel die 

de aandacht van de media wist te 
trekken. Dat had met zijn opval-
lende en welbewust in scène gezette 
verschijning te maken, maar ook 
met de luide toon waarop hij de 
door het zittende kabinet niet opge-
loste en nooit opgepakte problemen 
tot de ‘puinhopen van Paars’ wist te 

verklaren. Zijn onweerstaanbare opkomst werd vlak voor de verkiezingen 
gefnuikt in een moordaanslag, maar de partij met zijn naam werd met 26 
zetels na het verrassend succesvolle cda (43 zetels, tegen 29 in 1998) de 
grootste in de Tweede Kamer.

De moordaanslag van een dierenrechtenactivist op Pim Fortuyn was op 
zichzelf al een schokkende gebeurtenis in een land waar de laatste politie-
ke moord al meer dan driehonderd jaar geleden was, maar het leidde ook 
tot een maatschappelijke reactie die voor de gevestigde partijen en hun lei-
ders een nog veel grotere schok was. Een kennelijk al veel langer bestaande 
onderstroom van ontevredenheid, wantrouwen en woede brak door en 
werd tot een bovenstroom die het politieke landschap blijvend zou veran-
deren. Niet langer konden de gevestigde partijen zich als vanzelfsprekend 
als de vertegenwoordigers van het volk beschouwen. Met een variant op 
de ‘Wende’-leuze uit de laatste dagen van de ddr, ‘Wir sind das Volk’, kan 
gezegd worden dat de ‘hardwerkende Nederlander’ juist anders vertegen-
woordigd wilde worden dan door de zelfbenoemde elite van de traditionele 
politiek. In de jaren na 2000 is ook duidelijk geworden dat in de politiek 
de verzuiling definitief zijn einde heeft gevonden. Geen enkele partij kan 
nog rekenen op een substantiële vaste aanhang. Het onzekere lot dat D66 
van het begin af beschoren is geweest, is nu ook voor de ooit grote volks-
partijen werkelijkheid geworden. De kiezer steunt niet meer ‘zijn’ partij, 
hij schenkt zijn stem aan de persoon die hij op het beslissende moment 
het meest vertrouwt. Van een trouwe aanhanger is hij een wispelturige fan 
geworden. Ook de populairste politicus kan er niet meer van uitgaan dat de 
laatste verkiezingen een garantie voor toekomstig electoraal succes zijn.

Vier kabinetten-Balkenende

Het op 22 juli 2002 aangetreden kabinet-Balkenende i (cda, lpf, vvd), met 
‘Herstel van vertrouwen’ als kernthema en motto van het regeerakkoord, 

In het gezelschap van toch 
wat ambtelijk overkomende 
lijsttrekkers was Pim Fortuyn 
de paradijsvogel
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was alweer bijna gevallen toen de koningin op 17 september de troonrede 
uitsprak. Het was een meer dan gewoon bezorgde troonrede, waarin zowel 
het ‘debat over gedeelde normen’ werd geëntameerd als een pleidooi werd 
gehouden voor meer eigen verantwoordelijkheid van de burgers, ‘voor-
dat zij de blik op de overheid richten’. Veel heeft het kabinet van minder 
dan honderd dagen daar niet aan kunnen doen, al duurde het nog tot mei 
2003 voor het nieuwe kabinet-Balkenende ii (cda, vvd, D66) aantrad. Voor 
iedereen was toen zichtbaar en ook voelbaar dat de periode van hoogcon-
junctuur ten einde was. Nederland was in een diepe recessie beland, die tot 
2004 zou voortduren.

De recessie was niet alleen economisch. Ook in het land heerste een ge-
drukte en negatieve stemming. De tevredenheid met de regering daalde 
tot onder de 50 procent, voor Nederland een ongekend laag cijfer. Op bijna 
geen enkel gebied toonde de bevolking zich tevreden met het gevoerde 
beleid. Rampspoed achtervolgde het kabinet. Het lukte niet om een grond-
wetswijziging tot stand te brengen die Nederland de gekozen burgemees-
ter zou brengen. Het referendum over een grondwet voor de Europese Unie 
eindigde in een hard ‘neen’, dat de Nederlandse positie in Europa ernstig 
zou verzwakken. In november 2004 werd Theo van Gogh door een moslim-
fundamentalist vermoord en waren er in verschillende steden en dorpen 
rellen en brandstichtingen bij moskeeën. In een spectaculaire actie rolde 
de politie in Den Haag de als een terroristische organisatie beschouwde 
Hofstadgroep op. Een brand in een cellencomplex op Schiphol kostte elf 
illegalen het leven. Minister Verdonk schokte de Kamer, het kabinet en het 
publiek door het prominente vvd-kamerlid Ayaan Hirsi Ali haar Nederlan-
derschap te ontnemen. Het besluit deel te nemen aan de vredesmacht in 
Afghanistan (Uruzgan) blijft politiek omstreden en krijgt nooit de steun 
van de Nederlandse bevolking.

Geert Wilders verlaat in 2004 de fractie van de vvd met behoud van zijn 
zetel en D66 verlaat in 2006 de coalitie. cda en vvd gaan samen in een min-
derheidskabinet verder tot de verkiezingen van 2007. Aan de positieve kant 
kan melding gemaakt worden van de invoering van de nieuwe Zorgverze-
keringswet, die het verschil tussen ziekenfonds en particuliere ziektekos-
tenverzekering definitief deed verdwenen. Op de valreep werd ook nog de 
Wet maatschappelijke ondersteuning ingevoerd, die onder meer de een-
voudige thuiszorg tot een gemeentelijke verantwoordelijkheid maakte.

In 2007 trad het kabinet-Balkenende iv (cda, PvdA, ChristenUnie) aan 
met als thema ‘Samen werken, samen leven’. De bevordering van de sociale 
cohesie en de maatschappelijke verantwoordelijkheid was duidelijk een 
kernthema, net als de versterking van de internationale samenwerking en 
de stimulering van de kenniseconomie en de innovatie. Na 2007 krijgt het 
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kabinet economisch de wind mee, maar tegen de verwachting in zorgt de 
kredietcrisis van september 2008 voor een scenario waarin de staatsschuld 
in korte tijd met meer dan 50 procent stijgt en de economie in een recessie 
terechtkomt. De stijging van de werkloosheid blijft beperkt, maar hoewel 
het kabinet in 2010 nog niet besluit tot bezuinigingen, is duidelijk dat in 
2011 en daarna tot bijna 20 miljard euro op het overheidsbudget gekort 
zal moeten worden. In februari 2010 stapt de PvdA uit de coalitie en bij de 
verkiezingen in juni 2010 verliest het cda dramatisch. Balkenende verlaat 
de politiek, maar tegen de verwachting in vormt de vvd samen met het cda 
een minderheidskabinet, dat gedoogsteun verwerft van de pvv van Geert 
Wilders.

Te vroeg voor een balans

De eerste tien jaren van deze eeuw kunnen gemakkelijk als rare jaren om-
schreven worden. Twee politieke moorden, twee recessies, twee periodes 
van hoogconjunctuur, vijf kabinetten van steeds wisselende samenstel-
ling, een veelbesproken verlies van vertrouwen in de instituties van onze 
samenleving, tot aan de wetenschap en de rechterlijke macht toe. In de 
peilingen van de publieke opinie en van de steun voor de verschillende po-
litieke partijen valt een snelle wisseling van de stemming en de gunst van 
de kiezer op, waarbij de traditionele grote partijen van het midden steeds 
minder kunnen rekenen op een groot vast electoraat.

Omdat het in de tijd allemaal nog heel dichtbij is en het einde van een 
decennium niet per definitie ook het einde van een ontwikkeling is, blijft 
het moeilijk zelfs maar een voorlopige balans op te maken van de veran-

deringen in de samenleving en in 
het politieke klimaat. Het wegval-
len van de vanzelfsprekende steun 
voor de partijen van het midden kan 
gezien worden als het definitieve 
einde van de verzuiling. Niet langer 
is het vanzelfsprekend tot welke 
groep je door geboorte of geloof be-

hoort en niet langer is dan ook vanzelfsprekend dat de leidende groep van 
de eigen zuil, de elite van politici, voorzitters van maatschappelijke orga-
nisaties en opinieleiders, nog kan spreken namens een niet geraadpleegde 
achterban. De elite die het volk de weg wijst heeft plaatsgemaakt voor een 
los gezelschap van sterren met hun fans. De bekoring van de ster is meestal 
maar tijdelijk en altijd is er de concurrentie van nieuwe talenten die hun 
weg naar de harten van het publiek proberen te vinden. De democratie 

De nu traditionele elites 
hebben Nederland het aanzien 
van een progressief land 
gegeven
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heeft de trekken van een mediacratie en een dramademocratie gekregen: 
het gaat om het vertrouwen in een persoon en het politieke toneel wordt 
bepaald door persoonlijke verhoudingen.

De nu traditionele elites hebben Nederland het aanzien van een pro-
gressief land gegeven: internationaal georiënteerd, sterk pro-Europees, 
tolerant, libertair en universalistisch. Nederland hoorde tot de landen 
waar de politiek in het teken stond van de emancipatie van de zwakkere en 
de gedepriveerde, in de eigen samenleving en in de wereld. Het politieke 
discours werd bepaald door de zorg over het voortbestaan van vormen van 
ongerechtvaardigde ongelijkheid. Dat is bijna een halve eeuw de hoofdlijn 
geweest, maar in veel opzichten is het nooit de representatie van het den-
ken van de gewone ‘hardwerkende Nederlander’ geweest. Anders gezegd, 
het zijn echt niet alleen de pvv-stemmers die op de vraag waarop bezuinigd 
kan worden meteen ontwikkelingshulp, kunst en cultuur, vredesmissies 
en Europa noemen.

De opkomst van Pim Fortuyn maakte een conservatieve stroming zicht-
baar, en snel ook prominent, die particularistisch van karakter is, nationaal 
van oriëntatie en alleen tolerant ten aanzien van de eigen vrijheid het leven 
naar eigen inzicht in te richten en vorm te geven. Niet langer gaat het om 
het opheffen van ongelijkheid als achterstand, maar om het verzet tegen 
verschil als keuze. In de afkeer van hoofddoekjes manifesteert zich de 
afkeer van wie zich niet wil aanpassen, niet ‘gewoon’ wil doen binnen de 
individualistische kaders van de moderne samenleving. In de nationale 
oriëntatie klinkt steeds het verlangen door naar een ‘Nederlandser’ Ne-
derland, dat men in de jaren vijftig meent te herkennen. Nederland als een 
nationale eenheid en als een homogene natie, verbonden met Oranje, toen 
vooral het koningshuis, nu de kleur waarmee het volk zich collectief tooit 
als teken van onderlinge eenheid en tegelijkertijd ook van verschil met 
andere samenlevingen. Dat Nederland in de jaren vijftig zeer verzuild en 
verdeeld was, is uit het collectieve geheugen verdwenen. Wat men in ieder 
geval niet wil, is het verlies van de Nederlandse identiteit en de Nederland-
se autonomie in een groot Europees verband.

Van traditioneel progressief naar modern conservatief

In de keuze voor het eigen land en het eigen volk komt ook al het particula-
ristische ethos tot uiting, dat daarnaast ook een minstens zo belangrijk ele-
ment van eigenbelang omvat. Particularisme houdt ook in een beperking 
van de loyaliteit en de solidariteit tot wie en wat het meest nabij is: de eigen 
persoon, het eigen gezin, de eigen omgeving. Op dat gebied wil men vei-
ligheid en zekerheid. Veiligheid in een verlangen naar een meer punitieve 
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maakbaarheid van de samenleving, waarin de overheid actief straffend en 
verbiedend optreedt tegen wat als afwijkend of ongewenst gezien wordt. 
De zekerheid is vooral de sociale zekerheid, zoals die in de jaren vijftig en 
zestig zijn beslag heeft gekregen en die men nu bedreigd ziet door juist de 
partijen die toen de verzorgingsstaat hebben ingericht. Bij hen is dat niet 
meer in veilige handen. De sp heeft zich tot de kampioen van de sociale 
zekerheid gemaakt en de pvv heeft dat ook tot haar agenda gemaakt.

De echte belangstelling van de pvv en van Wilders ligt echter bij het 
behoud van de individuele vrijheid, zoals die in de jaren zestig en zeventig 
deel is geworden van de identiteit van de Nederlandse samenleving. De 
vrijheid om je te gedragen, te uiten, te kleden zoals je wilt, de vrijheid om 
je eigen leven vorm te geven en vrij te zijn in de keuze van een partner. Die 
vrijheden ziet de pvv bedreigd door de ‘islamisering’ van de samenleving, 
die ertoe zal leiden dat de emancipatie van de vrouw en van de homo terug-
gedraaid wordt.

De dominante stroming in de politiek grijpt terug naar de grote presta-
ties van de tweede helft van de twintigste eeuw en wil die conserveren. Het 
gaat om wat Nederland modern heeft gemaakt, maar omdat het historische 
prestaties zijn, kan de stroming gekarakteriseerd worden als modern con-
servatief. De nu als ‘kosmopolitisch’ gebrandmerkte elite kan in contrast 
daarmee als traditioneel progressief beschouwd worden. Het traditionele 

blijkt ook uit het feit dat men eigen-
lijk geen goed idee heeft van wat in 
de eenentwintigste eeuw de politie-
ke agenda zou moeten zijn, anders 
dan wat zij altijd al was en meer dan 
een oproep om de toekomst open 
tegemoet te treden.

De toekomst is voor de meer-
derheid van de bevolking echter 
geen aantrekkelijk perspectief. 

Zekerheden en tradities zijn verloren gegaan en de angst is groot dat de 
toekomst minder aantrekkelijk zal zijn dan zeker het laatste kwart van de 
vorige eeuw. Het idee dat hun kinderen het minder goed zullen gaan krij-
gen dan zijzelf, is een bron van onrust. Het onbehagen dat nu al tien jaar 
in onze samenleving gevoeld wordt, heeft misschien minder te maken met 
ontevredenheid over hoe het nu is dan met onzekerheid over waar het heen 
gaat. Men mist ook een toekomst die door de uitoefening van leiderschap 
vorm krijgt.

Het onbehagen heeft minder 
te maken met ontevredenheid 
over hoe het nu is dan met 
onzekerheid over waar het 
heen gaat
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Op 14 oktober 2010 verliet Jan Peter Balkenende voor het laatst het 
Torentje, dat hij op 22 juli 2002 voor het eerst had betreden.1 In de meer dan 
acht tussenliggende jaren had hij het cda bij drie opeenvolgende Kamer-
verkiezingen naar de overwinning geleid en was hij premier geweest van 
vier kabinetten van verschillende signatuur. Daarmee is hij zonder twijfel 
de meest bepalende Nederlandse politicus van het eerste decennium van 
de eenentwintigste eeuw, een periode die werd gekenmerkt door grote po-
litieke onrust en een snelle opeenvolging van incidenten. In het parlement 
had dat onder meer een grote aandacht voor hypes en vele spoeddebatten 
tot gevolg. Oude (pers en televisie) en nieuwe media (internet) droegen bij 
aan de grotere hectiek.

In de zomer van 2001 lag een prominente rol voor het cda en Balkenende 
niet voor de hand. Op dat moment maakten de paarse partijen PvdA, vvd 
en D66 de dienst uit; het cda kon zich – onder leiding van Jaap de Hoop 
Scheffer – in de oppositie maar moeizaam profileren. Interne kritiek ver-
oorzaakte in november een leiderschapscrisis in de partij, die zowel De 

Vier kabinetten-Balkenende 
in parlementair-historisch 
perspectief

De auteur is als onderzoeker werkzaam bij het Centrum voor Parlementaire Ge-
schiedenis in Nijmegen. In 2003 is hij gepromoveerd op de rol van de Nederlandse 
christendemocraten bij de voorgeschiedenis en ontwikkeling van de Europese 
Volkspartij.

Oud-premier Jan Peter Balkenende was de meest bepalende 
Nederlandse politicus van het eerste decennium van de 
eenentwintigste eeuw. Zijn maatschappelijke en politiek-
ideologische opvattingen gaven het cda in de praktische 
politiek richting. Balkenendes regeerperiode kenmerkte 
zich door grote politieke onrust en een snelle opvolging van 
incidenten. In het parlement leidde dat onder meer tot vele 
spoeddebatten en een grote aandacht voor hypes.

door Alexander van Kessel
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Hoop Scheffer als partijvoorzitter Marnix van Rij de kop kostte. In dat 
machtsvacuüm dook de voor het grote publiek onbekende vicevoorzitter 
van de Tweede Kamerfractie, Balkenende.2

Balkenende had van 1984 tot 1994 als medewerker van het Wetenschap-
pelijk Instituut mede vorm gegeven aan de ‘herbronning’ van het cda.3 
Zijn imago van gereformeerde ‘studeerkamergeleerde’ werd nog versterkt 
door zijn bijzonder hoogleraarschap christelijk-sociaal denken, dat hij 
vanaf 1993 vervulde aan zijn alma mater de Vrije Universiteit. Zijn prakti-
sche politieke ervaring beperkte zich tot het lidmaatschap van de gemeen-
teraad van Amstelveen (van 1982 tot 1998) en van de Tweede Kamer (vanaf 

1998).4

Najaar 2001 onderging niet al-
leen de cda-top, maar ook het na-
tionale en internationale politieke 
klimaat een forse verandering. 
Door de terroristische aanslagen 
in New York op 11 september 2001 
veranderde de houding van de 

westerse wereld ten opzichte van de islam. Meer dan voorheen werd deze 
godsdienst door velen beschouwd als een potentiële bedreiging voor de 
westerse waarden. Nationaal werd het thema, nadat in de jaren negentig 
vvd-leider Bolkestein en de linkse intellectueel Paul Scheffer al hadden ge-
wezen op de keerzijde van de gebrekkige integratie van vooral islamitische 
immigranten, opgepikt door de charismatische publicist Pim Fortuyn. 
Zijn toetreding tot de politieke arena – eerst als lijsttrekker van Leefbaar 
Nederland en vanaf februari met een eigen Lijst Pim Fortuyn – bracht het 
uitgebluste paarse establishment aan het wankelen.5

In Fortuyns schaduw nam Balkenende tijdens een partijbijeenkomst 
op 24 januari 2002 afstand van de multiculturele samenleving.6 Het bleek 
een strategische zet van betekenis, want mede hierdoor werd het cda van 
Balkenende na de moord op Fortuyn, enkele dagen voor de Kamerverkie-
zingen van mei 2002, voor veel zwevende kiezers het redelijke alternatief. 
Het cda werd met 43 zetels de grootste. De leiderloze lpf debuteerde met 
26 afgevaardigden in de Kamer. De paarse partijen PvdA, vvd en D66, die 
zich fanatiek hadden afgezet tegen de ideeën en het optreden van Fortuyn, 
verloren respectievelijk 22, 14 en 7 zetels.

Drie kabinetten met de vvd (2002-2007)7

De uitslag van de verkiezingen van 15 mei en de stemming in het land na de 
moord op Fortuyn maakten een kabinet met het cda en de lpf onvermijde-

Balkenendes kritiek op de 
multiculturele samenleving 
bleek een strategische zet van 
betekenis
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lijk. Na enig tegenstribbelen – waardoor haar invloed op het ‘Strategisch 
akkoord’ van de coalitie alleen maar toenam – sloot ook de vvd zich aan. 
Op 22 juli 2002 trad het eerste kabinet-Balkenende aan. Voor het eerst sinds 
W. Schermerhorn (1945) kreeg Nederland een premier zonder voorafgaan-
de ministerservaring.

In zijn regeringsverklaring op 26 juli vatte Balkenende het klimaat 
in Nederland als volgt samen: ‘Burgers hebben uiting gegeven aan een 
onderstroom van onvrede, van onbehagen en van geschokt vertrouwen; 
onvrede over een politiek die de problemen waar burgers dagelijks mee 
te maken hebben te vaak onbenoemd laat, zoals overlast en onveiligheid; 
onbehagen over een samenleving waarin mensen steeds meer langs elkaar 
heen leven; geschokt vertrouwen in een overheid die geen antwoord lijkt 
te weten of durft te geven op problemen als toenemend geweld en ook 
geen antwoord geeft op de moeizame inburgering van vreemdelingen in 
onze samenleving.’ Balkenende bepleitte een bestuurscultuur ‘waarbij de 
overheid helder afbakent waar zij verantwoordelijk voor wil en kan zijn en 
daar vervolgens consequent naar handelt’. De overheid moest zich beper-
ken tot ‘kerntaken’. Het kabinet deed daarnaast een beroep op ‘de eigen 
verantwoordelijkheid van mensen en maatschappelijke organisaties’. Bal-
kenendes eigen opvattingen over de rol van de overheid, beïnvloed door 
Abraham Kuyper (‘soevereiniteit in eigen kring’) en Amitai Etzioni (pleit-
bezorger van het gemeenschapsdenken) klonken duidelijk door.8

Zowel het bepleiten van een kleinere overheid (met als motto: ‘dui-
delijkheid en daadkracht’) als het nastreven van een deugdelijk, zuinig 
financieel overheidsbeleid sloot goed aan bij de politieke wensen van 
coalitiepartner vvd. Voor de liberalen betekende de deelname aan de kabi-
netten-Balkenende in sociaaleconomische zin goeddeels een voortzetting 
van hun inbreng in de paarse kabinetten, die op een aantal terreinen ook al 
privatiseringen hadden voorgevoerd. cda en vvd waren het op cultureel-
mentaal vlak overigens niet steeds eens. Balkenendes voorstellen voor een 
normen-en-waardenoffensief: (‘fatsoen moet je doen’) werden door Zalm 
(vvd-fractievoorzitter) afgedaan als ‘tegeltjeswijsheden’.9 Het normen-en-
waardendebat kwam vervolgens nauwelijks van de grond.

Het eerste kabinet-Balkenende kwam al na drie incidentrijke maanden 
ten val. Coalitiepartner lpf bleek na het wegvallen van voorman Fortuyn 
stuurloos en een brandhaard van interne ruzies. Zowel partij, fractie als 
het smaldeel in het kabinet leed eronder. Jeune premier Balkenende slaagde 
er niet in de chaos te bezweren. Het al te laconieke ansichtkaartje dat hij 
in antwoord op Kamervragen namens de ministerraad naar het parlement 
stuurde (‘In antwoord op de mondelinge vragen van de geachte afgevaar-
digde Rosenmöller en anderen groeten wij u in gezamenlijkheid en een-
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heid vanuit de ministerraad’) leverde hem zeker achteraf vooral hoon op. 
Na een laatste confrontatie tussen de lpf-ministers Eduard Bomhoff en 
Herman Heinsbroek trokken de fractievoorzitters van cda (Verhagen) en 
vvd (Zalm) op 16 oktober hun steun aan het kabinet in.

Bij de vervroegde Kamerverkiezingen van 22 januari 2003 werd het cda 
wederom de grootste (44 zetels), al kwam de PvdA onder de nieuwe lei-
der Wouter Bos dichtbij. Een poging om te komen tot een kabinet met de 
twee grootste fracties mislukte. De partijen verschilden van mening over 

de politieke steun die het demis-
sionaire kabinet-Balkenende gaf 
aan de inval van de Amerikanen en 
Britten in Irak (in maart 2003), maar 
de onderhandelingen strandden 
uiteindelijk op het onvermogen 
gezamenlijk een financieel kader 

overeen te komen. De breuk sloeg diepe wonden bij de PvdA; Bos voelde 
zich na weken onderhandelen ‘grotelijks belazerd’ door het cda. Voor de 
PvdA werd de aloude stelling bevestigd dat de christendemocraten slechts 
als ze niet anders kunnen met socialisten regeren. Als er maar enigszins 
een rechts alternatief is, dan geniet dat de voorkeur – zo wil de dertig jaar 
oude these van de politicoloog H. Daudt, die in ieder geval in de formatie 
van 2003 bevestiging vindt.10

Op 27 mei stond het tweede kabinet-Balkenende op het bordes. Meedoen, 
meer werk, minder regels luidde de titel van het regeerakkoord, die ander-
maal de visie van Balkenendes cda en de vvd verried. D66 was uiteindelijk 
bereid de hernieuwde coalitie met de vvd aan een meerderheid te helpen 
in ruil voor enkele beloften op het terrein van de staatsrechtelijke vernieu-
wing. Deze moesten helpen de al dan niet vermeende kloof tussen politiek 
en burger te verkleinen. Daarvan kwam uiteindelijk weinig terecht. Er was 
geen twee derde meerderheidssteun voor een correctief referendum. Het 
gepassioneerd door de D66-minister van Bestuurlijke Vernieuwing Thom 
de Graaf verdedigde voorstel tot directe verkiezing van burgemeesters 
strandde in maart 2005 tijdens de ‘avond van Van Thijn’ in de Eerste Kamer, 
waarna De Graaf aftrad. D66 bleef ternauwernood binnen de coalitie. Van 
de voorstellen van de Nationale Conventie, ingesteld door De Graafs opvol-
ger Alexander Pechtold, werd in september 2006 beleefd kennisgenomen.

De kloof tussen kiezer en gekozenen bleek overigens bij het door de 
Kamer georganiseerde referendum over het Verdrag tot vaststelling van 
een Grondwet voor Europa – de eerste nationale volksraadpleging in 
Nederland in meer dan twee eeuwen. Op 1 juni 2005 stemde een ruime 
meerderheid van de kiezers (61,6%) tegen het verdrag, terwijl de Kamer in 

Als er maar enigszins een 
rechts alternatief is, dan geniet 
dat de voorkeur
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meerderheid voor was. Het echec had twee belangrijke gevolgen. Door het 
nee van Nederland (en Frankrijk) was de ‘Europese grondwet’ van de baan. 
Daarnaast pasten de middenpartijen cda, PvdA en vvd hun Europese lijn 
aan in merkbaar eurosceptischer richting. In die zin werd wel naar de kie-
zer geluisterd.

Het tweede kabinet-Balkenende slaagde erin een deel van de hervor-
mingen van het socialezekerheidsstelsel te realiseren. De confessionele 
partijen waren vooral in de jaren zestig in de personen van Marga Klompé 
en Gerard Veldkamp de voornaamste bouwers geweest van dit systeem van 
sociale regelingen, dat door de toegenomen gebruikmaking geleidelijk 
onbetaalbaar was geworden. Afslanking was gewenst, zo luidde de politie-
ke consensus. De Algemene Bijstandswet (uit 1963) werd begin 2004 ver-
vangen door de Wet Werk en Bijstand (wwb), waarvan de uitvoering werd 
overgebracht naar de gemeenten, met een sterke daling van het aantal uit-
keringen tot gevolg. De arbeidsongeschiktheidsverzekering wao (uit 1966) 
werd eind 2005 omgezet in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermo-
gen (wia), met veel strengere toelatingseisen.

De vergrijzing en de tegenvallende economie dwongen het kabinet 
ook tot ingrepen in de ww, de vut en het prepensioen, wat leidde tot veel 
maatschappelijke protesten. Symbolisch was de publieke weigering van 
fnv-voorman Lodewijk de Waal om minister van Sociale Zaken Aart Jan de 
Geus voorafgaand aan een overleg de hand te schudden. Op 2 oktober 2004 
stond het Amsterdamse Museumplein vol demonstrerende vakbondsle-
den. Voor het cda-smaldeel in het kabinet was de oppositie van de eigen 
christelijk-sociale vleugel het pijnlijkst. Zo verzette het cnv onder leiding 
van Doekle Terpstra zich tegen de kabinetsplannen. Partijprominent Bert 
de Vries goot zijn kritiek in boekvorm.11 Het christelijk-sociaal gezicht van 
het cda dreigde te verbleken. De nadruk van het kabinet lag op de ‘eigen 
verantwoordelijkheid’; andere christendemocratische kernwaarden als 
‘gerechtigheid’ en ‘solidariteit’ hadden ogenschijnlijk minder prioriteit. 
Het kabinet hield zich lang doof voor de protesten. Uiteindelijk kwam op 6 
november in de Stichting van de Arbeid een compromis tot stand.

Het kabinet greep ook in in de zorg, die al even onbetaalbaar dreigde te 
worden. vvd-minister van Volksgezondheid Hans Hoogervorst bracht de 
nieuwe Zorgverzekeringswet tot stand, die meer marktwerking beoogde 
en een basisverzekering invoerde. De combinatie van de ‘eigen verant-
woordelijkheid’ van het cda en het marktdenken van de vvd leidde op deze 
manier in de praktijk in niet onbelangrijke mate tot voortzetting van het 
neoliberale beleid van de paarse kabinetten. Veel van de hervormingsagen-
da van de kabinetten-Balkenende ii en iii was dan ook al geëntameerd door 
het tweede paarse kabinet.12
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De samenwerking tussen cda en vvd kwam in de problemen door de 
verdeeldheid bij de liberalen. Eigenlijk al sinds het vertrek van Bolkestein 
(1998), maar zeker na het aftreden van fractievoorzitter Van Aartsen na 
de tegenvallende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006, had de 
vvd geen duidelijke leider.13 In dat vacuüm dook de bij haar aantreden 
onbekende minister voor Vreemdelingenbeleid en Integratie Rita Ver-
donk. Haar rechts-populistische stijl leverde haar behalve een groeiende 
gramschap van de linkse oppositie een aanzienlijke (maar naar later bleek 
tijdelijke) persoonlijke populariteit op. Dat wakkerde haar ambities en 
profileringsdrang verder aan – ook tot ergernis van collega-ministers. Haar 
optreden werd steeds confronterender en haar beleid in veler ogen steeds 
hardvochtiger (‘regels zijn regels’), tot coalitiepartner D66 er in het tweede 
debat over de kwestie van het Nederlandse paspoort van vvd-Kamerlid Ay-
aan Hirsi Ali genoeg van had. Na de nachtelijke Kamervergadering van 28 
op 29 juni trokken de Democraten de steun aan het kabinet in.

Het rompkabinet van cda en vvd (Balkenende iii) schreef vervolgens 
vervroegde verkiezingen uit. Vlak na deze verkiezingen botste Verdonk 
met de nieuwgekozen Kamer over de toekenning van een generaal pardon 
aan uitgeprocedeerde asielzoekers: een meerderheid dwong het demissio-
naire kabinet tot een beleidswijziging. Deze hernieuwde confrontatie in de 
Kamer leidde tot de staatsrechtelijk curieuze constructie dat de vvd geen 
verantwoordelijkheid meer droeg voor het integratie- en immigratiebe-
leid, maar wel deel bleef uitmaken van de coalitie.

Centrumlinks (2007-2010): Balkenende en Bos houden elkaar in 

een wurggreep

Keren we hier weer terug naar de eerder vermelde theorie van Daudt, dan 
veroorzaakte de onrust in de vvd voor het cda de situatie van ‘uiterste 
noodzaak’: de samenwerking met de PvdA werd onvermijdelijk. Beide 
partijen waren op elkaar aangewezen, terwijl ze tijdens de verkiezingscam-

pagne najaar 2006 keihard tegen-
over elkaar stonden. Zo beschul-
digde Balkenende Bos tijdens het 
eerste lijsttrekkersdebat op Radio 1, 
einde oktober, van onbetrouwbaar-
heid: ‘U draait en u bent oneerlijk.’ 
De toon was gezet.14 Bij de verkie-

zingen bleef het cda andermaal de grootste (41 zetels), de PvdA boekte een 
tegenvallend resultaat (33 zetels).

De samenwerking tussen cda en PvdA was een gedwongen huwelijk 

De luistertoer van honderd 
dagen creëerde onbedoeld een 
beeld van besluiteloosheid
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tussen elkaar wantrouwende partners. De ChristenUnie werd de voor een 
Kamermeerderheid noodzakelijke junior partner. Op 22 februari 2007 
stond het kabinet op het bordes. De drie partijleiders Balkenende, Bos en 
Rouvoet traden alle drie toe tot de ministersploeg. Mede hierdoor verloor 
de Tweede Kamer veel van haar daadkracht als controleur van de regering.

Het kabinet begon met een ‘luistertoer’ door het land van honderd 
dagen, daarmee het parlement passerend. Het onbedoeld daarmee gecre-
eerde beeld van besluiteloosheid raakte de coalitie niet meer kwijt. Ook 
beleidsmatig vonden de drie partners elkaar niet vaak. De PvdA – elec-
toraal onder druk gezet door de groei van de sp – wilde niet verder op de 
weg van de privatiseringen, waardoor op een aantal terreinen een impasse 
ontstond. Dat gold bijvoorbeeld ten aanzien van het ontslagrecht. Minister 
van Sociale Zaken Piet-Hein Donner botste hier met de PvdA en de vakbon-
den. Het kabinet slaagde er niet in een compromis te vinden. Ook op het 
terrein van de woningmarkt bleven noodzakelijke hervormingen uit. De 
vroege val van het kabinet zou de plannen om te komen tot een hogere pen-
sioenleeftijd doorkruisen.

Najaar 2008 werd het kabinet overvallen door de uit Amerika overge-
waaide kredietcrisis. Minister van Financiën Bos diende in september nog 
een juichende begroting in, maar wist toen al dat deze achterhaald was. 
Bos stal vervolgens de show bij het redden van enkele financiële instellin-
gen. Vooral de steun aan Fortis en abn amro was spectaculair. Een alterna-
tief voor de ingrepen was er niet, maar de aanzienlijke overheidssteun zou 
de schatkist nog lang blijven belasten.

Met het oog op de economische recessie moest op de korte termijn een 
crisispakket opgesteld worden. Het overleg hierover, tussen de coalitiefrac-
ties en met de sociale partners, speelde zich buiten het parlement af, het-
geen tot grote irritatie leidde. Tijdens het debat over de noodmaatregelen 
op 26 maart 2009 verliet de pvv-fractie onder leiding van kwelgeest Geert 
Wilders demonstratief de zaal, nadat cda-fractievoorzitter Pieter van Geel 
had moeten toegeven dat het akkoord helemaal dichtgetimmerd was.15

De PvdA forceerde uiteindelijk toch het onderzoek naar de inval van 
de Amerikanen en de Britten in Irak in het voorjaar van 2003, waaraan het 
eerste kabinet-Balkenende politieke steun had verleend. De linkse partijen 
drongen al langer aan op een onderzoek, maar Balkenende wist dat lang 
tegen te houden. Uiteindelijk presenteerde een commissie onder leiding 
van de jurist Willibrord Davids op 12 januari 2010 een voor het toenmalige 
kabinet kritisch rapport over het besluit uit 2003. De PvdA-fractie reageer-
de verontwaardigd toen Balkenende zich distantieerde van de conclusies. 
Slechts met een ongemakkelijke formulering (‘met de kennis van nu…’) 
kon de vrede weer worden getekend.
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Niet voor lang, in februari viel het kabinet alsnog. Casus belli was de 
kwestie van de verlenging van de Nederlandse missie in de Afghaanse pro-
vincie Uruzgan. cda (voor) en PvdA (tegen) werden het hierover niet eens in 
de ministerraad. De PvdA had zich eerder vastgelegd op vertrek van de Ne-
derlanders aan het eind van 2010; een verandering van positie (een nieuwe 
‘draai’) zou de geloofwaardigheid van de partij aantasten – zo leek althans 
de gedachte van de partijtop. Na een emotioneel debat in de Kamer op 18 
februari, waar de verdeeldheid voor iedereen zichtbaar was, strandde het 
kabinet de volgende dag, aan het einde van een lange ministerraadsverga-
dering. De PvdA-ministers verlieten het kabinet; het kabinet-Balkenende 
iv bleef demissionair aan, tot het midden oktober werd afgelost door het 
kabinet-Rutte.

Balans: premier van vier kabinetten

‘All political lives, unless they are cut off in midstream at a happy juncture, 
end in failure, because that is the nature of politics and of human affairs’, 
aldus de Britse politicus Enoch Powell.16 Het gold uiteindelijk onvermij-
delijk ook voor Balkenende. Acht jaren had hij ondanks alle kritiek op zijn 
persoon, presentatie en functioneren vastgehouden aan zijn visie. Naar 
een woord van de katholieke historicus J.A. Bornewasser was sprake van 
een ‘gereformeerde rompstand’ – overtuigd van zijn eigen uitgangspun-
ten.17 Balkenendes lijsttrekkerschap bij de vervroegde Kamerverkiezingen 
van juni 2010 was echter een brug te ver, zijn snelle aanwijzing na de breuk 
met de PvdA een strategische fout. Het was slechts één van de factoren ach-
ter de nederlaag van het cda. Balkenende ‘ging voor goud’ bij de Kamer-
verkiezingen, maar het werd niet eens een podiumplaats. Het cda verloor 
twintig zetels en werd de vierde partij.

Balkenendes maatschappelijke en politiek-ideologische opvattingen 
hebben het cda in het eerste decennium van deze eeuw in de praktische 
politiek richting gegeven. Vooral sociaaleconomisch en financieel sloten 
deze opvattingen aan bij het marktdenken van de vvd, die daardoor voor 
de christendemocraten de meest aangewezen coalitiepartner was. De 
moeizame samenwerking in het vierde kabinet-Balkenende alsmede de 
voor alle betrokken partijen traumatische breuk in februari 2010 maken 
het onwaarschijnlijk dat het cda snel een andere richting zal inslaan.

 Noten

1 De auteur dankt Carla van Baalen voor 
haar waardevolle opmerkingen op een 
eerste versie van deze bijdrage.

2 Rien Fraanje en Jouke de Vries, Gepland 
toeval. Hoe Balkenende in het cda aan de 
macht kwam. Amsterdam: Bakker, 2010.

3 Zie hiervoor bijvoorbeeld Jan Peter 
Balkenende, Anders en beter. Pleidooi 
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Balkenende herinnert het zich nog goed: 
Jaap de Hoop Scheffer die bij de algemene 
beschouwingen in 2001 een stapel rapporten 
van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda naar de Tweede Kamer bracht. ‘Het was 
een symbolisch moment. Het cda is klaar 
om te regeren, was het signaal.’

Twee weken later werd Balkenende, na 
een leiderschapscrisis, zelf lijsttrekker. De 
crisis in de partij wist hij snel achter zich te 
laten. ‘We hadden zoveel denkwerk verricht. 
Dat mochten we niet laten lopen. Na Paars 
was het tijd voor vernieuwing. Het was acht 
jaar lang alleen maar “werk, werk, werk” 
geweest. In 2001 voelde je aan alles dat de 
paarse levenscyclus ten einde was gekomen. 
Er was een breed gevoelde behoefte aan 
meer dan economie alleen. En wij hadden 
het alternatief.’

Jan Peter Balkenende (1956) wist wat hij 
wilde. Toen hij in 2002 aantrad als minister-
president had hij een ideologische agenda 
en een idee over de inrichting van de Neder-
landse samenleving. Sinds 1983 was hij als 
stafmedewerker van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het cda al betrokken geweest 
bij de uitwerking van het concept van ‘de 
verantwoordelijke samenleving’, zoals dat 
in een rapport heette. De centrale gedachte: 
de ‘verzorgingsstaat’ moet worden gemo-
derniseerd tot een ‘verzorgingsmaatschap-
pij’, en verantwoordelijkheden moeten 
worden overgeheveld naar het middenveld 
en burgers.

De hervormingsagenda bestond uit ‘vier 
blokken’ die de marsroute bepaalden, zegt 
Balkenende. ‘In de eerste plaats hadden 
wij oog voor de immateriële kant van het 

‘Er is veel gebeurd om Nederland 
toekomstbestendiger te maken’

In gesprek met Jan Peter Balkenende

Hoofdredacteur Christen Democratische Verkenningen.

door Pieter Jan Dijkman

Jan Peter Balkenende trad in 2002 als minister-president aan met 
een forse hervormingsagenda. De boodschap: minder overheid, 
meer verantwoordelijkheid voor het maatschappelijk middenveld 
en burgers. Wat is nu de balans, na acht jaren premierschap? ‘Het 
functioneren van de civil society noopt ons absoluut tot nadere 
reflectie.’
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anderen. Dat betekent dat je verantwoorde-
lijkheid hebt voor de ander die het slechter 
heeft en ook voor latere generaties. Het bete-
kent ook dat je anderen mag aanspreken op 
hun verantwoordelijkheid. Zowel de sociale 
leer van de rooms-katholieke kerk als het 
protestantse leerstuk van de soevereiniteit 
in eigen kring stond in het teken van de be-
vordering van christelijk-sociale noties als 
gedeelde verantwoordelijkheid en gespreide 
verantwoordelijkheid – een mooi voorbeeld 
is de oproep in de negentiende eeuw om de 
klassenstrijd te mijden en te kiezen voor 
arbeidsorganisaties. Beide noties hebben 
mij sinds ik betrokken ben bij het cda geïn-
spireerd.’

Wat ziet u als de belangrijkste successen 
van acht jaren kabinetten-Balkenende?

‘Er is veel gebeurd om Nederland toe-
komstbestendiger te maken. In de eerste 
plaats zijn er, met name tijdens de periode 
van het tweede kabinet-Balkenende, veel 
hervormingen doorgevoerd op het terrein 
van de sociale zekerheid. Onze centrale 
gedachte was: we spreken mensen aan op 
wat ze kunnen, niet op wat ze niet kunnen. 
De wao werd in het verleden gebruikt als 
afwentelmachine van de verantwoordelijk-
heid van werkgevers en werknemers: de 
werknemer had een betrekkelijk hoge uit-
kering en de werkgever was van de werk-
nemer af. Met de wia, de Wet Werk en In-
komen naar Arbeidsvermogen, zijn er veel 
meer prikkels ingebouwd om aan het werk 
te gaan. Bij de ww geldt eigenlijk hetzelfde 
verhaal. Er is gewerkt aan een systeem 
waarbij mensen meer worden aangespro-
ken op hun talent.’

‘Ja, dat was aanvankelijk een harde strijd. 
De vakbeweging was buitengewoon kritisch. 
Ze sprak van een horrorkabinet – dat soort 
termen. Ik vind het een grote verdienste dat 

bestaan: waarden en normen, respect in 
de samenleving. Daarnaast voelden wij de 
noodzaak om hervormingen door te voeren 
in sociale zekerheid en de gezondheidszorg. 
Een derde agendapunt was het op orde bren-
gen van de overheidsfinanciën. En ten slotte 
vonden we dat de positie van Nederland 
internationaal moest verbeteren.’

Kan hij nu, na acht jaren minister-
presidentschap, de balans opmaken, is de 
hoofdvraag voor dit gesprek. In hoeverre is 
die agenda uitgevoerd? Wat is gelukt, wat is 
minder geslaagd te noemen?

Balkenende zit in zijn nieuwe werkka-
mer aan het statige Lange Voorhout. Op zijn 
bureau prijkt een beeltenis van Groen van 

Prinsterer. Zijn boekenkast is gevuld met 
een reeks boeken van Kuyper. Om de oude 
wereldzee bijvoorbeeld, een verslag over zijn 
grote reis door het gebied rond de Middel-
landse Zee. ‘Abraham de Geweldige’ maakte 
die reis in het jaar na zijn verkiezingsneder-
laag van 1905. Het gesprek met Balkenende 
vindt plaats op de eerste dag van het Kamer-
debat over regeringsverklaring van vvd en 
cda. Nee, hij heeft niet de neiging om het 
hele debat te volgen. Zijn agenda is al vol 
genoeg.

U hebt altijd een koppeling willen leg-
gen tussen het beleid en datgene wat u ten 
diepste beweegt: het christelijk-sociaal 
gedachtegoed. Wat zijn voor u de belang-
rijkste elementen in dat gedachtegoed?

‘Het relationele mensbeeld is voor mij 
cruciaal. Je bent vooral mens in relatie tot 

Het relationele mensbeeld is 
voor mij cruciaal
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verhoging van de pensioenleeftijd; in het 
buitenland zitten ze vaak nog midden in die 
discussie.’

‘Verder hebben we veel gedaan om de 
overheidsfinanciën op orde te krijgen. Ik 
weet nog goed dat mensen tijdens Balkenen-
de i en ii zeiden dat we de economie kapot-
bezuinigden; sommige economen hielden 
niet op te zeggen dat wij de zaak veel te 
zwartgallig voorstelden. Achteraf is gezegd 
dat het goed was wat we hadden gedaan.’

‘Ten slotte hebben we ons in de interna-
tionale gemeenschap goed gemanifesteerd. 
We kregen veel waardering voor onze “drie-
D-aanpak” in Afghanistan, met diplomacy, 
defence en development. We zijn actief bin-
nen de Wereldbank en het imf. En wat ik 
heel mooi vond, is dat we vier keer zijn uitge-
nodigd voor de G20, terwijl alle signalen op 
rood stonden. We hebben ons partijtje daar 
behoorlijk meegeblazen.’

we ondanks de weerstand en de protestde-
monstraties, samen met de sociale partners 
diverse akkoorden hebben gesloten.’

‘Daarnaast is er in de gezondheidszorg 
de afgelopen jaren veel bereikt. We zagen 
dat het systeem van particulier verzekerd 
of ziekenfondsverzekerd vervangen moest 
worden door een systeem dat meer soli-
dariteit kent, dat transparanter is, en dat 
bepaalde prikkels bevat. Het is, ondanks dat 
het niet af is, gelukt om een nieuw stelsel op 
te zetten. In het buitenland hebben ze daar 
veel belangstelling voor.’

‘Ook in het pensioenstelsel hebben we 
hervormingen kunnen doorvoeren. vut en 
prepensioen zijn aangepast. Als woordvoer-
der pensioenen in de Tweede Kamer had 
ik al door dat als we niets veranderden, de 
jonge generaties het gelag zouden betalen. 
En ondanks alle discussies is het toch gelukt 
om overeenstemming te bereiken over een 
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markt is wel een gemiste kans, een kans die 
eigenlijk benut had moeten worden, omdat 
iedereen ervan overtuigd is dat bepaalde 
veranderingen noodzakelijk zijn. Ook linkse 
partijen beseffen dat; de PvdA niet, maar 
GroenLinks en D66 wel. Het rapport van de 
commissie-Bakker heb ik inhoudelijk nog 
door niemand onderuit horen halen. Dat 
zegt genoeg.’

U noemt alleen de arbeidsmarkt als een 
beleidspunt dat is blijven liggen. Er is ook 
kritiek op de behaalde resultaten op het 
terrein van duurzaamheid en innovatie.

‘Ik deel die kritiek niet. Er is veel bereikt op 
het gebied van duurzaamheid en innovatie. 
Ik was eens in India en toen sprak ik de mi-
nister van Economische Zaken van dat land. 
Hij prees ons om twee zaken: om ons water-
management en onze duurzaamheidstech-
nologie. Hij had gelijk. Waarom die kritiek? 
We hebben een aantal heel goede bedrijven 
die veel bijdragen aan duurzaamheid: dsm, 
tnt en Unilever. En ook de universiteit in 
Wageningen en de technische universiteiten 
komen vaak met vernieuwende ideeën.’

‘Ja, ik was ook zeer teleurgesteld dat we op 
de klimaatconferentie in Kopenhagen met el-
kaar niet zoveel hebben bereikt. Maar aan de 
Nederlandse regering heeft het niet gelegen.’

Hoe evalueert u het normen-en-waarden-
debat?

‘In het begin werd er lacherig over gedaan: 
‘Ach, het zijn allemaal tegeltjeswijsheden’, 
‘Je wilt terug naar de jaren vijftig’. Eerlijk 
gezegd deed die kritiek mij helemaal niets. 
Dat was een Haagse discussie, op de vier-
kante kilometer op het Binnenhof. Want 
waar je ook kwam in Nederland: het thema 
respect scoorde buitengewoon hoog bij 
de bevolking. Dat snap ik wel. Het gaat om 

U hebt nu een aantal successen genoemd. 
Nu even naar de andere kant van de 
medaille: zijn er zaken van uw agenda 
blijven liggen?

‘Ik ben in de eerste plaats niet tevreden over 
de dynamiek op de arbeidsmarkt. Toen we 
begonnen met Balkenende iv hadden we 
afspraken gemaakt over de verandering van 
het ontslagrecht. We waren bezig met een 
sociaal akkoord en in het samenspel met de 
sociale partners zouden we dat ontslagrecht 
aanpakken. We hebben er een hele tijd over 
gesproken. Het sociaal akkoord was uitein-
delijk gesloten, en toen kwamen mevrouw 

Jongerius en mevrouw Hamer met heel kriti-
sche opmerkingen in de richting van Donner. 
We hebben gezien hoe het proces is gelopen. 
Nederland scoort op tal van terreinen goed, 
maar op het gebied van de flexibiliteit van de 
arbeidsmarkt doen we het minder goed.’

‘Een tweede punt is de werking van de 
arbeidsmarkt voor de lange termijn. Met 
het rapport van de commissie-Bakker, over 
arbeidsparticipatie, is betrekkelijk weinig 
gedaan. De arbeidsmarkt van morgen zal te 
maken krijgen met tekorten. Hebben we wel 
genoeg leraren, verplegers?’

Vindt u het spijtig dat er in het huidige 
regeerakkoord niets gedaan wordt aan de 
flexibilisering van de arbeidsmarkt?

‘Ik wil mij niet uitlaten over de huidige re-
gering. Maar de hervorming van de arbeids-

De hervorming van de 
arbeidsmarkt is een 
gemiste kans in het huidige 
regeerakkoord
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‘Er is wel gezegd dat het debat inmiddels 
is stilgevallen. Ik deel die kritiek niet. Het 
thema waarden en normen is in de samenle-
ving nog zeer actueel.’

U beperkte het debat tot de omgangsvor-
men in het publieke domein. Hebt u er wel-
eens over gedacht om de discussie door te 
trekken naar de semipublieke of private 
sector of te verdiepen met thema’s als 
menselijke waardigheid?

‘Ik heb onlangs nog in een rede aan de Vrije 
Universiteit aangegeven dat die discussie 
rondom waarden en normen eigenlijk ook 
gaat om de vraag hoe mensen en organisa-
ties met hun verantwoordelijkheid omgaan. 
Ik heb me daarbij onder meer verzet tegen 
een doorgeslagen bonuscultuur.’

Toch was het vooral PvdA’er Wouter 
Bos die de bonuscultuur op een gegeven 
moment bekritiseerde, en niet cda’er Jan 
Kees de Jager.

‘Ik geloof dat ik zelf al tijdens Balkenende ii 
opmerkingen heb gemaakt over de hoge sa-
larissen. Dit soort zaken is geen monopolie 
van bepaalden partijen of personen. We wer-
den natuurlijk wel vanaf 2008 geconfron-
teerd met de vraag waarom het misging in 
de financiële sector. We hebben als kabinet 
toen gewezen op het gebrek aan transparan-
tie en toezicht. Dat gold voor mij, het gold 
ook voor de minister van Financiën.’

Het is geen toeval dat de balkenendenorm 
de balkenendenorm heet?

‘De “balkenendenorm” is een onzinnige 
term. Het gaat om de nieuwe norm van het 
ministerssalaris, en de premier zit daar qua 
salaris nog iets boven.’ Glimlachend: ‘Ik heb 
eens in de ministerraad gezegd: “Elke minis-

vragen als: hoe blijft jouw wijk leefbaar, hoe 
kunnen jouw kinderen daar veilig leven, wat 
betekent de inzet van vrijwilligers?’

Management by speech vond u in dit 
geval belangrijker dan concrete beleidsre-
sultaten?

‘Zo ligt het niet. Het is nooit “of-of ”. Ik had 
zelf een intense behoefte om het thema aan 
de orde te stellen. Tijdens Paars was er te 
weinig aandacht voor geweest. Maar er leef-
den in de samenleving wel grote zorgen over 
het gebrek aan waarden en normen.’

‘Nu wordt ook nadrukkelijk erkend dat 
het goed is dat het onderwerp is geagen-
deerd. Er zijn ontzettend veel goede pro-
jecten op gang gekomen waarbij het thema 
“respect voor de ander” centraal stond: 
op scholen, in buurten en wijken, op voet-
balverenigingen. Er zijn codes voor goede 
omgangsvormen opgesteld, er zijn acties 
gehouden om pesten tegen te gaan.’

‘Ik heb eens, toen ik een basisschool 
bezocht, gevraagd aan de kinderen wat het 
woord respect betekende. “Doe normaal”, 
zeiden ze. De leerkrachten op die school 
hanteerden het motto “Doe normaal”. Als 
een docent dat vaak genoeg herhaalt, nemen 
zijn leerlingen dat vanzelf over. Die kinde-
ren wisten heel goed wat “normaal doen” 
betekent. En daar gaat het uiteindelijk om.’

Hebt u weleens het gevoel gehad dat er 
meer mogelijk was geweest met die morele 
agenda?

‘Op een gegeven moment was er een Kamer-
debat waarbij alles onder waarden en nor-
men werd verstaan. Toen hebben we gezegd: 
we moeten de zaak wel beheersbaar houden. 
Vandaar dat we het vooral hebben gehad 
over de omgang met elkaar in de publieke 
ruimte.’
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zijn er minder regels gekomen. Ik ben tot 
het inzicht gekomen dat we vooral praktisch 
moeten zijn. We moeten binnen de be-
staande wet- en regelgeving naar oplossin-
gen zoeken. Ik vind de crisis- en herstelwet, 
die voor kortere procedures zorgt, een heel 
mooi voorbeeld. Je weet wat je wilt met een 

project, je creëert draagvlak en vervolgens 
maak je tempo. Deze methode van werken 
zou misschien ook op andere terreinen dan 
infrastructuur en ruimtelijke ordening kun-
nen worden toegepast.’

U gebruikt het woord privatisering. Over-
heidstaken moesten toch vooral naar het 
middenveld worden overgeheveld, niet 
naar de markt.

‘Ik vind dat je de mogelijkheden van markt-
werking moet benutten. Maar ze is voor mij 
en voor de andere christendemocraten in het 
kabinet nooit de hoogste norm geworden. 
Voor ons was vraagsturing een belangrijk 
begrip bij de versterking van de rol van bur-
gers. Maar dat idee hing wel nauw samen 
met de notie van gespreide verantwoorde-
lijkheid. En gespreide verantwoordelijkheid 
is geen zelfstandige categorie, maar bevindt 
zich altijd binnen de kaders van solidariteit 
en rentmeesterschap.’

Toch zijn de verhoudingen tussen de bur-
ger en instellingen in de zorg, het onder-
wijs, de volkshuisvesting en de overheid 
soms gecommercialiseerd. Zo hebben de 
woningcorporaties hun sociale taak ver-
ruild voor winstgevende projecten met 

ter die het nog een keer heeft over de balke-
nendenorm, ontneem ik het woord.”’

‘Ik denk dat de kabinetten van mij veel 
meer dan vorige kabinetten iets hebben 
gedaan aan het aan de orde stellen van de 
salariëring van managers in de publieke en 
semipublieke sector. In de sfeer van transpa-
rantie en normering is er veel verbeterd.’

Maatschappelijk middenveld

Balkenendes centrale boodschap al die jaren 
was de overheveling van verantwoordelijk-
heden van de staat naar het maatschappelijk 
middenveld en burgers. De ontmanteling 
van de verzorgingsstaat, de vorming van 
nieuwe gemeenschappen, ruimte bieden 
aan particuliere initiatieven, de waarden en 
normen – ze zijn een constante in zijn mis-
sie sinds de jaren tachtig.

In uw rede aan de Vrije Universiteit zei 
u: ‘De hand van de overheid reikt nog te 
ver. Er zal werkelijk vertrouwen en ruim-
te gegeven moeten worden aan burgers, 
bedrijven en maatschappelijke instellin-
gen.’ Dat was nu juist uw agenda, acht 
jaar lang. Waarom is dat zo’n moeilijk 
proces?

‘Er zijn twee zaken. In de eerste plaats blijft 
de samenleving maar steeds naar de Haagse 
politiek kijken. De vraag of iets nu een over-
heidstaak is of de verantwoordelijkheid van 
burgers zelf komt nauwelijks aan de orde. 
Het tweede is dat er nogal wat institutionele 
weerstanden zijn, op het niveau van belan-
gengroepen of departementen. Instanties 
en verenigingen zijn nu eenmaal gewend 
aan de afhankelijkheid van de overheid, met 
subsidiestromen. De vraag waar verantwoor-
delijkheden liggen blijft relevant. Maar het 
is een weerbarstig proces.’

‘Natuurlijk is er wel geprivatiseerd en 

Marktwerking is voor mij 
nooit de hoogste norm 
geworden
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‘Ja, als een woningcorporatie ineens dat 
dure schip ss Rotterdam koopt – wat erg ris-
kant is – dan ga je je inderdaad wel afvragen 
of zoiets nu hoort bij de kerntaak van een 
woningcorporatie. De overheid moet zich de 
vraag stellen wat haar taak is en hoe ze moet 
omgaan met dit soort kwesties. De markt-
sector zal zich de vraag moeten stellen: hoe 
maatschappelijk verantwoord zijn we bezig, 
kiezen we voor het Angelsaksische model of 
voor het Rijnlandse model, waarbij waarden 
als zelfbeheersing en zelfbeperking een 
grote rol spelen? Ik kies voor het laatste.’

Zegt u daarmee ook, na alles wat u hebt 
geprobeerd: het is met die overheveling 
van verantwoordelijkheden niet gelopen 
zoals wij in al die jaren dachten dat het 
zou gaan lopen?

‘Ja, kijk, tal van zaken gaan niet zoals je zou 
willen. Maar het functioneren van het maat-
schappelijk middenveld noopt ons absoluut 
tot nadere reflectie.’

Wat betekent dat voor het cda-gedachte-
goed?

‘Als ik nu even de grote lijnen trek: in de 
jaren tachtig is het idee ontwikkeld om 
meer ruimte aan het middenveld te geven. 
Vervolgens hebben we de nadruk gelegd op 
vraagsturing en zijn we het middenveld van 
onderop gaan benaderen. Ik denk dat we nu 
in een fase terecht zijn gekomen dat we heel 
goed moeten kijken hoe de civil society func-
tioneert. En daar moet echt een heel kriti-
sche reflectie op komen. Want als je bijvoor-
beeld uitgaat van marktconforme salarissen 
in de semipublieke sector, en die ontwikke-
ling zien we, dan is het eigen karakter van 
die civil society echt in het geding.’

‘Ik ben er nog altijd van overtuigd dat 
we de ruimte voor het middenveld moeten 

hoge bonussen voor de leidinggevenden. 
In de zorg spelen efficiency en doelmatig-
heid een belangrijke rol.

‘Het is te kort door de bocht om te zeggen 
dat het hele systeem niet werkt. Er zijn ook 
voorbeelden te noemen waarin het gewoon 
goed gaat, juist omdat er meer ruimte is 
voor particuliere en maatschappelijke initi-
atieven. Neem de buurtzorg: kleinschalige 
teams die zorg op maat weten te leveren. 
Het probleem waar we soms tegenaan lopen, 
is dat er elementen zijn die ten koste gaan 
van het doel waarvoor de organisatie was 
opgericht. Een woningcorporatie die vooral 
gericht is op winstgevende activiteiten in 
het buitenland is ver verwijderd van haar 
sociale taak.’

‘Mijn zorg is eigenlijk deze: we hebben 
als cda altijd terecht ingezet op een vitale ci-
vil society. Maar als we zeggen dat maatschap-
pelijke organisaties als woningcorporaties en 
zorginstellingen een grote rol moeten spelen, 
dan veronderstelt dat ook dat die organisaties 
geen aanleiding geven voor twijfels onder 
de gebruikers. Je mag geen discussie krijgen 
over beloningssystemen in de semipublieke 
sector. Dat leidt tot verwarring bij mensen. 
Dat debat moeten we echt onder ogen zien. Er 
is echt meer moraliteit nodig.’

‘Maar ik vind ook dat we moeten oppas-
sen om weer door te schieten naar de andere 
kant. Dat zagen we bijvoorbeeld bij de finan-
ciële crisis. Politici die constateerden dat de 
markt faalde, en prompt ervoor pleitten om 
weer helemaal terug te gaan naar een sterke 
rol voor de staat. Het denken in het schema 
“staat of markt” bevalt me niet.’

In uw boek Anders en beter uit 2002 was 
u optimistisch gestemd over de vitali-
teit van het maatschappelijk midden-
veld. Waren uw verwachtingen destijds 
te hoog?
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eerste plaats het goed omgaan met die insti-
tutionele weerstand, met organisaties die 
het eigen belang boven het gemeenschappe-
lijk belang stellen. Daarom was ik zo blij met 

die crisis- en herstelwet: het gemeenschap-
pelijk belang stond boven de deelbelangen 
van een departement of organisatie. Daar-
naast vond ik de hyperigheid van de media 
een lastig punt. Media zijn vooral geïnteres-
seerd in lekkere quotes, in conflicten. Ne-
derland wordt zo langzamerhand geregeerd 
door de waan van de dag. Elke dag en over 
elk onderwerp is er wel een opiniepeiling. 
Een hervormingsagenda vraagt juist om een 
bredere tijdshorizon. Hoe maak je Neder-
land toekomstbestendiger? In de media gaat 
het daar zelden over.’

U werd in 2002 minister-president, u was 
nog niet zo lang fractievoorzitter. Hebt u 
destijds overwogen een andere, misschien 
meer ervaren, politicus te vragen het pre-
mierschap op zich te nemen?

‘Nee, ik heb geen moment van aarzeling ge-
kend. Ik wist natuurlijk dat in de naoorlogse 
parlementaire geschiedenis Schermerhorn 
tot dan toe de enige minister-president was 
geweest die voorheen geen ministersfunctie 
had vervuld [1945 en 1946; pjd]. Maar ik vond 
gewoonweg dat ik mijn verantwoordelijk-
heid moest nemen. Er moest nieuw politiek 
leiderschap worden getoond: Nederland 
moest toekomstbestendiger worden ge-
maakt en het cda moest weer op de politieke 
kaart worden gezet. Daar wilde ik niet voor 
weglopen.’

vergroten. Maar tegelijkertijd zie je nog te 
vaak dat we te veel ruimte willen laten voor 
overheidsinterventies en dat er hybride 
structuren ontstaan. Daar zullen we vanaf 
moeten. En soms moeten we gewoon aan-
vaarden dat iets niet gaat zoals we zouden 
willen.’

Regeren

Een ‘klein wonder’ noemt hij zijn premier-
schap zelf nog altijd. Zijn vader had er op 
de dag van zijn academische promotie, in 
februari 1992, al eens op gehint. Vader Balke-
nende wist dat er ooit ene Claes Dircksz. van 
Balckeneynde was geweest die het Catshuis 
had gebouwd. Tijdens het diner na afloop 
van de promotie, in Amstelveen, grapte hij: 
‘Er is ooit een Balckeneynde geweest die het 
Catshuis heeft gebouwd; het begint tijd te 
worden dat er nu een Balkenende gaat wo-
nen. Op naar het Catshuis!’

Balkenende junior: ‘Ik heb er toen sma-
kelijk om gelachen. Op dat moment zat ik 
nog niet eens in de Tweede Kamer, het was 
volstrekt niet aan de orde. Maar ik vond het 
tien jaar later wel een klein wonder dat de 
opmerking van mijn vader werkelijkheid 
was geworden. En nog steeds blijf ik het 
bijzonder vinden.’

U hebt eerder in dit gesprek de term ‘insti-
tutionele weerstand’ laten vallen. Is rege-
ren tegengevallen? Is het moeilijker dan 
de buitenwereld denkt?

‘Nee, “tegengevallen” is niet het goede 
woord. Ik wist dat de werkelijkheid soms 
knap ingewikkeld kon zijn en dat regeren 
niet eenvoudig was. Zelf kijk ik met een 
zekere voldoening terug op mijn regerings-
jaren, omdat er, objectief gemeten, gewoon 
veel is gedaan en bereikt. Maar er waren twee 
zaken die ik wel lastig heb gevonden. In de 

Elke dag en over elk 
onderwerp is er wel een 
opiniepeiling
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toenmalige ministersploeg ook de bereid-
heid en de daadkracht toonde om die her-
vormingen tot een goed einde te brengen. 
In een betrekkelijk korte periode van drie 
jaar is er, ondanks veel maatschappelijke 
weerstand, een prestatie van formaat gele-
verd. De geschiedenis zal moeten uitwijzen 
hoe het precieze beeld is. Maar ik denk dat 
dit terecht als een sterk kabinet zal worden 
getypeerd.’

Dat kabinet viel door de zogeheten pas-
poortkwestie van Ayaan Hirsi Ali en het 
optreden van vvd-minister Verdonk. Wat 
is uw analyse van die val?

‘De oorzaak van de kabinetsbreuk lag bij 
D66, op dat moment een labiele partij. 
Ze was verwikkeld geweest in een lijst-
trekkerstrijd tussen Alexander Pechtold, 
destijds minister, en fractievoorzitter 
Lousewies van der Laan. Op een gegeven 
moment stelde Van der Laan: “Het is 
Verdonk eruit of D66 eruit.” Dat was een 
onmogelijke eis. Wij wilden en konden 
de vvd destijds niet laten vallen. D66 had 
overigens al twee keer eerder gedreigd het 
kabinet te laten vallen.’

Hoe moeilijk was het om na een redelijk 
geslaagd kabinet met de vvd in 2006 over 
links te gaan?

‘We hadden te maken met de verkiezings-
uitslag die een voorzetting van een kabinet 
van cda en vvd onmogelijk maakte. Het was 
duidelijk dat er een kabinet moest komen 
met in elk geval cda en PvdA. Er was geen 
alternatief mogelijk. Ook toen had ik de 
overtuiging dat we de verantwoordelijk-
heid voor het bestuur van het land moesten 
nemen. Destijds heb ik aan het begin van de 
gesprekken met de informateur, eind 2006, 
ook gewoon tegen Wouter Bos gezegd: “Als 

Uw eerste kabinet, van cda, vvd en lpf, 
strandde na 87 dagen. Had de val van 
dat kabinet, met de kennis van nu, op de 
een of andere manier voorkomen kunnen 
worden?

‘Nee. Destijds was het in de beleving van 
iedereen volstrekt helder dat de lpf intern 
grote problemen had. De ministers Heins-
broek en Bomhoff vochten publiekelijk een 
strijd uit om het politiek leiderschap van 
hun partij. Met beiden heb ik toen gespro-
ken om te komen tot een oplossing. Er was 
op dat moment alleen geen houden meer 
aan. De val was onvermijdelijk. Maar ik heb 
ook nooit spijt gehad van de keuze voor een 
kabinet met de lpf. Die partij had bij de ver-
kiezingen 26 zetels gehaald. Op dat moment 
was er geen alternatief.’

Was de regering met de lpf een strategi-
sche keus om de ‘Fortuynrevolte’ verend 
op te vangen?

‘Eind 2001 merkte ik twee dingen. In de 
eerste plaats dat de paarse levenscyclus ten 
einde was. Er was geen motto, geen idee, 
geen dynamiek meer bij kabinet-Kok ii. 
Het tweede punt was de grote ontevreden-
heid bij de bevolking. De term “wachten” is 
toen vaak gebruikt: het was wachten in de 
file, wachten in de zorg, wachten op de leer-
kracht. Pim Fortuyn had dat ook duidelijk 
gemaakt met zijn boek De verweesde samen-
leving. Het onbehagen moest wel een stem 
krijgen in de Nederlandse politiek.’

Uw tweede kabinet, van cda, vvd en D66, 
wordt als uw beste en daadkrachtigste 
beschouwd. Wat was het succes van dat 
kabinet?

‘Dat zat in het feit dat er een ongelooflijke 
opdracht was om te hervormen, en dat de 
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de Nederlandse bevolking is alle hervor-
mingen beu. Er was veel gevraagd van de 
spankracht van de samenleving. Vandaar dat 
ons motto in de landelijke campagne luidde: 
‘Welvaart, respect en zekerheid.’ Bovendien 
zagen we in de zomer van 2006 dat de econo-
mie behoorlijk ging functioneren. Het be-
leid van Balkenende ii begon zijn vruchten 
af te werpen. Dus de noodzaak om te hervor-
men was ook minder geworden.’

Wat ziet u als de grootste verdienste van 
uw vierde kabinet?

‘Het begin was veelbelovend: het coalitieak-
koord viel goed. Maar tijdens de luistertoer 
van honderd dagen sloeg de beeldvorming 
om. “Dit is een kabinet dat niets doet”, werd 
gezegd. Vervolgens kregen we intern de eer-
ste problemen rond het ontslagrecht, en die 

discussie heeft eigenlijk invloed gehad op de 
hele verder periode.’

‘En dat terwijl er toch tal van zaken wel 
goed zijn gegaan. Hirsch Ballin heeft op het 
gebied van veiligheid veel bereikt, Klink 
heeft in de zorgsector veel voor elkaar ge-
kregen, Donner is belangrijk geweest in de 
discussie over de verhoging van de pensi-
oenleeftijd. De financieel-economische cri-
sis hebben we goed getackeld.’

Hoe verklaart u dat ‘niksig imago’, zoals 
Arie Slob het noemde?

‘Kijk, als je nu eens wist hoe vaak bewinds-
lieden naar de PvdA-fractie moesten, om 
maar eens een voorbeeld te noemen. Dan 

we dit land regeerbaar willen houden, dan 
hangt het van ons af.”’

Het algemene beeld was: Balkenende gaat 
liever over rechts. Klopt dat?

‘Nou, zo kun je het niet zeggen. Je hebt de 
stem van de kiezer gewoon te respecteren. 
Ik ben democraat genoeg om te beseffen dat 
het verkiezingsresultaat doorslaggevend 
moet zijn voor de kabinetssamenstelling. 
Dat gold in 2002 met de lpf, en dat gold in 
2006 met de PvdA.’

U hebt later vast weleens gedacht: mijn 
agenda, met de overheveling van verant-
woordelijkheden naar het middenveld, 
kan ik beter met de vvd uitvoeren.

‘Zo heb ik dat vroeger nooit gezegd.’

Maar misschien wel gedacht.

‘Daar schiet je natuurlijk niet geweldig veel 
mee op. Nee, bij mij was het punt echt: je 
neemt de verkiezingsuitslag zoals die is, 
je investeert in het kabinet van cda, PvdA 

en ChristenUnie. Mijn gevoel was toen dat 
iedereen tot de kerstperiode van 2007 aan 
de nieuwe situatie zou moeten wennen, en 
dat we vervolgens na de jaarwisseling dan 
echt aan het werk konden gaan. Zo is het ook 
gegaan.’

U verlegde in de verkiezingscampagne 
van 2006 het accent van hervormen naar 
investeren. Waarom?

‘Het was een bewuste keus om meer in te 
zetten op zekerheid. Het cda had bij de ge-
meenteraadsverkiezingen eerder dat jaar 
een slecht resultaat geboekt. Dat leverde in 
de partij de nodige discussie op. Het signaal 
van het lokale partijkader was heel duidelijk: 

Bij de vvd was een deal 
gewoon een deal
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Hijzelf kondigde aan zijn partijleiderschap 
per direct neer te leggen. Daarmee werd een 
tijdperk afgesloten.

U hebt acht jaar lang aan het roer gestaan 
van het cda, u hebt u als premier altijd 
met veel energie ingezet, soms tegen de 
stroom in. En dan wordt dat ‘beloond’ met 
zo’n verkiezingsuitslag.

‘Ja, dat is ontzettend zuur. Je draagt lange 
tijd regeringsverantwoordelijkheid, je pro-
beert het goede te doen voor je land, en dan 
krijg je zo’n resultaat. Pijnlijk.’

Hebt u een verklaring voor de verkiezings-
uitslag?

‘Daar ga ik liever niet op in. Ik vind dat ik 
daar als oud-partijleider terughoudend 
in moet zijn. We hebben in de partij meer 
moeilijke periodes meegemaakt. Ik ben 
ervan overtuigd dat het cda zal terugkomen. 
Er zit zo veel inspiratie in datgene wat de 
christendemocratie voorstaat.’

Hoe zou u uw eigen leiderschap willen 
typeren?

‘Ik heb geprobeerd in die acht jaren steeds 
de inhoud voorop te stellen. En ik heb altijd 
geprobeerd jaar als een teamspeler met 
anderen op te trekken. Ik vind niet dat een 
premier zich alle dossiers moet toe-eigenen; 
dat past niet in het Nederlandse coalitiebe-
stel. De ministers moeten over hun beleids-
terrein gaan en de premier is de eerste onder 
zijn gelijken, zoals het heet.’

Hebt u zich weleens willen spiegelen aan 
een van uw voorgangers?

‘Nee, het functioneren van ministers-
presidenten is sterk afhankelijk van de tijd 

moest Donner met mevrouw Hamer praten, 
dan moest Klink weer eens langs. Dat maakt 
het leven wel wat lastiger. Bij de vvd was 
een deal gewoon een deal. Zalm zei altijd: 
“Ik ga over financiën en Van Aartsen gaat 
over de rest”, en als je dan een afspraak had 
gemaakt, hoefde je vervolgens niet nog eens 
langs om te praten. Ik betreur ook de manier 
waarop het kabinet met de PvdA tot een ein-
de is gekomen. We waren drie weken bezig 
om een evenwichtig besluit over de Uruz-
gan-missie te nemen. De PvdA vroeg zelfs 
nog om een navo-brief. En ineens werd ge-
zegd: we hebben altijd al gezegd dat we geen 
voortzetting van de missie wilden. Waarom 
hebben we dan drie weken lang gepraat met 
elkaar? Ik houd niet van zwart-witbeelden. 
Er zijn genoeg momenten geweest dat Bos 
en ik gewoon goed hebben samengewerkt. 
Maar ik was onaangenaam verrast over de 
manier waarop de PvdA ermee stopte. En 
dan blijkt ook nog dat er al een hele tijd con-
tact is geweest tussen Bos en Cohen over het 
leiderschap van de partij. Afijn, dat zal de 
geschiedenis wel uitwijzen.’

Hebt u uzelf weleens wat verweten? Zegt 
u achteraf misschien van iets: dit had ik 
anders moeten doen?

‘Ik heb altijd een positieve insteek gehad. Ik 
dacht echt: we komen hier uit. Achteraf krijg 
je dan heel andere dingen te horen. Maar 
daar had ik dus op het moment zelf niet zo 
veel aan.’

Partijleiderschap

Bij de Tweede Kamerverkiezingen, op 9 
juni, verloor het cda fors, twintig zetels. ‘De 
uitslag is zeer, zeer teleurstellend’, zei Balke-
nende diezelfde avond in het Lucent Dans-
theater aan het Spui in Den Haag, waar het 
cda bijeen was. ‘Het is een klap voor ons.’ 
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‘Toen ik begon in 2002 als premier heb ik 
altijd gekozen voor goed overleg tussen de 
hoofdrolspelers en het werken aan eenheid 
binnen de partij. Dat deed ik simpelweg op 
basis van mijn ervaring rond 1994. Ik heb 
partijbijeenkomsten meegemaakt waar 
Lubbers, Kaland en Brinkman verschillende 
verhalen hielden. Ik heb nooit iets gevoeld 
voor een partij van verdeeldheid. Dat wekt 
verwarring en darmee maak je jezelf veel te 
kwetsbaar. Mensen zien graag dat een partij 
een eenheid vormt. Dat betekent niet dat je 
debat zou moeten mijden, verre van dat. En 
de afgelopen jaren is er ook het nodige denk-
werk verricht.’

‘Ja, ik kreeg in 2006 de kritiek dat ik 
Ab Klink en Marja van Bijsterveldt in de 
regering had gehaald. Ik koos gewoon voor 
goede bewindslieden, en de afgelopen 
jaren heb ik gezien dat ze uitstekend werk 

hebben geleverd. Dan zeg ik ook: ja, men-
sen, wat zou er zijn gebeurd als Ab niet in 
een kabinet was gekomen? Was hij dan de 
hele tijd bij het Wetenschappelijk Instituut 
gebleven?’

‘We moeten in het cda oppassen om te 
veel aan personen op te hangen. Er is iets dat 
veel sterker is dan de personen: het feit dat je 
staat in een traditie van een christendemo-
cratische beweging.’

‘Overigens herken ik me niet in het beeld 
van het rapport-Frissen dat de partijtop de 
afgelopen jaren de nadruk te veel heeft ge-
legd op economische onderwerpen. Ik heb 
voortdurend ook gesproken over thema’s 
als integratie, respect, de vraag hoe je met 
elkaar omgaat.’

waarin ze opereren. In de tijd van Drees 
hadden politici een andere positie dan nu, 
in de tijd van Lubbers was er nog geen inter-
net, werd er nog niet getwitterd. Dat neemt 
niet weg dat anderen inspirerend kunnen 
zijn. Ikzelf heb altijd veel contact gehad 
met Jelle Zijlstra. Zijn analytische geest 
waardeerde ik zeer. En van Lubbers heb ik 
genoten vanwege de manier waarop hij aan 
het begin van zijn regeerperiode tegen de 
stroom in ging.’

Hoe moeilijk is het om zowel cda-leider te 
zijn als premier van alle Nederlanders?

‘Aan het begin, toen ik dit werk mocht 
gaan doen, heb ik me ook wel de vraag 
gesteld of het handig zou zijn om beide 
functies te verenigen. Binnen het cda is 
het nooit anders geweest; Van Agt en Lub-
bers waren zowel premier als partijleider. 
Nee, ik heb het nooit als een probleem 
ervaren. Dat kwam ook omdat ik voortdu-
rend contact had met de fractievoorzitter 
en met de partijvoorzitter. Ik heb gewoon 
geprobeerd beide functies goed uit te oe-
fenen. Ik heb wel de kritiek gekregen dat 
ik te veel de cda-premier was. Ja, ik ben 
christendemocraat in hart en nieren, ik 
ben gevormd binnen het cda, en opereer 
vanuit mijn overtuiging. Dat kan ik niet 
ontkennen. Tegelijk ben ik me er altijd van 
bewust geweest dat Nederland een coali-
tieland is en dat we er met elkaar het beste 
van moeten zien te maken.’

De commissie-Frissen concludeerde dat 
de partijtop de afgelopen jaren te gesloten 
was. De Tweede Kamerfractie kon vrijwel 
geen dualistisch tegenspel bieden aan die 
sterke kleine hofhouding rond het Toren-
tje. Gevolg: te weinig zelfkritiek. Deelt u 
die analyse?

Ik heb een rotsvast vertrouwen 
in de kracht van de 
christendemocratie
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altijd bij de tijd te brengen. De tijden zijn 
wij. Nu is het aan de partij om aan te geven 
waar ze staat.’

‘Het cda heeft een dusdanig sterke 
grondslag en sterke uitgangspunten dat we 
in staat zullen zijn om de moeilijkheden van 
dit moment te overwinnen. Ik heb er een 
rotsvast vertrouwen in dat het goed komt, 
omdat ik een rotsvast vertrouwen heb in de 
kracht van de christendemocratie.’

Nu klinkt breed weer de roep om een ste-
viger eigen christendemocratische bood-
schap voor de kiezers. Begrijpt u dat?

‘Je moet voortdurend reflecteren op je eigen 
bronnen en op de boodschap die je hebt voor 
Nederland. In het christelijk-sociaal denken 
is vaak de notie genoemd van “op weg gaan”. 
Een mooi woord. Daarmee geef je aan dat je 
er eigenlijk nooit bent: je hebt je eigen visie 
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‘Wij buigen niet naar links en wij buigen niet naar rechts!’ Deze 
uitspraak is van Dries van Agt en stamt uit een tijd waarin andere partijen 
dachten het cda te kunnen dwingen om te kiezen voor een permanente 
positie links of rechts op het politieke spectrum. Daar trapte het jonge cda 
niet in, blijkens de uitspraak van zijn eerste lijsttrekker. Waar het cda wél 
stond, dat was toen, in de jaren zeventig, nog in ontwikkeling. De partij 
was in een proces van fusie van katholieke, christelijk-historische en anti-
revolutionaire partijen. Dit artikel wil nagaan wat de kernboodschap in het 
christendemocratisch denken is geworden, hoe deze is uitgewerkt en hoe 
zij is ingebracht toen het in 2002 voor het cda opnieuw mogelijk werd rege-
ringsverantwoordelijkheid te dragen.

Centraal in de visie van het cda is het idee van de verantwoordelijke sa-
menleving. Het is ontwikkeld dankzij het samenkomen van verschillende 
tradities in een tijd waarin opnieuw bezinning nodig was op de relatie tus-
sen overheid, economie en samenleving. Het was gebaseerd op het chris-
telijk mensbeeld van de sociaal verantwoordelijke persoon, bekleed met 

De ‘generatie-Balkenende’ 
en het primaat van de 
samenleving

De auteur is verbonden aan de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Neder-
landse Defensie Academie. Hij was onder meer lid van de Tweede Kamer voor het 
cda en medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda. Hij schrijft 
dit artikel op persoonlijke titel.

Kenmerkend voor de politieke inzet van de ‘generatie-
Balkenende’ is de nadruk op het herstel van het 
primaat van de samenleving. Balkenende zelf heeft 
daar als medewerker van het Wetenschappelijk 
Instituut voor het cda in de jaren tachtig en negentig 
veelvuldig over gepubliceerd.

door Theo Brinkel
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waardigheid en verantwoordelijkheid. En het werd aangevuld door een 
visie op de staat die dat mensbeeld recht moest doen, de rechtsorde moest 
handhaven en uiteenlopende gerechtvaardigde belangen moest harmoni-
seren.

Dit artikel volgt de gedachte van de verantwoordelijke samenleving aan 
de hand van kritiek op het ‘moderne levensgevoel’, het mensbeeld van het 
cda, het ideaal van zelfregulering en de bijpassende rol van de overheid. 
Het hierna gegeven overzicht is gebaseerd op uitgaven van het cda en het 
Wetenschappelijk Instituut (wi), de dissertatie van Jan Peter Balkenende 
van 1992, het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden van 1995, het boek An-
ders en beter. Pleidooi voor een andere aanpak in de politiek, dat verscheen 
aan de vooravond van de verkiezingen van 2002, en de regeerakkoorden 
van de kabinetten-Balkenende.

Dit artikel kan onmogelijk recht doen aan alle auteurs en uitgaven die 
daarbij een rol hebben gespeeld. Er is daarom vooral gekeken naar de 
geschriften van Jan Peter Balkenende. Hij heeft als medewerker van het 
Wetenschappelijk Instituut bijgedragen aan de opbouw van de politieke 
overtuiging en als lijsttrekker en minister-president kunnen toezien op de 
uitvoering ervan. Met hem is een generatie christendemocraten betrokken 
geweest bij de ontwikkeling en de implementatie van het idee van het pri-
maat van de samenleving.

Cultuur

De totstandkoming van het cda, nu dertig jaar geleden, was reden voor een 
nieuwe doordenking van de christendemocratische politieke overtuiging. 
Aanvankelijk ging de discussie vooral over de relatie tussen de grondslag 

en het politieke handelen. Daarna 
kon de aandacht uitgaan naar de 
daaruit voortvloeiende maatschap-
pijvisie. Die werd uitgewerkt in het 
in 1983 verschenen partijrapport 
Van verzorgingsstaat naar verzor-
gingsmaatschappij. In 1984 kwam 
het wi-rapport Werkloosheid en de 

crisis in de samenleving uit. Beide rapporten bevatten fundamentele kritiek 
op de heersende cultuur. Kern van het wi-rapport was de analyse dat de 
crisis van de jaren tachtig niet slechts een economische of financiële crisis 
was, maar ook uiting van een ingrijpende verandering in de levensstijl van 
de samenleving. Het rapport gaf een kritische kijk op die levensstijl, waar-
in de nadruk lag op zelfontplooiing en het zelf willen beleven van waarden 

De crisis van de jaren 
tachtig was ook uiting van 
een ingrijpende verandering 
in de levensstijl
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en normen. Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij had het 
over de politiek ‘als afvalbak van de ik-cultuur’.

Het wi-rapport waardeerde de houding als ‘kwartair levensgevoel’. 
Mensen gaven een voorkeur aan consumeren boven produceren, zekerheid 
boven risico, gelijkheid boven verscheidenheid. Dit levensgevoel had alles 
te maken met een doorgeschoten verzorgingsstaat, waarin de overheid alle 
maatschappelijke taken onder haar hoede had genomen. Deze situatie was 
eind jaren zeventig, begin jaren tachtig, onbetaalbaar geworden. De ver-
zorgingsstaat was bureaucratisch, onpersoonlijk en te duur. De kabinet-
ten-Lubbers (1982-1994) moesten bezuinigen en braken met de trend van 
een steeds verder uitdijende publieke sector.

Mede op basis van Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschap-
pij en Werkloosheid en de crisis in de samenleving ontwikkelde het cda in 
de jaren tachtig het concept van de verantwoordelijke samenleving. Dat 
was ‘ruimte bieden voor zinvolle verantwoordelijkheidsbeleving’, aldus 
het cda-rapport uit 1983. Het concept werd in verschillende rapporten van 
het Wetenschappelijk Instituut nader uitgewerkt, zoals op het terrein van 
onderwijs, cultuur, ontwikkelingssamenwerking, maatschappelijke orga-
nisaties in Europees verband, of in Publieke gerechtigheid, dat een christen-
democratische visie op de staat ontwikkelde. Ook in het in 1992 verdedigde 
proefschrift van Balkenende, getiteld Overheidsregelgeving en maatschap-
pelijke organisaties, ging het om herstel van de verantwoordelijkheid van 
maatschappelijke organisaties en de bijpassende rol van de overheid.

In 1994 kwam het cda in de oppositie. Het had bij de verkiezingen van 
dat jaar de eerste historische nederlaag geleden; was teruggevallen van 
54 naar 34 zetels. De partij wist programmatisch uit het dal te komen, on-
der andere met het rapport Nieuwe wegen, vaste waarden, dat in 1995 ver-
scheen. In een aantal passages is onmiskenbaar de hand van Balkenende 
herkenbaar. Het was toen gebruik dat medewerkers van het Wetenschap-
pelijk Instituut penvoerders waren voor de partijcommissies die docu-
menten als verkiezingsprogramma’s, het program van uitgangspunten en 
andere rapporten maakten. Dat leidde tot een consistente en herkenbare 
lijn in de teksten die door de partij werden uitgebracht.

Ieder mens telt

Nieuwe wegen, vaste waarden bevestigde opnieuw dat in de visie van 
de christendemocratie centraal staat dat mensen hun vrijheid, verant-
woordelijkheid en idealen alleen in samenwerking met anderen kunnen 
realiseren. Markt en overheid zijn nodig, aldus het rapport, maar de sa-
menleving gaat daar niet in op. Het ging nog steeds om het primaat van 
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de samenleving, zoals dat heette: ‘Bij alle verandering die nodig is, zijn 
mensen en hun samenleving zowel voorwaarde, ijkpunt als doel. Waar de 
menselijke maat ontbreekt, verliezen mensen houvast. Ook inventiviteit 
en aanpassingsvermogen kunnen niet gedijen in grote anonieme verban-
den en in een klimaat van onzekerheid. Zij vragen juist om persoonlijke 
verantwoordelijkheid, een kader van zekerheid en een uitdagende omge-
ving. Mensen moeten zich “thuis”, veilig en niet-uitgesloten weten in de 
samenleving waar zij deel van uitmaken. Ieder mens telt.’ Aldus het rap-
port uit 1995.

Een voorbeeld van een poging om mensen tot uitgangspunt te nemen 
was de levensloopregeling. Deze zou een alternatief zijn voor het paarse 
pleidooi voor economische zelfstandigheid van het individu en een over-

heid die voor collectieve zorgvoor-
zieningen moest opdraaien. De 
levensloopregeling moest het mo-
gelijk maken dat mensen zouden 
sparen om later tijd te hebben voor 
kinderen, mantelzorg of een sabba-
tical. Het Hoofdlijnenakkoord 2003, 
dat de basis vormde voor kabinet-

Balkenende ii, met cda, vvd en D66, sprak van ruimere mogelijkheden 
om werk en tijd voor andere doelen (zoals zorg en scholing) over de gehele 
levensloop te spreiden. Een levensloopregeling zou worden uitgewerkt 
als een gelijkwaardige keuzemogelijkheid naast het spaarloon. De levens-
loopregeling heeft door de beperkte uitwerking uiteindelijk nooit aan de 
oorspronkelijke doelstellingen kunnen beantwoorden.

Sterker werd in het Hoofdlijnenakkoord 2003 ingezet op het bevorderen 
van initiatieven in de samenleving, zoals in de vorm van werk, met vrijwil-
ligersactiviteiten, verenigingsleven, op school en in de buurt. Dat zijn 
kringen waarin mensen zelf verantwoordelijkheid nemen en niet alles aan 
de overheid overlaten. Mensen kunnen veel zelf als zij daarvoor de vrijheid 
krijgen: als ondernemer, als werknemer, als docent, agent, verpleger of 
opvoeder. En als kiezer. Er is, in het denken van de christendemocratie in al 
deze jaren, het besef dat er meer is dan alleen overheid en individuen. Veel 
is er ook bereikt op het gebied van de sociale zekerheid. Hier is het systeem 
van de verzorgingsstaat verruild voor het streven mensen ongeacht ach-
terstand of handicap zo veel mogelijk op te nemen in het arbeidsproces. 
De verantwoordelijkheid is bijvoorbeeld veel sterker dan voorheen bij de 
werkgever neergelegd om werknemers in dienst te houden in plaats van te 
verwijzen naar de arbeidsongeschiktheidsregeling.

De verzorgingsstaat is verruild 
voor het streven om mensen zo 
veel mogelijk op te nemen in 
het arbeidsproces
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Zelfregulering

Het christelijk mensbeeld roept op tot ruimte voor verantwoordelijkheid, 
voor mensen zelf en voor de maatschappelijke organisaties waarin zij zich 
ontplooien. In Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij heette 
het: ‘De mens gaat niet geheel op in een uitsluitend politiek bestaan, maar 
heeft deel aan verschillende gemeenschappen zoals het gezin, het onder-
wijs, de werkkring, het vrijwilligerswerk, de kerk, de buurt, talrijke vereni-
gingen. In al die verbanden moet de mens – als medemens – zijn verant-
woordelijkheden tot gelding kunnen brengen.’

Balkenendes verwoordde het in zijn dissertatie aldus: ‘Wanneer een 
overheid zich laat leiden door het overheid-individuschema komt de rol 
van maatschappelijke verbanden in het gedrang. Zij worden dan ofwel in-
strumenten ten dienste van de overheid ofwel verlengstukken van indivi-
duele burgers.’ Dat is kenmerkend voor veel cda-publicaties. Organisaties 
moeten zo veel mogelijk zelf de ruimte hebben om de zaken te organiseren 
en niet afhankelijk zijn van overheidsregelgeving. Dan worden ze uitvoe-
ringsorgaan van de staat en geen zelfregulerend zelfstandig opererende 
eenheid. Daarom pleit de christendemocratie in de hier behandelde peri-
ode voor zelfregulering. Dat is iets anders dan privatisering en marktwer-
king. Het is tegelijk ook een alternatief voor een regisserende rol van de 
overheid.

Nieuwe wegen, vaste waarden erkende vanuit die gedachte dat markt en 
overheid nodig zijn, maar meende dat de samenleving daar niet in opgaat. 
Integendeel, markt en overheid komen uit de samenleving voort. Nieuwe 
wegen, vaste waarden: ‘De markt zorgt ervoor dat het handelen van vrije 
en verantwoordelijke mensen op elkaar is afgestemd. De overheid is nodig 
om de samenleving bijeen te houden en conflicten te beslechten. De over-
heid is onmisbaar om gemeenschappelijk handelen te ordenen en daaraan 
zodanig richting te geven, dat publieke gerechtigheid en solidariteit het 
resultaat zijn. Maar de samenleving, dat zijn de mensen die in verschei-
denheid, en met verschillende belangen, gezamenlijk vorm geven aan de 
waarden waarnaar zij leven: in gezinnen, verbanden, bedrijven en organi-
saties, en in het verkeer daartussen. Overheid en markt zijn beide dienst-
baar aan de samenleving en de mensen daarin. Al is de gemeenschap niet 
mogelijk zonder een overheid die stimuleert en beschermt, zij is meer dan 
politiek alleen.’

Als lijsttrekker van het cda in 2002 schreef Balkenende in Anders en be-
ter dat zelfregulering nodig was om verantwoordelijkheden weer terug te 
brengen naar de samenleving, met name naar de burgers zelf. De ouder, de 
zorgvrager, de bewoner. Democratisering, medezeggenschap, persoonsge-
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bonden budgetten en vouchers zouden mensen meer keuzevrijheid geven 
bij besteding. Maar mensen zijn niet alleen consument, aldus Balkenende, 
maar ook deelgenoot. Zij moeten en willen ook mede verantwoordelijk 
zijn. Ooit zijn woningbouwcorporaties, ziekenhuizen, scholen, omroepen 
door initiatief van burgers zelf tot stand gekomen. Met de verzorgingsstaat 
zijn deze organisaties onder de hoede van de overheid terechtgekomen. 
Daarmee zijn ze losgeraakt van hun maatschappelijke verankering. Balke-
nende pleitte voor het verschuiven van financiering via de overheid naar fi-
nanciering via de burgers zelf. Voorzieningen zullen dan duurder worden, 
maar, aldus Anders en beter, dan is het beter om mensen waar nodig financi-
eel te ondersteunen zodat wonen, zorg en kinderen betaalbaar blijven.

Tijdens de kabinetten-Balkenende, met name Balkenende ii, toen de 
grootste hervormingen werden doorgevoerd, zijn inderdaad op veel ter-
reinen langs bovengenoemde weg verantwoordelijkheden teruggelegd 
bij de samenleving. Met meer ruimte voor beleid voor scholen, met de 
hervormingen in het zorgstelsel, met zorg- en kinderopvangtoeslagen. Op 
het gebied van onderwijs zei het Hoofdlijnenakkoord 2003 bijvoorbeeld: 
‘Schoolbudgetten zullen zo veel mogelijk worden gebundeld en gedecen-
traliseerd (ook van gemeenten) naar de scholen. […] Dat biedt scholen de 
mogelijkheid om meer gebruik te maken van schakelklassen om leerlingen 
met achterstanden te laten inlopen. Het extra budget dat scholen krijgen 
kan dan ook naar eigen inzicht worden besteed. De overheid gaat zich 
vooral richten op de kwaliteit van de onderwijsoutput (eindtermen, kern-
curriculum) en zorgt voor toezicht daarop.’ Vanuit de christendemocrati-
sche politieke overtuiging een herkenbare formulering.

Op het gebied van de zorg was de coalitie in 2003 niet minder ambitieus: 
‘In de zorg horen de behoeften van patiënten en cliënten centraal te staan 
en moet de professionaliteit van medewerkers tot haar recht komen. […] De 
centrale aanbodsturing is vastgelopen en wordt zo snel als verantwoord is 
vervangen door gereguleerde marktwerking. […] Eigen verantwoordelijk-
heid en initiatief van partijen in de zorg komt voorop te staan. De overheid 
blijft uiteraard toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg 
garanderen. In dit kader wordt de stelselherziening van de zorg […] door-
gezet. Per 1 januari 2006 wordt een verplichte standaardverzekering voor 
curatieve zorg ingevoerd. Deze wordt uitgevoerd door private uitvoerders, 
die winst mogen beogen, binnen publieke randvoorwaarden (zoals ac-
ceptatieplicht, risicoverevening en een verbod op premiedifferentiatie op 
grond van persoonlijke kenmerken). […] Door middel van een zorgtoeslag 
wordt blijvend gezorgd voor een compensatie van in verhouding tot het 
gezinsinkomen te hoge premielasten.’

De operatie van de hervorming van het zorgstelsel door Balkenende ii, 



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

IDEOLOGIE

64

voortgezet en uitgewerkt in Balkenende iv (2007-2010), is misschien wel 
de grootste prestatie van het tijdperk-Balkenende. Er is na tientallen jaren 
discussie een bestendig nieuw stelsel ingevoerd, dat het primaat teruglegt 
bij de samenleving.

Confrontatiepolitiek

Bij het pleidooi voor een verantwoordelijke samenleving paste een be-
perkte, maar belangrijke rol voor de overheid. Het rapport Werkloosheid en 
de crisis in de samenleving koos al voor ‘een selectief ontmoedigingsbeleid 

van een te overheersend geworden 
overheid’. Waar nodig moest de 
overheid een ‘confrontatiepolitiek’ 
voeren: het uitlokken van verant-
woordelijkheid en van het aangaan 
van verplichtingen van mensen 
jegens elkaar. Die confrontatiepoli-

tiek moest plaatsvinden vanuit het bewustzijn van een visie op de rol van 
de overheid als motivator, beschermer en arbiter.

Publieke gerechtigheid vatte de taak van de overheid als volgt samen: res-
pecteren en beschermen van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en 
hun onderscheiden verbanden; handhaven van de rechtsorde en de op-
bouw van een internationale rechtsorde; het garanderen van de materiële 
randvoorwaarden waarmee de samenleving haar verantwoordelijkheden 
kan waarmaken; uiteenlopende gerechtvaardigde belangen harmoniseren 
naar de maatstaf van het recht en bevorderen dat solidariteit en rentmees-
terschap zo veel mogelijk beleefd wordt in de eigen afwegingen van bur-
gers en maatschappelijke organisaties.

In zijn proefschrift trok Balkenende de volgende conclusie: ‘Het is niet 
de taak van de overheid op alle sectoren te sturen, wel om te bevorderen 
dat nieuwe, private afwegingsmechanismen in de samenleving kunnen 
groeien en dat minimumvoorwaarden in acht worden genomen.’ Anders 
en beter stelde dat de overheid niet de grote regisseur van de samenleving 
moet willen zijn. Volgens Nieuwe wegen, vaste waarden moest de overheid 
vooral ruimte bieden, ondersteunen en beschermen. Ruimte bieden aan 
pluriformiteit, regels stellen als kwetsbare gerechtvaardigde belangen in 
de knel komen, en beschermen als bijvoorbeeld voor het gebrekkige leven 
geen plek is.

Ruimte bieden kon volgens het Hoofdlijnenakkoord 2003 door minder 
regels, kappen in het ingewikkelde oerwoud van subsidies en inconsi-
stente handhaving. Het Coalitieakkoord 2007 dat aan de basis lag van de 

Waar nodig moest de overheid 
een ‘confrontatiepolitiek’ 
voeren
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coalitie van cda, PvdA en ChristenUnie, legde een andere nuance, omdat 
de overheid gezien werd als ‘bondgenoot’ van de samenleving, die be-
trouwbaar wil zijn en die samen met burgers aan oplossingen werkt. Er 
werd waardering uitgesproken voor professionals in de publieke sector 
als degenen die daaraan concreet handen en voeten geven. Vertrouwd was 
weer de opmerking dat niet stelsels en systemen, maar mensen en hun 
mogelijkheden centraal moeten staan in het denken van de overheid. De 
overheid moet vertrouwen geven, ruimte laten, en mensen toerusten om 
volwaardig te participeren en verantwoordelijkheden te dragen. De mense-
lijke maat is daarbij leidraad en kwaliteit staat centraal. Geen blauwdruk-
ken van bovenaf, maar zoeken naar draagvlak, openstaan voor initiatieven 
van burgers, streven naar maatwerk en waar mogelijk decentralisatie. Het 
Hoofdlijnenakkoord koos daarmee voor een wat betuttelender rol voor de 
overheid.

Er zijn meer trends waarneembaar in denken en praktijk van de chris-
tendemocratie in de afgelopen twintig jaar. En niet alle positief. Op het 
gebied van de Europese integratie was er oorspronkelijk een voorkeur voor 
een federale structuur voor de Europese Unie. Het rapport Publieke gerech-
tigheid had deze samengevat als een Europese Commissie als federale rege-
ring, het Europese Parlement als belangrijkste medewetgevende orgaan en 
de Raad van Ministers als Kamer waarin de (lid)staten vertegenwoordigd 
zijn. Nog in Anders en beter pleitte Balkenende daarvoor, zij het dat hij ook 
aandacht vroeg voor het beginsel van subsidiariteit. Hij legde het uit in 
dubbele zin. Verticale subsidiariteit, in de betekenis van het leggen van 
bevoegdheden op het meest geëigende niveau, en horizontale subsidiari-
teit, in de zin van erkenning van de zelfstandige rol van maatschappelijke 
organisaties, ook op Europees niveau.

Het pleidooi voor een federaal Europa deed nog mee in de onderhan-
delingen over de Europese Grondwet. De negatieve sfeer en de uitslag van 
het referendum van 2005 over die Grondwet heeft een verandering in de 
opstelling van het cda teweeggebracht. Vrijwel niemand durft zich meer 
openlijk voor een sterke Europese Commissie uit te spreken als uitvoe-
rende macht en een Europees Parlement als het controlerende orgaan bij 
uitstek. Nederland is wat dat betreft cynischer en egoïstischer geworden. 
Dat is in het beleid van de regering ten aanzien van Europa en ten aanzien 
van de buitenlandse politiek te merken.

Conclusie

Het herstel van het primaat van de samenleving zou gezien kunnen wor-
den als kenmerkend thema voor de politieke inzet van de ‘generatie-Balke-
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nende’. Balkenende zelf had daar veelvuldig over gepubliceerd. Hij was wat 
dat betreft een authentieke vertegenwoordiger van de christendemocratie. 
Het was ook die echtheid, die in mei 2002 en daarna zo veel verkiezings-

winst voor het cda opleverde. Wat 
dit overzicht heeft willen laten zien, 
is dat het cda beschikt over een 
eigen en herkenbare visie op mens, 
maatschappij en overheid. Het kan 
geen kwaad om daar ook vandaag 
nog wat meer zelfvertrouwen aan te 
ontleden. Op de een of andere ma-

nier schijnen cda’ers nogal eens uit gebrek aan zelfvertrouwen het idioom 
van anderen te moeten overnemen. Vaak komt dat van links en is de vrees: 
zijn we wel sociaal genoeg? Soms ook nemen zij het ongenoegen van rechts 
over: zijn we wel conservatief genoeg? Beide neigingen lijken helaas wel 
chronisch. Geen van beide doet recht aan de rijkdom van de eigen overtui-
ging. Het cda is anders dan anderen, origineel en heeft een eigen dyna-
miek. Reden genoeg om zich daarnaar te gedragen en met trots te blijven 
zeggen: ‘Wij buigen niet naar links en wij buigen niet naar rechts!’

cda’ers schijnen uit gebrek 
aan zelfvertrouwen het 
idioom van anderen te moeten 
overnemen
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‘De christendemocratie was op sterven na 
dood. We hadden door het reusachtige ze-
telverlies een enorme dreun gehad.’ Lans 
Bovenberg blikt terug op de verkiezingsne-
derlaag van het cda in 1994. ‘Na de komst 
van het eerste paarse kabinet kregen we 
voortdurend te horen dat de christendemo-
cratie was uitgerangeerd. Onze opdracht 
was dat geloof te ontkrachten door te laten 
zien dat de christendemocratie praktische 
oplossingen had voor de problemen van de 
samenleving.’

En dus zette een aantal dertigers zich na 
de verkiezingsnederlaag van het cda in dat 
jaar aan de actualisering van het christende-
mocratische gedachtegoed. Lans Bovenberg 
(1958) en Ab Klink (1958) waren er vanaf het 
eerste begin bij, samen met Jan Peter Balke-
nende, Sylvester Eijffinger, Kees Koedijk, 
Jeroen Kremers en René Smit. Koedijk en 
Kremers waren de initiatiefnemers, Balke-
nende was de aanjager. Het werd het Schlem-
merberaad genoemd, naar het café aan de 
Lange Houtstraat in Den Haag waar de bij-

‘We hebben de diepte van de sociaal-
culturele crisis onderschat’

In gesprek met Lans Bovenberg 
& Ab Klink

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

door Pieter Jan Dijkman

Ze waren sinds de jaren negentig nauw betrokken bij het opstellen 
van de christendemocratische agenda, Lans Bovenberg en Ab Klink. 
De kabinetten-Balkenende konden voor een deel de agenda afwerken 
die zij samen met anderen hadden uitgebroed. Nu blikken ze terug. 
‘Er zijn mooie successen behaald. Maar we hebben onvoldoende een 
antwoord kunnen geven op de sociaal-culturele crisis en de vraag 
rond de legitimiteit van de overheid. Economische groei is de afgelopen 
decennia een van de grootste legitimatiebronnen van de politiek 
geworden. En die economische groei is misschien als vast gegeven wel 
voorbij. En waar haal je dan je gezag vandaan, dat is de vraag.’
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was, zo merkt Klink op, dat de rapporten 
te weinig vertaald werden naar concrete 
beleidsrapporten. ‘Idealen moeten altijd 
worden verbonden met een programma. Je 
moet vermijden dat, zoals het Duits gezegde 
luidt, de principes werkelijkheidsloos en de 

werkelijkheid principeloos worden. Neem 
het rapport Vaste waarden, nieuwe wegen 
uit 1995. Het was wel een goed en belangrijk 
document. Maar in de uitwerking werd er 
nauwelijks iets mee gedaan. Dat is altijd een 
verwijt als het slecht met je gaat, en ook nu 
klinkt het weer: er moet meer diepgang in de 

eenkomsten plaatsvonden. Daar, in een bo-
venzaaltje, werd de toekomstagenda van de 
christendemocratie mede vormgegeven.

De agenda die destijds werd opgesteld 
viel uiteen in drie delen, zegt Bovenberg. 
‘In de eerste plaats stelden wij ons ten doel 
om het middenveld nieuw elan te geven; het 
moest bevrijd worden uit de klauwen van de 
staat. De verstatelijking van het middenveld 
was echt een groot probleem. Wij wilden 
verantwoordelijkheden door vraagsturing 
weer neerleggen bij burgers en bij profes-
sionals op de werkvloer. En ook de sociale 
zekerheid moest worden gedecentraliseerd. 
Werkgevers en werknemers moesten meer 
zeggenschap krijgen en betere prikkels om 
menselijk talent te ontwikkelen en te koes-
teren. In de gezondheidszorg moest er een 
privaat verzekeringssysteem komen.’

Een tweede speerpunt vormden rent-
meesterschap en de houdbaarheid van de 
overheidsfinanciën. ‘Vanaf 1995 profiteerden 
de overheidsfinanciën van de economische 
voorspoed. Wij stonden een solide begro-
tingsbeleid voor met het oog op de vergrij-
zing. Er moesten in de vette jaren reserves 
worden aangelegd voor de magere jaren. Dat 
was goed rentmeesterschap.’

In de derde plaats stond het gezin als 
broedplaats van waarden en normen cen-
traal. ‘Rondom het gezin hing een spruitjes-
lucht. Wij zagen het als onze uitdaging om 
de christendemocratische visie op het gezin 
bij de tijd te brengen. In plaats van het kost-
winnerschap stond het levensloopdenken 
centraal waarbij mannen en vrouwen hun 
arbeidsinspanning beter kunnen afstem-
men op hun verantwoordelijkheden in het 
gezin. En tegelijkertijd wilden we via het 
gezin conservatieve waarden en normen 
zoals geduld en aandacht voor de ander in 
plaats van alleen jezelf uit het stof halen’, 
aldus Bovenberg.

De ‘grote makke van het cda’ in die jaren 
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Ab Klink

Communitarisme, 
gemeenschapszin – prachtige 
woorden, maar wat moet je er 
vervolgens mee?
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cpb. Als econoom begin je te denken vanuit 
de homo economicus. Maar daar ben ik in die 
periode vraagtekens bij gaan zetten. Ik on-
derzocht tijdens mijn cpb-periode het be-
lang van morele en culturele waarden voor 
het functioneren van de economie. Ik kreeg 
daarbij steeds meer oog voor de cognitieve 
en morele beperkingen van de mens. Het 
traditionele uitgangspunt van de economi-
sche wetenschap was de soevereiniteit van 
de rationele mens die genoeg heeft aan zijn 
eigen verstand om te bepalen wat goed voor 
hem is. Maar het Bijbelse mensbeeld gaat 
daarentegen juist uit van de beperkte mens, 
die vatbaar is voor begeerten en misleiding 
en anderen nodig heeft om te leren wat het 
goede leven is. In de economische weten-
schap kwam gelukkig juist in de jaren ne-
gentig meer aandacht voor de beperkingen 
van het autonome mensbeeld. Dat was voor 
mij een bevrijding. Het bracht verbinding 
tussen mijn hoofd en mij hart, tussen mijn 
econoom-zijn en mijn christen-zijn.’

Beleid

Toen Balkenende in 2001 cda-leider werd, 
en een jaar later minister-president, kon hij 
een agenda afwerken die het Schlemmer-
beraad in de jaren negentig en het Weten-
schappelijk Instituut in de daaropvolgende 
jaren hadden uitgebroed. De belangrijkste 
doelstelling was de overheveling van verant-
woordelijkheden van de staat naar het maat-
schappelijk middenveld en burgers. Klink 
en Bovenberg waren nauw betrokken bij die 
beleidsagenda. Klink werd directeur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het cda. In 
die hoedanigheid betrok hij de leden van het 
Schlemmerberaad, waaronder Bovenberg, 
die inmiddels hoogleraar algemene econo-
mie aan de Universiteit van Tilburg was ge-
worden, bij commissies en het opstellen van 
beleidsadviezen.

rapporten van het Wetenschappelijk Insti-
tuut komen. Maar voor je het weet ben je met 
de abstractste onderwerpen bezig. Het is 
niet moeilijk rapporten te maken die ronken 
van het jargon en van grote diepgang, maar 
waar programmatisch helemaal niets uit-
komt. Communitarisme, gemeenschapszin 
– prachtige woorden, maar wat moet je er 
vervolgens mee? Politieke partijen moeten 
dat soort termen wel in beleid kunnen om-
zetten. Het Schlemmerberaad had de inten-
tie om harde economische onderwerpen in 
een beleidsprogramma te laten landen.’

De groep dertigers kwam vanaf 1996 
gedurende drie jaar zo’n vier keer per jaar 
bijeen. Klink was in die tijd werkzaam op het 
Ministerie van Justitie, als plaatsvervangend 
directeur van de afdeling Rechtspleging. 
Bovenberg was onderdirecteur van het Cen-
traal Planbureau (cpb). ‘Die gesprekken in 
Schlemmer verdiepten mijn werk bij het 
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ten te weinig naar zich toe getrokken heeft. 
Balkenende mag trots zijn op die resultaten.’

Zijn er zaken die u minder tot tevreden-
heid stemmen? Wat is blijven liggen?

bovenberg ‘Op het terrein van waarden 
en normen en het gezin is helaas minder 
te melden. Ik denk eerlijk gezegd dat die 
normen-en-waardendiscussie ook een heel 
moeilijke opgave is voor de overheid. Dat 
heeft veel meer te maken met een diepere 
culturele crisis in de samenleving, en de 
vraag is wat je daar als overheid op korte 
termijn aan kan doen.’

klink ‘Innovatie en duurzaamheid. 
Innovatie gekoppeld aan duurzaamheid, 
innovatie gekoppeld aan de arbeidsmarkt. 
Die agenda kwam in de regeerakkoorden, 
er werd ook beleid op gemaakt, maar men-
taal is deze nooit echt binnen het cda be-
klijfd. Hoe dat komt? Er zat op een gegeven 
moment geen drive meer achter. Het werd 
te veel dagelijkse bestuurlijke praktijk. Het 
werd in het kabinet noch in het wekelijkse 
bewindspersonenoverleg geagendeerd. Ja, 
er is inderdaad wel een Innovatieplatform in 
het leven geroepen. Maar over de grote the-
ma’s en de focus daarop is te weinig gespro-
ken. Je kunt wel een structuur neerzetten, 
maar als er geen visie is op de echte markten 
van de toekomst en de noodzaak van inno-
vatie, dan stagneert het. Begin deze eeuw 
is met de wi-rapporten over maatschappe-
lijke vernieuwers een poging gewaagd om 
arbeidsmarkttekorten, om duurzaamheid, 
zorgvernieuwing, energie aan innovaties 
te koppelen. Daar heeft het cda te weinig 
mee gedaan, terwijl het mes aan twee kanten 
had kunnen snijden: innovaties en daarmee 
het versterken van ons bedrijfsleven op de 
markten van de nabije toekomst enerzijds 
en het dienen van maatschappelijke doelen 
anderzijds.’

Wat ziet u als de belangrijkste verdiensten 
van acht jaren kabinetten-Balkenende?

bovenberg ‘Het succes van de kabinet-
ten-Balkenende is in de eerste plaats groot 
geweest als het gaat om rentmeesterschap 
en de houdbaarheid van de overheidsfinan-
ciën. Nederland is heel goed door de krediet-
crisis gekomen. Dat is mede te danken aan 
het feit dat er reserves waren opgebouwd 
en dat de overheidsschuld als percentage 
van het nationale inkomen is gaan dalen. De 
werkloosheid is mede hierdoor tijdens de 
crisis relatief laag gebleven.’

‘Daarnaast is er winst geboekt op het 
terrein van de sociale zekerheid en de ar-
beidsmarkt, met bijvoorbeeld de Wet Werk 
en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia). 
Er zijn nu veel meer en betere prikkels om 
arbeidsongeschiktheid te voorkomen en na 
een periode van arbeidsongeschiktheid weer 
snel aan het werk te gaan. Ook de bijstand 
is beter georganiseerd en de effectieve uit-
treedleeftijd is door de hervormingen van 
vut en prepensioen aanzienlijk gestegen.’

‘In de derde plaats zijn er, als het gaat 
om het middenveld, belangrijke resultaten 
geboekt in de gezondheidszorg, met het 
nieuwe verzekeringsstelsel en de liberali-
sering aan de aanbodkant van de zorg. De 
rapporten van het wi uit 2001 hebben daar-
bij een belangrijke rol gespeeld. De ser heeft 
de ideeën daaruit overgenomen – Herman 
Wijffels was daarvoor van groot belang. Het 
cda was de bron van de zorghervorming die 
volgde. De stijging van de levensverwach-
ting sinds 2002 lijkt te maken te hebben met 
de veranderende manier waarop we de zorg 
hebben georganiseerd: betere behandelin-
gen, veel minder wachtlijsten dan tien jaar 
geleden. De zorg is duurder, maar de resul-
taten zijn ernaar.’

‘Ja, inderdaad, dat zijn nogal successen. 
Ik vind ook dat het cda de behaalde resulta-
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men. Dat onderwerp lijkt van de politieke 
agenda verdwenen te zijn.

klink ‘Ja, daar kennen wij toch een 
zekere verlegenheid. Je kunt zeggen: het is 
aan de markt, bijvoorbeeld als het gaat om 
winst in de zorg. Dat ligt vrij eenduidig. Je 
kunt zeggen: het is aan de provincie of aan 
de rijksoverheid. Ook dat is eenduidig. En 
wij zitten altijd maar te worstelen met dat 
middenveld. Terwijl je dat niet meer over 
de bühne krijgt zoals je dat na de Tweede 
Wereldoorlog nog wel kreeg. Het idee 
van het maatschappelijk middenveld dat 
betrokken en verankerd is in de samen-
leving, vanuit de oude structuur van ver-
enigingen en stichtingen, is voor een deel 
weggevallen.’

bovenberg ‘Bij het gezin is het deels 
wel gelukt om nieuw beleid gerealiseerd te 
krijgen gebaseerd op een moderne visie op 
het gezin. Wij hebben in de jaren negentig 
het kostwinnersdenken omgebogen naar het 
levensloopdenken. Niet kostwinners maar 
ouders met jonge kinderen moesten worden 
beschermd. Het was een gevoelige kwestie 
binnen het cda. Maar we zijn erin geslaagd 
om deze moderne visie op het gezin ingang 
te doen vinden binnen en buiten onze partij. 
Bij maatschappelijke ondernemingen is dat 
onvoldoende gelukt.’

klink ‘Die gedachte deel ik. Volgens mij 
is het meer de vraag hoe je het vraagstuk van 
maatschappelijk ondernemen inbedt in be-
staande instituties, dan dat je begint aan een 
institutionele herijking. Ik heb het gevoel 
dat we praktisch moeten beginnen. Waarom 
zou de onderwijsinspectie niet gewoon naar 
alle ouders eenmaal per jaar de bevindin-
gen over een school naar de ouders sturen, 
waarna de school verplicht is om daarover 
op een avond openbaar verantwoording af 
te leggen? Waarom tijdens die avond geen 
verkiezing van bestuursleden? Of neem de 

bovenberg ‘Ook de hele trits van ww, 
ontslagrecht en de levensloop is nog onvol-
doende uitgewerkt. Dat is eigenlijk het be-
langrijkste touwtje dat nog ontbreekt in de 
hervorming van de arbeidsmarkt en sociale 
zekerheid. De commissie-Bakker adviseerde 
in 2008 om de verantwoordelijkheid voor de 
ww naar analogie van de arbeidsongeschikt-

heid meer te decentraliseren en tegelijker-
tijd de ontslagvergoedingen te vervangen 
door een levensloopachtige regeling. Met 
dat rapport is nauwelijks iets gedaan. Bal-
kenende zelf had die agenda graag willen 
uitvoeren. Het kreeg geen vervolg door poli-
tieke onenigheid in Balkenende iv.’

‘De druk om iets te doen aan scholing 
en participatie wordt wel steeds groter. Het 
is namelijk een soort “virtuoze cirkel”. Een 
goed functionerende arbeidsmarkt en goede 
zorg hangen nauw met elkaar samen. Door 
de verbetering van de zorg is de levensver-
wachting toegenomen. Dat is mooi. Maar 
het grote probleem is dat de meeste baten 
van de zorg privaat zijn, terwijl de kosten 
neerslaan bij de gemeenschap. De manier 
om dat beter in balans te brengen, is om de 
pensioenleeftijd mee te laten stijgen met de 
levensverwachting. Dan krijgt de overheid 
meer geld binnen, zodat de gemeenschap 
ook meeprofiteert van de opbrengsten van 
de zorg. Verder blijft het arbeidsaanbod op 
peil voor de arbeidsintensieve zorg. Zo blijft 
goede zorg houdbaar.’

U zegt nu niets over de revitalisering van 
het maatschappelijk middenveld, met 
thema’s als het maatschappelijk onderne-

De druk om iets te doen aan 
scholing en participatie wordt 
wel steeds groter
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en onbehagen. Maar de vraag blijft voor 
mij: wat kan de politiek en de overheid daar 
überhaupt aan doen? De cultuur is slechts 
beperkt maakbaar, zeker top-down vanuit 
de wetgever.’

Die vraag heeft u zichzelf in de jaren 
negentig toch ook wel gesteld? U zocht het 
destijds in vitale instituties.

bovenberg ‘Ons antwoord was toen 
inderdaad: we moeten ruimte maken voor 
instituties die waarden en normen creëren. 
De overheid kan waarden en normen wel 
agenderen, maar ze moet die agenda na-
tuurlijk niet willen dicteren. Ze dient ruimte 
te geven aan kringen die als broedplaats van 
waarden en normen kunnen fungeren, zoals 
gezinnen en bedrijven. Ons gedachtegoed, 
met noties als soevereiniteit in eigen kring, 
is daar natuurlijk op gericht. Geef de samen-
leving de ruimte om verantwoordelijkheden 
op te pakken.’

‘Er is de afgelopen jaren gelukkig meer 
erkenning gekomen voor de rol van het ge-
zin als hoeksteen van de samenleving. Bij 
alle politieke partijen is er meer aandacht 
voor het spitsuur van het leven gekomen. 
Denk aan allerlei financiële kindregelingen. 
Maar uiteindelijk is dat niet voldoende om 
op korte termijn de cultuurcrisis op te los-
sen waar we in beland zijn.’

‘Ik moet ook wel zeggen: de sociaal-cul-
turele crisis is een stuk dieper dan wij in de 
jaren negentig überhaupt hadden voorzien. 
‘9/11’ en de daarmee samenhangende inte-
gratieproblematiek moesten nog komen. 
En ook de diepte van de morele crisis die in 
het begin van deze eeuw in het bedrijfsleven 
zou gaan ontstaan hebben we niet voorzien. 
Bij de kredietcrisis is gebleken hoezeer er 
scheefgroei is opgetreden in het bedrijfsle-
ven. Dat is ook een uiting van de culturele 
crisis.’

resultaten van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg en de verzorgingsinstellingen. 
Daar kan hetzelfde mee gebeuren richting 
verwanten van bewoners. Maar het idee van 
vroeger: je kwam na je werk thuis, je at je 
aardappelen, je hees je in je pak en vertrok 
naar de bestuursvergadering van de psychi-
atrische inrichting – ja, vergeet het maar, die 
tijd komt niet meer terug.’

bovenberg ‘Toch zie ik nog wel een heel 
grote uitdaging bij het revitaliseren van het 
middenveld, bijvoorbeeld in de governance 
van deze organisaties; het regelen van de 
betrokkenheid, de legitimatie en de verant-
woording. De governance van de pensioen-
sector, van de zorgsector en van woningcor-
poraties is momenteel nogal in beweging. 
En terecht, het is heel belangrijk om daar 
een modern antwoord op te formuleren. Er 
is daar voor de christendemocratie nog een 
hele weg te gaan.’

Hoe krijg je meer bezieling in dat debat? 
De verhoudingen tussen de burger en 
instellingen in de zorg, het onderwijs, de 
volkshuisvesting en de overheid zijn toch 
sterk gecommercialiseerd. Neem alleen 
al de woningcorporaties, die hun sociale 
taak hebben verruild voor winstgevende 
projecten met hoge bonussen voor de lei-
dinggevenden.

bovenberg ‘Ik worstel daarmee. De 
commercialisering speelt inderdaad een 
grote rol. We leven in een cultuurcrisis 
waarbij de samenleving op zoek is naar het 
goede leven. De diepte van die crisis heb-
ben we onderschat. De grootste opgave voor 
de komende jaren is om een antwoord te 
vinden op die crisis. Dat proef je ook sterk 
bij het rapport De toekomst van de christen-
democratie in Nederland van het cdja. De 
jongeren zetten sterk in met die sociaal-cul-
turele agenda. Ik ervaar datzelfde probleem 
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Balkenende de verkiezingen won. Ons ge-
luid was steeds: het gaat economisch beter. 
‘Welvaart, respect en zekerheid’ was in-
derdaad het motto in 2006, in die volgorde. 
Die nadruk op economische groei is wel 
een probleem in de hele westerse wereld. 
Vanaf Clinton tot Reagan: het zit zozeer in 
de structuur van onze westerse samenleving 
om aan economische welvaart legitimiteit 
te ontlenen, en daarmee de verkiezingen te 
winnen.’

cda’ers zoeken het vaak in een begrip als 
participatie. Zou dat een nieuw perspec-
tief kunnen zijn?

bovenberg ‘De culturele crisis heeft 
volgens mij twee oorzaken. In de eerste 
plaats de beheersingsdrang. Er heerst nog 
steeds een groot maakbaarheidsgeloof. 
Mensen willen zozeer alles beheersen, dat 
er nauwelijks ruimte is om fouten te maken. 
We kunnen onvoldoende omgaan met het 
kwaad in onszelf door fouten te erkennen en 
vergiffenis te vragen. Genade, om het Bijbels 
te zeggen, heeft te veel ontbroken. En dat is 
dodelijk voor een verantwoordelijke samen-
leving: want verantwoordelijkheid nemen 
en geven aan beperkte, kwetsbare mensen 
is een risico. De tweede oorzaak ligt in de 
manier waarop we omgaan met de vraag ‘wat 
is het goede leven?’ Hoe word je gelukkig? 
Is dat door zelf zo veel mogelijk te krijgen, 
of word je gelukkig door je voor anderen in 
te zetten, door je talenten zo veel mogelijk 
te benutten ten dienste van de ander? Dit 
laatste heeft met participatie te maken, met 
geven omdat je zelf als rentmeester veel hebt 
mogen ontvangen.’

klink ‘Ik denk dat die culturele crisis het 
kapitalisme gaandeweg alleen maar ver-
sterkt. En dat is wel een dilemma.’ Hij noemt 
de veelgeciteerde studie The cultural contra-
dictions of capitalism van de socioloog Da-

Het klinkt nogal gelaten: er is sprake van 
een ernstige culturele crisis, en de politiek 
kan er weinig aan doen.

klink ‘Er komt wel een enorme crisis op 
de politiek af, daar ben ik van overtuigd. Ik 
ben het op dit punt wel met Habermas, de 
Duitse filosoof en socioloog, eens: de afgelo-
pen decennia is economische groei een van 
de grootste legitimatiebronnen van de poli-
tiek geworden. Dus de productiemiddelen 
en de uitkomsten daarvan zijn legitimerend 
geworden voor de instituties, in plaats van 
de cultuur. En die economische groei is 
misschien als vast gegeven wel voorbij. En 
als ze blijft, dan zal die groei al snel nodig 
zijn om de groei van premies in de sfeer 
van zorg en pensioenen te kunnen blijven 
betalen. De nettokoopkracht blijft dan toch 
nog achter. De politiek kan zich dus ook niet 
meer uitsluitend legitimeren op grond van 
die groei. En waar haal je je gezag dan van-
daan, dat is de vraag. Ik denk dat de groei 
van het populisme daarmee te maken heeft. 

Populisten zeggen: ‘Houden wat je hebt’, op 
een vrij agressieve manier zelfs. Dat zou je 
welvaartschauvinisme kunnen noemen. Het 
populisme is niet mijn antwoord. Maar het 
is wel een antwoord op dat dreigende gebrek 
aan legitimatie van de politiek.’

Wat zou het christendemocratische ant-
woord moeten zijn?

klink ‘Dat is lastig, want wij hebben 
het de afgelopen jaren ook vaak gezocht 
in economische groei. Kijk alleen al hoe 

Ook wij hebben het de 
afgelopen jaren te vaak 
gezocht in economische groei
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dat een land uiteindelijk gaat lijden onder 
een te hoge staatsschuld, en dat groei nodig 
is. Jan Peter nam van zijn kant weer de her-
vorming van de arbeidsmarkt en van de zorg 
in zijn regeerakkoorden over.’

Uw boodschap is nog steeds: geef meer 
verantwoordelijkheid en vertrouwen aan 
instituties en bedrijven. Hebben de afge-
lopen jaren niet juist aangetoond dat dat 
een heel moeilijk proces is?

bovenberg ‘Ja, dat klopt, de hand van 
de overheid reikt nog steeds te ver. Dat heeft 
met twee zaken te maken, die elkaar verster-
ken. De samenleving kan het in de eerste 
plaats niet aan om risico’s te nemen. We dur-
ven de private sector en beperkte mensen 
geen verantwoordelijkheden te geven omdat 
we dan het risico lopen dat er dingen fout 
gaan. En elke keer als er iets fout gaat, moet 
de overheid dat direct corrigeren en gaan we 
op zoek naar duivelse zondebokken. Dat is 
dat maakbaarheidsdenken. En in de tweede 
plaats: als je mensen onvoldoende verant-
woordelijkheid geeft, dan gaan ze zich ook 
weinig verantwoordelijk gedragen. Mensen 
gaan dan hun verantwoordelijkheid uitbe-
steden aan regelgevers en managers. Het 
resultaat van die risicoaversie is uiteindelijk 
morele leegheid in de samenleving zelf.’

Neem de kredietcrisis. De reactie van veel 
politici is: we moeten de regels aanscher-
pen in plaats van verantwoordelijkheden 
bij financiële instellingen en pensioen-
fondsen te leggen.

bovenberg ‘Dat is een natuurlijke reac-
tie: als er iets fout is gegaan, moet het wor-
den van bovenaf worden gerepareerd.’

klink ‘Ik vind het een moeilijk punt, 
hoor. Er werden allerlei risicovolle produc-
ten aan de man gebracht en weer doorver-

niel Bell. Daarin betoogt Bell dat kapitalisme 
de behoeftebevrediging alleen nog maar 
meer aanwakkert, ten koste van de ethiek die 
het succes vormde van dat kapitalisme.

klink ‘De christendemocratie heeft daar 
geen wezenlijk antwoord op gegeven. Tenzij 
je het zoekt in de bestendiging van de pu-
blieke dienstverlening die er is en die door 
de verzorgingsstaat kon worden opgebouwd 
– op dat punt begrijp ik de sociaaldemocra-
ten wel – en je die dienstverlening op een 
moderne manier wilt bestendigen, door in-
derdaad bij te dragen aan de levensvreugde 
van mensen.’

‘Het Wetenschappelijk Instituut heeft 
zich de afgelopen tien jaar meer gericht op 
de problematiek van de arbeidsmarkt en 
de hiaten die vanwege personeelstekorten 
in de verzorgingsstaat ontstaan, dan op de 
economische groei sec. Het vermijden van 
wachtlijsten, van lege klassen in scholen en-
zovoorts was de reden van de hervormingsa-
genda, en niet per se de economische groei, 
hoe belangrijk die ook is voor de betaalbaar-
heid van de voorzieningen. Met andere 
woorden: de verzorgingsstaat en zijn be-
stendiging was voor ons de legitimatie van 
overheidsoptreden, en niet een afbraak van 
de verzorgingsstaat en het publieke domein 
ten gunste van een vrije markt of iets derge-
lijks. Marktwerking was voor ons geen doel 
in zichzelf, maar een methode om publieke 
belangen, zoals betaalbare en goede zorg, te 
waarborgen.’

‘Op dit punt was er in het begin van deze 
eeuw wel een verschil tussen Balkenende 
en mij. Ik legde meer de nadruk op de ar-
beidsmarkt en participatie, en hij meer op 
staatsschuld en economische groei. Ik vind 
een stagnerende arbeidsmarkt, en zaken als 
wachtlijsten en lesuitval, vele malen ern-
stiger dan dat je een deel van jouw welvaart 
moet inleveren. Uiteindelijk vonden we 
elkaar daar overigens in. Ook ik realiseer me 
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er altijd dingen misgaan; het is belangrijk je 
dat te realiseren. Vooruitgang en groei kun-
nen niet zonder risico.’

U hebt in de jaren negentig veel nagedacht 
en gepubliceerd over de versterking van 
de rol van de burger als gebruiker van 
onderwijs, zorg en overheidsdiensten. 
Vraagsturing was daarbij een belangrijke 
invalshoek. De laatste twee jaren, zeker 
sinds de kredietcrisis, luidt de kritiek: dat 
is te gemakkelijk overgegaan in markt-
werking.

bovenberg ‘Er heerst helaas te vaak een 
gevoel dat marktwerking slecht is. Laat ik 
het voorbeeld van de bonuscultuur onder 
het management van woningcorporaties 
noemen. Er waren daar gewoon onvoldoen-
de checks and balances. Dat betekent dat er 
onvoldoende concurrentie was. Dus ik zou 
zeggen: er was juist een gebrek aan markt-
werking. Er was een te groot, naïef geloof in 
het goede van de mens.’

klink ‘Noem mij eens een sector waar de 
markt het heeft overgenomen?’

De kinderopvang. Onlangs stond er in een 
krantenartikel dat er in de kinderopvang, 
vanwege die vraagsturing, minder aan-
dacht is voor de ideële aspecten, en dat 
daardoor ook de kwaliteit achteruitholt.

klink ‘Ik zou eerst kijken waar het zich 
aftekent en in hoeverre het een probleem 
is. Kijk, het stuit mij ook wel tegen de borst 
als de kinderopvang straks aangeboden 
gaat worden door een of andere magnaat 
uit Amerika. Maar aan de andere kant, als je 
even doordenkt: is dat erg op het moment 
dat de kinderopvang kwalitatief hoogwaar-
dig is? We moeten oppassen dat we nu de 
balans niet naar de andere kant laten door-
slaan, en terug willen naar oude recepten op 

kocht. En tegelijkertijd was er een enorme 
bonuscultuur ontstaan. Hoe kun je dat nu 
voorkomen? Ik weet niet of een beroep op 
moraliteit dan voldoende is.’

bovenberg ‘Je moet natuurlijk lessen 
trekken uit de kredietcrisis. Dat betekent 
dat je het systeem op onderdelen wel moet 
veranderen. Maar het is een illusie dat we 

het systeem met regelgeving kunnen dicht-
timmeren. Er komt echt weer een volgende 
financiële crisis. Het leven op dit onder-
maanse blijft altijd vallen en opstaan. Laten 
we blijven leren van onze misstappen in 
plaats een maakbaarheidsillusie na te jagen.’

klink ‘Laat ik een vergelijking trekken 
met de marktwerking in de zorg. Het gevaar 
van productiviteitsdenken dat gepaard gaat 
met de marktwerking, is dat zorgverleners 
niet zozeer de kwaliteit van de zorg, maar 
de productie en de winst centraal stellen. 
Dat kun je verhinderen, daar ben ik van 
overtuigd. De marktwerking in de zorg moet 
worden doorgezet, mits je het stelsel op on-
derdelen herijkt en de goede krachten met 
betrekking tot moraliteit een zetje in de rug 
geeft door de bekostiging zo te herijken dat 
kwaliteit en niet volume en marktaandeel 
domineren. Maar ik vraag me af of dat ook in 
de financiële sector kan. Kun je in die sector 
de goede krachten stimuleren in plaats van 
degenen die alleen maar geld willen verdie-
nen? Ik weet het niet.’

bovenberg ‘Dat kan zeker. Alleen zal dat 
altijd met vallen en opstaan gaan; wij kun-
nen als beperkte mensen niet altijd voorzien 
hoe iets zal gaan lopen. Dus je moet experi-
menteren en dat is risicovol. Daarbij zullen 

Het leven op dit ondermaanse 
blijft altijd vallen en opstaan
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de komende jaren is alleen: hoe zorgen we 
ervoor dat werk op zo’n manier georgani-
seerd wordt dat mensen met plezier langer 
kúnnen werken.’

klink ‘Er had ook iets gedaan moeten 
worden aan het ontslagrecht. Je knippert 
toch wel even met je ogen als je drie jaar lang 
oorlog loopt te maken met de PvdA – het 
kabinet liep daardoor zelfs onherstelbare 
averij op – en het vervolgens inlevert in de 
onderhandelingen met de pvv. Waarom geef 
je die agenda op? Is het je dan alleen maar te 
doen om te kunnen regeren? Ik ben daar dus 
heel sceptisch over.’

bovenberg ‘Het cda heeft de afgelopen 
jaren wel geprobeerd het ontslagrecht los 
te wrikken. Tevergeefs helaas. Dat heeft 

zeker te maken met gevestigde belangen 
van partijen als de PvdA en nu de pvv. Maar 
het hangt ook samen met een gebrek aan 
overtuigingskracht en geloof in ons eigen 
verhaal. Op het partijcongres van 2 oktober 
werd gezegd: het regeerakkoord is beter 
dan ons eigen programma. Blijkbaar geloof-
den de onderhandelaars niet in ons eigen 
verhaal. En dat reken ik in de eerste plaats 
mezelf aan. Want het is nogal makkelijk om 
te zeggen tegen onze leiders: dat is jullie 
schuld. Blijkbaar hebben we zelf als denkers 
binnen het cda deze ideeën onvoldoende 
kunnen overbrengen en doen beklijven 
bij onze politieke leiders. De denkers en 
doeners zijn te ver van elkaar af komen te 
staan, waardoor onze partij nu vooral het 
volk naar de mond praat in plaats van mee-
neemt. Waar de visie ontbreekt, verwildert 

grond van een enkel incident. Het conserva-
tisme dat je nu hebt – weg bij de marktwer-
king, terug naar de staat – heeft te maken 
met de neiging om onzekerheid en risico’s 
te willen uitsluiten. Dat zit enorm in onze 
cultuur en politiek.’

Regeerakkoord

Inmiddels is het cda niet meer de grootste 
politieke partij. Na acht jaren waarin het cda 
de grootste regeringspartner was, vormt 
het nu als juniorpartner een kabinet samen 
met de vvd, die in de Tweede Kamer tien 
zetels meer heeft dan het cda. Bovenberg 
en Klink zijn sceptisch over het beleid van 
cda en vvd. En dat niet alleen vanwege de 
gedoogconstructie met de pvv van Wilders. 
Het regeerakkoord van cda en vvd vinden ze 
‘een gemiste kans’. Voor Bovenberg was het 
‘magere resultaat’ van het regeerakkoord – 
en niet een principiële weerstand tegen de 
pvv – een reden om op het partijcongres in 
oktober tegen te stemmen.

Waarom is het regeerakkoord een gemiste 
kans?

bovenberg ‘Het nieuwe kabinet saneert, 
er wordt te weinig hervormd. Zo is het echt 
een gemiste kans om niets te doen met de 
positie van ouderen op de arbeidsmarkt. 
Daar is nog veel winst te behalen. Er moet 
de komende jaren veel meer worden geïn-
vesteerd in mensen. Het rentmeesterschap 
was bij ons, in de jaren negentig, sterk 
financieel-economisch getint; de staats-
schuld moest omlaag. Later is er terecht 
meer aandacht voor gekomen dat de vergrij-
zing niet alleen een financieel probleem is, 
maar vooral een probleem met betrekking 
tot de arbeidsmarkt. De verhoging van de 
pensioenleeftijd is nu gelukkig breed geac-
cepteerd in onze partij. De grote vraag voor 

Blijkbaar geloofden de 
onderhandelaars niet in ons 
eigen verhaal
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jaren tot stand heeft mogen helpen brengen 
in heel moeilijke omstandigheden. Maar de 
uitdaging is nu zo mogelijk nog groter, want 
de middelpuntvliedende krachten zijn na de 
crisis in ons land, Europa en de wereld erg 
groot. Ik benijd onze leiders niet.’

het volk. Onze partij staat voor de enorme 
opdracht om de komende jaren weer het 
initiatief te nemen in de geestelijke strijd 
om ons klagende volk – net als zo’n vijftien 
jaar geleden. Ik kijk met grote dankbaar-
heid terug op wat Balkenende de afgelopen 
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Voor de beantwoording van de vraag wat de regeerperiode van 
Jan Peter Balkenende opleverde voor de positie van maatschappelijke 
organisaties, is het verleidelijk om terug te grijpen naar het impliciete 
programma dat hij daarvoor in zijn dissertatie – geschreven in zijn tijd als 
medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda – ontwierp.1 
Daarin zijn de grondslagen te vinden die hij zelf voor een dergelijke ba-
lans waarschijnlijk wel zou willen hanteren en zou kunnen accepteren. 
In het hem bij gelegenheid van zijn afscheid aangeboden boek vinden 
we die grondslagen in een van de daarin opgenomen toespraken op een 
overzichtelijke en praktische manier vertaald naar een drietal ijkpunten 
die ik graag hanteer bij het opmaken van de balans. In die toespraak, die 
Balkenende uitsprak bij gelegenheid van de opening van het Zijlstra Cen-
ter for Public Control and Governance, is hij zelf bepaald kritisch over de 
staat van het maatschappelijk middenveld. Ik kan me dat voorstellen, en 
de naam van het centrum belooft in dat verband niet veel goeds. Control en 

Over ijkpunten en pijnpunten: 
de malaise van het middenveld

De auteur is commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant en hoog-
leraar Maatschappelijke bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg.

Het maatschappelijk middenveld is behoorlijk uit 
balans. Achtereenvolgende regeringen en bestuurders in 
het middenveld hebben de afgelopen decennia gewerkt 
aan een feitelijke verstatelijking van de civil society. 
De vraag is gerechtvaardigd of er, na de verregaande 
staatsbemoeienis, eigenlijk nog wel reden is te spreken van 
een echt maatschappelijk middenveld, of dat niet veeleer 
moet worden onderkend dat dat in belangrijke mate is 
verdampt in de verstikkende sferen van de voortschrijdende 
technocratisering en modernisering en de daarmee gepaard 
gaande vervreemdende vormen van schaalvergroting.

door Wim van de Donk
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Governance: het zal best nodig zijn, maar het kan niet de kern van de zaak 
zijn als het gaat om onderzoek naar maatschappelijke organisaties. Die 
zijn inderdaad meer dan ooit aan Public Control onderworpen. Daarmee is 
op zichzelf natuurlijk niets mis, maar de wijze waarop achtereenvolgende 
regeringen en bestuurders in het middenveld de afgelopen decennia heb-
ben gewerkt aan een feitelijke verstatelijking van het maatschappelijk 
middenveld is aanleiding voor allesbehalve een positieve conclusie. Zelfs 
de manier waarop de zogenaamde marktwerking is ingevoerd, draagt in de 
praktijk vooral bij aan vormen van marktbureaucratisering en de daarmee 
gepaard gaande verwoestende vormen van schaalvergroting. Balkenende 
spreekt in de toespraak openhartig en met nauwelijks ingehouden veront-
waardiging over de excessen in de corporatiewereld en over de vervreem-
dende technocratisering in de zorg. Hij stelt zonder veel omhaal, en ‘met 
pijn in het hart’, dat het middenveld behoorlijk ‘uit balans’ is.2

Bezieling

Ik deel die analyse, en voel dezelfde pijn. Elk van de genoemde ijkpun-
ten blijkt inderdaad vooral een pijnpunt. Het eerste ijkpunt is dat van de 
soevereiniteit in eigen kring: het normatieve beginsel waarin vrijheid en 
verantwoordelijkheid hecht verbonden zijn, en dat de uitdrukking is van 
de mogelijkheid van bezield verschil en pittige pluriformiteit. De feitelijke 
toestand die wordt aangetroffen, heeft doorgaans meer van een door over-
heidsregulering afgedwongen uniformiteit en meetbaarheid: in strenge 
systematieken van outputfinanciering zijn maatschappelijke organisaties 
in de windtunnel van de overheid gezet. Het resultaat is dat ze onder druk 
allemaal feitelijk worden gedwongen naar een eenvoudig gemiddelde; de 
benchmarks van de overheid – of de zorgverzekeraar – beklemtonen nu 
eenmaal meer de overeenkomsten dan de verschillen. De afrekeningen in 
het professionele circuit, of de dictatuur van de middelmaat die in het rap-
port van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid over de sec-
toren van de maatschappelijke dienstverlening werd besproken:3 het zijn 
de praktische symptomen van een algemene theorie die over de sector is 
uitgestort. In dat New Public Management ligt het accent duidelijk op het 
meetbare en het vergelijkbare.4 Verschillen zijn er om bestreden te wor-
den, want ze zijn problematisch. Ze zijn inderdaad al snel problematisch, 
gelijke behandeling is ook de juridische norm. Dat is de norm die theore-
tisch en ook juridisch overigens vooral ruimte geeft voor het maken van 
verschil – want geen geval is gelijk… – maar die feitelijk vooral leidt tot een 
soms verstarrende vorm van administratief beredeneerde en in ‘kwaliteits-
systemen’ bewaakte eenheidsworst. De lauwheid en de ideologische nivel-
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lering en normatieve on-verschilligheid onder de bevolking heeft daaraan 
overigens evenzeer, en misschien wel meer, bijgedragen. Een geacciden-

teerd middenveld ontstaat alleen 
op een humus van bezield en nor-
matief gedragen verschilligheid, 
die tegenwoordig ver te zoeken is. 
De voortgaande individualisering 
heeft de feitelijke grondslag voor de 
soevereiniteit in eigen kring ver-
regaand uitgehold: om soeverein 
in eigen kring te zijn, moeten die 
kringen er nog wel zijn, en moeten 

mensen worden uitgenodigd om zich feitelijk met het wel en wee van de 
eigen maatschappelijke organisatie te kunnen bemoeien.

Balkenendes tweede ijkpunt is in dat opzicht veelbetekenend. Hij noemt 
als tweede ijkpunt dat van de normatieve bezieling die de ‘verschilligheid’ 
van de eigen kringen fundeert en voedt. Die normatief gefundeerde bezie-
ling is met name wezenlijk voor organisaties die er in de eerste plaats zijn 
voor de zogenaamde relatiegoederen: goederen en diensten waarin de 
verhouding tussen producent en consument, anders dan op de ideaaltypi-
sche vrije markt, gekenmerkt wordt door vormen van wederzijdse afhan-
kelijkheid en een grote mate van kwaliteitsonzekerheid, die moet worden 
gecompenseerd door grote mate van onderling sociaal vertrouwen. Bij 
diensten als onderwijs en zorg gaat het bovendien om diensten met een 
opvatting, en zien we het niet altijd in het oog springende fenomeen dat de 
kwaliteit van de geleverde diensten vaak net zo afhankelijk is van de con-
sumptie als van de productie ervan.

Dat vraagt om veel wederzijds en sociaal vertrouwen en dat brengt ons 
bij een derde ijkpunt: herkenbaarheid, openheid en de mogelijkheid van 
‘betrokken eigenaarschap’. Dat eigenaarschap wordt tegenwoordig steeds 
minder vaak en steeds minder prominent gevoeld. De school maakt tegen-
woordig deel uit van een conglomeraat van scholen dat wordt bestuurd 
door een raad van bestuur. Ouders die zich met het bestuur van hun school 
willen bemoeien, moeten daartoe vaak onmogelijke offers brengen, en 
bereid zijn lid te worden van een raad van toezicht. Daarin worden vooral 
de Governance en Control besproken: niet de geestelijk adviseur maar de ac-
countant is in de praktijk de belangrijkste raadgever van dat soort gremia. 
Discussies over identiteit van de instelling zijn, een enkele uitzondering 
daargelaten, vooral lastige intermezzo’s in een gangbaar refrein van alge-
meen toezicht. Vaak kwalitatief best in orde, maar meestal wel vooral op 
afstand van de werkvloer van dergelijke organisaties.

De voortgaande 
individualisering heeft de 
feitelijke grondslag voor de 
soevereiniteit in eigen kring 
verregaand uitgehold
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Ontgrenzing

De vraag is gerechtvaardigd of er, na de verregaande staatsbemoeienis 
– of het nu is in de vorm van gulzige overheidsregelgeving of opgelegde 
‘marktwerking’ –, eigenlijk nog wel reden is om te spreken van een echt 
maatschappelijk middenveld, of dat er niet veeleer moet worden onder-
kend dat dat in belangrijke mate is verdampt in de verstikkende sferen van 
de voortschrijdende technocratisering en modernisering. De functionele 
en instrumentele rationalisering die daarmee gepaard gaat, beperkt zich 
overigens niet tot het middenveld alleen, ook overheden en ondernemin-
gen gaan eronder gebukt. Het is meer een algemene vorm van ontzieling 
dan de specifieke problematiek van de ontzuiling waaronder de nog als 
zodanig herkenbare maatschappelijke organisaties gebukt lijken te gaan.

Onze tijd wordt volgens voor-
aanstaande sociologen gekenmerkt 
door allerlei vormen van ontgren-
zing. Was er eerder nog sprake van 
door heldere grenzen gescheiden 
domeinen, tegenwoordig versmel-
ten, vervloeien, verknopen of ver-
binden deze domeinen zich. Denk 
aan markten en overheden, regels 
en prikkels, het private en het pu-

blieke, het nationale en het internationale, de media en de telecommunica-
tie, de krant en de televisie, de technologie en het menselijke lichaam, het 
mannelijke en het vrouwelijke, het Oosten en het Westen, het globale en 
het lokale.

Vaak is er daarbij niets nieuws onder de zon, maar we kunnen tegen-
woordig zeker spreken van een accelerende ontgrenzing, die leidt tot grote 
domeinonzekerheid. Vroeger was je commercieel ondernemer, nu ook 
maatschappelijk ondernemer. Vroeger had je als ziekenhuisdirecteur een 
maatschappelijke missie, nu ben je ineens ook marktpartij. Die ontgren-
zing neemt verschillende vormen aan.

Allereerst signaleer ik vormen van ontgrenzing tussen maatschappe-
lijke domeinen zoals de markt, de staat en de sfeer van gezin en familie. De 
grenzen tussen publiek en privaat, markt en overheid, profit en not-for-
profit, informele en formele arrangementen, verdampen, vervagen of ver-
schuiven. Soms lijkt het wel of zo’n onderscheid als dat tussen publiek en 
privaat meer zegt over de manier waarop wij naar de samenleving hebben 
leren kijken, dan over wat er werkelijk in die samenleving aan de hand is. 
Vermaatschappelijking noem ik de trend die eerder gescheiden domeinen 

Er is sprake van grote 
domeinonzekerheid: 
vroeger was je commercieel 
ondernemer, nu ook 
maatschappelijk ondernemer
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verbindt en verknoopt. Vooral in de sfeer van traditionele maatschappe-
lijke organisaties vraagt dat fenomeen van hybridisering de nodige aan-
dacht, maar het doet zich ook voor bij de toegenomen aandacht voor maat-
schappelijk verantwoord ondernemen.

Een ander verschijnsel is de migratie van coördi natiemechanismen: 
een duur woord voor de uiteenlopende manieren waarop we in een sa-
menleving de onderlinge betrekkingen tussen mensen regelen. Werden 
coördinatiemecha nismen als het prijsmechanisme voor het reguleren 
van gedrag en het alloceren van schaarse goederen voorheen eigenlijk uit-
sluitend in het domein van de markt toegepast, tegenwoordig komen we 
het meer en meer ook tegen in het domein van de overheid. En zelfs in de 
sfeer van gezin en familie komen we het nu tegen (denk aan het befaamde 
persoonsgebonden budget of de aan opa’s en oma’s uit te keren oppasbe-
loning). Wat eerder vooral gebeurde in de informele sfeer van vaak onbe-
zoldigde en onbaatzuchtige zorg, wordt nu een formele kwestie van kille 
contanten.

Een derde fenomeen is dat van de migrerende organisaties: sommige 
‘middenvelders’ verhuizen al dan niet vrijwillig naar de markt, weer ande-
ren worden ingelijfd in de statelijke sfeer. Alle drie de elementen dragen bij 
aan hybridisering, een vermenging van organisatieprincipes en rationali-
teiten, die soms stabiel, maar in vele gevallen permanent onrustig blijft.

Nieuw particulier initiatief

Vroeger was je een verzekerde burger, tegenwoordig een calculerende 
burger die men ook in de (semi)publieke sector tegenwoordig opvallend 
vaak als klant begroet. Merk bij dat laatste overigens op hoe in nog minder 
dan een decennium de waardering veranderde: eerder waren calculerende 
burgers volgens politici een groot probleem, nu is het een rolmodel waar-
aan zelfs met de beste wil van de wereld niet meer te ontkomen valt. Kiezen 
zullen we. Of het nu de Albert Heijn, de thuiszorg of de religie is: overal 
worden we geacht zelf te kiezen. Voor vele burgers een zegen, voor weer 
anderen een situatie die leidt tot keuzestress, domeindilemma’s en nieuwe 
onoverzichtelijkheid. Die onoverzichtelijkheid geldt overigens niet alleen 
de burgers: ook menig manager, bestuurder of professional binnen maat-
schappelijke organisaties verdwaalt in de verschillende regimes die tegen-
woordig op vele instellingen neerdalen.

Zonder kompas raakt men dan snel de weg kwijt. Zelfs als men de steeds 
ingewikkelder kaarten in handen heeft, is voor het bepalen van een rich-
ting een normatief of ideologisch uitgangspunt nodig. En daar zit precies 
het probleem. Terwijl de soort van diensten (onderwijs, zorg), waar het in 
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het middenveld om gaat, schreeuwt om een normatieve opvatting en een 
inhoudelijk bezielde vorm van professionaliteit, wordt die feitelijk voort-
durend buiten haakjes geplaatst. Repertoires van deelname en betrokken-
heid van burgers bij hun onderwijs- en zorgvoorzieningen zijn verschraald 
tot het niveau van die van de consument van een staafmixer: keuze uit een 
paar modellen, geen zeggenschap over vorm en werkzaamheid. De maat-
schappelijke organisaties zijn, het lijkt tegenstrijdig, zowel verstatelijkt 
als vermarkt, en feitelijk zijn ze daarmee aan de tirannie van de functionele 
rationaliteit ten prooi gevallen. Het gevoel van vervreemding en onteige-
ning aan de zijde van de burgers is groeiende, en uit zich in nieuw parti-
culier initiatief dat zich op vele terreinen van zorg en onderwijs opnieuw 
aan het organiseren is. Dat gebeurt veelal al met behulp van allerlei nieuwe 
technologische voorzieningen, zoals Hyves en andere social media.

In die zin ben ik per saldo optimistisch: de burgers krijgen steeds meer 
mogelijkheden om zich met maatschappelijke organisaties te bemoeien 
of er zelf een op te richten. Kleinschalige zorgcorporaties, slimme vormen 
van menselijke maat en doelmatig organiseren: de nieuwe technologische 
mogelijkheden maken een nieuwe architectuur van oude uitgangspunten 
heel wel mogelijk. Daarvoor was bij nader inzien het door het vorige kabi-
net in voorbereiding genomen wetsontwerp ten behoeve van het regelen 
van de ‘maatschappelijke onderneming’, dat door het huidige kabinet is 
ingetrokken, wel aardig, maar per saldo toch te veel op de bestendiging 
van de gegroeide structuren, en te weinig op de bezieling van echt nieuwe 
maatschappelijke initiatieven gericht. Een mooie kans voor een nieuwe 
agenda voor de christendemocratie.

 Noten

1 J.P. Balkenende, Overheidsregelgeving en 
maatschappelijke organisaties. Alphen 
aan den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Wil-
link, 1992.

2 Jan Peter Balkenende, Het woord is aan 
de minister-president. Acht jaar premier-
schap in vijftig speeches. Den Haag: Mini-
sterie van Algemene Zaken, 2010, p. 200.

3 Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid, Bewijzen van goede dienst-
verlening. Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2004.

4 W.B.H.J. van de Donk, ‘De boze fee in 
het openbaar bestuur’ in: E.M.H. Cor-
nelissen, P.H.A. Frissen, S. Kensen en 
T. Brandsen (red.), Betoverend bestuur. 
Legitimiteit, vitaliteit, meervoudigheid, 
Den Haag: Lemma, pp. 33-48.
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Het begrippenpaar ‘normen en waarden’ is zo oud als de moderne 
tijd. Onder ‘waarden’ verstaan we ‘nastrevenswaardige standen van zaken’. 
Een parallel met idealen dringt zich op, ware het niet dat deze een bijklank 
van onbereikbaarheid hebben, iets wat bij waarden niet het geval is. Waar-
den worden gerealiseerd met behulp van, onder meer, normen.1 Normen 
nemen veelal de vorm aan van morele, sociale, professionele en juridi-
sche gedragsregels en zijn daarmee concreter én meer tijdgebonden dan 
waarden: hun bruikbaarheid kan van de ene op de andere context ineens 
afgedaan hebben. In bijna elke cultuur wordt het als een waarde gezien om 
respect te betuigen aan iemand die je ontmoet. Maar hoe doe je dat in een 
concrete context: door het geven van een hand of juist niet, door een kus 
(of twee, of drie, op de wang, de mond of de hand), een omhelzing, een bui-
ging, een blik of juist het afwenden daarvan? En zo kan ook een grapje, een 
cadeautje, een knipoog, ja zelfs een boertje in de ene cultuur heel anders 
worden opgevat dan in de andere. Goed om van die verschillen kennis te ne-
men, natuurlijk, maar in een multiculturele samenleving is het wederzijds 
benoemen van verschillen niet genoeg. De Brit mag dan nog zo verknocht 
zijn aan links rijden, als hij als toerist op het Europese vasteland aan die 
gewoonte wenst vast te houden, brengt hij zichzelf en anderen in gevaar.

Acht jaar normen-en-
waardendebat

De auteur is universitair docent ethiek aan de Protestantse Theologische Universi-
teit (PThU) te Utrecht.

Een van de markantste onderdelen van het 
premierschap van Jan Peter Balkenende bestond uit 
het agenderen van normen en waarden. Te midden 
van wisselende coalities vormde de nadruk op 
waarden en normen een constante factor – zij het één 
met een bepaald niet onbesproken verloop.

door Theo Boer
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Nu heeft zowel de Brit als de Nederlander met twee zo uiteenlopende 
verkeersnormen tenminste nog één en dezelfde waarde voor ogen: welzijn. 
Maar soms zijn culturen en religies het ook over de waarden oneens. Neem 
het denken over beledigen of eerlijkheid: in het ene land is er bijna zoiets 
als een recht op beledigen, in het andere kan beledigen je op een volkstri-
bunaal komen te staan. In Nederland is eerlijkheid een gekoesterde waarde 
en dus zeg je het als je geen zin hebt om op een feestje te komen, meld je je 
ex-vrienden dat ze van de verjaardagskalender zijn geschrapt en vraag je 
bij een cadeautje de bon om het te kunnen ruilen. In landen waar ‘eer’ en 
‘beleefdheid’ op de voorgrond staan wordt zulke openheid veelal als bot 
getypeerd. Omgekeerd spreken Nederlanders niet zelden over ‘hypocri-
sie’ en ‘taboes die geslecht moeten worden’. Er is hier zowel een verschil in 
normen als in waarden. En nu die verschillen in één land bij elkaar komen, 
zowel als gevolg van een pluralisering van de autochtone bevolking als 
door de komst van allochtonen, is er aanleiding om een debat op gang te 
brengen over wat we in Nederland in de publieke ruimte aan verschillen 
dulden – en wat niet.2

De agendering in 2002

Ongemerkt heb ik met de term ‘publieke ruimte’ een beperking overgeno-
men die er sinds ‘Balkenende i’ aan het begrippenpaar ‘waarden en nor-
men’ kleeft. Hoewel het cda er tijdens acht jaar oppositie voeren al in alle 
nuance over had gereflecteerd, kwamen waarden en normen toch vooral 
bekend te staan als een soort van fatsoen. Bij zijn aanvaardingsspeech als 
lijsttrekker van het cda op 5 november 2001 zei Balkenende onder meer: 
‘Alles kan en alles wordt getolereerd in de publieke ruimte, zo lijkt het wel. 
Het is onbegrijpelijk dat iedereen zich bijvoorbeeld ergert aan de bekende 
voeten op de bank in de trein en het niet opstaan voor oudere mensen, en 

het toch gewoon gebeurt. […] Reke-
ning houden met elkaar en elkaars 
eigendom en elkaar aanspreken 
moet weer normaal worden. Fat-
soen moet weer op de agenda van de 
politiek en de samenleving komen. 
Fatsoen moet je gewoon doen.’ In de 
regeringsverklaring op 26 juli 2002 

kwam die zinsnede ‘fatsoen moet je doen’ terug en ook hier klonk fatsoen 
in één adem met waarden en normen.3

Het is de vraag of Balkenende die versmalling voor lief heeft genomen 
dan wel opzettelijk heeft aangebracht. Weliswaar heeft hij bij andere ge-

Balkenende heeft zich nooit 
verzet tegen het door elkaar 
gebruiken van ‘waarden en 
normen’ en ‘fatsoen’
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legenheden ‘waarden en normen’ in een breder christendemocratisch en 
soms zelfs theologisch kader geplaatst,4 maar tegen het door elkaar ge-
bruiken van ‘waarden en normen’ en ‘fatsoen’ heeft hij zich nooit verzet. 
Dat is opmerkelijk, omdat ‘waarden en normen’ normaliter verwijzen naar 
alle velden van moraliteit: het bankwezen, de economie, natuurbeheer, de 
zorgsector, het onderwijs, de politiek van hoog tot laag. Fatsoen en burger-
manszin zijn daar onderdeel van, maar we kunnen het evenzeer hebben 
over bonussen in het bank- en verzekeringswezen, over de toegenomen 
vraag om een laatstewilpil, over de scheiding arbeid-kapitaal, over de de-
mocratische structuur van politieke partijen of over de voorwaarden waar-
onder je een oorlog kunt steunen. In de ethiek heeft de term dus een veel 
bredere betekenis.

2003-2010

Gelanceerd door het kabinet en opgepakt door de media kwam er in de 
Nederlandse samenleving en de politiek een discussie op gang over waar-
den en normen. In november 2002 vroeg het kabinet de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) om advies inzake het belang van ge-
deelde waarden en normen voor het effectief functioneren van de samen-
leving. Aan de wrr werden drie vragen gesteld: (1) Welke gemeenschap-
pelijke waarden binden onze samenleving? (2) Over welke waarden zouden 
in onze samenleving conflicten kunnen rijzen? (3) Welk beleid zou de over-
heid kunnen voeren op het gebied van waarden en normen?

Op 8 december 2003 – Balkenende i was na het lpf-debacle ter ziele en in 
mei 2003 was Balkenende ii, een coalitie van cda, vvd en D66 aangetreden 
– werd het wrr-rapport Waarden, normen en de last van het gedrag aan Bal-
kenende aangeboden. Met die titel koos het rapport zijn insteek bij hinder-
lijk gedrag, iets wat opmerkelijk is daar immers ook gekozen had kunnen 
worden voor een nadruk op positieve waarden: ‘samen sterk’, ‘de betrokken 
burger’, ‘Nederland gidsland’! In het rapport verwelkomde de wrr waar-
depluraliteit, maar wees zij wel op de noodzaak van gedeelde waarden. De 
basis daarvan wordt gevormd door fundamentele mensenrechten als ge-
lijkwaardigheid, vrijheid, privacy en onaantastbaarheid van het lichaam. 
Worden die geschonden, dan dient de overheid met de haar ter beschik-
king staande machtsmiddelen te handhaven. Daarnaast wijst het rap-
port op de waarden die als olie fungeren in het maatschappelijk verkeer: 
respect, empathie, mededogen, tolerantie, integriteit, waarachtigheid en 
verantwoordelijkheidszin. Met betrekking tot deze waarden sprak de wrr 
van ‘kleine deugden’, nodig om de ‘grote waarden van de rechtsstaat’ voor 
de langere duur veilig te stellen. Het schenden van deze waarden is ‘niet 
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onwettig maar wel onprettig’. Hier past geen regulering door de overheid 
maar veeleer het bespreekbaar maken van dit gedrag. Ook wees de wrr op 
de eigen verantwoordelijkheid van burgers en instituties, bijvoorbeeld 
voor het opstellen van meer specifieke normen en bij de overdracht van 
waarden en normen in gezin en school.5

Het rapport bood Balkenende aanknopingspunten in relatie tot het cda-
verkiezingsprogramma 2002. Ook daarin lag de nadruk op de verantwoor-
delijke burger en op de rol van het maatschappelijk middenveld. In zijn 
eerste reactie bij de aanbieding noemde Balkenende de ‘kleine deugden’ 
uit het wrr-rapport dan ook ‘van het allergrootste belang’. De discussie 
in de media concentreerde zich, mede op basis van door hem gegeven in-
terviews – of quotes daaruit –, vooral op het tegengaan van ‘onbeschoft, 
hufterig gedrag’. Balkenende wees op de noodzaak dat burgers fatsoenlijk, 
vreedzaam en respectvol met elkaar omgaan, afzien van geweld, tolerant 
zijn, de Nederlandse taal leren en opstaan voor ouderen in de tram.

Ook in de uitgebreide kabinetsreactie op het wrr-rapport op 5 maart 
2004 werd de vinger gelegd bij de verruwing van de publieke moraal. Als 
voorbeelden werden genoemd: asociaal gedrag op straat, misbruik van 
collectieve voorzieningen, respectloosheid ten opzichte van ouderen, wan-
gedrag van leerlingen en buitensporig geweld op de televisie.6 Als oorzaak 
waarom waarden en normen een probleem zijn geworden noemde het ka-
binet dat de individuele vrijheid van burgers, ‘die terecht met hoofdletters’ 
geschreven wordt, is gaan leiden tot egocentrisme. Ook werd de toegeno-
men pluriformiteit in Nederland als gevolg van immigratie als oorzaak 
genoemd. Een van de concrete gevolgen van het rapport was de inrichting 
van de website 16miljoenmensen.nl, die initiatieven wil stimuleren die 
burgers nemen om de leefbaarheid van hun buurt, wijk, dorp, stad, ‘en 
soms het hele land’ kunnen vergroten. In 2006 volgde het instellen van een 
‘Dag van Respect’ op scholen.

Op 4 oktober 2006 – Balkenende ii was ter ziele vanwege een breuk 
tussen D66 en Integratieminister Verdonk, een rompkabinet van cda en 
vvd bereidde de volgende verkiezingen voor – verscheen de vertrouwe-
lijke notitie Bij vier jaar waarden en normen. De notitie was geschreven 
door de Ministeriële Beleidsgroep Waarden en Normen (mbwm) op basis 
van een door de Rijksvoorlichtingsdienst uitgevoerde Belevingsmoni-
tor. Met tevredenheid werd geconstateerd dat waarden en normen hoog 
op de publieke agenda staan. Nederland had dankzij de inzet van het 
kabinet meer besef gekregen van waarden en normen. Een week eerder 
had Balkenende tijdens het debat over de Miljoenennota 2007 al opge-
merkt dat ‘fatsoen geen vies woord’ meer is. In de notitie stelden hij en 
de betrokken ministers dat ‘normoverschrijdend gedrag in de publieke 
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ruimte een issue is geworden’. Duidelijk is dat de Nederlander niet meer 
alleen kijkt naar de overheid als moet worden opgetreden, maar ook zelf 
verantwoordelijkheid neemt. Dat alles dankzij de agendering door het 
kabinet. Femke Halsema van GroenLinks bezigde in dit verband de term 
‘zelfoverschatting’.

Het lijkt erop dat het normen-en-waardendebat na 2006 zijn beste tijd 
alweer had gehad. In de regeringsverklaring van Balkenende iv van 1 maart 
2007 kwam het begrip slechts één keer voor, ondergeschoven bij één van de 
zes speerpunten van beleid, dat van ‘sociale samenhang’. ‘Fatsoen’ kwam 
er in het geheel niet in voor. Betekende dit dat de nadruk op fatsoen en bur-
gerzin eerder een centrumrechtse of liberale ‘hobby’ is dan een speerpunt 
van centrumlinkse of christelijk-sociale politiek? Of was de noodzaak van 
een normen-en-waardendebat inmiddels zozeer tot andere partijen door-
gedrongen dat het geen partijpolitiek voordeel opleverde om hier een cda-
speerpunt van te maken? Linksom of rechtsom werd de normen-en-waar-
denagenda ook in de coalitie met PvdA en ChristenUnie verder uitgewerkt, 
waarbij nadrukkelijk ook de inbreng van deze laatste partij bij het belich-
ten van de rol van het gezin als morele oefenplaats op zijn plaats is. Er komt 
bij dat zich spoedig na het aantreden van Balkenende iv de contouren van 
de kredietcrisis gingen aftekenen en in tijden van crisis geldt nu eenmaal: 
zuerst das Fressen, dann die Moral (Bertold Brecht). Ook werd de agenda in 
toenemende mate bepaald door Geert Wilders met diens aandacht voor 
normoverschrijdend gedrag bij moslims. Los daarvan zijn andere, dieper-
liggende redenen te noemen waarom de normen-en-waardenagenda van 
Balkenende niet is geworden wat velen ervan hadden gehoopt.

 Veronachtzaming van structuren?

Voor velen ter linkerzijde van het politieke midden is het normen-en-waar-
dendebat onderdeel van een liberale agenda, aangezien immers de indruk 
werd gewekt dat de overheid moet terugtreden en de civil society het pri-

maat heeft. Voor zover die indruk 
klopt, dient het cda zich inderdaad 
af te vragen in hoeverre zij de maat-
schappijanalyse van vele van haar 
inspirators voldoende recht doet. De 
theoloog Reinhold Niebuhr (1892-
1971), volgens Time Magazine een van 

de honderd belangrijkste Amerikanen van de twintigste eeuw, stelde in 
Moral Man and Immoral Society al dat hoe groter de verbanden, hoe min-
der mensen zich op fatsoen laten aanspreken.7 In een dorpse gemeenschap 

Hoe groter de verbanden, hoe 
minder mensen zich op fatsoen 
laten aanspreken
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is wantrouwen zelden zo’n probleem als in een grootschalige samenleving. 
Niebuhr pleit daarom voor juridische, politieke en economische structu-
ren waarin niet vertrouwen en liefde maar afdwingbaarheid en recht kern-
begrippen zijn. Zulke structuren staan niet haaks op de liefde, zij zijn er 
zowel een voorwaarde voor als een uitwerking van. Met enige tegenzin had 
ook de theoloog Rauschenbusch (1861-1918) al gesteld dat rechtvaardige 
structuren ervoor kunnen zorgen dat slechte mensen goede dingen kun-
nen doen, net zoals onrechtvaardige structuren goede mensen tot slecht 
gedrag kunnen brengen.8

De nadruk op ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’ kan zonder meer 
als een christendemocratisch unique selling point worden gezien. Er is 
voor een effectief samenleven meer nodig dan wet- en regelgeving, pro-
tocollen, en de handhaving daarvan. Maar evenmin als een gebouw kan 
worden opgetrokken zonder steigers kan het goede leven bestaan zonder 
hulpconstructies die rechten en plichten regelen, constructies die continu 
omgevormd en onderhouden moeten worden. Kennelijk is het cda hier in 
de beeldvorming tekort gaan schieten: de suggestie werd gewekt dat de 
opbouw van een rechtvaardige maatschappij langs politieke, juridische en 
economische weg minder prioriteit had. Naarmate de aandacht voor struc-
turen van respect en solidariteit verslapt komt een oproep tot burgerparti-
cipatie dichter in de buurt bij een liberale visie op de (minimale) staat. Dat 
zal een van de redenen zijn waarom de sociaaldemocratie het normen-en-
waardendebat niet echt wilde meemaken.

 De ‘kleine deugden’: een uitwedstrijd

Met het agenderen van waarden en normen vul je een manco, spring je in 
een gat, maar precies de onbekendheid met het onbekende kan ook tegen 
je werken: met welk recht en welke expertise begeeft de politicus zich op 
het terrein van de moraal? Of mensen zich al dan niet fatsoenlijk gedragen 
is al nauwelijks een politieke vraag, laat staan of mensen ook fatsoenlijk 
zijn. Met de term ‘kleine deugden’ is bewust of onbewust de grens naar de 
morele psychologie gepasseerd. Een appel tot deugdzaamheid vanuit de 
overheid is bovendien ook privacygevoelig. De politicus die daarom niet 
spreekt over deugden maar wel een lans breekt voor waarden en normen 
speelt ook dan nog een uitwedstrijd; een waar ouders, pastores, leraren, 
opvoedingsdeskundigen, ethici, misschien iedereen wel met hart voor 
mensen, evenveel van afweet als jijzelf. Elke poging om op dit terrein een 
omslag tot stand te brengen, hoe bescheiden ook, zal met argusogen wor-
den bekeken.
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 De geloofwaardigheid van de politicus en zijn partij

Wie pleit voor fatsoen kan er zeker van zijn dat het ook eigen doen en laten 
volgens hoge fatsoensnormen wordt beoordeeld. Die beoordeling beperkt 
zich soms tot jij-bakken, gratuit veelal, daar het immers nogal wiedes is 
dat iederéén weleens een fout maakt. Een wat vaker gehoord verwijt is 
dat het cda een machtsmachine is die desnoods ten koste van beginselen 
en fatsoen aan de macht wil blijven. De uitspraak ‘u draait en u bent niet 
eerlijk’ aan het adres van de lijsttrekker van de PvdA in de aanloop naar 
de verkiezingen van 2006 is door velen opgevat als een poging tot het bla-
meren van de tegenstander, ingegeven door een spindoctor en een chris-
tendemocraat onwaardig. En dat was het wellicht ook, al moet gezegd 
dat politiek nu eenmaal een machtsspel is, en macht corrumpeert, aldus 
Kuitert in Alles is politiek maar politiek is niet alles.9 Wie stelt dat politici 
geen machtsspelletjes moeten spelen, heeft het politieke bedrijf nog on-
voldoende doorgrond.

Toch is er één dossier waar de geloofwaardigheid van de premier-van-
normen-en-waarden op een serieuzere wijze in het geding was: Irak. Het 
gaat er hier niet om of de Irak-oorlog al dan niet een rechtvaardige oorlog 
was,10 noch om de vraag of het kabinet, preciezer gezegd: het cda-smal-
deel daarvan, goede redenen had om een parlementaire enquête over de 
Nederlandse steun voor de inval in Irak te blokkeren. Waar het om gaat is 
de publieke verdenking dat er oneigenlijke redenen waren voor die blokka-
de. Herhaalde uiteenzettingen van de premier hierover hebben de scepsis 
niet kunnen bezweren. In mediadiscussies ontstond het beeld dat het cda 
er belang bij had om de toedracht van de Nederlandse steun aan de inval 
in Irak verborgen te houden. Was de Nederlandse politieke steun voor de 
inval in Irak gebaseerd op door veiligheidsdiensten achtergehouden dan 
wel gemanipuleerde argumenten? Had zij iets te maken met de moge-
lijke benoeming van Jaap de Hoop Scheffer tot secretaris-generaal van de 
navo? Voor Balkenende was de erkenning dat de beeldvorming rond dit 
onderwerp een ‘eigen leven was gaan leiden’ reden voor het instellen van 
de commissie-Davids in januari 2009. Nog los van de vraag of deze com-
missie zwaar genoeg was en ook los van de vraag of Balkenende gelijk had 
in zijn aanvankelijke relativering van het eindrapport van de commissie, 
kan gesteld worden dat bij velen de indruk bleef bestaan dat deze doorge-
winterde christendemocraat zuinig was als het om zelfonderzoek ging. En 
dat terwijl volgens diezelfde publieke moraal de bereidheid tot zelfonder-
zoek en -kritiek voorwaarde is voor de geloofwaardigheid van de politicus. 
Een kabinet dat besluit tot de aanpak van ‘notoire bronnen’, van asociaal 
gedrag, tot handhaving, tot bestrijding van haat en geweld, tot tegengaan 



THEO BOER

Acht jaar normen-en-waardendebat

91

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

van eigenrichting, tot verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving, to 
hulp bij opvoedingsproblemen en tot signalering en preventie van het ont-
sporen van jongeren,11 zo’n kabinet moet de hand in eigen boezem durven 
steken. Het verkiezingsprogram 2002 van het cda, Betrokken samenleving, 
betrouwbare overheid, dat met medewerking van Balkenende tot stand 
kwam, erkent dat de publieke moraal en die van de overheid communice-
rende vaten zijn. In zijn aanvaardingsspeech als lijsttrekker van het cda in 
2001 vroeg Balkenende om een overheid die ‘met dezelfde maat gemeten 
wordt, als die ze oplegt’. De invoering van de Balkenendenorm en de loon-
matiging bij bewindspersonen onder zijn premierschappen zijn in dat 
opzicht van een onbesproken voorbeeldigheid geweest. Vermeldenswaard 
is ook dat premier Balkenende voor zover bekend op geen enkel moment 
in opspraak is geweest in verband met zaken als declaraties, belangenver-
strengeling of persoonlijke omgangsvormen. Maar de ketting van iemands 
geloofwaardigheid is nu eenmaal zo sterk als zijn zwakste schakel – en in 
dit geval is die schakel het Irak-dossier.12

 ‘Altijd weer die religieuzen’

In de jaren-Balkenende is de maatschappelijke beeldvorming over gods-
diensten grimmiger geworden. ‘9/11’, de moord op Theo van Gogh, de car-
toonrellen en aanhoudende terroristische dreigingen hadden niet alleen 
invloed op de reputatie van de radicale islam, maar ook op die van gods-
dienst in het algemeen. Ook als een godsdienst niet oproept tot fysiek ge-
weld, onderdrukt zij op subtiele wijze de authenticiteit, autonomie en het 
geluk van mensen. Het beleid van sommige christelijke scholen op het ter-
rein van de seksuele moraal, de afwijzing van het evolutionisme door ge-
lovigen en de continue stroom van schandalen rondom seksueel misbruik 
in de rooms-katholieke kerk bevestigen het beeld van ‘gristenen’ die langs 
slinkse wegen een feodale moraal aan een postmoderne maatschappij wil-
len opleggen – en ondertussen neemt men het zelf met die moraal niet al te 
nauw. Aan die beeldvorming wordt tot in serieuze films, documentaires en 
conferences bijgedragen.

Het wantrouwen tegen godsdienst heeft de discussie over waarden en 
normen geen goed gedaan. Daarbij kan ook een rol gespeeld hebben dat 
velen een kabinet met twee christelijke partijen, aangevuld met partij 
waarvan de vicepremier eveneens aan de ‘gereformeerde’ vu had gestu-
deerd, al helemaal te veel van het goede vonden. D66, dat van 2003 tot 2006 
de normen-en-waardencampagne had ondersteund, zette Balkenende iv 
vanaf 2007 neer als betuttelend. Het rookverbod voor de horeca en campag-
nes om opvoedingsproblemen vroegtijdig te signaleren hebben dit imago 
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evenmin geholpen. Het lijkt erop dat velen het kind van de waarden en 
normen met het badwater van de betutteling hebben weggegooid.13

Slot

Bij het afscheid van Balkenende schreef Trouw op 16 oktober 2010: ‘Van het 
persoonlijke programma van de gewezen premier, mensen moesten meer 
hun eigen verantwoordelijkheid nemen en normen en waarden dienden 
in hun oude glorie hersteld te worden, is alleen het eerste in echt beleid 
omgezet. Het discours over normen en waarden is grotendeels academisch 
gebleven. Balkenende is er nooit in geslaagd dit streven om te zetten in 
tastbaar beleid.’

Er is weinig reden om deze analyse als te pessimistisch te beschouwen. 
Veel van de problemen die in 2002 werden benoemd, zijn nog allerminst 
verholpen – terwijl zich ondertussen wel nieuwe vormen van normover-
schrijding hebben aangediend. Behalve al datgene wat het cda, Balkenen-
de, de regering, de lpf en de wrr in 2001-2003 signaleerden, is ultimo 2010 
te denken aan een toevloed van ranzige en occulte mediaproducties, aan de 
beledigende en ridiculiserende toon van de interviewers van bestaande en 
nieuwe omroepen en aan de hardere toon van het politieke debat in en bui-
ten de Kamer. Het ‘effe dimmen’ van Jan Marijnissen in 1997 tegen Kamer-
voorzitter Weisglas was nog onschuldig vergeleken met de ad hominem-
aanvallen die sommige pvv-Kamerleden in recente jaren ten beste gaven, 
uitspraken die overigens op internetfora al jarenlang bon ton zijn. Te den-

ken is ook aan het aantal geweldsin-
cidenten tegen moskeeën, evenals 
aan de voortgaande straatterreur 
door groepen allochtone jongeren 
in sommige steden. De maatrege-
len die het kabinet-Rutte voorstaat 
om onwettig gedrag te voorkomen, 
kunnen alleen slagen wanneer de 
samenleving zich op een breed 
front, en langdurig, op de noodzaak 

van vroeg opgedane en gezamenlijk beoefende ‘kleine deugden’ bezint. De 
christendemocratie beschikt op dit terrein over een unieke heuristiek voor 
problemen en hun oplossingen. Het is de verdienste van Jan Peter Balke-
nende dat hij op een beslissend moment de waarde van de christendemo-
cratie voor een vastgelopen maatschappelijk debat heeft verzilverd. Maar 
zijn initiatief moet door een volgende generatie cda-politici in nieuwe ter-
men worden vertaald: minder moraliserend, zelfkritischer, zich uitstrek-

Het debat moet in nieuwe 
termen worden vertaald: 
minder moraliserend, 
minder burgermansfatsoen, 
zelfkritischer
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kend buiten de beperkte scope van het burgermansfatsoen. Dat er aan zo’n 
debat behoefte is, staat buiten kijf. Normoverschrijdingen van allerlei aard 
zijn immers niet alleen christendemocraten, maar alle weldenkende bur-
gers een doorn in het oog. En voor zover dat klopt, kunnen we veilig zeggen 
dat het eigenlijke normen-en-waardendebat nog maar net is begonnen.

 Noten

1 De belangrijkste andere factor naast 
normen wordt gevormd door deugden. 
Daarover hieronder meer.

2 Vgl. Theo Boer, ‘Lang leve het Neder-
landse volk!’, in: Jos Kole en Gerrit de 
Kruijf (red.), Het ongemak van religie. 
Multiculturaliteit en ethiek. Kampen: 
Kok, 2005, pp. 115-135.

3 In een notitie aan zijn partij en aan het 
kabinet nam ook de lpf’er Herman 
Heinsbroek (Economische Zaken) het 
begrippenpaar ‘waarden en normen’ 
in de mond. Volgens hem moet de over-
heid het goede voorbeeld geven: ‘Po-
litielogo met die waakvlam moet weg, 
het zijn geen verwarmingsmonteurs of 
pijpfitters. Strak in het uniform, geen 
oorringetje, staartjes enz.’ Als het om 
fatsoen gaat, ging het volgens hem over 
zaken als ‘opstaan in de tram voor oude-
ren, geen geweld op de tv, niet wildplas-
sen en geen hondenpoep of afval meer 
op straat’.

4 Zie bijvoorbeeld Jan Peter Balkenende, 
Anders en beter. Pleidooi voor een andere 
aanpak in de politiek vanuit een christen-
democratische visie op de samenleving, 
overheid en politiek. Soesterberg: 
Aspekt, 2002. Eind 2004 organiseerde 
Balkenende een Europese conferentie 
rond het begrip ‘waarden en normen’. 
Daar gaf hij aan veel van zijn ideeën te 
ontlenen aan de Amerikaanse socio-
loog Amitai Etzioni; zie ook Jan Peter 
Balkenende, ‘Towards a value-driven 
approach for society, market and poli-
tics’, zijn toespraak bij het in ontvangst 
nemen van het eredoctoraat van Yonsei 
University op 28 april 2010.

5 Opmerkelijk genoeg wees de wrr erop 
dat de toegenomen onvrede over de 
publieke normvervaging slechts ten 
dele ligt in verruwing van de samenle-

ving. Een andere reden is een kritischer 
en minder tolerante houding bij de 
burgers waar het gaat om ‘onprettig’ 
gedrag.

6 Tweede Kamer der Staten Generaal, 
Publieke moraal. Brief van de Minister-
president aan de Voorzitter van de 
Tweede Kamer, Vergaderjaar 2003-2004, 
29454, 2.

7 Reinhold Niebuhr, Moral Man and 
Immoral Society. A Study of Ethics and 
Politics. New York: Scribner, 1932.

8 Walter Rauschenbusch, Christianizing 
the Social Order. New York: Macmillan, 
1912.

9 H.M. Kuitert, Alles is politiek maar poli-
tiek is niet alles. Een theologisch per-
spectief op geloof en politiek. Baarn: Ten 
Have, 1985.

10 Vgl. Kees Versteegh, ‘Oorlog Irak was en 
blijft rechtvaardig. Christelijk ethicus 
Th. Boer hekelt eenzijdig pacifisme van 
kerkleiders’, interview, nrc Handels-
blad, 7 juni 2003.

11 Tweede Kamer der Staten Generaal, 
Publieke moraal, 12-16.

12 Overigens: gesteld dat het laatste 
kabinet zou hebben toegegeven dat 
er in de aanloop naar de Irak-oorlog 
verwijtbare fouten waren gemaakt (dat 
is wat anders dan stellen dat je met 
de kennis van nu wellicht anders zou 
hebben besloten), is het de vraag hoe de 
publieke opinie daarop had gereageerd. 
Ongetwijfeld zouden sommigen hier 
de term ‘sorrycultuur’ voor hebben 
gebezigd, een term die impliceert dat 
een politicus die fouten maakt en daar 
geen politieke consequenties uit trekt, 
ongeloofwaardig is.

13 In Bij vier jaar waarden en normen in 
2006 gaf het kabinet overigens ook zelf 
al aan dat het onderwerp ‘waarden en 
normen’ politiek-ideologisch geladen 
is.
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Ramona Maramis

i, ii, iii, iv

Uw twintig seconden gaan nu in.

Rehabiliterend
van een koninklijke val,
van een politieke maffiaklucht,
van een era waar vrouwen beeldig kijken.

Bebrild
het juk van tropenjaren afgedaan,
het seizoen voorbij geregeerd,
gevallen van een plank met wielen.

(Aan het aftrainen?)

Hij vormt zijn eigen hoeksteen,
schrijft zijn eigen naslagwerk (ooit in 265 dagen gedaan),
draagt soms een shirt met scheldwoord?

We hebben het opgezocht en hij is:

Zeeuw
w, m. (-en), inboorling van de nederlandsche provincie Zeeland).*

Stop de tijd.

*Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal

Ramona Maramis (Haarlem, 1968) debuteerde in 2001 met Duckstad aan de Amstel bij 
uitgeverij Vassallucci. Haar gedichten verschenen in onder meer de bloemlezing 10 jaar 
Winternachten en Den Haag. De stad in gedichten. Ze trad op tijdens Crossing Border, Poe-
try International en op het Geen Daden Maar Woorden Festival in Den Bosch. Momenteel 
werkt ze aan haar tweede bundel, getiteld Secretaresses.
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Eind augustus 2002, vlak na het aantreden van het eerste kabinet-
Balkenende, stelde de Tweede Kamer bij motie vast dat de integratie van 
migranten was mislukt. Een parlementaire commissie moest op zoek gaan 
naar de oorzaken van die mislukking en aanbevelingen opstellen over hoe 
verder te gaan met het integratiebeleid. Bijna anderhalf jaar later, in janu-
ari 2004, kwam deze Kamerbrede commissie, voorgezeten door de vvd’er 
Stef Blok, met een onverwachte conclusie. Na zorgvuldig onderzoek en vele 
gesprekken stelde zij vast dat het eigenlijk best goed ging met de integra-
tie, en dat eerder ondanks dan dankzij het gevoerde beleid.1 Het rapport 
van de commissie-Blok, dat de veelzeggende titel Bruggen bouwen had 
meegekregen, was door alle grote Kamerfracties, regering en oppositie, al 
afgeschoten nog voor het goed en wel was verschenen. De conclusies pas-
ten duidelijk niet in de lijn die de politici voor ogen stond.

Het wedervaren van de commissie-Blok is symptomatisch voor het den-
ken in Nederland over immigratie en vooral integratie in het afgelopen 

Integratie: de groeiende kloof 
tussen feit en beleid

De auteur is hoogleraar migratie- en integratiestudies aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam en oud-voorzitter van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 (1993-
1997).

Immigratie en integratie zijn de afgelopen jaren enorm 
gepolitiseerd geraakt. Er lijkt sprake van een groeiende kloof 
tussen de feiten en de perceptie daarvan door samenleving 
en politiek. Dat maakt het ontwikkelen van een effectief 
overheidsbeleid er niet gemakkelijker op. De kabinetten-
Balkenende hebben geprobeerd de maatschappelijke onvrede 
over migranten te kanaliseren, niet alleen door een strenger 
immigratiebeleid, maar ook door meer eisen te stellen aan de 
integratie.

door Han Entzinger
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decennium, ruwweg de periode waarin Jan Peter Balkenende premier was. 
Er lijkt sprake van een groeiende kloof tussen de feiten en de perceptie 
daarvan door samenleving en politiek. Dat maakt het ontwikkelen van een 
effectief overheidsbeleid er niet gemakkelijker op. Immigratie en integra-
tie zijn enorm gepolitiseerd geraakt. De toon van het debat is aanzienlijk 
heftiger geworden en het beleid in tal van opzichten veel strenger.

Terugblikkend op de periode-Balkenende rijst de vraag waarmee Blok 
en de zijnen ook al worstelden: heeft het strengere beleid nu echt geleid 
tot een betere integratie, of heeft het bovenal geleid tot meer polarisatie? 
Een eenduidig antwoord op deze vraag is niet eenvoudig te geven, en zeker 
niet vanuit de wetenschap. Natuurlijk hangt het sterk af van de indicatoren 
die men hanteert, de groepen waarover men spreekt en de gehanteerde 
definitie van ‘integratie’. Het lijkt erop dat de politisering van immigratie 
en integratie de verschillen van opvatting hierover eerder heeft vergroot 
dan verkleind. Maar alvorens op deze vragen terug te komen, eerst een 
noodzakelijkerwijs zeer beknopt overzicht van feitelijke ontwikkelingen 
in immigratie en integratie en het ter zake gevoerde beleid in de periode-
Balkenende.

Immigratie

Toen het kabinet-Balkenende i in het politiek uiterst turbulente jaar 2002 
aantrad, was de nieuwe Vreemdelingenwet (2000) ruim een jaar van kracht. 
Toen al was zichtbaar dat deze wet zeer effectief was, vooral bij het terug-
dringen van het aantal asielzoekers. Rond de millenniumwisseling was de 
massale komst van asielzoekers naar West-Europa het grootste probleem 
op immigratiegebied. In het piekjaar 2000 werden alleen al in Nederland 
50.000 asielaanvragen ingediend, waarvan overigens minder dan de helft 
heeft geleid tot blijvende vestiging. In 2002 was het aantal aanvragen te-
ruggevallen onder de 20.000 en de laatste jaren schommelt het rond de 
15.000.

Een ander door velen als ernstig ervaren probleem was het aantal huwe-
lijksmigranten, vooral onder de tweede generatie Turken en Marokkanen. 
Hierdoor, zo was de angst, zou de integratie van deze jongeren extra vertra-
ging oplopen. Kinderen geboren uit zulke verbintenissen zouden immers 
weer een nieuwe ‘tweede generatie’ gaan vormen. Vooral onder Balkenen-
de ii is het gezinsmigratiebeleid aanzienlijk verscherpt. Minimum leef-
tijds- en inkomenseisen werden geformuleerd, waaraan velen niet kunnen 
voldoen. Deze eisen treffen overigens ook autochtone Nederlanders die 
een huwelijkspartner van buiten de eu willen laten overkomen. Inderdaad 
is sindsdien een forse daling opgetreden in het aantal ‘importbruiden’ en 
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‘-bruidegommen’, vooral onder Turken en Marokkanen. In luttele jaren 
tijds is het percentage Turkse en Marokkaanse jongeren dat een partner 
uit het land van herkomst haalt gedaald van omstreeks 70 naar rond de 15. 
In hoeverre dit te danken is aan het gevoerde beleid zal men nooit precies 
kunnen vaststellen. Er zijn immers ook aanwijzingen dat Turkse en Ma-
rokkaanse jongeren zich in de afgelopen tien jaar veel minder sterk op het 
land van herkomst zijn gaan oriënteren, een volstrekt normaal verschijnsel 
naarmate een integratieproces voortschrijdt.

De derde en laatste belangrijke ontwikkeling in de migratie is de sterke 
toename van de arbeidsmigratie naar Nederland. Deze is vooral veroor-
zaakt door de uitbreiding oostwaarts van de eu. Sindsdien hebben met 
name Polen, Roemenen en Bulgaren zonder veel belemmeringen de ar-
beidsmarkt in de oude lidstaten betreden en wel in veel grotere aantallen 
dan verwacht. Sommigen kwamen voor zeer tijdelijk, bijvoorbeeld om een 
paar huizen te schilderen of voor de aspergeoogst, anderen vestigden zich 
voor langer of voorgoed. Er zijn echter duidelijke aanwijzingen dat het 
Oost-Europese migratiepatroon uiteindelijk meer zal lijken op dat van de 
Italianen en Spanjaarden in de jaren zestig dan op dat van de Turken en 
Marokkanen, die later zijn gekomen en in veel minder grote aantallen zijn 
teruggekeerd. Naast een flinke toename van de arbeidsmobiliteit binnen 
de eu hebben we de laatste jaren een duidelijke groei gezien van het aantal 
hooggeschoolde kennismigranten van buiten de Unie, met name uit Chi-
na, India en de Verenigde Staten. Speciale programma’s zijn ontworpen 
om deze kennismigranten, die, mede gezien de vergrijzing op de arbeids-
markt, zeer welkom zijn, versneld door het doolhof van de noodzakelijke 
vergunningen te loodsen. Veel kennismigranten werken voor multinatio-
nale ondernemingen en blijven maar tijdelijk in Nederland. Voorts is ook 
het aantal buitenlandse studenten in Nederland aanzienlijk toegenomen.

Al met al mag Jan Peter Balkenende terugkijken op een ontwikkeling 
in de migratie die voor Nederland 
niet ongunstig uitpakt. Tot diep in 
de jaren negentig leek de toestroom 
van kansarme migranten, vooral 
gezinsmigranten en asielzoekers, 
moeilijk onder controle te krijgen. 
Dat is intussen sterk veranderd. Een 

veel betere coördinatie door de eu heeft daaraan onmiskenbaar bijgedra-
gen. In een Unie met open binnengrenzen zijn de lidstaten op migratie-
gebied immers sterk van elkaar afhankelijk. Overigens lijkt het alsof de 
geschetste ontwikkelingen enkele partijen die de huidige regeringscoalitie 
steunen goeddeels zijn ontgaan. Bij de vvd overheerst nog altijd het beeld 

De feiten geven nauwelijks 
aanleiding voor termen als 
‘massa-immigratie’
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dat veel migranten naar Nederland kansarm zijn en de pvv spreekt zelfs 
van ongewenste ‘massa-immigratie’. Te betreuren valt dat dit beeld in het 
huidige kabinet de toon zet; de feiten geven hiertoe nauwelijks aanleiding. 
In het kielzog van de genoemde partijen zijn er ook andere, inclusief het 
cda, die pleiten voor nog meer selectiviteit in het migratiebeleid. Dit zal 
niet eenvoudig zijn te verwezenlijken binnen de bestaande Europese en 
verdragsrechtelijke kaders.

Integratie

De zojuist geschetste kloof tussen de werkelijke ontwikkelingen op migra-
tiegebied en de perceptie hiervan binnen een deel van het politieke spec-
trum in Nederland doet zich in minstens zo hevige mate voor ten aanzien 
van de integratie. De rapporten van het scp, het cbs en veel ander weten-
schappelijk onderzoek laten weinig twijfel bestaan over het positieve ver-
loop hiervan. Vooral bij de tweede generatie valt een opmerkelijke stijging 
waar te nemen van het scholingsniveau. In 2007 nam 43 procent van de 
Turkse en 47 procent van de Marokkaanse vrouwen tussen 18 en 20 jaar deel 
aan het hoger onderwijs, tegenover 61 procent van de autochtone vrouwen 
in die leeftijdsgroep.2 De ontwikkeling hierachter is ronduit spectaculair 
te noemen, want in 1995 lagen de deelnamecijfers nog op 12 procent voor 
de Turkse en 14 procent voor de Marokkaanse jonge vrouwen. Bij de man-
nen liggen de overeenkomstige cijfers over de hele linie iets lager. Ook de 
arbeidsparticipatie is fors toegenomen. Eén voorbeeld: de werkloosheid 
onder niet-westerse allochtonen tussen 15 en 25 jaar daalde tussen 1997 en 
2007 van 28 naar 15 procent, die onder de autochtone jongeren in dezelfde 
leeftijdsgroep van 9 naar 8 procent.3 Beide ontwikkelingen zijn illustratief 
voor een meer algemene trend: er bestaan zeker nog verschillen in partici-
patie tussen allochtonen en autochtonen, maar ze worden snel kleiner en 
de tweede generatie doet het opvallend veel beter dan de eerste.

Natuurlijk zijn er ook de meer problematische kanten: sommige alloch-
tone groepen zijn sterk oververtegenwoordigd in de criminaliteitsstatistie-
ken, interetnische contacten nemen eerder af dan toe, mede als gevolg van 
een groeiende segregatie in buurten en in het onderwijs, en veel alloch-
tonen ervaren een toename van discriminatie. Toch gaat het, afgaande op 
de klassieke indicatoren voor integratie, de goede kant op. Het integratief 
vermogen van de samenleving werkt, al is enig geduld hierbij wel gewenst. 
Ook in hun waardeoriëntatie schuiven allochtone jongeren steeds meer op 
in de richting van hun Nederlandse leeftijdgenoten. Mijn eigen onderzoek 
in Rotterdam heeft bijvoorbeeld aangetoond dat nog slechts een kleine 
minderheid van Turkse en Marokkaanse twintigers vindt dat hun ouders 
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mogen (mee)beslissen bij de keuze van een huwelijkspartner.4 Tien jaar 
geleden lag dat nog heel anders. Alleen op religieus gebied blijft sprake 
van een groot verschil tussen jongeren zonder en jongeren met een migra-
tieachtergrond. De laatste, en in het bijzonder de moslims onder hen, zijn 
veel godsdienstiger dan de eerste.

De zojuist geschetste ontwikkelingen zijn ingezet rond het midden van 
de jaren negentig en dateren dus van ruim voor 2002, het jaar van het eer-
ste kabinet-Balkenende en van de Kamermotie over de mislukte integratie. 

In dat jaar heeft zich een opmerke-
lijke verschuiving voorgedaan in 
het politieke en maatschappelijke 
discours rond integratie en in het 
overheidsbeleid, terwijl de feitelijke 
voortgang van het integratieproces 
hiertoe weinig aanleiding leek te ge-
ven. De kiem van deze verschuiving 

was al eerder gelegd door publicisten als Paul Scheffer,5 maar de gebeur-
tenissen van 11 september 2001 en de komeetachtige opkomst van Pim For-
tuyn in de maanden die daarop volgden, maakten pas goed duidelijk dat er 
onderhuids sprake was van een maatschappelijke onvrede, die zich steeds 
duidelijker richtte op migranten in het algemeen en op de moslims onder 
hen in het bijzonder. De kabinetten-Balkenende i en ii hebben geprobeerd 
deze onvrede te kanaliseren, niet alleen door een strenger immigratiebe-
leid, maar ook door meer eisen te stellen aan de integratie.

Deze strengere eisen lieten zich het gemakkelijkst vertalen binnen het 
inburgeringsbeleid, bedoeld om nieuwkomers en slecht geïntegreerde 
‘oudkomers’ wegwijs te maken in taal en samenleving. De Wet Inburgering 
nieuwkomers (1997), die intussen al door veel andere Europese landen was 
geïmiteerd, ging grondig op de schop. Binnen de politiek bestond onvrede 
over de geringe effectiviteit van deze wet, al moet men zich afvragen of 
dit wel terecht was en of de verwachtingen niet veel te hoog waren opge-
schroefd. Kern van de gewenste verandering was dat de cursist zelf verant-
woordelijk werd gesteld voor zijn of haar inburgering. Dat betekent: zelf 
een cursus zoeken en zelf de kosten ervan dragen. Ook werd inburgering 
van inspannings- tot resultaatsverplichting: alleen de nieuwkomers die 
slagen voor het examen komen voor permanent verblijf in aanmerking. De 
Wet Inburgering (2006), die na lang bakkeleien in de late nadagen van Bal-
kenende ii werd aangenomen, bleek al spoedig vrijwel onuitvoerbaar. De 
klassen bleven leeg en alleen met een grootschalig ‘Deltaplan inburgering’ 
kon minister Vogelaar de zaken weer enigszins op gang krijgen.

Naast de Wet Inburgering kwam onder Balkenende ii ook nog de Wet 

De kabinetten-
Balkenende probeerden de 
maatschappelijke onvrede 
over migranten te kanaliseren
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Inburgering buitenland (2005) tot stand, die erop neerkomt dat kandi-
daten voor gezinsmigratie een toets moeten afleggen op de Nederlandse 
ambassade in hun land van herkomst vooraleer zij naar Nederland mogen 
afreizen. Voorts zijn in 2003 de eisen voor naturalisatie tot Nederlander 
fors opgeschroefd, terwijl de Wet Samen, die bevordering van de arbeids-
deelname van allochtonen beoogde, begin 2004 werd beëindigd. Uit deze 
en andere maatregelen blijkt dat de wens om toelating tot Nederland moei-
lijker te maken het vaak won van de ambitie om de integratie van nieuwko-
mers te faciliteren. Inderdaad een opmerkelijke breuk met de aanpak die 
tot en met de paarse kabinetten domineerde.

Ook in ander opzicht is sprake van een breuk tussen de twee paarse ka-
binetten en de vier van Balkenende. Terwijl onder Paars bevordering van 
deelname aan onderwijs en arbeid (‘werk, werk, werk’) ook in het integra-
tiebeleid centraal stond, werd dit beleid onder Balkenende in rap tempo 
‘geculturaliseerd’. De opeenvolgende kabinetten onder zijn leiding legden 
veel nadruk op het belang van ‘waarden en normen’ en op de noodzaak dat 
deze zo veel mogelijk door alle ingezetenen worden gedeeld. Men herkent 
hierin de cda-inbreng in deze kabinetten en opvallend is hoezeer deze 
inbreng contrasteert met de pluralistische invalshoek (‘erkenning van de 
culturele eigenheid’) die het cda tot 1994 als uitgangspunt hanteerde. De 
vanaf 2002 gekozen aanpak vraagt wel om een zo helder mogelijke om-
schrijving van wat de waarden en normen, in elk geval de ‘kernwaarden’, 
feitelijk inhouden, en daar zit nu juist een probleem.6 Ook onder autochto-
ne Nederlanders bestaat hierover maar gedeeltelijk consensus. Vaak komt 
men in discussies hierover niet veel verder dan de noodzaak te belijden dat 
eenieder zich aan de wet moet houden. Veruit de meeste nieuwkomers heb-
ben hiermee geen enkele moeite, maar elke stap die de overheid verder zet 
op deze weg vraagt algauw om normatieve keuzes. Het is de vraag of hier 
een taak voor de overheid ligt. In liberaal-democratische samenlevingen 
als de onze is haar invloed op processen van cultuuroverdracht nu eenmaal 
beperkt, en dit wordt extra problematisch als de godsdienst ook nog wordt 
betrokken in de debatten hierover.

Precies dit laatste heeft de afgelopen jaren in Nederland wel plaats ge-
vonden en daarbij ging, als gezegd, verreweg de meeste aandacht uit naar 
de positie van de islam. Terwijl we in Nederland dachten de verhouding 
tussen godsdienst en overheid voorgoed te hebben geregeld, heeft de 
komst van de islam deze opnieuw ter discussie gesteld. De steeds promi-
nentere rol van de islam op het wereldtoneel, een aantal angstaanjagende 
terroristische aanslagen door radicale moslims – waaronder de moord 
op Theo van Gogh in november 2004 – alsmede diverse onwenselijke uit-
spraken van in Nederland werkzame imams hebben hier het beeld doen 
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postvatten dat de islam een bedreiging vormt voor fundamentele westerse 
waarden als individuele vrijheid en gelijkwaardigheid van burgers. Uit 
diverse onderzoekingen blijkt overduidelijk dat veruit de meeste moslims 
in Nederland gematigd zijn en een strikte scheiding van godsdienst en 
politiek voorstaan, terwijl radicalisering tot enkelingen of kleine groepjes 
beperkt blijft.7 Toch heeft zich in vrij brede kring een discours kunnen ont-
wikkelen waarin immigratie, veiligheid en islam telkens weer met elkaar 
in verband worden gebracht als potentiële bedreigingen voor de stabiliteit 
van de samenleving. Deze opvatting is vooral de laatste jaren een belangrij-
ke voedingsbodem geworden voor populistische stromingen. Deze lijken 
een groeiend deel van het Nederlandse electoraat te bekoren en verwerven 
ook elders in Europa steeds meer aanhang. Helaas is de meer gevestigde 
politieke orde tot dusverre niet bij machte geweest dit proces te keren. 
Sterker nog, in een aantal gevallen is men zelfs enigszins aan de nieuwe 
opvattingen tegemoetgekomen, met name door het opschroeven van de 
eisen voor immigratie en integratie – en dat juist op een moment waarop 
de autonome ontwikkelingen op beide terreinen, zoals we zagen, toch al de 
goede kant opgingen.

Conclusie

Aan het begin van deze bijdrage memoreerde ik de kloof tussen de missie 
waarmee de commissie-Blok in 2002 op pad was gestuurd en haar uitein-
delijke conclusies in 2004. Die kloof is in de daaropvolgende jaren eerder 

breder dan smaller geworden. 
Het integratieproces van veruit de 
meeste migranten vordert gestaag, 
maar politici wekken soms de in-
druk dat het finaal uit de hand loopt 
en roepen om een krachtiger beleid. 
Als dat er vervolgens komt, kan het 

de gewekte verwachtingen lang niet altijd waarmaken. Dit schaadt de ge-
loofwaardigheid van de politiek en het voedt het gebrek aan vertrouwen, 
waardoor ‘de politiek’ zich geroepen voelt met nog strengere maatregelen 
te komen.

Hoe deze vicieuze cirkel te doorbreken? Het lijkt mij van belang dat 
politiek en overheid zich realiseren dat integratie goeddeels een autonoom 
proces is. De overheid heeft hierbij een voorwaardenscheppende rol (voor-
al in rechtspositionele kwesties) en daarnaast ook een niet te onderschat-
ten symbolische. In woord en daad (misschien vaak nog meer in woord 
dan in daad) moet zij het goede voorbeeld geven. Het immigratieland bij 

Het integratieproces van veruit 
de meeste migranten vordert 
gestaag
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uitstek, de Verenigde Staten, kent zelfs in het geheel geen integratiebeleid. 
Men hanteert daar een streng toelatingsbeleid, maar wie eenmaal binnen 
is moet het zelf maar uitzoeken, al dan niet met steun van de eigen etni-
sche gemeenschap. Nu is zo’n houding in onze Nederlandse verzorgings-
staat met zijn veel hogere regeldichtheid niet goed mogelijk, maar een 
sterker besef dat integratie tijd vraagt, en ook iets meer geduld, lijken wen-
selijk. Drang en dwang in het integratiebeleid werken eerder averechts. Zij 
voeden het wantrouwen onder zowel allochtonen als autochtonen.

Dat laatste lijkt ook daadwerkelijk te zijn gebeurd. In mijn eerderge-
noemd eigen onderzoek onder jongeren in Rotterdam kwam zeer duidelijk 
naar voren dat Turkse en Marokkaanse jongeren in tal van opzichten steeds 
meer op hun autochtone leeftijdgenoten gaan lijken, maar dat de over en 
weer ervaren culturele afstand in de afgelopen tien jaar groter is gewor-
den.8 Men lijkt van elkaar te vervreemden in plaats van naar elkaar toe te 
groeien. Nog ernstiger is misschien de uitkomst dat allochtone jongeren 
significant minder optimistisch zijn over hun eigen toekomst dan tien jaar 
geleden en ook veel minder optimistisch dan autochtone jongeren. Dat 
verschijnsel doet zich sterker voor naarmate het opleidingsniveau stijgt. 
Zo ontstaat een gevoel van frustratie en dat is geen gezonde basis voor een 
harmonieuze samenleving, niet aan autochtone, maar ook niet aan alloch-
tone zijde.
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De vier achtereenvolgende kabinetten-Balkenende regeerden Neder-
land van juli 2002 tot februari 2010. Het waren enerverende jaren in de we-
reldpolitiek, die in belangrijke mate werden bepaald door de Amerikaanse 
War on Terror. Deze in reactie op de aanslagen van september 2001 gelan-
ceerde oorlog leidde met name tot de invasie en bezetting van Afghanistan 
en Irak. De twee interventies hadden op zijn zachtst gezegd gemengde re-
sultaten. De westerse wereld bleef beheerst door angst voor islamitisch ter-
rorisme, mede door de bloedige aanslagen die in 2004 en 2005 in Londen 
en Madrid plaatsvonden. Tegen het einde van het eerste decennium van de 
twintigste eeuw was er ondanks alle geallieerde inspanningen bovendien 
nauwelijks sprake van duidelijke vooruitgang bij de wederopbouw van 
Afghanistan en Irak.

Ook in Europa vormden de jaren 2002-2010 een periode van onrust en 
verandering. In 2002 werd in een deel van de eu de euro ingevoerd en in 
december van datzelfde jaar werd na de nodige consternatie besloten een 

Het buitenlands beleid van de 
kabinetten-Balkenende
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Het buitenlands beleid gedurende de kabinetten-Balkenende 
kenmerkte zich door een combinatie van Atlantisch 
georiënteerde loyaliteit en Europese korzeligheid. In 
tegenstelling tot de vaak idealistische toon waarmee 
de Nederlandse deelname aan de missies in Irak en 
Afghanistan werd gerechtvaardigd, was het Europa-beleid 
van de kabinetten-Balkenende pragmatisch. De regering 
leek soms vooral geïnteresseerd in de handhaving van het 
aan de euro ten grondslag liggende Stabiliteitspact en in het 
terugbrengen van de Nederlandse afdrachten aan de eu.
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tiental Midden- en Oost-Europese staten tot de Europese Unie toe te laten, 
een uitbreiding die zijn beslag kreeg in mei 2004. Pogingen om de Europe-
se Unie te hervormen en slagvaardiger te maken liepen in eerste instantie 
vast. Uiteindelijk lukte het toch om een nieuw hervormingsverdrag over-
een te komen, dat 1 december 2009 na de nodige strubbelingen in werking 
trad. Inmiddels werd de eu evenwel gehinderd door ernstige financiële 
problemen.

In de Nederlandse samenleving heerste in de jaren 2002-2010 eveneens 
onrust. De politieke instabiliteit kwam mede tot uitdrukking in het vroeg-
tijdig vastgelopen van alle vier de kabinetten-Balkenende. Het laatste 
kabinet-Balkenende, ditmaal een coalitie van cda, PvdA en ChristenUnie, 
viel in februari 2010 over de mogelijke voortzetting van de Nederlandse 
militaire missie in Afghanistan. Inmiddels veroorzaakte de spectaculaire 
electorale groei van Geert Wilders’ Partij voor de Vrijheid (pvv) en diens 
tegen de islam en migranten gerichte retoriek grote consternatie in de 
Haagse politiek, zoals de opkomst van Pim Fortuyns lpf dat had gedaan 
aan het begin van het tijdperk-Balkenende.

In het licht van deze omstandigheden bestond er op het terrein van de 
buitenlandse politiek zo op het eerste gezicht meer continuïteit. In ieder 
geval werd de post van minister van Buitenlandse Zaken in alle vier de 
kabinetten-Balkenende bekleed door een lid van het cda, namelijk ach-
tereenvolgens door Jaap de Hoop Scheffer (juli 2002-december 2003), Ben 
Bot (december 2003-februari 2007) en Maxime Verhagen (februari 2007-ok-
tober 2010). Deze bijdrage gaat met name in op twee hoofdproblemen op 
het terrein van de buitenlandse politiek: in de eerste plaats het Atlantische 
bondgenootschap en de verhouding tot de Verenigde Staten en in de twee-
de plaats de Europese integratie. Bovendien wordt aan het slot nog kort 
aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen de drie 
ministers die in de jaren 2002-2010 dienden.1

Atlantische samenwerking

Het meest in het oog springende kenmerk van het buitenlands beleid van 
de kabinetten-Balkenende was de oriëntatie op de Verenigde Staten en de 
steun voor de door de Amerikaanse president Bush geïnitieerde War on 
Terror. Nederland droeg in de jaren 2002-2010 actief bij aan de door de Ame-
rikanen geleide bezetting van Afghanistan. De regeringen-Balkenende 
stelden zich ook vierkant achter het Amerikaanse Irak-beleid. Minister De 
Hoop Scheffer verklaarde al in een vroeg stadium dat een aanval op Irak 
wat hem betreft niet gebaseerd hoefde te zijn op een uitdrukkelijk man-
daat van de vn-Veiligheidsraad. Ook was Nederland snel bereid troepen te 
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leveren voor de bezetting van Irak. Onder leiding van de kabinetten-Balke-
nende zou Nederland loyaal bijdragen aan de missies in Irak en Afghani-
stan, die beide veel langer duurden dan aanvankelijk voorzien.

De Nederlandse steun aan de War on Terror en de Nederlandse deelname 
aan de missies in Afghanistan en Irak werden gerechtvaardigd met een 
drietal argumenten. Een eerste, zakelijk, argument verwees naar de Neder-
landse veiligheid en het Nederlandse belang. Deelname aan deze missies 
zou de Nederlandse veiligheid bevorderen en de Nederlandse invloed in 
de wereld versterken. In de tweede plaats werd op idealistische wijze gear-
gumenteerd dat het Nederlandse militaire activisme bijdroeg aan de ver-
spreiding van mensenrechten en democratie, alsmede aan een versterking 

van de internationale rechtsorde. In 
de derde plaats werd in Den Haag 
vaak aangevoerd dat Nederland 
zijn belangrijkste bondgenoot om 
verschillende redenen niet in de 
steek kon laten. Nog steeds was een 
slagvaardige navo onder Ameri-

kaanse leiding in veler ogen de hoeksteen van het Nederlands buitenlands 
en veiligheidsbeleid.2

Tegen deze achtergrond kreeg de reorganisatie van de Nederlandse 
strijdkrachten tot een expeditionaire krijgsmacht (ondanks ingrijpende 
bezuinigingen) verder zijn beslag. Dat nam niet weg dat de twijfel over de 
Nederlandse deelname aan de War on Terror in de loop der jaren groeide, 
hetgeen onder meer werd geïllustreerd door het rapport van de commissie-
Davids, dat kritisch oordeelde over het Nederlandse Irak-beleid en door de 
conflicten over voortzetting van de missie in Uruzgan. De Adviesraad In-
ternationale Vraagstukken (aiv) concludeerde in 2009 dat de crisisbeheer-
singsoperaties waaraan Nederland in de voorafgaande jaren had deelge-
nomen, op zijn zachtst gezegd, gemengde resultaten hadden opgeleverd. 
In een rapport van januari 2010 ging de aiv nog verder in het fileren van 
het Nederlandse militaire activisme. Volgens de aiv moesten er ‘scherpere 
eisen’ worden geformuleerd met betrekking tot crisisbeheersingsopera-
ties. Er diende sprake te zijn van een ‘aantoonbare relatie met de veiligheid 
en belangen van de navo-lidstaten’, van ‘volkenrechtelijke legitimiteit’ en 
van een ‘samenhangende civiel-militaire aanpak’. De optimistische jaren 
waarin de westerse landen nog geloofden de wereld, indien noodzakelijk 
gewapenderhand, ‘safe for democracy’ te maken, waren voorbij, leek de 
aiv te erkennen. Zoals ook het interdepartementale project Verkenningen 
over de toekomst van de Nederlandse krijgsmacht concludeerde was ‘de 
onzekerheid over de ontwikkeling van de internationale en de nationale 

Kenmerk van het buitenlands 
beleid was de oriëntatie op de 
Verenigde Staten
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veiligheidssituatie in de komende twintig jaar groter dan ooit sinds het 
einde van de Koude Oorlog’.3

Europa

In tegenstelling tot de vaak idealistische toon waarmee de Nederlandse 
deelname aan de missies in Irak en Afghanistan werd gerechtvaardigd, 
was het Europa-beleid van de kabinetten-Balkenende pragmatisch en soms 
zelfs korzelig. Het (eerste) kabinet-Balkenende beoordeelde Europese 
vraagstukken ‘als een boekhouder’, zo meende oud-minister Hans van den 
Broek. De regering leek vooral geïnteresseerd in de handhaving van het 

aan de euro ten grondslag liggende 
Stabiliteitspact en in het terugbren-
gen van de Nederlandse afdrachten 
aan de eu. In december 2005 slaag-
de Balkenende erin de Nederlandse 
afdrachten aan de eu met zo’n mil-
jard euro te verminderen. Hoewel 
sommigen in Den Haag dat als een 

groot succes beschouwden, leidde de Nederlandse houding in deze jaren, 
met name die ten aanzien van het Stabiliteitspact, ook tot spanningen met 
de grote eu-lidstaten, met name met Duitsland.

Ten aanzien van de uitbreiding van de eu met tien nieuwe leden stelden 
de eerste kabinetten-Balkenende zich eveneens stuurs op: eerst diende 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid te worden herzien. De regerings-
partijen meenden ook dat de Nederlandse grenzen vooralsnog gesloten 
dienden te blijven voor werknemers uit de nieuwe lidstaten. De regerings-
partijen eisten zelfs dat Nederland een veto uit zou spreken over de uitbrei-
ding als niet aan de Nederlandse eisen werd voldaan. In de Oost-Europese 
landen leidde deze opstelling tot verbazing. ‘Nederland was altijd onze 
grote steun en toeverlaat’, verzuchtte de Poolse oud-minister Bronislaw Ge-
remek naar aanleiding van debatten in de Tweede Kamer. De recente stand-
punten waren daarentegen ‘egoïstisch, kortzichtig en onacceptabel’.4 Ook 
tegenover de Europese Conventie, die een nieuwe ‘Europese grondwet’ 
op zou moeten stellen, en alle debatten over die grondwet stelden Neder-
landse bewindslieden zich vaak sceptisch op. Staatssecretaris Nicolaï deed 
de door Frankrijk en Duitsland gewenste vaste eu-voorzitter publiekelijk 
af als een ‘zonnekoning’. Tijdens de debatten over het Grondwettelijk Ver-
drag eiste Nederland onder meer dat bepalingen zouden worden opgeno-
men over de naleving van het Stabiliteitspact. ‘Nederland lag op ramkoers’, 
oordeelde Het Financieele Dagblad in december 2003.

Het eerste kabinet-Balkenende 
beoordeelde Europese 
vraagstukken ‘als een 
boekhouder’
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Inmiddels was De Hoop Scheffer opgevolgd door de meer Europees ge-
oriënteerde diplomaat Ben Bot. Bot kondigde na zijn aantreden aan de re-
laties met de grote eu-staten te willen verbeteren. Ook wilde Bot een einde 
maken aan de Nederlandse stuursheid met betrekking tot de uitbreiding 
van de Europese Unie. Dat lukte ten dele. De Nederlandse regering bleef 
zich in algemene zin terughoudend opstellen, maar onder Bots invloed 
werd de deur voor Turkse toetreding tijdens het Nederlandse voorzitter-
schap in 2004 nadrukkelijk opengehouden. Nederland ging onder leiding 
van Bot bovendien akkoord met toetreding van Roemenië en Bulgarije, 
waarmee het ledental van de eu in 2007 uitkwam op 27. In Den Haag, en 
niet in de laatste plaats binnen Bots eigen cda, heerste de nodige onvrede 
over dit standpunt van de minister.

Dergelijke onvrede heerste niet alleen in politiek Den Haag, maar ook 
elders in den lande. Dat bleek met name in juni 2005, toen ‘de Europese 
Grondwet’ bij een referendum door het Nederlandse electoraat van de 
hand werd gewezen, overigens voorafgegaan door een Frans nee. Deze 
uitkomst leidde tot een stroom van bespiegelingen, die er vaak op neer-
kwamen dat de burger ‘meer bij Europa moest worden betrokken’. Maar 
de uitslag leek ook een weerslag van de in politiek en ideologisch opzicht 
zuinige en sceptische rol die de Nederlandse regering, en ook de meeste 
politieke partijen in de voorafgaande jaren, ten aanzien van de Europese 
integratie hadden gespeeld.

Na het aantreden in februari 2007 van het vierde kabinet-Balkenende 
en minister Maxime Verhagen werd de Nederlandse opstelling binnen de 
Europese Unie zelfs weer wat scherper dan tijdens de jaren-Bot. De stuurse 
houding van het vierde kabinet-Balkenende tegenover de institutionele 
hervorming van de eu toonde opnieuw hoe Nederland zijn vroegere com-
munautaire idealisme achter zich had gelaten. De eu mocht geen ‘super-
staat’ worden; het subsidiariteitsbeginsel en de daaruit voortvloeiende 

erkenning van de bevoegdheden 
van de nationale overheden dien-
den uitgangspunt van een nieuw 
eu-verdrag te zijn. De uitkomst van 
de onderhandelingen leidde niet-
temin tot een hervormingsverdrag 
dat sterk overeenkwam met het in 
2005 verworpen Grondwettelijk 

Verdrag. Het kabinet had evenwel al in een vroeg stadium, na advies van 
de Raad van State, beslist dat geen nieuw referendum nodig was. Ook ten 
aanzien van verdere uitbreiding van de Europese Unie stelden het vierde 
kabinet-Balkenende en minister Verhagen zich weer terughoudender op. 

Op het terrein van de Europa-
politiek leek er een zekere 
strategische onzekerheid te 
bestaan
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Zo gaf Verhagen al snel na zijn aantreden te kennen niets te voelen voor een 
spoedige toetreding van Turkije.

Niettemin leek er ook op het terrein van de Europa-politiek een zekere 
strategische onzekerheid te bestaan. Soms leken leidende politici te erken-
nen dat een ombuiging naar een sterker op Europa gericht beleid onver-
mijdelijk was. Ook Verhagen deed soms uitspraken in die richting, zoals 
in Leiden in september 2008 bij de opening van het academisch jaar.5 Maar 
dat leidde vooralsnog niet tot duidelijke veranderingen. De onzekerheid in 
Den Haag werd geïllustreerd door een opvallende reeks van nota’s, rappor-
ten, discussiestukken en adviezen die betrekking hadden op het bestuur 
en beleid ten aanzien van de Europese Unie, onder meer van de Raad van 
State, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr), en de 
Raad voor openbaar bestuur (Rob).6 De grote politieke partijen hoedden er 
zich evenwel voor om ten aanzien van Europa uitgesproken standpunten 
in te nemen.

Drie ministers

De combinatie van Atlantisch georiënteerde loyaliteit en Europese korze-
ligheid was kenmerkend voor het buitenlands beleid gedurende het tijd-
perk-Balkenende, al waren de jaren van Bots ministerschap op dit patroon 
in enkele opzichten een uitzondering. Daar moet aan worden toegevoegd 
dat deze combinatie de voortzetting was van een trend die zich al tegen het 
einde van de jaren negentig had afgetekend. Het laatste kabinet-Kok had 
immers enthousiast meegedaan aan de oorlog tegen het Joegoslavië van 
Milosevic, ondanks het feit dat ook toen het volkenrechtelijk mandaat niet 
duidelijk was. Ook de meer pragmatische en sceptische houding tegenover 
de Europese integratie had zich al ingezet in de jaren die aan het eerste 
kabinet-Balkenende voorafgingen. Het buitenlands beleid van Nederland 
is vaak moeilijk te herleiden tot de partijpolitieke samenstelling van de 
zittende regering.

Dat neemt niet weg dat ministers altijd proberen een eigen stempel te 
zetten. Dat gold ook voor de drie ministers van Buitenlandse Zaken die 
onder minister-president Balkenende hebben gediend. Welke accenten 
hebben de drie gezet? De Hoop Scheffer profileerde zich vooral als een 
traditioneel Atlantisch georiënteerd minister. Hij was, wellicht meer dan 
Balkenende, verantwoordelijk voor de Nederlandse steun aan de Ameri-
kaanse Irak-politiek en voor de Nederlandse deelname aan de bezetting 
van Irak. Zijn loyaliteit ten opzichte van de Verenigde Staten en de navo 
droeg ertoe bij dat hij in 2003 werd verkozen tot secretaris-generaal van de 
verdragsorganisatie.
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Vergeleken met De Hoop Scheffer was Bot een duidelijk meer op Eu-
ropa gericht bewindsman. Bot kon in dit opzicht met enig succes een 
persoonlijk stempel zetten op het beleid, vooral met betrekking tot de 
uitbreiding van de Europese Unie. Bot nam bovendien enkele malen, en 
met goede gronden, openlijk afstand van het War on Terror-beleid van de 
regering-Bush. Een persoonlijk accent legde hij met zijn aanwezigheid op 
17 augustus 2005 bij de jaarlijkse herdenking van het uitroepen van de In-
donesische onafhankelijkheid, waarmee de minister de betekenis van die 
historische gebeurtenis namens de Nederlandse regering voor het eerst 
publiekelijk erkende.

Verhagen presenteerde zich bij zijn aantreden als een pleitbezorger 
van de mensenrechten. En inderdaad, bij verschillende gelegenheden 
sprak de minister zich publiekelijk in die zin uit, al bleef het ook onder 
Verhagen niet altijd duidelijk welke consequenties uit het mensenrech-
tenbeleid moesten worden getrokken, zeker als er substantiële econo-
mische belangen in het geding waren. Verhagen was tegelijkertijd een 
betrekkelijk behoudende minister, die zich vergeleken met Bot weer wat 
hardvochtiger opstelde ten aanzien van de eu, met name ten aanzien van 
uitbreiding van de Unie. Opvallend was ook Verhagens krachtige steun 
voor Israël. Ook waagde hij zich minder dan Bot aan openlijke kritiek op 
de Amerikaanse politiek, al moet daaraan worden toegevoegd dat halver-
wege Verhagens ministerschap tot veler opluchting een einde kwam aan 
het tijdperk-Bush en de charismatische Barack Obama president van de 
Verenigde Staten werd.

Slot

Het buitenlands beleid van de kabinetten-Balkenende was, hoewel militair 
activistisch, in politiek opzicht vaak behoudend en reactief – het laatste 
vooral als het ging om de toekomst van Europa –, oordelen twee Clingen-

dael-deskundigen in een over-
zichtsartikel over het buitenlands 
beleid van de kabinetten-Balkenen-
de. Dat had onder meer te maken 
met de ontwikkelingen in de Ne-
derlandse politiek en samenleving. 
Bij verkiezingen was er in de jaren 
2002-2010 veelal weinig aandacht 

voor internationale vraagstukken. Het politieke debat werd gedomineerd 
door binnenlandse kwesties als integratie en veiligheid. Maar ook het zelf-
beeld van Nederland als middelgrote mogendheid, schijnbaar bevestigd 

Het buitenlands beleid van 
de kabinetten-Balkenende 
was in politiek opzicht vaak 
behoudend en reactief
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door incidentele deelname aan G20-overleg, belemmerde een herziening 
van de Nederlandse status in de wereld.7

Daar moet voor alle eerlijkheid aan worden toegevoegd dat de ontwikke-
lingen in de wereldpolitiek, en die in de Europese Unie, bijdroegen aan een 
zekere strategische onzekerheid op het terrein van het buitenlands beleid. 
Het was niet altijd gemakkelijk consistente conclusies te trekken uit de 
veranderingen die zich op internationaal vlak voltrokken. Het in oktober 
jongstleden aangetreden kabinet-Rutte staat desondanks voor belang-
rijke strategische keuzes op het terrein van de buitenlandse politiek (de 
houding ten opzichte van de eu, ten opzichte van de navo, de Verenigde 
Staten, militaire missies). Het is gezien de politieke atmosfeer in Den Haag 
evenwel de vraag of het bereid en in staat is dergelijke keuzes te maken.

 Noten

1 Deze bijdrage is mede gebaseerd op: 
Duco Hellema, Nederland in de wereld. 
De buitenlandse politiek van Nederland 
(vierde geactualiseerde druk). Houten: 
Het Spectrum, 2010. Zie ook Jan Rood en 
Marieke Doolaard, ‘Activisme als risico. 
Buitenlands beleid onder Balkenende’, 
Internationale Spectator lxiv (2010), nr. 
11, pp. 567-572.

2 Verhagen noemde in een artikel in de 
Volkskrant van 10 mei 2008 vier redenen 
om in Afghanistan te blijven: 1) veilig-
heid, 2) solidariteit, 3) mensenrechten, 
en 4) geloofwaardigheid (van Neder-
land in de navo). Ik heb voor het gemak 
de argumenten twee en drie samenge-
voegd.

3 Adviesraad Internationale Vraagstuk-
ken, ‘Het nieuwe Strategisch Concept 
van de navo’, rapport no. 67, januari 
2010, pp. 33-34; en Sebastian Reyn, 
Kees Turnhout e.a., ‘De verkenningen. 
Houvast voor de krijgsmacht van de 
toekomst’, Atlantisch Perspectief xxxiv 
(2010), nr. 3, p. 8.

4 nrc Handelsblad, 22 oktober 2002.
5 Zie M. Verhagen, ‘Veranderende we-

reld, vaste waarden. Nederlands bui-
tenlands beleid in de 21e eeuw’, Interna-
tionale Spectator, lxii (2008), nr. 10, pp. 
507-512.

6 Een overzicht van die plannen in R. van 
Schendelen, ‘De Europa-adviseurs van 
het kabinet-Balkenende’, Internationale 
Spectator, lxi (2007), nr. 10, pp. 506-509.

7 Rood en Doolaard 2010.
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De neiging is groot om het milieubeleid dat door de kabinetten-Bal-
kenende i tot en met iv is gevoerd te beoordelen aan de hand van de mon-
diale ontwikkelingen. De nieuwste Energy Outlook van het International 
Energy Agency is net verschenen,1 met als een van de conclusies: de wereld 
koerst onverbiddelijk af op ten minste 3,5 graad Celsius opwarming, met 
gevolgen die we ons in de verste verten niet kunnen voorstellen. In sep-
tember 2009 verscheen een indrukwekkend artikel van het Stockholm 
Resilience Centre in Nature,2 waarin topwetenschappers analyseren of en 
wanneer de grenzen van de ecologische veerkracht overschreden worden. 
De wereldeconomie speelt al ruimschoots in blessuretijd. En zo zijn er nog 
verschillende andere brede analyses die een weinig bemoedigend beeld 
schetsen. Heeft Nederland in de afgelopen acht jaar gedaan wat in het licht 
van dergelijke overzichten en studies nodig is – uiteraard naar rato van de 
bijdrage van ons land aan de problematiek? Zo bezien is ieder Nederlands 

Duurzaamheid in tijden 
van cholera

De auteur is adviseur, auteur en entrepreneur op het gebied van duurzame econo-
mie (www.jpvs.nl).

De oogst van het duurzaamheids- en milieubeleid van vier 
kabinetten-Balkenende is teleurstellend. Dat ligt niet aan 
de christendemocratische visie als zodanig. Het probleem 
zit in de uitwerking daarvan: een milieubeleid dat sterk 
leunt op een beroep op consumenten en producenten om 
zich vrijwillig anders te gedragen dan de marktprikkels 
aangeven. Tegen een brede aversie tegen internalisatie 
van maatschappelijke kosten is ook de persoonlijke inzet 
van gemotiveerde bewindspersonen uiteindelijk niet 
opgewassen. Rentmeesterschap vergt een overheid die 
‘planet’ van een hogere orde acht dan ‘profit’.

door Jan Paul van Soest
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milieubeleid per definitie te weinig en te laat. Die maatstaf is wellicht wel 
terecht, maar ook te streng. Een oordeel vanuit het perspectief van wat in 
ons land van tal van partijen en de noodzaak van coalities en samenwer-
king telkens mogelijk en haalbaar is, biedt aangrijpingspunten dichter bij 
huis. Het verhaal van het milieubeleid door de achtereenvolgende kabinet-
ten-Balkenende begint op de dag die Nederland diep schokte, 6 mei 2002, 
de dag dat Pim Fortuyn werd vermoord. Alleen al door die daad, door een 
dieren- en milieuactivist, was het ondenkbaar dat het milieubeleid in de 

periode daarna een hoge vlucht zou 
nemen. Fortuyn, verklaard tegen-
stander van een krachtig milieube-
leid, won postuum de verkiezingen. 
De wanordelijke Lijst Pim Fortuyn 
(lpf) kwam aan de macht in het 
eerste kabinet-Balkenende, waarbij 

vanaf de start al de functie van minister voor Milieu werd ingeruild voor 
een staatssecretariaat. Gedurende enkele jaren heette staatssecretaris Pie-
ter van Geel (cda) daarom in de wandelgangen de staatssecretaris van ‘nu 
even niet’. Of om Gabriel García Márquez’ meesterwerk te parafraseren: 
zijn werk kwam neer op het maken van duurzaamheidsbeleid in tijden van 
cholera. Als de tijdgeest er niet naar is, is het moeilijk zakendoen.

In de 86 dagen die dit kabinet figureerde, kon op geen enkel beleidsterrein 
iets tot stand worden gebracht. Alle aandacht ging uit naar de instabiliteit 
in de lpf, die roemloos in rokende puinhopen ten onder ging.

Balkenende ii hield het langer uit, tot juli 2006, of tot februari 2007, als 
Balkenende iii, ontstaan na het vertrek van het D66-smaldeel uit Balkenen-
de ii, in dezelfde adem wordt meegenomen. In die periode kon staatssecre-
taris Van Geel vanuit de luwte een aantal maatregelen voorbereiden en ne-
men. De Strategie Omgaan met Stoffen (soms) werd in de steigers gezet, er 
kwam een serie maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en er werd 
een wetswijziging voorbereid die later door Van Geels opvolger Jacqueline 
Cramer door de Kamer werd geloodst. Ook werd de toekomstagenda mi-
lieu uitgebracht, werd de Nederlandse Emissieautoriteit (nea) in het leven 
geroepen en het zwerfafval aangepakt. Dat ging allemaal redelijk geluid-
loos, de discussies over luchtkwaliteit uitgezonderd (‘Nederland dreigt op 
slot te gaan’), maar het was misschien ook wel dankzij de underdogpositie 
van het milieubeleid dat een paar slagen konden worden gemaakt.

Het moet gezegd: Van Geel heeft onder de dekmantel van ‘nu even niet’ 
meer voor elkaar gekregen dan wat het algemene beeld is bij publiek en 
media.

Als de tijdgeest er niet naar is, 
is het moeilijk zakendoen
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Bij de besluitvorming over gaswinning en schelpdiervisserij in de 
Waddenzee mocht ik als projectleider van de commissie-Meijer dicht bij 
het politieke vuur staan.3 Dankzij de lange voorbereidingen door Wouter 
van Dieren, lid van de Club van Rome en een van de peetvaders van de Ne-
derlandse milieubeweging, de goede samenwerking tussen hem en Pieter 
van Geel, de politiek-strategische inzichten van de Adviesgroep Wad-
denzeebeleid, de omslag van natuur- en milieuorganisaties van verzet 
naar coöperatie, het politieke handwerk van Van Geel in de luwte, en de 
samenwerking tussen alle betrokken bewindspersonen, kon een bijzon-
der arrangement worden gemaakt.4 Zelfs voor Gerrit Zalm, de toenma-
lige minister van Financiën, bleek dit arrangement ‘an offer he couldn’t 
refuse’. De voor de natuur onschadelijke gaswinning werd toegestaan, de 
schelpdiervisserij aan banden gelegd, en met het Waddenfonds van 750 
miljoen euro konden investeringen in de natuurkwaliteit van de Wad-
denzee beginnen. Al werd de ecologische vreugde niet veel later verstoord 
door de motie van Joop Atsma, de huidige staatssecretaris van Infrastruc-
tuur en Milieu, die bepaalde dat de helft van het fonds voor de noorde-
lijke economie moest worden bestemd. Zwaarder nog dan de financiële 
verschuiving sec weegt echter misschien wel het verlies aan vertrouwen 
in de politiek bij de natuur- en milieuorganisaties, omdat door de motie 
een zorgvuldig uitonderhandelde maatschappelijke afspraak werd over-
ruled.

Ook het Borssele-convenant mocht ik van nabij meemaken, als wegbe-
reider op verzoek van staatssecretaris Van Geel, en wederom in samen-
werking met Wouter van Dieren. Sluiting van de kerncentrale Borssele, 
zoals vastgelegd in het toenmalige regeerakkoord, had betekend dat de 
Staat vanwege de geliberaliseerde energiemarkt de eigenaars schadeloos 
had moeten stellen met een bedrag van vele honderden miljoenen euro’s, 
terwijl de opwekcapaciteit van Borssele bij sluiting direct zou zijn opge-
vuld door extra import van Franse kernstroom. De politieke deal was een 
aantrekkelijk alternatief: twintig jaar langer open, strikte veiligheidseisen, 
250 miljoen vanuit het fes-fonds in de duurzame energietransitie, en 250 
miljoen van de eigenaren om eigen duurzame maar extra risicovolle inves-
teringen mede te financieren.

Liberalisering energiemarkt

Terwijl Pieter van Geel vanuit de underdogpositie van een staatssecretari-
aat ondanks de politieke stemming van ‘nu even niet’ de nodige plannen 
kon smeden en deals kon voorbereiden, werden in het belendende depar-
tement van Economische Zaken onder leiding van minister Laurens-Jan 
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Brinkhorst en zijn opvolger Joop Wijn een paar dramatische beslissingen 
voorbereid en genomen.

De eerste: het hollen-en-stilstaanbeleid voor duurzame energie waar-
door het Nederlandse investeringsklimaat voor duurzame energie inmid-

dels een deerniswekkende reputatie 
heeft. Afschaffen van de pas in 2003 
ingestelde subsidieregeling Milieu-
kwaliteit Elektriciteitsproductie 
(mep-regeling) was een van de eerste 
wapenfeiten die de kersverse mi-
nister Joop Wijn van Economische 
Zaken nam, op 18 augustus 2006, 

nadat zijn voorganger Brinkhorst al eerder had gemopperd dat de regeling 
te succesvol en dus te duur was.

De tweede: de wet splitsing energiebedrijven. Niet feitelijk een milieu-
wet, maar wel het sluitstuk van de langjarige operatie marktwerking en 
liberalisering, in dit geval van de energiemarkt, die zich over verschillende 
kabinetten uitstrekte. Juist deze liberaliseringsoperatie zorgde ervoor dat 
de Nederlandse staat de laatste resten zeggenschap over de energiesector 
afstond, zonder dat op dat moment voldoende gereedschappen waren ont-
wikkeld om de publieke belangen rond energiegebruik te borgen.5 Deze 
splitsingswet, het stokpaardje van minister Brinkhorst van D66 en PvdA-
kamerlid Ferd Crone, werd na lang verzet uiteindelijk doorgedrukt door 
minister Van der Hoeven bij de start van Balkenende iv. Dit was de opmaat 
voor de verwachte verkoop van Nuon en Essent. De langjarige gevechten 
over deze wet kregen een nieuwe wending toen op 22 juni 2010 het ge-
rechtshof in Den Haag de wet in strijd vond met het Europees recht inzake 
het vrije verkeer van kapitaal. Anders gezegd: de staat mocht de energiebe-
drijven niet deels onteigenen.

Terugkijkend valt te zien dat alle kabinetten van Paars i tot en met Bal-
kenende iv de zeggenschap van de overheid over de energiesector syste-
matisch hebben ontmanteld, en wel op ideologische gronden (‘de markt 
gaat het nu doen’). Wie thans de geopolitiek rond energie bekijkt, waarin 
staatsinterventies en bilaterale contacten en contracten tussen landen en 
hun staatsbedrijven domineren, vraagt zich af waarom Nederland zo uit 
de pas is gaan lopen met de ontwikkelingen in de wereld om ons heen. De 
liberalisering van de energiemarkt is verworden tot een klucht: de split-
sing effende de weg voor de verkoop van Nuon en Essent aan nota bene 
Zweeds staatsbedrijf Vattenfall en het Duitse rwe, dat deels ook in handen 
is van overheden. Beide bedrijven zijn ongesplitst. Helemaal curieus is dat 
het Gerechtshof de splitsing onwettig verklaarde nadat Nuon en Essent al 

Het Nederlandse 
investeringsklimaat voor 
duurzame energie heeft een 
deerniswekkende reputatie
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waren verkocht. Wie in dit beleid nog enige ratio meent te ontwaren mag 
het zeggen.

Zachte convenanten

De overgang van Balkenende iii naar Balkenende iv markeerde een ver-
schuiving in woorden, maar slechts beperkt in daden. De eerste honderd 
dagen gingen verloren aan rondreizen en praten met ‘de mensen in het 
land’, waarvan de oogst twijfelachtig is. Daardoor werden de eerste be-
leidsplannen pas zeven maanden na het aantreden van de regeringsploeg 
gelanceerd. De effectieve regeerperiode was zo maar beperkt, tot de val van 
het kabinet in februari 2010.

De nieuwe minister Cramer koos, in samenwerking met de cda-
ministers Maria van der Hoeven (Economische Zaken), Gerda Verburg 
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Camiel Eurlings (Verkeer en 
Waterstaat) voor de lijn van convenanten met het bedrijfsleven. Deels om 
redenen van politieke haalbaarheid en tijdgeest (het cda is ondanks tal 
van studies die het gebrek aan effectiviteit aantonen altijd meer gepor-
teerd geweest van ‘zachte’ convenanten dan van ‘harde’ economische en 
regulerende instrumenten), deels omdat bij de start van Balkenende iv er 
überhaupt weinig harde instrumenten ter beschikking stonden. Cramer 
stelde een ambitieus programma op, Nieuwe energie voor het klimaat (werk-
programma project Schoon en Zuinig),6 waarvoor in de begroting ook 
substantiële extra middelen als ‘smeerolie’ voor het maatregelenpakket 
werden vrijgemaakt. Vooral de innovatieagenda van het programma Ener-
gietransitie kon op stevige extra steun rekenen. Zo werd Schoon en Zuinig 
geïnstrumenteerd volgens het inmiddels klassieke recept van vrijwillige 
afspraken in combinatie met een financiële impuls vanuit de rijksoverheid.

Toch is de balans niet overwegend positief in het licht van de eigen doel-
stellingen en ambities van het programma. Door de convenanten waren 
hardere instrumenten bij de economische actoren lange tijd onbespreek-
baar (‘u hebt ons woord, mevrouw de minister’). Sterker nog: met het oog 
op de convenanten werden effectieve onderdelen van het bestaande beleid 
(beperkte energiebelasting grootverbruikers) afgeschaft als ‘tegenpresta-
tie’ voor de convenantafspraken,7 waardoor de overall effectiviteit van het 
beleid verminderde.

Jacqueline Cramer heeft als minister veel kritiek gekregen op de bouw 
van vier kolencentrales die onder Balkenende iv startten. Hier wreekt zich 
bij uitstek het ontbreken van een adequaat instrumentarium. De sturing 
op de energievoorziening immers was, zoals beschreven, uit handen ge-
geven, met als consequentie dat eenieder die een vergunning voor een 
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energiecentrale aanvraagt die aan de wettelijke eisen (wet milieubeheer, 
natuurbeschermingswet) voldoet, die vergunning ook daadwerkelijk moet 
krijgen. Daarnaast is de co2-uitstoot voor de elektriciteitssector geregeld 
via het Europese emissiehandelssysteem ets. Daarin is alléén de hoogte 
van het Europese plafond bepalend voor de totale co2-emissies van secto-
ren die onder deze regeling vallen; of nieuwe centrales nu in Nederland 
worden gebouwd of in Griekenland maakt hiervoor niet uit. Alleen: maat-
schappelijke groeperingen en politici houden in hun kritiek op het over-
heidsbeleid zelden rekening met dergelijke overwegingen. Wel werd nu, 
mede geagendeerd door minister Cramer zelf, duidelijk hoezeer de ener-
giemarkt zoals deze nu is vormgegeven faalt bij het borgen van publieke 
belangen.

Eind 2009, begin 2010 werd een uitgebreid instrumentenpakket in het 
kabinet afgesproken, maar dat kon door de val van het kabinet niet in wer-
king worden gezet; het is dus de vraag of dat pakket in de beoordeling van 
de wapenfeiten mag worden meegewogen.

Naast ‘Schoon en Zuinig’ zette Cramer zich sterk in voor onder meer 
duurzaam inkopen door overheden, wat ondanks alle tegenwerking door 
het georganiseerde bedrijfsleven nu toch tot een set criteria heeft geleid. 
Andere wapenfeiten betroffen onder meer de ruimtelijke ordening (Struc-
tuurvisie Randstad 2040, ontwikkelperspectief Almere), aanscherping 
aanpak zwerfafval door een deel van de verpakkingenbelasting hiervoor 
te reserveren, plasticinzameling, en de instelling van fiscale prikkels voor 
schoner vervoer, samen met staatssecretaris Jan Kees de Jager. Cramer was 
verder de stuwende kracht achter Europees beleid om de gloeilamp uit te 
faseren.

Intussen werkten de belendende departementen Verkeer en Waterstaat, 
Economische Zaken en Landbouw amper aan effectieve instrumenten op 
hun eigen terreinen. Minister Van der Hoeven zette zoals beschreven de 
splitsingswet door, en continueerde het wispelturige duurzame-energie-
beleid van haar voorgangers. Minister Verburg van Landbouw greep enkele 
malen kundig in bij dossiers die dat nodig hadden, zoals bij het conflict 
over de mosselvisserij in de Waddenzee, maar toonde zich ook afkerig van 
financiële prikkels en regulering. Minister Eurlings van Verkeer en Water-
staat luidde na een voorzet van zijn partijgenoot Ger Koopmans het – voor-
lopige – einde van de kilometerheffing in. Premier Balkenende verbaasde 
vriend en vijand in Nederland en België met zijn poging het maatschap-
pelijk contract over de uitdieping van de Westerschelde en de daarmee 
verbonden natuurcompensatie Hedwigepolder open te breken.

Zowel Pieter van Geel als Jacqueline Cramer maakte indruk op interna-
tionale conferenties over klimaat- en milieubeleid, waar Nederland nog 
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steeds als gidsland wordt gezien. En waar Nederlandse bewindspersonen 
door hun kennis van zaken en de inmiddels misschien wel in de Neder-
landse genen gewortelde poldercultuur veelal een bemiddelende rol kun-
nen combineren met haalbare voorstellen voor wegen voorwaarts.

De balans opgemaakt

Wat is nu het dominante beeld als we na vier kabinetten-Balkenende de ba-
lans opmaken van acht jaar milieu- en duurzaamheidsbeleid? De oogst is 
overwegend teleurstellend. Nederland is zowel in termen van denken als in 

termen van doen zijn internationale 
koploperspositie kwijtgeraakt. Een 
voorbeeld: in mei 2010 constateerde 
de Boston Consulting Group8 dat 
het Nederlandse investeringskli-
maat voor duurzame energie het 
slechtste in Europa is. Nederland is 
een middenmoter in wereldwijde 

scorelijsten voor milieuprestaties, zoals een magere 47 plaats (van de 163) 
op de Yale Environmental Performance Index, en bungelt in de achterhoe-
de in ‘peergroups’ van Europese en oecd-landen.9

Een schrale troost is dat de internationale fora dat nog maar amper in de 
gaten hebben, waardoor Nederland in de internationale gremia voorlopig 
nog een positieve rol kan blijven vervullen, maar het lijdt geen twijfel dat 
magere binnenlandse resultaten de geloofwaardigheid in internationaal 
verband ondergraven.

In het manifest Planet First10 constateerden Klaas van Egmond, Carlos de 
Bourbon en ondergetekende: ‘Bij het bepalen van de prioriteiten in de we-
reld, gaat het over de balans tussen de drie p’s van people (de mens), planet 
(de aarde) en profit (onze economische groei). In de praktijk is economische 
groei (profit) daarbij vrijwel altijd onze grote prioriteit.’ Dat is nog steeds 
het geval, en is ook in de afgelopen acht jaar het geval geweest: uiteindelijk 
leggen de waarden van de commons (natuurlijke hulpbronnen, natuur, 
ecosystemen, schoon milieu) het steeds af tegen de eng gedefinieerde finan-
cieel-economische waarden die via de markt worden gerealiseerd.

De kabinetten-Balkenende hebben in die waardenprioritering geen 
kentering gebracht. De kern hiervan is niet zozeer gelegen in de woorden 
en de ambities, maar vooral in het ontbreken van een adequaat overheids-
instrumentarium dat de woorden en ambities inhoud geeft. Daar is het 
duurzaamheidsbeleid van de opeenvolgende kabinetten-Balkenende 
steeds tekortgeschoten.

Nederland is zowel in termen 
van denken als in termen 
van doen zijn internationale 
koploperspositie kwijtgeraakt
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Alle belangrijke analyses en studies over milieubeleid, natuurlijke 
hulpbronnen, ecosystemen, duurzaamheid en de benodigde respons van 
samenleving, economie en politiek komen steeds tot vergelijkbare con-
clusies: duurzaamheidsbeleid is het collectief regelen van een zorgvuldig 
beheer van onze collectieve hulpbronnen, zodat de veerkracht en het rege-
nererend vermogen van de natuur niet worden aangetast. Daarbij is het 
niet alleen niet effectief, maar zelfs immoreel de verantwoordelijkheid 
bij individuele actoren te leggen.11 De commons veiligstellen vergt kaders 
die de samenleving als geheel vaststelt, en die vervolgens worden vertaald 
in effectieve maatregelen die de individuele keuzen in de richting duwen 
die collectief gewenst is. In de praktijk betekent dit: het internaliseren van 
externe effecten, oftewel de maatschappelijke schade van economische 
activiteiten nu en in de toekomst. De burger kan worden aangesproken op 
zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om mee te denken over deze 
kaders en de consequenties ervan te accepteren, maar van hem of haar kan 
niet worden verwacht wezenlijk andere keuzes te maken als consument of 
producent op markten waarop onduurzame keuzes vele malen aantrekke-
lijker zijn dan het duurzame alternatief.12

Dat is in wezen een opmerkelijke constatering, in het licht van een we-
zenlijk element van de christendemocratische visie, het rentmeesterschap.

Een effectief beleid zoals zojuist beschreven laat zich in beginsel pro-
bleemloos verenigen met het principe van rentmeesterschap,13 maar de 
opeenvolgende kabinetten-Balkenende hebben zich over het algemeen 
eerder afgezet tegen maatregelen die internalisatie van externe kosten 
naderbij brengen dan dat dergelijke maatregelen zijn omarmd. Dat lijkt 
niet zozeer te wijten aan het grondbeginsel van de christendemocratie zelf, 
met rentmeesterschap als belangrijke pijler, als wel aan de specifieke uit-
werking die daaraan de laatste acht jaar is gegeven. Jan Peter Balkenendes 
boek Anders en beter. Pleidooi voor een andere aanpak in de politiek vanuit 
een christen-democratische visie op de samenleving, overheid en politiek, 
uit 2002, kan als ideologische basis voor diens kabinetten worden gezien. 
Deze basis werd compact samengevat in het motto van de premier in de 
beginjaren: normen en waarden. De boodschap was telkens: minder over-
heid, verantwoordelijkheid voor de burgers zelf en voor het maatschappe-
lijk middenveld waarvan ze deel uitmaken. Los van de vraag in welke mate 
deze beginselen voor andere maatschappelijke vraagstukken behulpzaam 
zijn, te constateren valt in elk geval dat wezenlijke uitgangspunten uit 
de economie van de duurzaamheid – het collectieve karakter van de com-
mons, de hieruit voortvloeiende noodzaak van collectieve oplossingen, en 
het principe van de internalisatie van externe kosten – niet in de analyse 
van Anders en beter zijn terechtgekomen. En dat bijgevolg ook oplossingen 



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

BELEID

120

in die lijn niet werden nagestreefd: op het gebied van milieu en duurzaam-
heid zijn weinig normen gesteld, en zijn de waarden niet in economische 
prikkels vertaald.

In plaats daarvan sloot de christendemocratie op economisch terrein 
een verbond met het neoliberalisme, dat collectieve problemen wegdefini-
eert, dan wel verwacht dat oplossingen als vanzelf door de zogenaamd vrije 
markt ontstaan. Ook in de PvdA, de latere coalitiepartner van het cda, is in-
middels een stevige portie neoliberalisme binnengedrongen.14 Alleen al de 
opstelling van de PvdA inzake de splitsing van de energiebedrijven getuigt 
daarvan. Waar de christendemocratie de morele verantwoordelijkheid bij 
de burger legt, legt het neoliberalisme de economische verantwoordelijk-
heid bij de consumenten en producenten. Het resultaat van dit samenspel 
is een duurzaamheidsbeleid van vier kabinetten-Balkenende dat inder-
daad getypeerd kan worden als ‘duurzaamheid in tijden van cholera’: een 
bewonderenswaardige inzet en passie van de bewindspersonen Van Geel 
en Cramer, die per definitie onvoldoende vuist konden maken tegen het 
primaat van profit first dat, hoe men het ook wendt of keert, in de afgelopen 
acht jaar onverkort heeft gegolden.
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Volgens cijfers van de oeso was Nederland zeker tot 1990 wereld-
kampioen arbeidsongeschiktheid. Nergens ter wereld waren er meer men-
sen tussen 20 en 64 jaar die vanwege arbeidsongeschiktheid een uitkering 
ontvingen. In Nederland was dat 8,6 procent tegenover een gemiddelde in 
zestien oeso-landen van 5,4 procent.1 In een overigens gezond en vredig 
land was een dergelijke omvang van het aantal arbeidsongeschikten een 
perversie. Deze uitwas werd ook wel aangeduid als de Dutch Disease.

Dat Nederland ziek was, werd erkend door de twee opeenvolgende ka-
binetten die tussen 1988 en 1998 regeringsverantwoordelijkheid droegen 
(Lubbers iii en Kok i). Deze namen ingrijpende maatregelen om de par-
tijen die betrokken waren bij het excessieve gebruik en bij de lankmoedige 
uitvoering van de wao te disciplineren en daardoor bij te dragen aan het 
genezingsproces. Tot die maatregelen behoorden de privatisering van de 
Ziektewet in 1996 en de mogelijkheid voor bedrijven om de eerste vijf jaar 
van financiering van een wao-uitkering van een werknemer voor eigen 
rekening te nemen.

The Dutch Cure: 
succesvolle hervorming van 
uitkeringsregelingen

De auteur is bijzonder hoogleraar Economie van de sociale zekerheid aan de UvA 
en partner bij Aarts de Jong Wilms Goudriaan Public Economics (ape) te Den Haag.

Tijdens de periode-Balkenende zijn er twee ingrijpende 
wijzigingen in het uitkeringsstelsel tot stand gebracht: de 
omvorming van de Wet Arbeidsongeschiktheid (wao) tot de 
Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia) en de Wet 
Werk en Bijstand (wwb), die een nieuwe financieringswijze 
voor de bijstand introduceerde. Beide zijn succesvol en 
effectief geweest. Ze leidden tot grote besparingen zonder de 
werkloosheid te vergroten.

door Philip de Jong



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

BELEID

122

Omdat deze maatregelen onvoldoende effect sorteerden doemde rond 
de eeuwwisseling het spookbeeld van een miljoen arbeidsongeschikten 
weer op. De tijd was rijp voor een fundamentele herinrichting van de col-
lectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een groot deel van het par-
lement en van het middenveld had genoeg van steeds terugkerende wao-
crises. Binnen het tweede paarse kabinet was echter afgesproken dat de 
wao, na de ingrepen in de periode 1993-1998 en een controversiële herbe-
oordelingsoperatie, met rust gelaten zou worden. Als compromis werd in 
2000 door de toenmalige staatsecretaris Hoogervorst de Adviescommissie 
Arbeidsongeschiktheid ingesteld. Deze commissie, die naar zijn voorzit-
ter ook bekendstaat als de commissie-Donner, schetste de contouren van 
een nieuw arbeidsongeschiktheidsstelsel, dat uiteindelijk vorm kreeg in 
de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (wia), die op 29 december 
2005 van kracht werd.

Een tweede succesvolle herziening betrof de invoering van de Wet Werk 
en Bijstand (wwb) in 2004. Deze wet maakte de gemeenten financieel ver-
antwoordelijk voor hun uitkeringsbeleid. Door middel van een zogenoemd 
objectief verdeelmodel wordt jaarlijks aan elke gemeente een budget 
toegekend om de bijstanduitkeringen te financieren. Blijft er geld over, 
dan mag de gemeente dat houden. Voor activering wordt een afzonderlijk 
‘werk’-budget aan de gemeenten toegekend.

Beleidstheorie

Beide wetten leggen in hun naamgeving de nadruk op ‘werk’. Het uitgangs-
punt is dat ieder die een beroep doet op uitkeringsregelingen geacht wordt 
beschikbaar te zijn voor werk naar vermogen. De uitkering is bedoeld als 
een overbrugging naar werk. Alleen als de capaciteit om te werken door ou-
derlijke verplichtingen, ziekte of gebrek te gering is heeft iemand recht op 
een langer durende uitkering. Men komt niet zomaar tot een dergelijk uit-
gangspunt. Een evenwichtige verdeling van rechten en plichten wordt als 
des te urgenter gevoeld als die verdeling in de voorgaande periode oneven-
wichtig is geweest en tot excessieve uitkeringsafhankelijkheid geleid heeft.

Het gemeenschappelijke uitgangspunt van beide hervormingen is de 
gedachte dat risico’s daar gedragen moeten worden waar ze het best beïn-
vloed kunnen worden. Bij de bijstand is dat de gemeente en bij ziektever-
zuim en arbeidsongeschiktheid het bedrijf. Door bedrijven en gemeenten 
het volledige financiële risico van uitkeringsbetaling bij ziekte, respectie-
velijk bij werkloosheid te laten dragen worden ze ertoe aangezet om maxi-
maal gebruik te maken van hun beïnvloedingsmogelijkheden.

Deze gedachtegang is gebaseerd op onderzoek naar de oorzaken van on-
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nodig gebruik van uitkeringsregelingen.2 Onnodig gebruik (moral hazard) 
ontstaat als verzekerden in onvoldoende mate geconfronteerd worden met 
de financiële gevolgen van hun risicogedrag. Verzekeraars zijn zich van dit 
gevaar bewust en gebruiken instrumenten als een eigen risico of premie-
differentiatie om verzekerden te disciplineren. Als vermijdbare schades 
niet ‘bestraft’ worden door hogere premies of eigen bijdragen dan percipi-
eren verzekerden die schades als kosteloos.

Bij verzekering van loonderving tengevolge van ziekteverzuim en ar-
beidsongeschiktheid zit het probleem in de subjectiviteit en complexiteit 
van het begrip arbeidsongeschiktheid. Arbeidsongeschiktheid is in twee 
opzichten een subjectief begrip. Ten eerste vereist arbeidsongeschiktheid 
de aanwezigheid van een medische oorzaak, ook als die niet objectief vast-
stelbaar is, zoals lage rugpijn of stressklachten. Ten tweede moet worden 
vastgesteld in hoeverre aanvragers van een uitkering vanwege arbeidson-
geschiktheid met hun medisch veroorzaakte beperkingen kunnen werken 
en wat hun resterende verdiencapaciteit is. Ook bij objectiveerbare gezond-
heidsklachten is het een uiteindelijk subjectief oordeel in hoeverre medi-
sche beperkingen het vermogen om te werken beïnvloeden. Dit maakt de 
verzekering van arbeidsongeschiktheid gevoelig voor aanwending van de 
verzekering naar eigen voorkeur en ontstaat moral hazard (moreel gevaar).

Iets soortgelijks geldt bij de werkloosheidsverzekering. Zoekintensiteit 
en bereidheid een bepaalde baan te accepteren zijn de gedragselementen 
die de omvang van de schades bij werkloosheid bepalen. De beoordeling 
hiervan is subjectief en afhankelijk van de doelstelling van de uitvoerings-
organisatie, in het geval van de bijstand, de sociale dienst. Kostenconfron-
tatie van degenen die geneigd zijn tot onnodig gebruik, of die geneigd zijn 
onnodig gebruik te accepteren, is dan geboden.

Verzekeraars die zich teweer willen stellen tegen de gevolgen van mo-
reel risico moeten bepalen welke partijen belang hebben bij de dekking 
die de verzekering biedt. In het geval van de arbeidsongeschiktheidsver-
zekering zijn dat natuurlijk in de eerste plaats de verzekerden (werkne-
mers). Ook werkgevers kunnen belang hebben bij een regeling als de wao, 
omdat het een additioneel instrument van personeelsbeleid levert. Maar 
de ernstigste weeffout in het wao-systeem was de omstandigheid dat ook 
degenen die verantwoordelijk waren voor de uitvoering belang hadden bij 
onbedoeld gebruik. Tot maart 1997 waren werknemers- en werkgeversver-
tegenwoordigers verantwoordelijk voor de uitvoering van de wao en beide 
dienden in de eerste plaats de individuele belangen van hun leden, name-
lijk om de wao te gebruiken als een genereuze voorziening voor werkloos-
heid en vervroegde uittreding. Pas nadat werknemers en (vooral) werkge-
vers door vergroting van het eigen risico en door premiedifferentiatie de 
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financiële gevolgen van hun risicogedrag en verzuimbeleid (mee) gingen 
dragen, kenterde de groei in het aantal wao-uitkeringen.

Bij werknemers neemt het eigen risico toe door verlaging van het wet-
telijk uitkeringspercentage. Vanaf 1980 zijn de wao-uitkeringen verlaagd. 
Tussen 1980 en 2000 daalde de koopkracht van de gemiddelde wao-uitke-
ring met 33 procent, terwijl de koopkracht van anderen steeg.

Organisaties die blootstaan aan de tucht van de markt hebben belang bij 
strikte handhaving van de verzekeringsvoorwaarden. Die tucht zorgt voor 
checks and balances die in het voormalige stelsel ontbraken. Zo ontstond 

het idee van privatisering. De pri-
vatisering van de Ziektewet in 1996 
(uit hoofde van de Wet Uitbreiding 
Loondoorbetalingsverplichting Bij 
Ziekte; wulbz) leverde een radicale 
vergroting van het eigen risico voor 
werkgevers. Door deze wet werden 
werkgevers verplicht bij ziekte van 
een werknemer zeventig procent 
van het loon door te betalen voor 

een periode van maximaal twaalf maanden, de wachttijd voor de voormali-
ge wao. Sinds 2004 is de loondoorbetalingsperiode 24 maanden. Geen land 
ter wereld legt aan zijn werkgevers een zo omvangrijke financiële verplich-
ting bij ziekteverzuim op.3

Bijna alle werknemers krijgen bij ziekte bovenwettelijke aanvullingen, 
zodat het eigen risico voor de meeste werknemers verwaarloosbaar klein is. 
De kosten van verzuim worden gedragen door de individuele werkgever, 
die door de wetgever in de rol van de verzekeraar is geplaatst. Werkgevers 
kunnen het verzuimrisico natuurlijk herverzekeren bij een particuliere 
verzekeraar, maar deze zal bedrijven altijd een premie in rekening brengen 
die bepaald wordt door het verwachte, dan wel gebleken verzuimrisico, 
zodat de prikkels van privatisering niet kunnen worden wegverzekerd.

Privatisering kan alleen als het te privatiseren risico door private par-
tijen gedragen kan worden. Werkloosheid en inflatie zijn vanwege hun 
wereldwijde, epidemische karakter niet particulier te verzekeren, maar 
ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn dat wel. Een bloeiende markt 
van particuliere collectieve en individuele verzuim- en arbeidsongeschikt-
heidsverzekeringen is hiervan getuige.

Het risico van langdurige werkloosheid valt daarom niet te privatiseren. 
Als alternatief is daar budgettering met succes gehanteerd. Bij de bijstand 
was het probleem dat gemeenten het overgrote deel van hun uitgaven aan 
bijstandsuitkeringen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-

Geen land ter wereld 
legt aan zijn werkgevers 
een zo omvangrijke 
financiële verplichting bij 
ziekteverzuim op
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heid (szw) konden declareren: tot 1997 90 procent en daarna, tot 2004, 75 
procent. Dankzij dit beperkte eigen risico konden gemeenten tegen rela-
tief lage kosten een ruimhartig en conflictmijdend uitkeringsbeleid voe-
ren. Het grootste deel van de kosten werd immers gedragen door szw. Pas 
in 2004, met de komst van de wwb, werden de sociale diensten volledig ge-
confronteerd met de financiële gevolgen van hun toekenningsbeleid. Door 
de gemeenten bij wet in de positie te plaatsen van verzekeraars van langdu-
rige werkloosheid raakten zij geïnteresseerd in schadelastbeheersing.

Een ander middel om onnodig gebruik te beperken is het inbouwen van 
administratieprikkels. In de wao zijn de regels al in 1994 verscherpt door 
passende arbeid te vervangen door gangbare arbeid. Door de resterende 
verdiencapaciteit af te zetten tegen alle functies op de arbeidsmarkt, in 
plaats van alleen die functies die gezien de opleiding en het arbeidsverle-
den passend waren, kwamen minder werknemers in aanmerking voor een 
(volledige) wao-uitkering.

Een andere belangrijke verscherping van het wao-regime was de invoe-
ring van het Aangepaste Schattingsbesluit in 2004. Daarmee werden meer 
functies dan voorheen passend geacht voor gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten, voor zover de medische beperkingen deze functies mogelijk maken. Zo 
is fulltimewerk en werk in de avonduren passend, ook als men dat eerder 
niet deed. Voor cliënten die niet over basisvaardigheden beschikken, zoals 
kennis van de Nederlandse taal en van omgaan met computers, worden 
ook functies waarbij dergelijke basisvaardigheden wel nodig zijn geschikt 
geacht. Daarbij wordt aangenomen dat de cliënt zich deze vaardigheden 
binnen zes maanden eigen kan maken. Net als tien jaar eerder werden met 
deze strengere regels alle bestaande ontvangers van een uitkering vanwege 
arbeidsongeschiktheid herbeoordeeld, althans zij die jonger dan 45 waren.

Ook in de bijstand zijn de uitkeringsvoorwaarden verscherpt, zij het 
niet door wetswijziging. Door budgettering hebben gemeenten belang 
gekregen bij zorgvuldige toetsing van het recht op bijstand. Ook willen 
zij, liever dan voorheen, de nadruk leggen op work first: op straffe van 
verlaging of opschorting van de uitkering moeten bijstandsgerechtigden 
werkzaamheden verrichten of meewerken aan re-integratie trajecten. Ge-
meenten hebben, binnen de wettelijke regels, de ruimte om zelf hun uitke-
ringsbeleid vorm te geven, zoals werkgevers dit hebben bij de vormgeving 
van hun verzuimbeleid.

De Wet verbetering poortwachter

Werkgevers en gemeenten zijn door privatisering en budgettering in de 
rol van verzekeraars geplaatst. Bij een dergelijke grote financiële verant-
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woordelijkheid hoort een overeenkomstig grote ruimte om aan die ver-
antwoordelijkheid vorm te geven. Voor de 430 gemeenten is dat op zich al 
niet eenvoudig, maar voor een politieke organisatie als een gemeente is het 
vormgeven van beleid dagelijkse praktijk.

Voor de circa 250.000 werkgevers lag dat anders. De privatisering van 
de Ziektewet verplichtte werkgevers voor de financiering en uitbetaling 
van het ziekengeld zorg te dragen en expertise te contracteren om te 
zorgen voor preventie, adequate begeleiding en re-integratie. De meeste 
bedrijven hadden geen ervaring met verzuimmanagement. Wat een 
goede aanpak was van het verzuim in hun bedrijf moest dus proefon-
dervindelijk worden onderzocht. Bedrijven werden wettelijk verplicht 
arbozorg bij private aanbieders te contracteren omdat de wetgever na 
privatisering van de Ziektewet wilde waarborgen dat bedrijven in hun 
verzuimbeleid adequaat ondersteund zouden worden. Op de markt voor 
arbozorg die aldus ontstond waren het niet zozeer de doelmatigste, maar 
de commercieel slimste aanbieders die het grootste volume aan con-
tracten binnenhaalden. Veel bedrijven hadden nog geen idee aan welke 
vormen van arbozorg ze behoefte hadden. Hierdoor konden ze de kwa-
liteit en het nut van het aanbod niet beoordelen. Ze waren verplicht iets 
te kopen en kochten dus meestal de goedkoopste optie. Dit stimuleerde 
arbodiensten niet om na te denken over kwalitatieve ontwikkeling van 
hun dienstverlening.

Om bedrijven te helpen bij de vormgeving van hun verzuimbeleid en 
om de verantwoordelijkheden van langdurig zieke werknemers en hun 
werkgevers te structureren werd in april 2002 de Wet verbetering poort-
wachter (Wvp) ingevoerd.4 Deze wet legt een protocol vast dat werkgevers, 
werknemers en bedrijfsartsen moeten volgen als een werknemer langer 
dan zes weken is ziek gemeld. Bij zes weken verzuim moet de gecontrac-
teerde bedrijfsarts een probleemanalyse maken waarin deze aangeeft wat 
de oorzaak is van het verzuim, wat de beperkingen en mogelijkheden in 
eigen of aangepast werk zijn, in hoeverre medische of arbeidskundige 
interventies ingezet moeten worden en een prognose over de verwachte 
(resterende) verzuimduur. Vervolgens dient op basis van deze analyse 
een plan van aanpak te worden opgesteld om te komen tot werkhervat-
ting. Op werknemer en werkgever rust de plicht een re-inte gratiedossier 
bij te houden. Komt het tot een wia-aanvraag, dan wordt op basis van dit 
dossier een re-integratieverslag (riv) opgesteld waarin verantwoording 
wordt afgelegd over de verrichte re-integratie-inspanningen tijdens de 
eerste twee ziektejaren. Eenmaal bij de poort van de wia gekomen worden 
wia-aanvragen alleen in behandeling genomen als deze voorzien zijn van 
een compleet riv. Het verslag dient te verantwoorden welke verzuimbe-
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perkende inspanningen zijn verricht en waarom deze (nog) niet tot (vol-
ledige) werkhervatting geleid hebben. Als uit de toets van het riv blijkt dat 
de werkgever onvoldoende inspanningen geleverd heeft om de betrokken 

zieke werknemer het werk te laten 
hervatten kan dit aanleiding zijn 
tot een als sanctie opgelegde verlen-
ging van de loondoorbetalingspe-
riode van maximaal een jaar – een 
zogenoemde loonsanctie. Als blijkt 
dat de werknemer onvoldoende 

meewerkt aan redelijke werkaanbiedingen van de werkgever, dan kan ook 
deze gestraft worden met een lagere uitkering.

De effecten van het poortwachterprotocol waren onverwacht gunstig. 
Tussen 2001 en 2004 daalde de instroom in de wao met 40 procent. Uit 
onderzoek is af te leiden dat die daling voor ongeveer de helft is toe te 
schrijven aan de introductie van dit protocol.5 Behalve de duidelijkheid in 
de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer bij ziekteverzuim 
heeft ook de riv-toets bijgedragen aan het succes van de Wvp. Uit een ex-
periment blijkt dat strenge toetsing van het riv het aantal wia-aanvragen 
aanzienlijk doet verminderen.6 Onlangs verricht kwalitatief onderzoek 
laat zien dat werkgevers de dreiging van een loonsanctie serieus nemen en 
mede daarom trachten te voorkomen dat werknemers een beroep moeten 
doen op de wia.7

Zo leren we van de ontwikkeling van de arbozorg dat markten die door 
wetgeving tot stand zijn gekomen, in plaats van door tegemoet te komen 
aan de directe behoeften van personen of ondernemingen, pas redelijk 
beginnen te werken na een langdurig leerproces dat zowel de vragers als de 
aanbieders door moeten maken. Dit proces kan gestimuleerd worden door 
aanvullende wetgeving. Omdat de wetgever de initiator is van de markt 
heeft hij ook een taak in monitoring en ondersteuning van deze markt, 
opdat de beoogde doelen van marktwerking bereikt worden.

Effecten van succesvol beleid

In het voorgaande is al gewezen op het succes van de Wvp. De invoering 
van de Wvp, als ondersteuning en operationalisering van de loondoorbeta-
lingsverplichting bij ziekte, was een van de factoren die al tussen 2002 en 
2004 leidden tot een daling van veertig procent van de instroom in de wao. 
Vervolgens kwam in 2004 het al genoemde Aangepaste Schattingsbesluit 
en eind 2005 de wia. Hierdoor daalde de instroom verder. Over de periode 
2002-2009 was de daling 67 procent.

Tussen 2001 en 2004 
daalde de instroom in de 
wao met 40 procent
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De wia

De wia bestaat uit twee compartimenten: de regeling Werkher-
vatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (wga) en de Inkomens-
voorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (iva). 
De iva is een nieuw element dat duurzaamheid van de arbeids-
ongeschiktheid als criterium toevoegt. De wga is een voorzie-
ning voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waarbij het mini-
male verlies van verdiencapaciteit om toegang te krijgen tot een 
uitkering verhoogd is van 15 procent naar 35 procent. Volledig, 
maar niet duurzaam arbeidsongeschikten vallen dus ook onder 
de wga. De eerste tien jaar van een wga-uitkering wordt gefi-
nancierd uit een gedifferentieerde premie. Bedrijven kunnen er 
ook voor kiezen het wga-risico zelf te dragen. Ongeveer dertig 
procent van de bedrijven doet dit en herverzekert het wga-risico 
dan bij een particuliere verzekeraar die ook een premie vraagt 
die afhangt van het schadeverleden. De wga straft gedeeltelijk 
arbeidsgeschikten die onvoldoende gebruikmaken van hun res-
terende verdiencapaciteit. Wie minder dan vijftig procent van 
die capaciteit te gelde maakt krijgt een uitkering die gebaseerd 
is op het minimumloon in plaats van het verzekerde loon.

In een onlangs gepubliceerd artikel geven Van Sonsbeek en Gradus een 
toerekening van de oorzaken van de daling van zeventig procent van de 
instroom in de wao/wia in de periode 2001-2009:8

– Premiedifferentiatie –13%
– Poortwachter –22%
– Schattingsbesluit –13%
– wia –23%

TOTAAL –70%

De genoemde factoren staan in chronologische volgorde. Premiediffe-
rentiatie was uit hoofde van de Wet Pemba al in 1998 in de wao ingevoerd, 
maar kreeg pas in 2003 zijn volledige werking.9 Premiedifferentiatie als 
middel van kostenconfrontatie werd in versterkte vorm overgenomen in de 
financiering van de wga, omdat het de eerste tien jaar van betaling van een 
wga-uitkering betreft. Op het conto van de kabinetten-Balkenende zijn 
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dus de laatste twee maatregelen te schrijven en een deel van de premiedif-
ferentiatie.

Het grote succes van de Wvp is onlosmakelijk verbonden met de pri-
vatisering van de Ziektewet in 1996. Figuur 1 laat zien dat tussen 1970 en 
1980 het ziekteverzuim extreem hoog was. Sindsdien is de verzuimtrend 
dalend met daaromheen beperkte, conjuncturele golven. Door ook de ont-
wikkeling van het werkloosheidspercentage te tonen wordt het negatieve 
verband tussen verzuim en conjunctuur duidelijker. De structurele veran-
dering in het ziekteverzuim wordt dan ook pas zichtbaar als het effect van 
de conjunctuur geneutraliseerd wordt. Dit kan door het ziekteverzuim in 
drie conjuncturele topjaren met elkaar te vergelijken. We nemen daartoe 
1991, 2001 en 2008. In deze drie jaren bereikt het werkloosheidpercentage 
een conjunctureel laagtepunt, maar in 1991 was de Ziektewet nog niet ge-
privatiseerd en in 2001 en 2008 wel. In 1991 is de werkloosheid 5,4 procent 
en het ziekteverzuim 6,4 procent; in 2001 is de werkloosheid 3,5 procent en 
het ziekteverzuim 5,4 procent en in 2008 is de werkloosheid 3,8 procent en 
het verzuim 4,3 procent.

Over deze drie conjuncturele toppen zien we het ziekteverzuim dalen 
van 6,4 procent naar 5,4 procent naar 4,3 procent.10 De eerste daling kan op 
rekening van de privatisering geschreven worden, de tweede op het ge-
combineerde effect van privatisering en de Wvp. Wat daarbij wel bedacht 
moet worden is dat de ontwikkeling van het landelijke ziekteverzuim niet 
alleen bepaald wordt door de conjunctuur, maar ook door het beleid ten 
aanzien van de wao/wia. De 2 à 3 procent van de ziekmeldingen die in de 
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Figuur 1 Ziekteverzuim en werkloosheid, 1970-2008 (bron: cbs Statline).
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topjaren van de wao gedurende een jaar ziek gemeld bleven (die dus ‘einde 
wachttijd wao’ haalden) waren goed voor een kwart van het totaal aantal 
verzuimde dagen. De succesvolle ingrepen in de arbeidsongeschiktheids-
regelingen hebben daardoor tevens bijgedragen aan de daling van het ver-
zuimpercentage.

Bijstandsvolume

Ook de wijzigingen in de bijstand hebben een duidelijk effect op het aantal 
uitkeringsgerechtigden gehad. Dit blijkt ook als we, in figuur 2, het aantal 
ontvangers van een bijstandsuitkering weergeven en rekening houden 
met het verloop van de conjunctuur. Vanzelfsprekend is sprake van een 
combinatie van conjunctuur en beleid. Kijken we naar twee conjuncturele 
dieptepunten, 1994 en 2004, om daarmee het structurele effect te achterha-
len, dan blijkt het volume met 28 procent gedaald te zijn, van 505.000 naar 
363.000. Deze daling is gebaseerd op vergelijking van twee relatief milde 
recessies. Het effect van de huidige crisis op het bijstandsvolume is nog 
niet volledig waarneembaar, maar met 317.000 bijstandsontvangers in 2009 
en een inmiddels weer dalend werkloosheidspercentage, lijkt het aantal 
niet dramatisch op te lopen. Ook hier zien we dus de zegenrijke effecten 
van kostenconfrontatie.
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Vier ministers (Eduard Bomhoff, Aart Jan de Geus, Hans Hoogervorst 
en Ab Klink) en twee staatssecretarissen (Clémence Ross-van Dorp en Jet 
Bussemaker) heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
(vws) zien passeren in de acht jaar dat Jan Peter Balkenende minister-pre-
sident van ons land was. Een evaluatie van de prestaties van deze zes be-
windslieden kan twee tonen aanslaan. De eerste is de apocalyptische toon. 
Al naargelang politieke voorkeur, opleiding en functie in het zorgstelsel 
wordt dan in schrille tonen betoogd dat in deze periode de kosten van de 
zorg volledig zijn ontspoord, de kwaliteit van de zorg is verschraald en 
inmiddels een ongeëvenaard en mensonwaardig dieptepunt heeft bereikt. 
Het debat over de zorg wordt op een zorgelijke en schrille toon gevoerd. 
Het uitvergroten van de dingen die niet goed gaan, ontneemt vaak het 
zicht op de positieve ontwikkelingen. Wij willen in deze zwanenzang voor 
het kabinet-Balkenende de positieve toon benadrukken en aangeven tot 

Vernieuwing van het 
zorgstelsel op de puinhopen 
van acht jaar Paars

Wim Groot is hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit Maastricht. 
Henriëtte Maassen van den Brink is hoogleraar economie aan de Universiteit van 
Amsterdam en de Universiteit Maastricht.

De hervormingsagenda voor de zorg die het eerste 
kabinet-Balkenende in 2002 inzette, was achteraf gezien 
de enig juiste om de maatschappelijke onvrede over de 
zorg het hoofd te bieden. De wachtlijsten die rond de 
eeuwwisseling voor veel ergernis zorgden, zijn vrijwel 
geheel verdwenen. Een gemiste kans is dat de awbz niet is 
aangepakt. Als er niet wordt ingegrepen, zal de awbz de 
wao van de eenentwintigste eeuw worden.

door Wim Groot & Henriëtte Maassen van den Brink
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welke duidelijke verbeteringen de stelselwijzigingen die met name door 
het tweede kabinet-Balkenende zijn ingezet, hebben geleid.

Maar vooraf dit. Wat was ook al weer de aanleiding voor de hervormin-
gen in de gezondheidszorg? In De puinhopen van acht jaar Paars geeft Pim 
Fortuyn hierop het antwoord. Het eerste hoofdstuk van dit boek gaat over 
de zorg. Het hoofdstuk opent met de zin: ‘Acht jaar wachtlijsten, dat is het 
resultaat van acht jaar paars beleid in de (gezondheids)zorg.’ Wat volgt is 
een litanie van onvrede over de staat van de gezondheidszorg. De kern van 
de kritiek van Pim Fortuyn is dat de gezondheidszorg een paternalistisch 
systeem is waarbij allerlei elites namens en voor ons beslissen en waarin 
een zorgmanager kan bepalen dat Pim Fortuyn ondanks een verzekering 
met een ‘eersteklas premie’ na een schedelbasisfractuur een ‘derdeklas 
verzorging in een smerig ziekenhuis’ krijgt.

Door de regels heen schemert bij Fortuyn een ideaalbeeld waarbij de 
zorgverleners klantgerichter werken en bevrijd zijn van bureaucratische 
beperkingen. Vrijheid en marktwerking zijn de middelen om dit te be-
reiken. Artsen krijgen de vrijheid om ondernemingen te stichten. Zorg-
aanbieders worden vrije prijsvorming en onderlinge concurrentie in het 
vooruitzicht gesteld en patiënten volledige vrijheid in de keuze van de 
zorgaanbieder. Vrijheidsbeperkende instituties als het College Tarieven 
Gezondheidszorg en het College Bouw en Sanering Ziekenhuisvoorzie-

ning dienen volgens Fortuyn on-
middellijk te worden opgeheven.

Acht jaar na het verschijnen van 
De puinhopen van acht jaar Paars 
zijn veel van de hervormingen die 
in het boek worden beschreven 
gerealiseerd. Daarmee is niet ge-
zegd dat Pim Fortuyn de bedenker 

en initiator was van de hervormingen in de zorg. Fortuyn verwoordde de 
breed gedragen onvrede over het functioneren van de gezondheidszorg. 
De oplossingen die hij hiervoor aandroeg waren ontleend aan de discussie 
over hervormingen en stelselwijzigingen die onder ambtenaren en des-
kundigen – Fortuyn zou zeggen ‘elites’ – rondgingen en door adviescom-
missies in rapporten zijn opgeschreven.

Op sommige punten week Pim Fortuyn overigens wel af van deze ‘con-
ventional wisdom’. Zo moest van hem het bestaande verzekeringsstelsel 
met zijn onderscheid tussen ziekenfonds- en particulier verzekerden 
ongewijzigd blijven. Kennelijk wilde Fortuyn zijn particuliere klassenver-
zekering zelf liever niet kwijt. In dit artikel gaan we in op de hervormingsa-
genda en wat die agenda uiteindelijk heeft opgeleverd voor de zorgsector.

Pim Fortuyn verwoordde 
de breed gedragen onvrede 
over het functioneren van de 
gezondheidszorg
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De hervormingsagenda

Zoals aangegeven kunnen veel van de hervormingen in de zorgsector 
worden gezien als een reactie op de onvrede over de prestaties van de zorg-
sector die door Pim Fortuyn, maar ook door anderen, rond de millennium-
wisseling onder woorden werden gebracht.

In het Strategisch Akkoord van het eerste kabinet-Balkenende in 2002 
werd daarom een nieuwe koers uitgezet. In de kern bestond deze koers uit: 
(1) het vastleggen van een recht op zorg, (2) een aanzienlijke verruiming 
van de financiële middelen voor de zorg, (3) het aanwijzen van verzekeraars 
als inkopers en regisseurs van zorg, (4) het bieden van meer ruimte aan 
zorginstellingen om te ondernemen, en (5) het aanwijzen van de overheid 
als bewaker van drie publieke belangen: toegankelijkheid, kwaliteit en 
betaalbaarheid van zorg.

In de eerste begroting van het kabinet-Balkenende werd dit samenge-
vat in de woorden: ‘Er geldt nog maar één marsorder voor de zorgsector: 
lever goede service aan alle zorgvragers en zorg dat wachttijden tot een 
aanvaardbaar niveau worden bekort.’ Deze nieuwe koers resulteerde in 
drie grote hervormingen. In de eerste plaats een stelselwijziging in de 
zorgverzekering, waarbij de ziekenfondsen en particuliere ziektekosten-
verzekeringen werden vervangen door één verplichte basisverzekering 
tegen ziektekosten met garanties voor betaalbaarheid en toegankelijkheid 
en een eerlijker verdeling van de lasten tussen hogere en lagere inkomens 
en tussen mensen met (naar verwachting) hoge en lage ziektekosten. In de 
tweede plaats een liberalisering van de markt voor zorgaanbieders door 
het introduceren van gedeeltelijk vrije prijsvorming in de ziekenhuiszorg, 
het vergroten van de risicodragendheid van zorginstellingen en het af-
schaffen van de contracteerplicht tussen zorginstellingen en zorgverzeke-
raars. En in de derde plaats het overhevelen van een deel van de zorg van de 
zorgverzekeraars (zorgkantoren) naar de gemeenten.

Deze wetswijzigingen voor drie hervormingen zijn tijdens het tweede 
kabinet-Balkenende, onder verantwoordelijkheid van minister Hooger-
vorst en staatssecretaris Ross-van Dorp, door de Tweede en Eerste Kamer 
geloodst. De eerste stappen in de uitvoering van deze hervormingen zijn 
eveneens in deze periode gezet.

Als je deze drie grote hervormingen legt naast de nieuwe koers die het 
eerste kabinet-Balkenende bij zijn aantreden aankondigde, valt direct op 
dat de laatste hervorming – de invoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning – hier niet goed in past. De rol van de verzekeraars werd 
erdoor ingeperkt, evenals het recht op zorg. De Wmo is in het begin een 
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koekoeksjong in het beleid geweest. Naast de grote hervorming van de 
zorgverzekering en de curatieve zorg hing het er een beetje bij en de filoso-
fie van de Wmo paste niet goed bij de nieuwe koers. Uiteindelijk bleek de 
overheveling naar de gemeenten wel een effectief middel om de stijgende 
kosten van de zorg te beperken. Hierdoor werd het aantrekkelijker om 
meer verstrekkingen en voorzieningen naar de gemeenten over te hevelen.

Wat heeft het opgeleverd?

De grote vraag aan het eind van de regeerperiode van de kabinetten-Balke-
nende is of de stelselwijzigingen en hervormingen een oplossing hebben 
gebracht voor de problemen die door Pim Fortuyn in De puinhopen van 
acht jaar Paars werden beschreven. Het genuanceerde antwoord hierop 
moet zijn: voor een deel wel, maar voor een deel ook niet. En voor de pro-
blemen die zijn opgelost zijn weer nieuwe in de plaats gekomen. Sterk 
stijgende zorgkosten bijvoorbeeld.

Het hoofdprobleem waar de zorg in 2002 mee te maken had, de wacht-
lijsten, is tegenwoordig bijna uit beeld verdwenen. De zorguitgaven zijn 
flink verhoogd. De strikte budgettering uit de periode van het eerste kabi-
net-Kok, waarbij de uitgaven met niet meer dan 2 procent per jaar mochten 
stijgen, werd losgelaten. Ziekenhuizen en zorgverzekeraars kregen meer 
mogelijkheden om onderling afspraken te maken over tarieven en kwali-
teit van zorg. Extra productie van ziekenhuizen werd beloond. Door deze 
extra middelen en de vrije prijsvorming zijn voor bijna alle behandelingen 
de wachtlijsten sterk bekort of verdwenen.

De zorg is niet alleen meer, maar ook efficiënter en beter geworden. On-
der invloed van de vrije prijsvorming en de toegenomen competitie is de 
arbeidsproductiviteit in ziekenhuizen flink omhoog gegaan. De produc-
tiviteitsgroei was de afgelopen jaren zelfs hoger dan in de marktsector. De 
aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering is toegenomen. Nergens 
ter wereld wordt zo veel over kwaliteit en het meten van kwaliteit in de zorg 
geschreven en gesproken als hier in Nederland.

Zorgverzekeraars zijn zich meer gaan onderscheiden door de beste kwa-
liteit zorg in te kopen. De gewoonte om elke zorgaanbieder te contracteren 
is geleidelijk aan verlaten. Zo heeft zorgverzekeraar cz aangekondigd om 
bij twee ziekenhuizen niet langer borstkankerbehandeling in te kopen, 
omdat in deze ziekenhuizen relatief weinig borstkankerbehandelingen 
worden uitgevoerd. Andere zorgverzekeraars proberen patiënten naar 
‘topzorg’-ziekenhuizen te leiden. Dit is een goede ontwikkeling, omdat ze-
ker in de curatieve zorg volume, efficiëntie- en kwaliteitsverbetering vaak 
hand in hand gaan. Immers als een behandeling vaker wordt uitgevoerd, 
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worden behandelprocessen efficiënter georganiseerd, zijn behandelteams 
ervarener en deskundiger en is de kwaliteit van zorg beter.

Ook in internationaal vergelijkend opzicht komt het Nederlandse zorg-
stelsel er goed van af. Inmiddels staat Nederland al twee jaar lang bovenaan 
in de Euro Health Consumer Index van het Health Consumer Powerhouse 
naar de kwaliteit van zorg.

Wat is minder geslaagd te noemen?

Niet alles is echter positief. Ook een aantal negatieve punten moet worden 
genoemd. De eerste is dat we de voorsprong die we hadden op andere lan-
den op het gebied van gezondheid en levensverwachting zijn kwijtgeraakt. 
De gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn nog al-
tijd aanzienlijk. Dit komt voor een belangrijk deel door verschillen in leef-
stijl. Het aantal rokers is wel afgenomen, maar dit geldt niet voor alcohol-
gebruik en voor overgewicht en obesitas. Vergeleken met andere Europese 
landen is het aantal rokers in Nederland hoog. Positief is wel dat in Neder-
land de sociaaleconomische verschillen in zorggebruik gering zijn.

Deze constatering is daarom zo wrang, omdat minister Ab Klink – die 
in 2007 het stokje van Hans Hoogervorst als minister van vws overnam – 
preventie en gezond gedrag tot het belangrijkste speerpunt van zijn beleid 

heeft gemaakt. Een algeheel rook-
verbod in de horeca was hiervan een 
belangrijk onderdeel. Dit stuitte 
echter op veel verzet, vooral in de 
kleine horeca. Inmiddels heeft het 
kabinet-Rutte het rookverbod in 
de horeca weer gedeeltelijk terug-
gedraaid.

Aan het beteugelen van de oplopende zorgkosten is de afgelopen acht 
jaar betrekkelijk weinig gedaan. De uitgaven aan zorg stijgen in snel tem-
po. Van de groei van de overheidsinkomsten ging de afgelopen jaren al een 
derde naar de zorg. En dat was in een tijd dat de overheidsinkomsten nog 
stegen. Deze ontwikkeling is verontrustend, vooral omdat de politieke wil 
om de kostenstijging te beteugelen lijkt te ontbreken. Overigens steken 
de inspanningen van het kabinet-Balkenende om de stijging van de zorg-
kosten te beperken nog gunstig af bij die van het huidige kabinet: het ka-
binet-Rutte laat zoals het zich nu laat aanzien voor wat betreft de stijgende 
zorgkosten Gods water over Gods akkers stromen. In deze kabinetsperiode 
zullen de zorguitgaven met ten minste 12,5 miljard euro toenemen. Door-
dat de collectieve inkomsten in totaal met niet meer dan 3,25 miljard euro 

Het kabinet-Rutte laat wat 
betreft de stijgende zorgkosten 
Gods water over Gods akkers 
stromen
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toenemen, moet op de overige collectieve uitgaven 9,25 miljard euro bezui-
nigd worden. Anders gezegd: als de zorguitgaven niet zouden stijgen, zou 
het kabinet-Rutte niet hoeven te bezuinigen op cultuur, natuur, onderwijs 
en ambtenaren.

Het enthousiasme en de wil om de hervormingen door te zetten is in het 
derde en vierde kabinet-Balkenende onder invloed van de remmende wer-
king van de PvdA helaas afgenomen. De Tweede Kamer kreeg in toenemen-
de mate moeite met verdere liberalisering van de vrije prijsvorming in de 
ziekenhuiszorg. Daarnaast nam de drang van de Kamer om zich te bemoei-
en met fusies in de zorg en in te grijpen in het gedrag van zorgverzekeraars 
toe. Deze ontwikkelingen hangen samen met het antimarktdenken dat aan 
populariteit heeft gewonnen. ‘Neoliberaal’ is inmiddels zo ongeveer het 
ergste scheldwoord dat je opgeplakt kunt krijgen. Het gevolg is dat de her-
vormingen halverwege dreigden vast te lopen en we – in de woorden van 
het rapport van de Heroverwegingswerkgroep Curatieve Zorg – ‘stuck in 
the middle’ zijn.

Een echt gemiste kans is dat tijdens de vier kabinetten-Balkenende de 
awbz buiten schot is gebleven. Juist bij de thuiszorg, de verpleeghuis-
zorg en de zorg voor gehandicapten lopen de kosten snel op en bestaat 
veel ontevredenheid over de kwaliteit van de zorg. In beleid voor de lang-
durige zorg heeft vooral het streven centraal gestaan om de awbz terug 
te brengen ‘[…] naar zijn oorspronkelijke bedoeling: het leveren van zorg 
aan kwetsbare mensen die daar langdurig behoefte aan hebben’ (Rijksbe-
groting vws 2010).

Staatssecretaris Bussemaker heeft met dit doel voor ogen de aanspraken 
op activerende begeleiding en ondersteuning gedeeltelijk beperkt. Op zich 
is de doelstelling om de awbz terug te brengen naar zijn oorspronkelijke 

doelstelling een goede zaak. Het na-
deel van dit beleid is echter dat het 
de indruk wekt dat de awbz in de 
kern goed functioneert maar alleen 
terug moet naar zijn oorsprong. Dat 
is onjuist. De organisatie en inrich-
ting van de awbz is niet meer ge-

schikt voor deze tijd en is hoognodig aan vernieuwing toe. Door het ‘terug 
naar de oorsprong’-beleid werd dat verdoezeld.

Als we niets doen, dan zal de awbz de wao van de eenentwintigste eeuw 
worden. Dan zal uiteindelijk – net als bij de ingrepen in de wao in de jaren 
negentig – de wal het schip keren en is rigoureus ingrijpen onvermijde-
lijk. Sinds 1998 zijn de uitgaven aan thuiszorg met gemiddeld 8 procent 
per jaar gestegen. De uitgaven aan verpleeg- en verzorgingshuizen stegen 

Als we niets doen, zal de awbz 
de wao van de eenentwintigste 
eeuw worden
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met gemiddeld 6,5 procent en die aan gehandicaptenzorg met 8,3 procent 
per jaar. Het awbz-fonds waar deze uitgaven uit worden betaald heeft een 
tekort van 3,5 miljard euro. Het geld voor de ouderenzorg is al op voordat 
de babyboomgeneratie hulp en verpleging nodig heeft. Herziening van 
de awbz is essentieel. Dat hebben de kabinetten-Balkenende helaas laten 
liggen.

De hervormingen die door de kabinetten-Balkenende in gang zijn gezet, 
hebben ook niet altijd hun doel bereikt. Het overdragen van verantwoor-
delijkheden aan zorgverzekeraars heeft er niet toe geleid dat zorgverze-
keraars zich zijn gaan inspannen om de kosten te beheersen. Alleen het 
preferentiebeleid bij de inkoop van generieke geneesmiddelen heeft tot 
kostenbesparingen gezorgd. Op andere onderdelen van de zorg is de ri-
sicodragendheid voor de zorgverzekeraars nog altijd te gering om ze aan 
te zetten tot kostenbeheersing. Door een effectieve lobby bij het kabinet 
zijn de zorgverzekeraars erin geslaagd om de vangnetjes voor de financiële 
risico’s die ze lopen grotendeels in stand te houden. Het gevolg is dat de 
risico’s van overschrijdingen van het budgettair kader zorg nog altijd vol-
ledig bij de overheid liggen.

De hervormingen in de bekostiging van zorgaanbieders hebben ook 
niet altijd het beoogde doel bereikt. De diagnose-behandelcombinaties 

(dbc’s) in de ziekenhuizen en de 
veranderde tariefstructuur voor de 
huisartsen hebben vooral geleid 
tot een stijging van de inkomens 
voor medisch specialisten en huis-
artsen. Ook ziekenhuizen hebben 
hun productie sterk opgevoerd na 
invoering van de dbc-systematiek. 

Achteraf moet worden vastgesteld dat de dbc’s en de veranderde tarief-
structuur te veel volumeprikkels geven aan ziekenhuizen, medisch specia-
listen en huisartsen.

Conclusie

De hervormingsagenda voor de zorg die het eerste kabinet-Balkenende in 
2002 inzette was achteraf gezien de enig juiste om de maatschappelijke 
onvrede over de zorg het hoofd te bieden. De wachtlijsten die rond de 
eeuwwisseling voor veel ergernis zorgden, zijn vrijwel geheel verdwenen. 
Hetzelfde geldt voor de ontevredenheid over de kwaliteit van de zorg in 
de gehandicaptenzorg en in verpleeg- en verzorgingshuizen. De aandacht 
voor kwaliteitsverbetering is toegenomen. Ondanks deze positieve toon 

De hervormingsagenda was 
achteraf gezien de enig juiste 
om de onvrede over de zorg het 
hoofd te bieden
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voor de hervormingen die tijdens het ministerschap van Hans Hoogervorst 
zijn begonnen en door Ab Klink, ondanks tegenwerking van de PvdA, zijn 
voortgezet, is in deze zwanenzang een aantal kritische noten te plaatsen. 
De belangrijkste daarvan is dat de hervormingsagenda niet volledig was. 
Een omissie is dat de awbz tot nu toe ongemoeid is gelaten. En verder zijn 
de stelselwijzigingen in de zorgverzekering en de hervormingen in de 
curatieve zorg nog maar half voltooid.
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In deze bijdrage staan twee vragen centraal: wat is er bereikt op het 
gebied van de bevordering van innovatie en ondernemerschap door de 
kabinetten-Balkenende in de periode 2002-2010, en welke lessen zijn er te 
trekken voor de toekomst? De eerste vraag is niet eenvoudig te beantwoor-
den. Innovatie en ondernemerschap zijn heel duidelijk op de agenda gezet, 
maar het werkelijke effect van de kabinetsmaatregelen is veel moeilijker 
vast te stellen. Ik zal de dominante kijk of het dominante paradigma inzake 
het bevorderen van innovatie (en ondernemerschap) als een top-down 
benadering karakteriseren. De overheid ziet zich als centrale speler – of 
krijgt die rol opgedrongen – die middels wet- en regelgeving, subsidies, en 
sector-, sleutel-, en topgebiedenbeleid probeert complexe processen voor-
al van bovenaf te beïnvloeden. Ook de ondernemingen in de private sector 
hebben last van zo’n top-down benadering en kampen al jaren met gebrek 
aan innovatie en ondernemerschap. Daar is het besef evenwel groeiende 
dat in een zich snel wijzigende omgeving een top-down benadering niet 
langer adequaat is. Een meer bottom-up gerichte benadering is effectiever. 
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat in zo’n benadering de creativi-

Innovatie en ondernemerschap: 
terugblik en uitkijk naar een 
nieuw paradigma
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De kabinetten-Balkenende hebben de thema’s innovatie 
en ondernemerschap heel duidelijk op de agenda gezet. 
Maar succesvolle innovaties vergen in de markt een lange 
adem. In de toekomst zijn ondernemingen meer gebaat bij 
een bottom-up gerichte benadering. De overheid moet niet 
alleen fungeren als ‘subsidie- en regelgevingfabriek’ van 
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teit en het innovatiepotentieel van medewerkers en organisatieonderdelen 
vooral bevorderd wordt als het management de interne organisatie context 
zélf verbetert.1 Daartoe wordt meer verantwoordelijkheid gedelegeerd, an-
ders gemanaged, leidinggegeven en georganiseerd, en speelt het creëren 
van vertrouwen en intrinsieke motivatie een belangrijke rol. 

Ik trek die paradigmakanteling ten aanzien van innovatiebevordering 
in de private sector door naar het toekomstige overheidsbeleid om ant-
woord te geven op de tweede vraag: wat hebben we geleerd van de periode 
2002-2010? Daartoe schets ik kort hoe het bestaande en het nieuwe paradig-
ma zich tot elkaar verhouden. In de conclusie wijs ik erop dat de christen-
democratische grondbeginselen meer kunnen bijdragen aan het invoeren 
van het nieuwe paradigma dan aan de verdediging van het bestaande top-
down paradigma.

Wat is er bereikt?

Wat is er bereikt door de kabinetten-Balkenende op het gebied van innova-
tie en ondernemerschap? Deze vraag lijkt simpel: je kijkt wat er aan maat-
regelen is genomen en vervolgens wat het effect daarvan is. Maar zo sim-
pel is het niet. De innovatieve presentaties van bedrijven en organisaties 
worden immers door veel factoren beïnvloed. Het isoleren van het effect 
van één factor (kabinetsmaatregelen) uit de veelheid van factoren is zowel 
theoretisch, methodologisch als empirisch verre van eenvoudig. Zo is er 
sprake van de invloed van factoren die binnen de grenzen van de onderne-
mingen spelen, bijvoorbeeld een korte- versus een langetermijn-corporate 
governance-oriëntatie van het management (ofwel shareholdervalue versus 
stakeholdervalue).2 Maar ook van factoren waarmee ondernemingen wor-
den geconfronteerd, zoals bestaande wet- en regelgeving, concurrentie, 
dynamiek, groei van de internationale markt en internationale concur-
rentie. Ook speelt een wezenlijke rol dat in de markt succesvolle innovaties 
een (heel) lange adem vergen en dat de meeste stimuleringsmaatregelen 
meer kortademig zijn.

Wat wel is vast te stellen is dat de kabinetten-Balkenende de thema’s 
innovatie en ondernemerschap heel duidelijk op de agenda hebben gezet. 
Dat blijkt bijvoorbeeld als we het voorafgaande kabinet-Kok (1998-2002) ter 
vergelijking erbij betrekken. Tabel 1 toont de resultaten van het scannen 
van de teksten van de Miljoenennota en de Troonrede op innovatie en on-
dernemerschap over de periode 1998-2002 en de periode 2002-2010.

Ten opzichte van het eraan voorafgaande kabinet-Kok ii hebben de 
kabinetten-Balkenende heel duidelijk meer, en meer gestructureerd – zo-
als middels de oprichting in 2003 van het Innovatieplatform onder voor-
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zitterschap van premier Balkenende – aandacht aan innovatie besteed; 
voor ondernemerschap geldt dit overigens alleen voor de Troonrede. De 
verwijzing in deze documenten naar de score van Nederland op de World 
Economic Forum-ranking van innovatiegedreven landen heb ik ook 
meegenomen. Vanaf de Miljoenennota 2006 wordt daar regelmatig naar 
verwezen. Dat signaleert terecht het besef dat innovatieve prestaties van 

landen relatief zijn, namelijk ten 
opzichte van de inspanningen van 
andere landen. Wie minder snel 
innoveert dan andere landen gaat 
dus achteruit, ook in de ranking. 
Jaarlijks publiceert het World Eco-
nomic Forum de ranking van meer 

dan honderd landen op innovatie gedreven concurrentievermogen.3 Stond 
Nederland in de jaren 2000 en 2001 nog in de top 10, in de periode van 2002 
tot 2006 bekleedde Nederland de 13e, 12e en 11e plaats. Sinds 2007 is Neder-
land weer terug in de top 10. Elders hebben we bepleit dat zo’n plaats in 
de internationale top 10 een zeer geschikt doel is voor kabinetsbeleid: het 
houdt iedereen ‘bij de les’.4 Een beleidsevaluatie van de afzonderlijke in-
novatiemaatregelen, zoals de fiscale faciliteiten voor Research and Develop-
ment (R&D) en de innovatiebox, is nog moeilijk te maken. Wel kan worden 
geconstateerd dat tijdens de kabinetten-Balkenende aanzienlijk meer en 
meer gestructureerd aandacht is besteed aan innovatie.

Wat kan worden geleerd?

Als je de achtereenvolgende Miljoenennota’s doorneemt en kijkt hoe tegen 
het bevorderen van innovatie wordt aangekeken, valt een aantal aspecten 

Tabel 1   Kabinet-Kok ii (1998-2002) versus kabinetten-Balkenende i-iv 
(2002-2010): gemiddeld aantal malen dat een onderwerp wordt genoemd in 
Miljoenennota en Troonrede

Onderwerp Miljoenennota Troonrede
Kok ii Balkenende i-iv Kok ii Balkenende i-iv

Innovatie 17 36a) 0,50 2,33

Ondernemerschap 9 6 0,25 0,60

World Econ. Forum 0 0,6 0 0

a) In de periode 2002-2010 zijn 9 Miljoenennota’s opgesteld, waar in totaal 324 keer 

innovatie ter sprake kwam: gemiddeld 36 keer per Miljoenennota.

Sinds 2007 is Nederland 
weer terug in de top 10 van 
innovatiegedreven landen
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op. Ten eerste, de kernspeler in het bevorderen is de overheid. Dat blijkt 
ook uit de twee belangrijkste instrumenten: specifieke wet- en regelge-
ving, en financiële middelen in de vorm van budgetten, subsidies en fiscale 
maatregelen. Een ‘standaardzin’ in dit verband luidt: ‘Dit jaar wordt X 
miljoen euro uitgetrokken voor onderwerp Y in sector Z.’ Ten tweede, de 
rol die de overheid in de verdeling van middelen speelt, lijkt veel op die van 
de ‘vertaler van gevestigde belangen’. Gevestigde belangen in het bedrijfs-
leven zien graag dat de overheid focust op sleutelgebieden en op de creatie 
van nieuwe, top-down aangemerkte, technologische kennis en die vervol-
gens financieel ondersteunt. Deze aspecten reflecteren een duidelijke top-
down benadering van de achtereenvolgende kabinetten. Als je het kabinet 
ziet als (mede) verantwoordelijk voor de innovatieve prestaties van de ‘BV 
Nederland’, dan roept dat de vraag op hoe het in grote ondernemingen 
met innovatie en ondernemerschap staat. Uit wetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat ook in grote ondernemingen al lang geworsteld wordt met de 
aanpak.

Eén heldere les komt daarbij naar voren. Naarmate de omgeving van de 
onderneming dynamischer en internationaler wordt, voldoet een top-down 
benadering van innovatie minder. Uit onderzoek blijkt dat innovatie vooral 
bevorderd wordt door nieuwe organisatiestructuren, managementprin-
cipes, managementinnovatie en nieuwe werkvormen. Deze instrumenten 
worden aangeduid met de niet-technologische determinanten van innovatie 
of – ook wel – met sociale innovatie.5 Deze instrumenten zorgen ervoor 
dat de interne organisatiecontext een voedingsbodem wordt van bottom-
up nieuwe initiatieven. Dit wordt nog versterkt door samenwerking met 
andere bedrijven en kennisinstellingen middels ‘open innovatie’, die niet 
top-down wordt aangestuurd. Ook daar zorgen vooral bottom-up samen-
werkingsvormen voor succes. In het bedrijfsleven heeft de kanteling van 
het dominante perspectief op innovatie van met name top-down naar meer 
bottom-up vele jaren geduurd. De les die ik trek is dat de overheid bij het 
bevorderen van innovatie een ander dominant perspectief moet kiezen 
dan tot nu toe is gebruikt. Omdat ook voor de overheid de complexiteit en 
internationale dynamiek inzake de ‘BV Nederland’ al jaren steeds meer 
toeneemt, past daar een meer bottom-up georiënteerd perspectief bij als 
nieuw paradigma.

Naar een nieuw paradigma

Om de noodzakelijke verandering in het innovatieparadigma toe te lich-
ten staan in tabel 2 ter vergelijking het huidige paradigma en het bepleite 
nieuwe paradigma naast elkaar. Een kanteling van het dominante perspec-
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tief op het bevorderen van innovatie heeft belangrijke implicaties voor de 
vijf genoemde zaken in tabel 2. Ik zal die kort toelichten en zo mogelijk van 
een illustratief voorbeeld voorzien.

Ten eerste, de overheid verlaat het toneel als kernspeler en legt de ver-
antwoordelijkheid terug bij het management van ondernemingen en orga-
nisaties die daarvoor verantwoordelijk zijn en het moeten doen. De recente 
strategie van Unilever om zowel te groeien als innovatief de duurzaamheid 
te bevorderen is daarvan een interessant voorbeeld.6

Ten tweede, specifieke instrumenten moeten plaatsmaken voor generiek 
beleid waarvan zowel kleine als grote ondernemingen als publieke organi-
saties profiteren. Het moet ook aantrekkelijk en mogelijk worden dat vele 

Tabel 2   Naar een verandering van het innovatieparadigma

Dominant perspectief Van top-down benadering
van bevordering 
van innovatie en 
ondernemerschap door de 
overheid

Naar bottom-up benadering
van bevordering 
van innovatie en 
ondernemerschap door de 
overheid

Kernspeler - Overheid - Management van 
ondernemingen en 
organisaties

Instrumenten - Specifieke regelgeving 
en overheidsgeld (bijv. 
subsidies): ‘Dit jaar 
wordt X miljoen euro 
uitgetrokken voor 
onderwerp Y in sector Z.’

- Eenvoudige, generieke 
regelgeving; financiering 
ook door andere partijen 
(bijv. pensioenfondsen)

Rol van de overheid - Vertaler van gevestigde 
belangen, wat tot uiting 
komt in een subsidie- en 
regelgevingfabriek

- Hoeder van basis(voor)
waarden en van 
maatschappelijke 
implicaties van 
marktwerking

Focus - Creatie van nieuwe 
technologische kennis
- Private sector
- Vooral op R&D-uitgaven 
en op patenten

- Vooral meer 
gebruikmaken van nieuwe 
kennis door innovatie in 
management, organisatie 
en werk
- Private én publieke sector
- Vooral succesvol op 
de markt brengen van 
innovatieve producten en 
kennisintensieve vormen 
van dienstverlening

Bijdrage aan vereiste 
maatschappelijke en 
economische dynamiek

- Beperkter - Naar verwachting groter
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partijen bijdragen aan de financiering van innovatie. Ik zie bijvoorbeeld 
liever dat pensioenfondsen als het abp investeren in innovatieve projecten in 

de Nederlandse fysieke en kennisin-
frastructuur, dan dat ze beleggen in 
vage buitenlandse projecten met – 
naar gebleken – hoge risico’s.

Ten derde, de rol van de overheid 
verandert. Zolang de overheid als 
‘subsidie- en regelgevingfabriek’ 

fungeert – bespeeld door gevestigde belangen zowel binnen de overheid 
zelf als in het bedrijfsleven en andere organisaties – is het zogenaamde ‘op 
afstand plaatsen’ van de overheid niet meer dan lippendienst. In de nieuwe 
rol komen het hoeden van basis(voor)waarden en het in het oog houden van 
maatschappelijke implicaties van marktwerking meer centraal te staan.

Ten vierde, de focus van beleid verandert drastisch: van de hoogte van 
de R&D-uitgaven als dominante ‘thermometer’ voor innovatie naar het 
veel beter benutten van kennis middels sociale innovatie. De uitkomsten 
van vernieuwing en innovatie moeten worden gemeten in termen van een 
toegenomen innovatiegedreven concurrentiepositie van Nederland. Een 
doelstelling als ‘Nederland moet in de top 10 van kennis- en innovatiege-
dreven landen blijven’, zou daarbij zeer zeker een verstandig kompas zijn. 
Daarvoor is overigens noodzakelijk dat ook publieke organisaties innove-
ren; zo is onder meer op het terrein van veiligheid (justitie en politie), ge-
zondheidszorg, ouderenzorg nog een zee leeg te drinken.

Conclusie

De verandering in het dominante perspectief op innovatiebevordering zal 
er mijns inziens toe leiden dat de maatschappelijke en economische dyna-
miek sterk zal toenemen. Maar dat moet ook wel: om ons heen staat weinig 
stil. Een belangrijke opgave voor het kabinet en voor de overheid blijft ech-
ter om aan de maatschappelijke implicaties van de toenemende economi-
sche dynamiek aandacht te blijven besteden. Maar ook op dat terrein zou 
een zekere kanteling van het dominante perspectief gewenst kunnen zijn. 
Deze veranderingen zijn eigenlijk in lijn met Jan Peter Balkenendes Anders 
en beter uit 2002. Daarin wordt immers gepleit voor minder overheid en 
meer verantwoordelijkheid voor het maatschappelijke middenveld. Ik zou 
zeggen: dat programma is dus nog steeds bijzonder actueel. De afgelopen 
acht jaren hebben de urgentie om het verder aan te gaan pakken – in elk 
geval ten aanzien van innovatie en vernieuwingen in ondernemingen en 
organisaties – meer dan aangetoond.

Het moet mogelijk worden dat 
vele partijen bijdragen aan de 
financiering van innovatie
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nich, ‘A new alliance for global change’, 
Harvard Business Review, september 
2010, voor een analyse van interessante 
samenwerkingsverbanden van be-
drijven en stakeholders om innovatief 
problemen aan te pakken waar over-
heidsbeleid niet effectief is gebleken.
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Een terugblik en evaluatie van het fiscale beleid van de kabinetten-
Balkenende kan niet los worden gezien van de sociale en economische 
ontwikkelingen in de periode 2002-2010. Fiscaal beleid staat immers zel-
den op zichzelf, maar is meestal bedoeld ter ondersteuning van andere 
beleidsdoelstellingen. Zo wordt thans het fiscale instrumentarium ingezet 
om de gevolgen van de financieel-economische crisis te verzachten. Om 
de Nederlandse concurrentiepositie te verbeteren, hebben de kabinetten-
Balkenende de verlaging van het vennootschapsbelastingtarief hoog op de 
agenda gezet. Belastingen spelen ook een belangrijke rol bij de stimulering 
van innovatie, terwijl de vergroening van het belastingstelsel een wapen is 
in het streven naar een schoon milieu en een duurzame groei.

Ook de politieke samenstelling van de kabinetten-Balkenende speelt 
een belangrijke rol bij de beoordeling van het fiscale beleid. Het fiscale 
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veel hoger lag dan hetgeen er uiteindelijk van terecht is 
gekomen.
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beleid van de eerste drie kabinetten-Balkenende bevatte verschillende 
vvd-elementen, zoals het verlagen van de ozb en de sterke focus op fiscale 
stimulering van het bedrijfsleven. De fiscale plannen van Balkenende iv, 
met de PvdA en ChristenUnie, omvatten een aantal linkse paradepaardjes, 
zoals het verhogen van de eigenwoningbijtelling voor woningen boven 1 
miljoen euro en het zwaarder belasten van ‘excessieve inkomens’. Ook de 
invoering van een aantal milieuheffingen, zoals de vlieg- en verpakkingen-
belasting, was vooral door deze coalitiepartners ingegeven. De enige echt 
constante factor bij de vier kabinetten-Balkenende is het cda geweest. Het 
waren ook vooral de cda-staatssecretarissen van Financiën Joop Wijn en 
Jan Kees de Jager die hun stempel op het fiscale beleid van de kabinetten-
Balkenende hebben gezet.

In het navolgende zal ik het fiscale beleid in de periode 2002-2010 be-
spreken aan de hand van een viertal thema’s: fiscale stelselhervormingen, 
vereenvoudiging van het belastingstelsel en de administratieve lastenver-
lichting, de invloed van de eu en van mondialisering, en de veranderende 
relatie tussen de Belastingdienst en belastingplichtigen.

Fiscale stelselhervormingen

Gegeven de smalle haalbaarheidsmarges in de politiek, zijn er in de pe-
riode-Balkenende veel belangrijke fiscale stelselveranderingen tot stand 
gekomen. Meestal ingegeven door de noodzaak van budgettaire neutrali-
teit en bestaande grenzen aan de uitvoerbaarheid en haalbaarheid, hebben 
alle fiscale hervormingsprojecten gemeen dat het aanvankelijke ambitie-
niveau veel hoger lag dan hetgeen er uiteindelijk van is terechtgekomen. 
In het regeerakkoord van het kabinet-Balkenende i stond bijvoorbeeld de 
afschaffing van de ozb als doelstelling. Uiteindelijk is echter door Balke-
nende ii alleen het gebruikersdeel van de ozb afgeschaft. Daarmee werd 
tegemoetgekomen aan de grote waarde die vooral het cda hecht aan een 
volwaardige gemeentelijke fiscale autonomie. Het fiscale paradepaardje 
van Wijn was de Wet werken aan winst. Deze voorzag onder meer in een 
verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en de introductie van een 
mkb-winstvrijstelling. Aanvankelijk had Wijn gezinspeeld op een volledige 
herziening van de Wet op de vennootschapsbelasting (Vpb) 1969, maar dit 
bleek onhaalbaar door het zeer korte tijdsbeslag dat het kabinet zich gun-
de om deze wet in te voeren. Dit kwam door de noodzaak om de fiscale con-
currentiepositie van Nederland zo snel mogelijk te verbeteren onder druk 
van de ontwikkelingen in andere eu-landen. Ook het door De Jager suc-
cesvol afgesloten project dat voorzag in een modernisering van de Succes-
siewet 1956, was qua resultaat minder dan De Jager in zijn Tilburgse rede1 
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als ambitieniveau had uitgesproken. Ook hier waren vooral budgettaire 
beperkingen en het krappe tijdschema belemmerende factoren. Achteraf 
gezien, is zowel de Wet werken aan winst als de herziening van het schen-
kings- en successierecht een politiek huzarenstukje geweest. Deze wetten 
konden namelijk alleen worden ingevoerd indien zij budgetneutraal zou-
den zijn. Wijn vond de benodigde dekking vooral in de beperking van de 
fiscale afschrijving van onroerend goed, De Jager in de aanpak van fiscale 
constructies met trusts. We zullen pas over enige jaren weten of deze be-
oogde dekkingen ook hebben opgeleverd wat men ervan verwachtte. Feit 
is dat mede dankzij de optimistische dekkingsprognoses deze twee voor 
burgers en bedrijven belangrijke fiscale wetsvoorstellen succesvol door het 
parlement konden worden gelaveerd.

Door onder meer de invoering van de nieuwe Zorgverzekeringswet, 
kreeg de Belastingdienst onder het kabinet-Balkenende ii er een belang-
rijke nieuwe taak bij: de Belastingdienst/Toeslagen werd verantwoordelijk 
voor de uitvoering van toeslagen op het gebied van het nieuwe zorgstelsel, 
de kinderopvang en de huursubsidie. Daarmee werd een begin gemaakt 
met het door het cda ontwikkelde concept van lastenmaximering. Verder 
nam de Belastingdienst het op zich om vanaf 1 januari 2006 de premies 
werknemersverzekeringen te heffen en te innen, een taak die hij overnam 
van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (uwv). Achteraf 
bleek dat bij de voorbereiding van deze systeemveranderingen onvoldoen-
de rekening was gehouden met de ict-eisen die aan dergelijke operaties 
worden gesteld. Het gevolg was dat de tot dat moment vlekkeloze reputatie 
van de Belastingdienst een gevoelige deuk opliep. Uiteindelijk wist de Be-
lastingdienst de problemen zo goed en zo kwaad als mogelijk te overwin-
nen, maar de hiermee opgedane ervaringen zullen de verwachtingen die 
politici hebben om via de Belastingdienst grote systeemveranderingen 
door te voeren aanmerkelijk hebben getemperd.

Geen fundamentele fiscale stelselwijzingen zijn doorgevoerd op het 
terrein van de woningmarkt. Het principe van de hypotheekrenteaftrek 
in box 1 bleef onaangetast, zij het dat er wel in de marge van de regeling 
wijzigingen zijn aangebracht, zoals de Wet-Hillen en de bijleenregeling. 
In het regeerakkoord van Balkenende iv was zelfs afgesproken dat er in de 
komende kabinetsperiode ook geen onderzoek zou worden gedaan naar 
eventuele aanpassingen van de hypotheekrenteaftrek. Jammer is dat niet 
meer werk is gemaakt van het introduceren van mogelijkheden om het 
aflossen van hypotheekschulden te stimuleren, bijvoorbeeld door uitbrei-
ding van de Wet-Hillen, waardoor het daadwerkelijke bezit van de eigen 
woning wordt bevorderd. Nu wordt deze discussie helaas te vaak gevoerd 
onder de doem van afschaffen, terwijl men naar mijn mening veel beter 
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kan inzetten op bevorderen van de spaarzin (lees: aflossen van schulden) 
door een stimuleringsbeleid.2 Door de eenzijdige politieke focus op de hy-

potheekrenteaftrek, dreigt men het 
zicht te verliezen op een integrale 
fiscale visie op het woningdossier 
inclusief de overdrachtsbelasting, 
de schenk- en erfbelasting, de om-
zetbelasting en de ozb, alsmede 
de relatie met de huurmarkt.3 Ook 
bleven de fiscale aanpassingen van 
het belastingstelsel in het kader van 
de vergrijzingsproblematiek, naast 
de door Balkenende iv ingevoerde 

variant van de ‘Bosbelasting’, beperkt tot het afschaffen van de fiscale voor-
delen bij prepensioenregelingen en de introductie van de levenslooprege-
ling,4 waarvan in de praktijk vooral door de hogere-inkomensgenieters 
gebruik is gemaakt. De uitgevoerde evaluatie van ‘Vijf jaren Wet ib 2001’ 
leidde evenmin tot fundamentele wijzigingsvoorstellen. Dat is ook de te-
neur van het rapport van de door staatssecretaris De Jager ingestelde Stu-
diecommissie belastingstelsel die een verkennend onderzoek heeft gedaan 
naar verschillende scenario´s voor een mogelijke herziening van het Neder-
landse belastingstelsel. Dit rapport, getiteld Continuïteit en vernieuwing, 
pleit meer voor continuïteit dan voor vernieuwing. Naar de mening van de 
commissie zijn stelselwijzigingen zoals een vlaktaks, een loonsomheffing 
of een rechtsvormneutrale ondernemingswinstbelasting niet nodig en 
werken zij vaak juist contraproductief. Dat men hier ook anders over kan 
(en naar mijn mening: moet) denken, moge duidelijk zijn.5

Vereenvoudiging van het belastingstelsel en de administratieve 

lastenverlichting

Vereenvoudiging en administratieve lastenverlichting zijn belangrijke 
doelstellingen geweest van alle kabinetten-Balkenende. Balkenende ii 
heeft een aantal belangrijke vereenvoudigingen van het belastingstelsel 
doorgevoerd. Een van de belangrijkste is de Wet administratieve lasten-
verlichting en vereenvoudiging in socialeverzekeringswetten, kortweg: 
‘Walvis’. Deze wet voorzag in een harmonisatie van het fiscale en het 
sociale verzekeringsloon per 1 januari 2005. Jarenlang werden bedrijven 
geconfronteerd met twee verschillende loonbegrippen: één loonbegrip 
dat uitgangspunt was voor de loonbelasting, een ander loonbegrip dat 
bepalend was voor de sociale verzekeringen. Dit gaf aanleiding tot veel 

Door de eenzijdige 
politieke focus op de 
hypotheekrenteaftrek dreigt 
men het zicht te verliezen op 
een integrale fiscale visie op 
het woningdossier
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bureaucratische rompslomp, temeer omdat de uitvoering in handen was 
van twee onafhankelijk van elkaar werkende instanties: de Belastingdienst 
en het uwv. Een volledige uniformering van het loonbegrip is echter nog 
niet gerealiseerd. Daarvoor is het wachten op de aanvaarding van de Wet 
uniformering loonbegrip,6 die nog moet worden behandeld door de Sta-
ten-Generaal.

De Jager zette het beleid van Wijn op dit punt met veel succes door. Zo 
realiseerde hij een belangrijke vereenvoudiging van de tariefstructuur in 
de Successiewet 1956: het aantal tarieven werd teruggebracht van 28 naar 
6. Het veel te hoge ‘derdentarief ’ van 68 procent werd afgeschaft. Ook het 
stelsel van vrijstellingen werd sterk vereenvoudigd. De afschaffing van 
onder meer de eerstedagsmelding,7 het mogelijk maken van elektronisch 
factureren, het gefaseerd invoeren van de vooringevulde aangifte, de 
nieuwe werkkostenregeling, de vereenvoudiging voor kleine baantjes en 
de btw-aangifte per kwartaal betekenden evenzovele vereenvoudigingen 
voor burgers en bedrijven. Dit laat onverlet dat er in de toekomst nog veel 
winst op dit vlak te behalen valt, ook al zal men zich moeten realiseren dat 
een veeleisende en ingewikkelde samenleving soms ook gecompliceerde 
fiscale regelgeving vergt.8 Ook de eenzijdige focus op het terugdringen 
van het aantal regels moet worden gerelativeerd. Waar het op aankomt, is 
vooral de verbetering van de kwaliteit van de regelgeving en – daarmee ver-
band houdend – de kwaliteit van het fiscale wetgevingsproces.9

Terugdringen instrumenteel gebruik van het belastingrecht

Toen het eerste kabinet-Balkenende aantrad, was per 1 januari 2001 de 
Wet ib 2001 in werking getreden. Deze wet, die onder meer het boxenstel-
sel introduceerde, was het pronkstuk van het fiscale beleid van Paars. Van 
de in Balkenende i nieuw aangetreden staatssecretaris van Financiën, 
Van Eijck (lpf), werd verwacht dat hij het door zijn voorganger Vermeend 
veelvuldig ingezette instrument van de belastingheffing voor het berei-
ken van de meest uiteenlopende sociaaleconomische doelstellingen veel 
terughoudender zou inzetten. Dit bleek al direct uit het Belastingplan 
dat het kabinet-Balkenende i presenteerde. Behalve de afschaffing van de 
als symbool voor het instrumentalisme onder Vermeend bekendstaande 
fietsaftrek, werd onder andere de afschaffing voorgesteld van de spaar-
loonregeling en van een aantal heffingskortingen. In de daaropvolgende 
parlementaire behandeling werd echter duidelijk dat het eenvoudiger 
is om stimuleringsmaatregelen in te voeren dan ze af te schaffen. In het 
bijzonder bestond veel verzet tegen de voorgenomen afschaffing van de 
spaarloonregeling. Het gevolg hiervan was dat deze regeling, zij het met 



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

BELEID

152

een verlaagd maximum, alsnog gehandhaafd bleef. Ook de heffingskor-
tingen voor maatschappelijke – groene en sociaal-ethische – beleggingen 
werden gesauveerd.

Balkenende ii, dat zeer sterk inzette op deregulering, schafte de fiscaal 
aantrekkelijke regeling van de film-cv’s af. Toch schuwde ook Wijn het 
instrumentele gebruik van het belastingrecht niet. In het Belastingplan 
2004 vulde hij de regeling van de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld aan 
met de bijleenregeling. Daarmee trachtte hij tegen te gaan dat burgers de 
aanschaf van een nieuwe woning zo veel mogelijk met geleend geld finan-
cieren. In het kader van de Wet werken aan winst introduceerde Wijn in de 
vennootschapsbelasting een tweetal boxen: een octrooi- en een optionele 
groepsrentebox. De eerste box (inmiddels alweer omgevormd tot een inno-
vatiebox) diende ter stimulering van Research & Development, de groeps-
rentebox was bedoeld om Nederlandse concernfinancieringsactiviteiten te 
bevorderen.10

Het fiscale instrumentalisme was weer helemaal terug bij het aantreden 
van Balkenende iv in 2007. Dit had vooral te maken met de hoge milieu-
ambities van dit kabinet. Zo wilde men in 2010 in Nederland een van de 
duurzaamste en meest efficiënte energievoorzieningen in Europa hebben. 
Daartoe werden in het Belastingplan 2008 onder meer de vlieg- en verpak-
kingenbelasting ingevoerd. De vliegbelasting is wegens de nadelige gevol-
gen van deze heffing voor de Nederlandse vliegindustrie per 1 januari 2010 
weer afgeschaft. De verpakkingenbelasting is inmiddels alweer aangepast, 
overigens zonder dat de klachten over de administratieve bewerkelijkheid 
in de praktijk zijn verdwenen. Behalve deze nieuwe belastingen werden 
de bestaande belastingen op vervuilende auto’s en veel brandstof verbrui-
kende auto’s verhoogd en die op schone en zuinige auto’s verlaagd. Andere 
instrumentele maatregelen van het kabinet-Balkenende iv hadden betrek-
king op de belastingheffing van ‘excessieve inkomens’, waaronder werkge-
versheffingen op bepaalde vertrekvergoedingen en pensioenbackservice-
betalingen. Het symboolgehalte van deze regelingen is erg hoog.

Het fiscale instrument is ook uitbundig toegepast in het kader van de 
stimulering van ondernemingsactiviteiten. Gelet op onder meer de zeer 
hoge vrijstellingen die ondernemers genieten in de door Balkenende iv tot 
stand gebrachte nieuwe schenk- en erfbelasting, kan men zich afvragen 
of de hierdoor ontstane ongelijke behandeling in vergelijking tot niet-
ondernemers nog wel te rechtvaardigen valt met de bijzondere positie die 
ondernemers als aanjagers van onze economie innemen.

Overigens pleit ik er niet voor om de fiscaliteit nooit voor andere dan 
budgettaire doeleinden in te zetten. Daar waar dat het meest efficiënt is, 
is er niets op tegen om het belastinginstrument te benutten. Na het mani-
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fest worden in 2008 en 2009 van de zwaarste financieel-economische crisis 
sinds de jaren dertig van de vorige eeuw, heeft De Jager dan ook terecht 

fiscale wapens ingezet om de te-
ruggang van het bedrijfsleven te 
keren. Ook de vergroening van het 
belastingstelsel levert goede resul-
taten op, al leert de ervaring met de 
vliegtaks dat moet worden gewaakt 
voor een te snelle Alleingang van 
Nederland op dit gebied binnen 
Europa en de rest van de wereld. In 
ieder geval is het toe te juichen dat 

er in de periode-Balkenende meer structurele aandacht is gekomen voor 
het periodiek aanleggen van effectiviteits- en efficiencytoetsen op belas-
tingsubsidies.

Invloed van de eu en van mondialisering

De smalle marges voor een zelfstandig fiscaal beleid worden nog het dui-
delijkst als men kijkt naar de invloed die van de Europese Unie uitgaat op 
het Nederlandse fiscale stelsel. Zo heeft de jurisprudentie van het Hof van 
Justitie van de eu over de vier verdragsvrijheden een belangrijke invloed 
op het Nederlandse belastingstelsel.11

Maar ook de toenemende mondialisering heeft grote invloed op dat stel-
sel. Een voordeel van de mondiale financieel-economische crisis is dat de 
laatste jaren veel vooruitgang is geboekt met de bestrijding van belasting-
paradijzen en de aanpak van zwartgeldstromen. In de G20 heeft men onder 
druk van de budgettaire noden hierover in april 2009 overeenstemming 
bereikt. De Jager heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Met diverse in 
het verleden als belastingparadijzen bekendstaande landen heeft Neder-
land in dit kader informatie-uitwisselingsverdragen gesloten. Daarnaast 
heeft De Jager succesvol gebruikgemaakt van de zogenoemde inkeerrege-
ling. Deze regeling geeft spijtoptanten de gelegenheid om zonder boetes 
alsnog belasting te betalen over in het verleden niet aan de fiscus opgege-
ven gelden. De maximale boete op niet-aangegeven spaartegoeden is in 
2009 verhoogd naar 300 procent. Ten slotte noem ik in dit kader de trend 
om agressieve belastingplanning door multinationals in verband te bren-
gen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer en meer gaan 
multinationals ertoe over om zich niet alleen voor bijvoorbeeld hun duur-
zaamheidsbeleid en hun beleid ten aanzien van ondernemen in ‘foute’ lan-
den (kinderarbeid, corruptie) te verantwoorden, maar ook voor hun fiscale 

De ervaring met de vliegtaks 
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voor een te snelle Alleingang 
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beleid. Aldus is de normen-en-waardendiscussie ook in het internationale 
belastingrecht binnen getreden.12

Veranderende relatie tussen de Belastingdienst en 

belastingplichtigen

Een door staatssecretaris Wijn ingezette en door zijn opvolger De Jager 
verder doorgevoerde belangrijke ontwikkeling die nu en ook in de toe-
komst van grote invloed is op de relatie tussen de fiscus en ondernemers 
is die van horizontaal toezicht en de daarmee verband houdende handha-
vingsconvenanten.13 Bedrijven die in een horizontaaltoezichtrelatie stap-
pen door het sluiten van een handhavingsconvenant met de fiscus, nemen 
zelf de verantwoordelijkheid op zich voor het toezicht op en de rapportage 
over hun fiscale verplichtingen en risico’s. In ruil daarvoor worden deze 
bedrijven niet langer bestookt met ellenlange vragenlijsten en fiscale 
controles met betrekking tot het verleden. Ook zal de Belastingdienst zich 
coöperatief opstellen door snel te antwoorden op vragen van het desbetref-
fende bedrijf over zijn fiscale positie. Horizontaal toezicht is eerst als een 
pilot ingezet ten behoeve van het multinationale bedrijfsleven, maar wordt 
inmiddels met steeds meer succes ook in het mkb toegepast. Aldus wordt 
ook op fiscaal terrein recht gedaan aan het binnen het christendemocrati-
sche gedachtegoed passende subsidiariteitsbeginsel: verantwoordelijk-
heid dient daar te worden gelegd waar die thuishoort. Bovendien is het 
een goede zaak dat primair wordt uitgegaan van vertrouwen in plaats van 
achterdocht. Pas als blijkt dat een belastingplichtige dat vertrouwen niet 
waard is, zal het aloude verticale toezicht verscherpt worden toegepast. 
Een niet onbelangrijk voordeel is ook dat horizontaal toezicht het de Belas-
tingdienst mogelijk maakt om effectiever en efficiënter te werken.

Conclusies en lessen voor de toekomst

De kabinetten-Balkenende hebben een aantal voor de maatschappij en 
de Belastingdienst ingrijpende fiscaalstelselhervormingen doorgevoerd, 
zoals de invoering van het toeslagenstelsel en de overheveling van de hef-
fing en inning van de premies werknemersverzekeringen van het uwv naar 
de Belastingdienst. Er is een begin gemaakt met het, door het Wetenschap-
pelijk Instituut voor het cda ontwikkelde, concept van lastenmaximering. 
Voor burgers en bedrijven belangrijke fiscale wetswijzigingen waren on-
der meer de Wet werken aan winst en de nieuwe schenk- en erfbelasting. 
Geen grote fiscale hervormingen zijn doorgevoerd op het terrein van de 
woningmarkt, terwijl ook op het terrein van de vergrijzing het aantal fis-
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cale maatregelen beperkt is gebleven. Ook de noodzakelijke fundamentele 
herziening van de vennootschapsbelasting wacht nog op realisatie, liefst 
in het kader van internationale (eu-)afspraken. Veel winst hebben de kabi-
netten-Balkenende geboekt op het terrein van de administratieve lasten-
verlichting, terwijl ook het fiscale instrumentalisme van Paars enigszins is 
teruggedrongen. De fiscale vergroening is versterkt doorgevoerd. Winst is 
ook dat in de periode-Balkenende meer structurele aandacht is gekomen 

voor het periodiek aanleggen van 
effectiviteits- en efficiencytoetsen 
op belastingsubsidies. Ook de ver-
eenvoudiging van het belastingstel-
sel heeft meer aandacht gekregen, 
al blijft op dat terrein nog veel te 
wensen over. Spectaculair zijn de 
vorderingen geweest bij het aan-

pakken van fiscale fraude, dit vooral onder de invloed van de mondiale 
financieel-economische crisis. Dit heeft er mede toe geleid dat de voor het 
christendemocratische gedachtegoed belangrijke normen-en-waardendis-
cussie ook in het internationale belastingrecht zijn intrede heeft gedaan. 
Passend binnen de eveneens binnen het cda-denken passende subsidia-
riteitsgedachte is de sterke groei van horizontaal toezicht en de daarmee 
verband houdende handhavingsconvenanten. Ook de fiscale gemeente-
lijke autonomie is gehandhaafd.

Lessen voor de toekomst zijn dat vooral beperkte budgettaire mogelijk-
heden, (te) strakke tijdskaders, internationale afhankelijkheid en grenzen 
aan hetgeen de Belastingdienst kan uitvoeren, ambitieuze fiscale plannen 
in de weg kunnen staan. Ook dient er rekening mee te worden gehouden 
dat een complexe samenleving soms complexe wetgeving vergt. Belang-
rijk is niet zozeer een louter kwantitatieve afname van de regels, maar veel 
meer een verbetering van de wetgevingskwaliteit en van de daarmee sa-
menhangende kwaliteit van het fiscale wetgevingsproces.

De normen-en-waarden-
discussie heeft ook in het 
internationale belastingrecht 
zijn intrede gedaan

 Noten

1 Gastcollege van 14 april 2008 aan de 
Universiteit van Tilburg; zie voor 
een verslag: Weekblad fiscaal recht 
2008/6763, p. 501 e.v.

2 Zie ook P.H.J. Essers, ‘Stop fiscaal ont-
moedigen aflossen hypotheekschuld’, 
Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 
2007/1896.

3 Veel kritiek werd geuit op de invoering 
van de integrale vennootschapsbelas-

tingplicht voor woningcorporaties; zie 
de Kamerbreed gesteunde motie Essers 
c.s., EK, 2007-2008, 31205 en 31206, nr. 1.

4 In de komende kabinetsperiode zal 
de levensloopregeling worden omge-
vormd tot een vitaliteitsregeling.

5 Zie bijvoorbeeld het rapport van het wi 
van het cda, Een sociale vlaktaks. Naar 
werkbare en begrijpelijke inkomsten-
belastingen. Den Haag:  wi/cda, 2009; 
en P.H.J. Essers, ‘De fiscale positie van 
de ib-ondernemer. Verleden, heden en 
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toekomst’, Tijdschrift fiscaal onderne-
mingsrecht 2008/100, p. 147 e.v.

6 Wetsvoorstel 32131.
7 Al moet hierbij wel worden opgemerkt 

dat deze vereenvoudiging niet nodig 
was geweest als het kabinet-Balkenende 
ii deze eerstedagsmelding niet had 
ingevoerd.

8 In dezelfde zin: L.G.M. Stevens, ‘Fiscale 
beleidsnotities 2005’, Weekblad fiscaal 
recht 2004/6593, p. 1369.

9 Zie J.L.M. Gribnau en A.O. Lubbers, 
‘Aanbevelingen tot verbetering van het 
fiscale wetgevingsproces’, Weekblad 
fiscaal recht 2010/6880, p. 1388 e.v., 
alsmede P.H.J. Essers, ‘Tien voorstellen 
ter verbetering van de kwaliteit van het 
fiscale wetgevingsproces’, in: H.P.A.M. 
van Arendonk, J.J.M. Jansen & L.G.M. 
Stevens (red.), Wetgevingskunsten 
(Vriendenbundel aangeboden aan Jan 
Kees Bartel). Den Haag: Sdu Uitgevers, 
2010, p. 89 e.v.

10 Vanwege bezwaren uit Brussel vanwege 
schadelijke staatssteunaspecten is deze 
groepsrentebox nooit ingevoerd.

11 Als gevolg van bijvoorbeeld het Bosal-
arrest (HvJ EG 18 september 2003, 

C-168/01) moest staatssecretaris Wijn 
bijvoorbeeld in het Belastingplan 2004 
een ingrijpende aanpassing doorvoe-
ren van de Wet Vpb 1969. Ook de Wet 
werken aan winst bevatte diverse wijzi-
gingen van de vennootschapsbelasting 
die waren ingegeven door de jurispru-
dentie van het HvJ eu. Aan de andere 
kant sauveerde het HvJ eu via het Marks 
& Spencer-arrest (HvJ EG 13 december 
2005, C-446/03) de Nederlandse liqui-
datieverliesregeling van de in de Wet 
Vpb 1969 opgenomen deelnemings-
vrijstelling. Er lagen al plannen klaar 
om deze regeling in te trekken, voor 
het geval het HvJ eu anders zou hebben 
beslist.

12 Op 17 juni 2009 is over deze thematiek 
in de Eerste Kamer een symposium 
(‘Tax Justice’) georganiseerd; zie het 
verslag in EK, 2008-2009, 31700 IXB, E, 
p. 1-75.

13 Zie R.H. Happé, ‘Multinationals, hand-
havingsconvenanten en fair share’, in: 
Jeroen Sprengers e.a. (red.), Per saldo. 
Overheidsfinanciën en fiscaliteit na 
twaalf jaar minister Zalm. Den Haag: 
Sdu Uitgevers, 2007, p. 57 e.v.
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Arnoud van Adrichem

Uw terugtrekstrategie?
Persoonlijk overwegen wij een inzinking (een dipje).
Wij zouden kunnen schelden urenlang: vloekwoorden
verliezen nooit hun motiverende kracht. Dat is de wet.
De wind tijgert door het gras, neemt een tentzeil mee.
Recht boven ons hangen drie gestrande regenwolken.
Hoor, in de verte blaft een hond naar een andere hond.
Vuren doven, nerveuze dieren omsingelen ons kamp.
Wie behoeft acute hulp? Amerikanen vergaren citaten,
kammen het veld uit. Raar kijken wij op als de detector
begint te piepen bij de vondst van het woord vuur.
Diep graaft de stilte zich in. Wij horen geruchten van
de overkant. (Amerikanen weten: geen vooruitgang
zonder tegenstellingen.) Of stelt de zon vragen soms
waarop niemand het antwoord weet?

Arnoud van Adrichem (1978) is dichter, hoofdredacteur van Parmentier en lid van de re-
dactieraad van dw b. Daarnaast is hij medeoprichter en redacteur van het platform voor 
literaire kritiek De Reactor. In 2008 debuteerde hij als dichter met de bundel Vis. Vis werd 
genomineerd voor de C. Buddingh’-prijs voor nieuwe Nederlandstalige poëzie 2008 en 
bekroond met de Hugues C. Pernathprijs 2009 en het Charlotte Köhler Stipendium 2009. 
In 2010 verscheen zijn tweede dichtbundel, Een veelvoud ervan. In datzelfde jaar bracht 
hij met Jan Lauwereyns het boek Stemvork uit, een bundeling van de essays, gedichten en 
poëzievertalingen die ze samen maakten.
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Hirsch Ballin: ‘Met langetermijnanalyses 
scoor je niet meer in de politiek’

Vanaf de jaren negentig is volop gewerkt 
aan de vernieuwing en verdieping van de 
christendemocratische agenda voor de een-
entwintigste eeuw. Al in het rapport Nieuwe 
wegen, vaste waarden, waarbij zowel Hirsch 
Ballin als Balkenende betrokken was, zag je 
de contouren ontstaan van wat de hervor-
mingsagenda van Balkenende is gaan heten. 
Deze agenda bestond volgens Hirsch Ballin 
uit twee kernhoofdstukken: een economisch 
hoofdstuk rond flexibilisering en moderni-
sering van het arbeidsbestel, en een moreel, 
maatschappelijk hoofdstuk. Voor dat tweede 

hoofdstuk, de versterking van het weefsel 
van de maatschappij is bewust aansluiting 
gezocht bij de ideeën van Amitai Etzioni en 
het communitarisme. Maar het eerste hoofd-
stuk, de economische agenda, is beduidend 
beter uit de verf gekomen dan de maat-
schappelijke morele agenda, meent Hirsch 
Ballin, mede-‘herbronner’ van het christen-
democratisch gedachtegoed en minister van 
Justitie in Balkenende iii vanaf september 
2006, als opvolger van minister Donner die 
aftrad, tot eind februari 2010, tot de installa-
tie van het kabinet-Rutte-Verhagen.

hirsch ballin ‘Terugkijkend op de pe-
riode waarin Balkenende de kans kreeg en 
heeft genomen om uitvoering te geven aan 

Bewaken langetermijnfocus in de 
politiek cruciaal

In gesprek met Ernst Hirsch Ballin, 
Aart Jan de Geus & Pieter van Geel 

Redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

door Jan Prij

Ernst Hirsch Ballin, Aart Jan de Geus en Pieter van Geel waren minister 
en staatssecretaris in de kabinetten-Balkenende. Nu maken ze – 
afzonderlijk – de balans op van het regeringsbeleid van de afgelopen 
acht jaren. De successen op sociaaleconomisch terrein staan voor hen 
buiten kijf. Alle drie benadrukken hoezeer de langetermijnoriëntaties in 
de politiek steeds meer onder druk zijn komen te staan.
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sen sommige leden van het vierde kabinet-
Balkenende.’

Volgens Hirsch Ballin speelden er proble-
men rond drie samenhangende terreinen: 
duurzaamheid, de flexibele en toekomstbe-
stendige inrichting van het arbeidsbestel en 
in relatie daarmee de omgang met (arbeids)
migratie.

hirsch ballin ‘Laat ik ze alle drie kort 
toelichten. Allereerst de duurzaamheid. 
We hadden hiervoor een behoorlijk innova-
tieve minister van Milieu in de persoon van 
Jacqueline Cramer (PvdA), die in weerwil 

van de indruk die sommigen hebben willen 
wekken, helemaal geen ouderwetse denker 
op het gebied van milieuvraagstukken is, 
maar juist verbindingen wilde leggen met 
innovatie en economie. Maar deze agenda 
heeft mede door dergelijke vooroordelen te 
weinig profiel kunnen krijgen, ook omdat 
in onze kring te veel begrip bestond voor 
lobby’s die juist minder op duurzaamheid 
gericht waren.’ De blokkade rond het re-
keningrijden is daarvan volgens hem een 
‘goed’ voorbeeld.

hirsch ballin ‘De duurzaamheidsa-
genda die juist in deze coalitie gestalte had 
kunnen krijgen, ook met steun van tal van 
betrokken christendemocraten, is door 
de cda-top blijkbaar te weinig geïnterna-
liseerd, allerlei mooie teksten hierover in 
christendemocratische partijprogramma’s 
ten spijt, terwijl dat een mooie uitbouw had 
kunnen zijn van Balkenendes agenda.’

Het tweede onderwerp is de flexibili-
sering van het arbeidsbestel en daarmee 
de economie. Daar is helaas al vroeg in de 

de hervormingsagenda, heeft hij volop, met 
verve en succes bijgedragen aan de agenda 
van hervorming en flexibilisering op eco-
nomisch terrein, maar is de aandacht voor 
de agenda rond versterking van het weefsel 
van de samenleving – de invalshoek van het 
communitarisme – wat verslapt. Het accent 
is in de eerste drie kabinetten samen met de 
vvd sterk op de flexibilisering van de eco-
nomie gelegd en het beleid heeft daardoor 
een zekere eenzijdigheid gekregen. Niet 
alleen de enthousiaste steun van liberalen, 
maar ook het advies van mensen om hem 
heen om juist daaraan te werken, hebben 
dat versterkt. Na het uitbreken van de finan-
cieel-economische crisis leek het momen-
tum voor de morele agenda verkeken. Het 
beleid ter versterking van de rechtsstaat 
heeft gelukkig wel tot en met het laatste 
jaar van onze kabinetsperiode volop kansen 
gekregen, en die heb ik ook met overtuiging 
benut.’

Hirsch Ballin signaleert een zekere span-
ning tussen de morele agenda en de econo-
mische agenda. In Balkenende iv had die 
onevenwichtigheid rechtgetrokken kunnen 
worden door met de PvdA en de Christen-
Unie op grond van een nieuw elan sterker in 
te zetten op de maatschappelijke, communi-
taristische agenda. Bovendien had aandacht 
voor duurzaamheid op allerlei terrein de 
verbindende schakel kunnen zijn tussen de 
economische en de morele agenda.

hirsch ballin ‘Het kabinet met de PvdA 
en de cu was de kans om de overaccentue-
ring van de economische agenda, hoofdstuk 
1 van de agenda, in balans te brengen door 
het tweede hoofdstuk van die agenda meer 
profiel te geven. Ik denk ook dat de informa-
teur Herman Wijffels in Beetsterzwaag daar 
zijn hoop op had gevestigd. Dat is helaas 
niet gelukt en dat had naast de dominante 
aandacht voor de financiële crisis ook te 
maken met de verstoorde verhoudingen tus-

De duurzaamheidsagenda is 
door de cda-top blijkbaar te 
weinig geïnternaliseerd
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staatssecretaris Albayrak niet voor niets de 
tijdelijke, circulaire migratie. We moeten 
met een open blik naar migratie kijken, zo’n 
houding is gewoonweg noodzakelijk om 
straks de tekorten aan arbeidskrachten in de 
zorg en de techniek op te kunnen vangen.’

De pilots circulaire migratie zijn nog 
gaande en de nieuwe wet is helaas pas na de 
vervroegde verkiezingen tot stand gekomen, 
zo vermeldt Hirsch Ballin. Hij heeft dit met 
uitdrukkelijke steun van Balkenende tegen 
de stroom in in gang gezet. ‘Er waren he-
laas ook mensen in onze partij die dachten: 
“Migratie, help, dat is iets waar we last van 
hebben.”’

Hirsch Ballin maakt zich zorgen over de 
kortetermijnoriëntatie in de politiek. In dat 
opzicht had achteraf bezien nog een derde 
pijler van de hervormingsagenda, een die 
altijd al een beetje te verstopt aanwezig was 
geweest, meer aandacht moeten krijgen, 

afgelopen kabinetsperiode door de verhar-
ding van het onderwerp ontslagrecht een 
impasse ingetreden tussen de coalitiepart-
ners. Hirsch Ballin wil niet op het nodeloos 
oplopen van dit conflict ingaan, maar stelt 
wel dat er ook na die impasse en de instel-
ling van de commissie-Bakker die daar het 
gevolg van was, opnieuw kansen waren.

hirsch ballin ‘Ik denk dat het rapport 
van de commissie-Bakker opnieuw een her-
kansing had kunnen zijn voor het verbinden 
van de gemeenschapsagenda en die van de 
flexibiliteit van de economie. Ook Balkenen-
de was bereid op de analyse van die commis-
sie in te steken. Dat is helaas niet gebeurd.’

De verklaring hiervoor was volgens 
Hirsch Ballin niet dat het rapport van de 
commissie-Bakker onvoldoende raakvlak-
ken zou hebben met het christendemocra-
tisch gedachtegoed of met dat van de coali-
tiepartners (‘integendeel zelfs’) maar dat het 
rapport van de commissie-Bakker gericht 
was op de langere termijn.

hirsch ballin ‘Voor mensen met een 
kortetermijnoriëntatie in de politiek was dat 
een oninteressant document. Je kon er niet 
in de krantenkoppen van de volgende dag 
of in de tweets van dezelfde dag furore mee 
maken. Dit soort onderwerpen vergen poli-
tieke moed om door te pakken.’

Dat raakt het derde en laatste onderwerp, 
de migratie, want zoals uit de analyse van de 
commissie-Bakker naar voren kwam, zal op 
basis van de natuurlijke aanwas van arbeids-
krachten het aantal mogelijke werkers in 
bijvoorbeeld de zorg volstrekt onvoldoende 
zijn.

hirsch ballin ‘De krimp- en vergrij-
zingsproblematiek vraagt ook dat je op een 
open manier naar het onderwerp migratie 
moet kijken. We hebben meer gekwalificeer-
de migranten nodig om de welvaart op peil 
te houden. Een centraal issue in het kader 
van modern migratiebeleid was voor mij en 
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mie met benutting van het potentieel aan 
buitenlandse arbeidskrachten en dat we niet 
de grootste megastallen van de wereld moet 
willen hebben, maar de beste.’

Hirsch Ballin zet in zijn terugblik vooral 
in op de ontbrekende schakels tussen de 
verschillende onderdelen van de hervor-
mingsagenda, waarin duurzaamheid en 
langetermijnfocus in de politiek gemiste 
kansen zijn. Dit laat onverlet dat met name 
op sociaaleconomisch terrein, ook naar de 
indruk van Hirsch Ballin, belangrijke suc-
cessen zijn behaald.

De Geus: ‘Goede voorbereiding en timing 
zijn essentieel in de politiek’

We gaan nader in op deze sociaalecono-
mische hervormingsagenda met Aart Jan 
de Geus, minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in Balkenende i, ii en iii. 
Omdat deze sociaaleconomische agenda 
goed inhoudelijk voorbereid en doordacht 
was, kon het zo’n succes worden, zelfs meer 
dan aanvankelijk voor mogelijk gehouden, 
aldus De Geus. Ook hij waarschuwt voor een 
te sterke focus op de korte termijn. Een dui-
delijke focus op de te bereiken resultaten op 
langere termijn is belangrijk. Weten wat je 
wilt, standvastigheid en geduld zijn daarbij 
van niet te onderschatten betekenis. Dat was 
volgens hem in 2002 onder Balkenende i wel 
voor elkaar, maar in 2006 onder Balkenende 
iv al veel minder.

de geus ‘Toen het kabinet-Balkenende 
aantrad in 2002 was er een duidelijke ambi-
tie van het cda om een aantal hervormingen 
door te voeren op sociaaleconomisch terrein. 
Bovendien werden we onmiddellijk na ons 
aantreden geconfronteerd met verslech-
terende economische vooruitzichten, dus 
behalve de wens tot doorvoering van die 
hervormingsagenda kwam daar dus ook de 
noodzaak bij tot bezuinigingen als zodanig. 

namelijk het versterken van de instituties 
van de democratische rechtsstaat. Het wer-
ken aan deze agenda is des te prangender nu 
onze instituties onder druk van populisme 
dreigen te bezwijken.

hirsch ballin ‘Instituties zijn van be-
lang juist om de politiek niet te maken tot 
een windvaan van de ressentimenten van de 
dag. Ik zeg uiteraard niet dat je daar niet op 
moet letten. Ik zeg zelfs niet dat je daar geen 
rekening mee moet houden, maar politiek 
leiderschap vraagt om het vertalen van de 
zorgen die je tegenkomt in oplossingsrich-
tingen die haalbaar en houdbaar zijn op de 
langere termijn. De kortetermijnfocus ligt 
aan de wortel van economische en politieke 
problemen.’

‘De overmaat aan kortetermijndenken 
moeten we tegengaan door instituties te ver-
sterken. Voor het bedrijfsleven begint men 
dat nu te zien, bijvoorbeeld via de noodzaak 
van sterke toezichthoudende instanties als 
tegenwicht. Maar de politiek mag het niet 
laten gebeuren dat langetermijnvisies opzij 
worden geschoven omdat spindoctors en po-
litiek adviseurs vooral de volgende ochtend 
belangrijk vinden.’

Balkenende bracht het langetermijn-
perspectief terug in de politiek en was 
ook degene die de economische en morele 
agenda meer dan nu het geval is geweest op 
duurzame wijze met elkaar had kunnen ver-
binden. Het is tragisch dat hij in dat streven 
gedwarsboomd is.

hirsch ballin ‘Balkenende had vanuit 
zijn omgeving meer steun voor de langeter-
mijnagenda in de volle breedte moeten krij-
gen, maar helaas zijn ook in onze partij kor-
tetermijnkrachten te dominant geworden. 
Mensen hebben miskend dat we het volle 
potentieel uit de christendemocratische 
agenda hadden kunnen halen door fors in 
te zetten op een agenda van duurzaamheid, 
te investeren in een ander type, open econo-
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de geus ‘Ook de hervorming van de 
Bijstandswet is gelukt. De bedoeling om de 
verantwoordelijkheid te decentraliseren en 
de daarmee beoogde beperking van gebruik 
van de bijstand zijn grotendeels gereali-
seerd.’

 ‘Je zou kunnen zeggen dat de agenda 
van activering van de sociale zekerheid in de 
volle breedte is gerealiseerd – denk daarbij 
trouwens ook aan de hervorming van de ww 
en de hervorming in vut en prepensioen.’

Alleen de levensloopregeling is volgens 
de Geus niet uit de verf gekomen. Hierbij 
speelde dat het door de vvd als een partijpo-
litiek stokpaardje werd gezien. In de vorm 
van de voorgestelde verlofknip had het ove-
rigens de steun van het kabinet-Balkenende 
i, maar weerspiegelde het niet ‘de volle 
breedte van wat de cda-top zich bij zo’n 
regeling voorstelde’. Daarna is de levensloop 
speelbal geworden van een maatschappelijk 

Twee principes die al in eerdere studies ten 
tijde van de “herbronning” naar voren waren 
gekomen zijn bij de hervormingen leidend 
geweest: een verschuiving van “nazorg” naar 
“voorzorg” en een herijking van de verant-
woordelijkheidsverdeling van het rijk naar de 
sociale partners en de gemeenten.’

De Geus noemt bijvoorbeeld de duidelijk 
uitgesproken ambitie om de wao te hervor-
men. Aan de onverantwoorde afwenteling 
van kosten van deze regeling door werkge-
vers en werknemers moest een einde komen. 
De Geus: ‘Deze wao-hervorming is buiten-
gewoon succesvol verlopen. De beperking 
van de instroom is succesvoller geweest dan 
we ooit hadden kunnen denken. Aanvanke-
lijk hadden we het over percentages van 20 
tot 25 procent maar de instroom is structu-
reel gehalveerd. Ook kwamen er scherpere 

herkeuringen bij en, niet onbelangrijk, een 
verhoging van de uitkering voor volledig 
arbeidsongeschikten.’

Een tweede thema dat De Geus als voor-
beeld noemt is de hervorming in de zorgver-
zekering. Ook deze hervorming is succesvol 
geweest, hoewel dat wel met hindernissen 
gepaard ging.

de geus ‘Een aantal dingen zat in aanleg 
niet goed, zoals de inkomenseffecten van 
vutters en vroeggepensioneerden van de 
overheid, dat is pas in het voorjaar van 2006 
na de gemeenteraadsverkiezingen gere-
pareerd – dat is, zo vermoed ik, een van de 
redenen voor die verkiezingsnederlaag.’

Het derde was de hervorming van de Bij-
standswet en het decentraliseren ervan.
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De levensloopregeling 
werd door de vvd als een 
partijpolitiek stokpaardje 
gezien
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mingen is overeenstemming bereikt met de 
sociale partners, na wat Herman Wijffels, de 
toenmalige voorzitter van de ser, achteraf 
betitelde als een “productieve clash” met de 
vakbeweging. Dat is heel belangrijk geweest 
voor het draagvlak en de effectiviteit van de 
maatregelen.’

Succesvolle politiek hangt volgens De 
Geus voor een groot deel af van een goede 
voorbereiding en timing. Daarnaast is voor 
de samenhang binnen de ministersploeg 
belangrijk dat er een duidelijke overkoepe-
lende agenda is. Die lag er in 2002 en veel 
minder in 2006. Maar er is meer. Het is met 
het oog op de langetermijnagenda en de 
toekomst van het land ‘belangrijk om je niet 
te zeer door het populariteitsstreven te laten 
leiden’.

de geus ‘Als je gelooft dat het voor de 
langere termijn goed is voor het land dan 
moet je het ook maar zo doen. Je bent er 
nooit zeker van of zaken electoraal gewaar-
deerd worden of niet. Je kunt dan gegeven 
die onzekerheid maar het beste doen wat je 
per saldo goed acht voor het land op langere 
termijn. Wees persistent en volhardend in 
het uit te dragen beleid, maar heb daarbij 
ook geduld en focus op de resultaten van het 
werk. Als je beleid niet kunt vertalen in voor 
betrokkenen aansprekende, te bereiken re-
sultaten is er een groot risico dat er helemaal 
niets gebeurt.’

Opvallend is verder wat De Geus zegt over 
het immigratiebeleid in Balkenende i en ii. 
Dit beleid is, in tegenstelling tot wat soms 
wel wordt gedacht, vrij succesvol verlopen. 
De Geus: ‘Dat onderwerp, het indammen 
van migratie, stond hoog op de agenda in 
Balkenende i en ii en dit is feitelijk vrij snel, 
geruisloos en zonder heibel goed op orde ge-
komen. Pas vanaf 2005 zijn de stellingnamen 
verhard en is het onderwerp in sterk politiek 
vaarwater gekomen. De kritiek op het soci-
ale gezicht van dat kabinet had ook zeker 

debat of de levensloop in de plaats zou moe-
ten komen van het spaarloon. Vervolgens 
is het ook nog eens als wisselgeld gebruikt 
in de discussie over vut en prepensioen. ‘Al 
met al heeft dat het imago van de levens-
loopregeling geen goed gedaan.’

de geus ‘Je kunt, behalve de levens-
loopregeling, nog wel een aantal hervor-
mingen noemen die niet gelukt zijn, zoals 
de hervorming van de woningmarkt. Be-
halve dat er hiervoor beduidend minder 
houvast was in het regeerakkoord, gold 
dat de betrokken bewindspersoon, Sybilla 
Dekker, er betrekkelijk kort naar heeft 
kunnen kijken, drie jaar in plaats van de 
vierenhalf die wij voor de activering van 
de sociale zekerheid hadden. Die tijd is 
wel van belang, zeker ook omdat bij de 
uitvoering van die agenda een belangrijke 
rol weggelegd voor de woningcoöperaties. 
Wat ook niet gelukt is de hervorming van 
het ontslagrecht. Dat is niet gerealiseerd in 
Balkenende iv en afgemeten aan het re-
geerakkoord gaat dat ook niet meer lukken 
in het huidige kabinet.’

Volgens De Geus is er uit het succes van 
het sociaaleconomisch beleid van de eerste 
drie kabinetten-Balkenende een aantal les-
sen te trekken. ‘Op sociaaleconomisch be-
leid was het christendemocratische verhaal 
prima op orde. Het lag klaar op het moment 
dat er onderhandeld werd over het regeerak-
koord. Op het moment dat je dat momentum 
mist, zie je het verder ook niet meer goed 
komen. Het regeerakkoord van 2006 was 
onvoldoende concreet om bepaalde hervor-
mingen door te kunnen zetten.’

‘De tweede les is dat er, naast dit politiek 
momentum met het regeerakkoord als be-
langrijkste kristallisatiepunt, ook nog zoiets 
is als een economisch momentum, waarbij 
de economische neergang en crisis ook ge-
bruikt kunnen worden om structurele her-
vormingen te katalyseren. Over de hervor-
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ste honderd dagen zijn wel degelijk beslis-
send. Daarna worden hervormingsagenda’s 
stroperig in de uitvoering. Na een jaar lukt 
op dit punt bijna niets meer.’

Ook deelt hij de zorgen van Hirsch Ballin 
over het opkomende populisme. Naast de te 
overwinnen obstakels als ‘het werken met 
totaal verschillende soorten coalities’ en de 
‘speciale uitdagingen die de financieel-eco-
nomische crisis aan het land stelde’, vraagt 
Van Geel expliciet aandacht voor wat hij 
noemt het ‘gebrek aan belangstelling voor 
langetermijnbeleid onder invloed van het 
populisme’.

van geel ‘Populisme komt onder andere 
tot uitdrukking in minder aandacht voor de 
wereld om ons heen en de toekomst van ko-
mende generaties. Twee kernpunten uit het 
gedachtegoed van de christendemocratie 
worden genegeerd. Het “hier en nu” krijgt 
alle aandacht boven “daar en later”.’

te maken met het feit dat de uitvoering op 
dat terrein door minister Verdonk niet werd 
herkend als christendemocratisch.’

Van Geel: ‘Explosie van zorgkosten wordt 
onderschat’

Het belang van beeldvorming, de verhar-
ding van de politieke verhoudingen en de 
invloed van het populisme komt ook aan de 
orde in een kort onderhoud met Pieter van 
Geel. Hij was staatssecretaris van Milieu 
in de kabinetten-Balkenende i, ii en iii. In 
aanvulling op hetgeen al gezegd is, vraagt 
hij vooral nog aandacht voor de stijgende 
zorgkosten en de neiging daar nu even niets 
aan te doen omdat dat politiek gezien niet 
goed uitkomt.

Van Geel onderschrijft het beeld van 
Hirsch Ballin en De Geus dat vooral het 
sociaaleconomisch beleid een succes is ge-
worden. Speciaal de doorbraak op het ter-
rein van de vut en het prepensioen verdient 
daarbij volgens hem aandacht.

van geel ‘Als je kijkt waar Nederland 
internationaal stond in 2002 en nu, dan is de 
prestatie van dit land echt goed te noemen 
en daar hebben de kabinetten-Balkenende 
aan bijgedragen. Ook de aanpak van de 
financiële crisis was voorbeeldig – ook in 
Europees verband. Bij de successen is vooral 
de doorbraak op het pre-vut-verhaal van 
grote economische en culturele betekenis 
geweest. Dit was een fiscaal gefaciliteerde 
regeling die onhoudbaar was geworden. Er 
was veel verzet maar het is uiteindelijk toch 
gelukt. Dat heeft een geweldig effect gehad 
op de notie dat er langer doorgewerkt moet 
worden. Niemand praat meer over vut op 
58-jarige leeftijd.’

Van Geel deelt de observatie van De Geus 
dat het regeerakkoord en in het verlengde 
daarvan de honderd dagen daarna het poli-
tieke momentum par excellence is. ‘De eer-
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Bewaken langetermijnfocus in de politiek cruciaal 
In gesprek met Ernst Hirsch Ballin, Aart Jan de Geus & Pieter van Geel

grootste probleem is dat de zorgbehoefte 
in wezen onbegrensd is. Dat betekent dat 
de politiek die grenzen zal moet bepalen. 
Anders zakt het systeem door de hoeven, 

omdat jongere gezonde generaties uiteinde-
lijk niet meer de solidariteit zullen kunnen 
opbrengen. Bijna niemand schijnt te besef-
fen dat de “belastingen” die betaald worden 
tot ongeveer 35.000 euro alleen maar het 
zorgstelsel betreffen. We zouden het maar 
eens op de loonstrookjes zichtbaar moeten 
maken. Met name in Balkenende iv kon 
hierover met de PvdA geen zaken gedaan 
worden. Het dossier zat vast rond allerlei 
stereotiepe beelden over ‘marktwerking’ die 
een open discussie over dit onderwerp in de 
weg stonden. Maar ook het nieuwe kabinet 
durft de discussie niet aan en schuift het 
probleem voor zich uit.’

Al met al betreurt ook Van Geel het feit 
dat de langetermijnfocus en de politiek van 
de lange adem niet meer voldoende aan-
dacht krijgen. Terwijl dat nu juist precies de 
horizon was waarbinnen Balkenende in 2002 
zijn economische en maatschappelijke her-
vormingsagenda heeft ingezet.

Opvallend is verder wat Van Geel in aan-
vulling op de terugblik van Hirsch Ballin 
zegt over Balkenende iv en de verhouding 
met de PvdA. ‘Verstandshuwelijken zijn 
geen huwelijken. Dat was het probleem met 
de PvdA. Je moet elkaar vertrouwen en in-
vesteren in de relatie, anders werkt het niet. 
Ook het personeelsbeleid van de coalitie zou 
daarop afgestemd moeten zijn. Maar dat is 
niet gebeurd.’

Hoe zit dat? Politieke huwelijken zijn 
toch als het goed is, juist ook verstandshu-
welijken die alleen kunnen bestaan bij de 
gratie van het vinden van verstandige com-
promissen?

van geel ‘Maar dat heeft alleen kans van 
slagen als je elkaar respecteert. Na de onder-
handelingen over het coalitieakkoord zou 
je even tot tien moeten tellen en zouden de 
politieke leiders van de partijen de tijd moe-
ten nemen om een team samen te stellen dat 
uitgebalanceerd in elkaar zit qua samenwer-
kingsbereidheid, politiek profiel, leeftijd, 
gender enzovoort. Nu wordt de samenstel-
ling van een kabinet, aan het einde van een 
vaak langdurig onderhandelingsproces wat 
afgeraffeld.’

Een prangend punt volgens van Geel zijn 
de stijgende zorgkosten. ‘Het begin van 
hervormingen in de zorg is gemaakt met de 
zorgverzekeringwet. Dat is prima. Maar de 
rest is grotendeels blijven liggen. De kosten 
in de zorg gaan onbeheersbaar worden. Het 

Verstandshuwelijken zijn 
geen huwelijken. Dat was het 
probleem met de PvdA
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Amitai Etzioni, een van de bekendste socio-
logen ter wereld, viert binnenkort zijn twee-
entachtigste verjaardag. Maar ook op die 
gezegende leeftijd houdt hij een overvolle 
agenda: hij geeft college, publiceert boeken 
en artikelen, reist de wereld rond voor lezin-
gen, schrijft voor kranten en tijdschriften, 
en sinds vorig jaar is hij zelfs actief als blog-
ger. Wat nog steeds het meest opvalt aan 
wie omgaat met hem, is zijn ogenschijnlijk 
onuitputtelijke energie.

Een actieve betrokkenheid bij de wereld 
om hem heen is een terugkerend element 
in de levensloop van Etzioni. Dat heeft 
ongetwijfeld ook te maken met de omstan-
digheden waaronder hij opgroeit. Hij ziet 
het levenslicht in 1929 in Keulen als Werner 
Falk. Halverwege de jaren dertig vlucht het 
joodse gezin Falk voor het naziregime. Na 
een tussenstop in Griekenland vestigt het 
gezin zich uiteindelijk in 1937 in het toenma-
lige Palestina. Daar krijgt de achtjarige Wer-
ner van het hoofd van zijn lagere school een 

nieuwe voornaam: Amitai, afgeleid van het 
Hebreeuwse woord ‘emet’ (waarheid).

In 1944, na twee jaar kostschool terug-
gekeerd in het ouderlijk gezin, raakt de 
dan vijftienjarige Amitai betrokken bij het 
ondergrondse joodse verzet (de Hagana) dat 
zich steeds feller verweert tegen het Britse 
gezag, onder meer door het aan land bren-
gen en transporteren van illegale joodse 
immigranten. In 1946 gaat Amitai op ze-
ventienjarige leeftijd voortijdig van school 
om een training te volgen bij de Palmach, 
de commando-eenheid van de Hagana. Tij-
dens die training blijkt de noodzaak van een 
nieuwe achternaam, omdat de Britse politie 
beslag heeft weten te leggen op de identi-
teitskaarten van de Palmach. Bij die gelegen-
heid kiest Amitai Falk de naam Etzioni, afge-
leid van het Hebreeuwse woord ‘etz’ (boom), 
een naam die hij al eerder gebruikt heeft als 
pseudoniem voor de stukken die hij schreef 
voor de schoolkrant van zijn kostschool. 
Van 1947 tot 1949 is Amitai Etzioni actief als 

De actualiteit van 
Amitai Etzioni
(Keulen 1929) 

door Paul van Seters

De auteur is hoogleraar globalisering en duurzame ontwikkeling aan de Universiteit van Tilburg. Hij 
heeft verschillende publicaties over het communitarisme op zijn naam staan.

De roeping van een publieke 
intellectueel
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ste alinea van het voorwoord vat hij dit pro-
gramma kernachtig samen. Hij beschouwt 
1945 als het breukvlak van twee tijdperken: 
het moderne tijdperk, van vóór de Tweede 
Wereldoorlog, dat zich kenmerkt door de 
gestaag toenemende kracht van productie-
technieken, hetgeen echter ten koste gaat 
van de waarden die deze technieken geacht 
worden te dienen; en het postmoderne tijd-
perk, ná de Tweede Wereldoorlog, dat zich 
onderscheidt door een radicale transfor-
matie van communicatie-, kennis- en ener-
gietechnologieën. Vanaf 1945 ziet Etzioni 
dus de ontwikkeling van een nieuw soort 
samenleving, de postmoderne samenleving, 
waar volgens hem sprake zal zijn ofwel van 
een grotere bedreiging van waarden door de 
opkomende technologieën, ofwel van een 
herbevestiging van de normatieve prioriteit 
van die waarden. Hij schrijft: ‘Welk alterna-
tief de bovenhand krijgt zal bepalen of de 
samenleving de dienaar of de meester is van 
de instrumenten die zij creëert. De actieve 
samenleving, die welke meester is van zich-
zelf, is een optie die geboden wordt door het 
postmoderne tijdperk. Een verkenning van 
de voorwaarden waaronder die optie kan 
worden gerealiseerd is het onderwerp van 
[dit boek].’

Naast een verbluffend hoge productie 
aan academisch werk is Etzioni als jonge 

Columbia-hoogleraar ook voortdurend ac-
tief betrokken bij actuele maatschappelijke 
en politieke kwesties, vooral door zijn rol 
in de vredesbeweging en het verzet tegen 

commando, aanvankelijk nog in het illegale 
verzet tegen het Britse mandaat, later – na-
dat in mei 1948 de staat Israël is uitgeroepen 
– in de Onafhankelijkheidsoorlog tegen de 
Arabische legers.

Eind 1949, na afloop van de Onafhanke-
lijkheidsoorlog, wordt Etzioni ontslagen uit 
het leger. Omdat hij niet beschikt over een 
diploma van een middelbare school, komt 
hij niet in aanmerking voor regulier hoger 
onderwijs. Wel kan hij terecht op een nieuw 
instituut in Jeruzalem, opgericht door de 
beroemde filosoof Martin Buber. Na zijn 
jaar bij Buber wordt hij alsnog toegelaten 
als student aan de Hebreeuwse Universiteit, 
ook in Jeruzalem. Daar voltooit hij in 1956 
zijn masteropleiding in de sociologie. Begin 
1957 vertrekt hij naar de Verenigde Staten, 
waar hij aan de Universiteit van Californië 
in Berkeley in anderhalf jaar zijn dissertatie 
schrijft en promoveert, opnieuw in de soci-
ologie.

In het najaar van 1958 krijgt Etzioni zijn 
eerste baan als assistant professor aan de 
Faculteit Sociologie van de Columbia Uni-
versiteit in New York City. In de jaren daarna 
maakt hij een academische bliksemcarrière, 
onder meer door de publicatie van een in-
middels klassiek boek over organisatiesoci-
ologie, A Comparative Analysis of Complex 
Organizations (1961), op basis waarvan hij al 
in 1961 aan Columbia een vaste aanstelling 
krijgt als associate professor. Een paar jaar 
later publiceert hij een studie op het terrein 
van internationale betrekkingen, Political 
Unification (1965). Vervolgens wijdt hij zich 
aan de algemene sociale en politieke theorie, 
wat leidt tot een boek van zevenhonderd pa-
gina’s, The Active Society (1968), volgens veel 
commentatoren, maar ook volgens hemzelf, 
zijn beste academische boek.

Etzioni omschrijft het programma van 
The Active Society als een zoektocht naar een 
theorie van ‘macroscopische actie’. In de eer-

De combinatie van 
academicus en activist loopt 
als een rode draad door het 
leven van Etzioni
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dragen zich als vrije, ongebonden personen. 
Etzioni omschrijft zijn eigen alternatieve 
benadering van economische vraagstukken 
als ‘socio-economics’. Socio-economie is 
gebaseerd op drie uitgangspunten: mensen 
streven niet alleen naar het maximaliseren 
van hun eigen genot, maar worden heen en 
weer geslingerd tussen hun eigenbelang en 
hun morele waarden; vaak handelen zij niet 
rationeel; zij gedragen zich in belangrijke 
mate als leden van groepen veeleer dan als 
ongebonden personen. In 1988 publiceert 
Etzioni een boek over dit onderwerp, The Mo-
ral Dimension. Toward a New Economics. En 
om zijn ideeën kracht bij te zetten, richt hij 
in 1989 een nieuwe organisatie op, de Society 
for the Advancement of Socio-Economics 
(sase).

Maar, zoals Etzioni zelf in zijn memoires 
benadrukt, zijn grote moment als publieke 
intellectueel moet dan nog komen. Immers, 
sinds het begin van de jaren negentig staat 
hij vooral en in toenemende mate bekend 
als pleitbezorger van een nieuwe politieke 
beweging, het communitarisme of gemeen-
schapsdenken. In 1990 is hij initiatiefnemer 
van het Communitarian Network, een orga-
nisatie gewijd aan versterking van de mo-
rele, sociale en politieke grondslagen van de 
samenleving. In 1991 start hij het tijdschrift 
The Responsive Community, dat uitgroeit 
tot een belangrijke spreekbuis van de bewe-
ging. In de loop van de jaren negentig pu-
bliceert hij verschillende boeken waarin hij 
zijn opvattingen over het communitarisme 
uiteenzet. Van bijzonder belang in dat ver-
band zijn The Spirit of Community. Rights, 
Responsibilities, and the Communitarian 
Agenda (1993) en The New Golden Rule. Com-
munity and Morality in a Democratic Society 
(1996).

Etzioni’s gemeenschapsdenken stoelt op 
de overtuiging dat er iets grondig mis is met 
de Amerikaanse samenleving eind jaren tach-

de verspreiding van kernwapens. Over deze 
laatste onderwerpen schrijft hij begin jaren 
zestig twee boeken: The Hard Way to Peace 
(1962) en Winning Without War (1964).Vanaf 
1964 is hij ook steeds prominenter aanwezig 
bij protesten tegen de oorlog in Vietnam. Dit 
laatste bezorgt hem veel negatieve publici-
teit, ook binnen zijn eigen universiteit. Des-
ondanks krijgt hij in 1967 zijn benoeming 
tot full professor aan Columbia, vooral op 
basis van de uitzonderlijke kwaliteit van The 
Active Society.

* * *
Deze combinatie van academicus en activist 
loopt als een rode draad door het leven van 
Etzioni, ook na de erkenning en bevesti-
ging van zijn universitaire positie in 1967. 
De favoriete frase die hij zelf gebruikt voor 
een activistische hoogleraar is ‘publieke 
intellectueel’. In zijn in 2003 verschenen 
memoires, My Brother’s Keeper, beschrijft 
hij uitvoerig zijn niet-aflatende ambitie om 
eerst en vooral zo’n publieke intellectueel 
te zijn. Hij spreekt in dat verband zelfs over 
een roeping. Zijn memoires vormen in feite 
een verslag van de uiteenlopende vormen 
die zijn activisme in de loop der jaren heeft 
aangenomen, mede bepaald door de afwisse-
lende fasen van zijn academische loopbaan.

In 1968 richt Etzioni in New York City het 
Center for Policy Research op. Eind jaren 
zeventig is hij een jaar lang speciaal adviseur 
in het Witte Huis onder president Carter. In 
1980 verruilt hij Columbia voor de George 
Washington Universiteit in Washington, 
D.C., waar hij wordt benoemd als eerste 
universiteitshoogleraar. Zijn ervaringen in 
het Witte Huis versterken zijn kritiek op de 
conventionele neoklassieke economische 
wetenschap. Die kritiek richt zich vooral op 
drie vooronderstellingen van het neoklas-
sieke paradigma: mensen zijn uit op het 
maximaliseren van hun eigen genot; daarbij 
laten zij zich leiden door de ratio; en zij ge-
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het kader van veranderende internationale 
betrekkingen. Zijn opvattingen daarover 
zijn vooral terug te vinden in twee recente 
boeken van zijn hand. In From Empire to 
Community (2004) zet hij zich af tegen de 
gangbare liberale en conservatieve theo-
rieën over internationale betrekkingen. Zijn 
eigen alternatief omschrijft hij als ‘een inter-
nationale vorm van communitarisme’. Hij 
schetst een mondiale normatieve synthese 
van kernwaarden, die het resultaat is van 
diverse huidige dialogen tussen oosterse 
en westerse beschavingen. In Security First 
(2007) is zijn centrale stelling dat het buiten-
landse beleid van de Verenigde Staten moet 
worden gebaseerd op het beginsel van het 
primaat van leven: het meest basale recht 
van alle mensen is het recht gevrijwaard te 
blijven van dodelijk geweld, verminking en 
marteling. Daarom moet dat buitenlandse 
beleid zich primair richten op de garantie 
van veiligheid in de landen waarmee betrek-
kingen worden aangeknoopt, en niet op de 
verspreiding van democratische waarden 
en instituties. Over deze kwesties publiceert 
Etzioni tegenwoordig ook met grote regel-
maat op opiniepagina’s van kranten in de 
Verenigde Staten en Europa, waaronder nrc 
Handelsblad en Trouw.

* * *
Etzioni heeft, anno 2010, in totaal vierender-
tig boeken op zijn naam staan, is daarnaast 
de redacteur van vijftien boeken, publiceer-
de ook vele honderden artikelen in weten-
schappelijke tijdschriften, hoofdstukken in 
wetenschappelijke boeken, boekbesprekin-
gen, bijdragen in kranten en opiniebladen, 
en startte in zijn tachtigste levensjaar een 
nieuwe carrière als blogger. Deze omvang-
rijke output illustreert ook zijn rol als pu-
blieke intellectueel. Of anders gezegd, zijn 
academische werk heeft altijd mede in het 
teken gestaan van zijn betrokkenheid bij het 
maatschappelijke en politieke debat.

tig: hij constateert een schrijnend sociaal en 
moreel tekort. Zijn maatschappelijke diagno-
se van dat moment komt erop neer dat indi-
viduele rechten worden gekoesterd, maar dat 
de bijbehorende sociale verantwoordelijkhe-
den ernstig zijn verwaarloosd. Het delicate 
evenwicht tussen rechten en verantwoorde-
lijkheden is verstoord; dat evenwicht moet 
dringend worden hersteld. De morele infra-
structuur van het land is bouwvallig en is toe 
aan een grondige opknapbeurt. De samen-
leving heeft behoefte aan meer dialoog over 
morele waarden, om zo de morele vanzelf-
sprekendheden die mensen met elkaar delen 
aan de oppervlakte te brengen. Van dergelijke 
morele kwesties wil Etzioni niet weglopen, 
en die wil hij ook niet overlaten aan de morele 
meerderheid of aan religieus rechts.

De verhouding tussen rechten en verant-
woordelijkheden staat dus centraal in het 
communitarisme van Etzioni. Individuele 
rechten en sociale verantwoordelijkheden 
hebben grote invloed op het functioneren 
van gemeenschappen – gemeenschap-
pen als gezin, school, buurt, kerk, bedrijf, 
vereniging. Gemeenschappen steunen en 
sturen individuen, verschaffen individuen 
een gevoel van morele integriteit en zorgen 
voor sociale samenhang. Gemeenschappen 
vormen het fundament van de grotere sa-
menleving: de samenleving opgevat als een 
gemeenschap van gemeenschappen. Maar 
gemeenschappen verliezen dat vermogen 
tot sociale binding en ordening door de op-
komst van individuele rechten die zich niets 
aantrekken van daaraan gekoppelde sociale 
verantwoordelijkheden. Gemeenschappen 
bestaan volgens Etzioni bij de gratie van 
gemeenschappelijke waarden, gericht op de 
verwezenlijking van de goede samenleving.

De afgelopen jaren manifesteert Etzioni 
zich daarnaast opnieuw met een thema dat 
hem zijn hele leven al heeft beziggehouden: 
het vraagstuk van vrede en veiligheid in 
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Rule. De invloed van Etzioni op Balkenende, 
met name op het door Balkenende in 2002 
geïnitieerde debat over waarden en normen, 
ging zelfs zo ver dat het vpro-tv-programma 
Tegenlicht eind 2004 een portret van Etzioni 
uitzond onder de titel ‘De waardenfluiste-
raar van Balkenende’.

* * *
Wie het werk van Etzioni bestudeert, wordt 
niet alleen getroffen door de omvang daar-
van, maar evenzeer door de verscheidenheid 
van terreinen en onderwerpen die aan de 
orde komen. Dat zou gemakkelijk de indruk 
kunnen wekken dat Etzioni in verschil-
lende fasen van zijn leven verschillende 
interesses heeft gevolgd, die niet altijd veel 
met elkaar te maken hebben. Die indruk 
zou zelfs versterkt kunnen worden door de 
schematische indeling van zijn geschriften 
in het voorgaande: van organisatiesociolo-
gie, via sociale theorie en economie, naar 
communitarisme en internationale betrek-
kingen. In werkelijkheid kenmerkt het werk 
van Etzioni zich echter door een opvallende 
mate van consistentie en continuïteit. Het 
overkoepelende thema in het gehele oeuvre 
van Etzioni, zoals ook door diverse commen-
tatoren is benadrukt, is de noodzaak van een 
duurzaam evenwicht van autonomie en orde 
in een samenleving, dat alleen maar kan 
bestaan bij de gratie van de morele betrok-
kenheid en innerlijke overtuiging van de 
leden van die samenleving. De inhoudelijke 
kracht van dat thema bepaalt de blijvende 
actualiteit van Etzioni.

Daarnaast blijft Etzioni haast per definitie 
actueel door zijn niet-aflatende ijver als pu-
blieke intellectueel. Hoe actueel moge blijken 
uit het boek dat Etzioni nog niet zo lang ge-
leden redigeerde onder de titel Public Intel-
lectuals (2006). En uit de bijdrage van Etzioni 
aan een symposium in het laatste nummer 
van PS: Political Science and Politics, het blad 
van de American Political Science Association 

In het voorgaande is al gewezen op hoe 
belangrijk dat samengaan van academicus 
en activist voor Etzioni van het begin af aan 
is geweest, en hoe hij zelf in zijn memoires 
zijn rol als publieke intellectueel omschrijft 
als zijn roeping. Maar wie oog heeft voor de 
ontwikkeling van Etzioni als denker, valt op 
hoe dat activistische perspectief vanaf zijn 
eerste publicaties eind jaren vijftig steeds 
sterker op de voorgrond is getreden in zijn 
academische werk. Zijn eerste stappen in 
de organisatiesociologie zijn nog duidelijk 
herkenbaar, ook wat stijl betreft, als beho-
rend tot en passend in de conventionele 

sociologie van die dagen, maar in de loop 
van de tijd maakt die conventie steeds meer 
plaats voor een geheel nieuwe, eigen aanpak 
waarin zowel de vorm als de inhoud van zijn 
werk wordt gekenmerkt door een symbiose 
van theorie en actie. Het duidelijkst wordt 
dit weerspiegeld in de rol die hij speelt als 
grondlegger en voorman van het nieuwe 
communitarisme.

Het is opmerkelijk hoeveel aandacht en 
bijval het gemeenschapsdenken van Etzioni 
wereldwijd heeft gekregen van vooraan-
staande politici. Zoals ook foto’s in zijn me-
moires getuigen, behoren tot die kring van 
politici onder anderen Bill en Hillary Clin-
ton, Al Gore, Barack Obama, Tony Blair en 
Helmut Kohl. In dat rijtje politieke Etzioni-
fans hoort zeker ook Jan Peter Balkenende 
thuis, zoals deze zelf bij herhaling heeft 
verklaard in interviews en zoals blijkt uit het 
voorwoord dat hij heeft geschreven voor de 
Nederlandse vertaling van The New Golden 

Zijn gemeenschapsdenken 
kreeg opmerkelijk veel 
aandacht van vooraanstaande 
politici
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De actualiteit van
Amitai Etzioni

public voice? Here, then, follow the lessons 
of fifty years of trying to speak in that voice, 
drawing on both my experiences and those 
of my colleagues.’

De tien lessen voor de beginnende pi die 
Etzioni vervolgens formuleert bestrijken 
een breed terrein, variërend van ‘Hoe meer 
impact je hebt, hoe lager je profiel moet zijn 
en hoe minder krediet je moet verwachten’ 
tot ‘Zorg eerst voor een vaste aanstelling aan 
je universiteit’. De lessen zijn niet zonder 
humor, maar ook niet zonder serieuze bood-
schap. Zij onderstrepen hoe belangrijk de 
rol van publieke intellectueel al die jaren 
voor Etzioni is geweest. En hoe betrokken hij 
is geweest, en nog steeds is, bij de actuali-
teit. Maar bovenal illustreren zij de actuali-
teit van Amitai Etzioni.

(oktober 2010). De eerste alinea van die bij-
drage is de moeite waard om in zijn geheel te 
citeren, ook vanwege de ironische ondertoon:

‘At least once a month, I receive an e-mail, 
phone call, or question from one of my col-
leagues – how do you get an op-ed into the 
New York Times? It seems that a great deal of 
my colleagues have at least one public intel-
lectual (PI) bone in their body that they are 
keen to display. They hold, often for good 
reason, that they have something to say 
that will serve the president, the American 
people, or even the world. Although I have 
no answer to the immediate question – it 
is easier to win a lottery than to get into the 
New York Times – I do have a few thoughts 
about the greater question: how can an aca-
demic, especially a political scientist, gain a 





Boeken
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‘Waarom toch?’ De aanloop naar de Nacht 
van Schmelzer in kaart gebracht

Peter van der Heiden & Alexander van Kessel (red.)
Rondom de Nacht van Schmelzer. De kabinetten-Marijnen, -Cals en 
-Zijlstra, 1963-1967

Boom | 2010| 614 pp. | ¤ 39.90 | isbn 9789461053626

door Jan Schinkelshoek 

De auteur is oud-lid van de Tweede Kamer 
voor het cda en voorzitter van de redactie van 
Christen Democratische Verkenningen.

‘Waarom toch? Waarom heeft Norbert het 
gedaan?’

Nog jaren na ‘de Nacht’ vroeg de weg-
gestemde minister-president Jo Cals zich in 
kleine kring hardop af wat kvp-fractievoor-
zitter Norbert Schmelzer had bewogen om 
in de vroege ochtend van 14 oktober 1966 een 
kabinetscrisis te veroorzaken.

Was het een ‘moord met voorbedachten 
rade’? Was het een uit de hand gelopen 
meningsverschil over financiële deugdelijk-
heid? Had de crisis te maken met een arro-
gant kabinet dat niet wenste te buigen voor 
een Kamermeerderheid? Werd een machts-
strijd binnen de kvp, de grootste partij in de 
Tweede Kamer, openlijk uitgevochten? Of 
was het de onbuigzaamheid van de PvdA, 
een partij die na enkele verkiezingsnederla-
gen op rij wel af wilde van het impopulaire 
kabinet-Cals/Vondeling?

Het zijn vragen die de gemoederen heel 
lang hebben beziggehouden. Zelfs tot op de 
dag van vandaag kom je binnen de christen-
democratie en de sociaaldemocratie mensen 
tegen die hartstochtelijk de ene of andere 
versie verdedigen.

Daarom is met meer dan gewone belang-
stelling uitgekeken naar het achtste deel uit 
de serie wetenschappelijke studies over de 
parlementaire geschiedenis van Nederland, 
het deel dat de periode tussen 1963 en 1967 
beschrijft. In de nazomer is dat boekwerk 
over de kabinetten-Marijnen, -Cals en -Zijl-
stra eindelijk verschenen: Rondom de Nacht 
van Schmelzer. Ik heb het vuistdikke boek 
met rode oortjes gelezen.

De Nacht van Schmelzer heeft voor mij al-
tijd bijna mythische trekken gehad. Van het 
begin af aan hebben die gebeurtenissen me 
gefascineerd. Als twaalfjarig jongetje heb ik 
in het najaar van 1966 een paar schoolschrift-
jes volgeplakt met krantenknipsels over wat 
zich aan het Binnenhof afspeelde.

Dat heb ik bijna ademloos teruggelezen. 
Onder de handen van Peter van der Heiden 
en Alexander van Kessel, onderzoekers bij 
het Centrum voor Parlementaire Geschiede-
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ging, liep vroeger of later tegen een muur. 
Het kostte de Amsterdamse burgemeester 
Van Hall de kop. Gezag was allesbehalve 
onomstreden, zoals zelfs het koningshuis 
merkte. Ook de Oranjes, min of meer on-
schendbaar geacht, kwamen in de vuurlinie. 
De opschudding over het huwelijk van prin-
ses Irene met prins Hugo de Bourbon Parma 
(1963) bleek een onschuldig voorproefje, wat 
prinses Beatrix en Claus von Amsberg al bij 
hun verloving merkten (1965).

Die veranderingen kregen ook het Bin-
nenhof in de greep, zoals de Nijmeegse stu-
die helder laat zien. De politiek zag zich ge-
confronteerd met nieuwe vragen; protesten 
en protestpartijen (Boer Koekoek) bereikten 
’s lands vergaderzaal. Politieke volkspartijen 
zoals kvp, arp en PvdA konden niet meer 
als vanzelf rekenen op de steun van een ach-
terban, goed georganiseerd in vakbonden, 
kerken en maatschappelijk middenveld. 
De Tweede Kamer, door de entree van de 
televisie letterlijk meer in de schijnwerper 
terechtgekomen, ging op zoek naar nieuwe 
werkwijzen. Ministers werden gedwongen 
tot publieke verantwoording. Waar een pers-
conferentie voor de rvd in 1963 nog iets was 
om geprefabriceerde, zelfbedachte vragen 
en antwoorden ten overstaan van journalis-
ten voor te lezen, meldde iemand als pre-
mier Cals zich na de val eigenstandig bij de 
kro-tv om zijn (emotionele) verhaal te doen.

Tegen de achtergrond van die maatschap-
pelijke veranderingen-in-hoog-tempo hield 
‘het Binnenhof ’ zich ogenschijnlijk goed 
staande. Er tekenden zich wel enkele haar-
scheurtjes af, zoals tijdens het touwtrekken 
over de toelating van nieuwe (commerciële) 
omroepen tot het Hilversumse bestel (1963). 
Alleen met ‘kennis van nu’ kan iedereen we-
ten dat het de voorboden waren van tumul-
tueuze politieke tijden, zoals in ‘1968’ aan 
het licht kwam. Maar die aanloop was voor 
Nederlandse begrippen toch wel bijzonder, 

nis in Nijmegen, is een kloeke studie ont-
staan, een studie die een goed, evenwichtig 
inzicht geeft in een van de turbulentste 
perioden aan het Binnenhof. Het is, geluk-
kig, meer dan een opsomming van Kamer-
debatten, moties en regeringsverklaringen. 
De studie schetst dat wat zich rondom de 
Hofvijver afspeelt tegen de achtergrond van 
wat Nederland in de eerste helft van de jaren 
zestig doormaakte.

* * *
De Nacht van Schmelzer markeert een po-
litieke waterscheiding, een van de momen-
ten waarna de geschiedenis anders is dan 
ervoor. Wat zich rondom die Nacht heeft 
afgespeeld, heeft een complete generatie 
beïnvloed.

Nederland zat rondom 1966 midden in 
een draaikolk. De jaren vijftig waren defini-
tief voorbij, nieuwe tijden kondigden zich 
aan. Dat verliep, zoals altijd, schoksgewijs. 
Gepaard als het ging met veel zoeken en tas-

ten, vallen en opstaan, schuren en schelden: 
rellen in Amsterdam, ‘losgeslagen journalis-
tiek’, provo’s en ander ‘langharig werkschuw 
tuig’, drugs en seks, een rookbom tijdens het 
huwelijk van de kroonprinses, demonstra-
ties tegen de oorlog in Vietnam.

Het ‘establishment’ – een term die in die 
jaren zestig werd uitgevonden: als scheld-
woord – wist niet wat het overkwam. In 
betrekkelijke eendracht had het Nederland 
na de oorlog ‘wederopgebouwd’. In een paar 
jaar tijd leken alle vanzelfsprekendheden 
van de pacificatiedemocratie minder van-
zelfsprekend.

Wie ‘regentesk’ op de oude voet door-

Wie ‘regentesk’ op de oude voet 
door ging, liep vroeger of later 
tegen een muur
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geerd’ kabinet (na de breuk met de vvd in 
1963), het laat de groeiende zorgen van met 
name de rechtervleugel van de kvp (en ook 
de arp) over de staatsfinanciën zien, het 
geeft een inkijkje bij de PvdA die na enkele 
verkiezingsnederlagen ‘linksaf ’ wil, het 
tekent het gebrek aan souplesse in het ka-
binet en het laat het Kamerdebat ontrollen, 
tot en met de aanvaarding van de motie-
Schmelzer.

Natuurlijk was een andere afloop moge-
lijk geweest. Maar op een gegeven moment 
meende Schmelzer geen andere keus meer 
te hebben: het kabinet was vaak en bijtijds 
gewaarschuwd, het gaf geen duimbreed toe, 
de rechtervleugel van de kvp dreigde met de 
oppositie mee te stemmen. Tweemaal eer-
der had Schmelzer zijn volle gewicht in de 
schaal moeten leggen om het kabinet-Cals/
Vondeling uit de wind te houden, de derde 
keer was scheepsrecht.

Op het Binnenhof was het wellicht ver-
klaarbaar, erbuiten niet. De Nacht veroor-
zaakte een schok. Voor het eerst had Neder-
land via de televisie een kabinet in de Kamer 
zien vallen. Het zag een aangeslagen minis-
ter-president, een aan de kant geschoven 
regeringspartij die zich te buiten ging aan 
verontwaardiging en een fractievoorzitter 
die eruitzag als een ‘gladde teckel met een 
vette kluif in zijn bek’ (Wim Kan). Het waren 
beelden die zich vastzetten in het geheugen.

Het is dankzij diezelfde beeldvorming 
dat de Nacht van Schmelzer de geschiedenis 
is ingegaan als een breukvlak in de verhou-
ding tussen christendemocraten en soci-
aaldemocraten. Ook dat blijkt een tikkeltje 
genuanceerder te liggen, zoals de Nijmeegse 
studie laat zien.

Aan de vanzelfsprekendheid waarmee 
‘rooms-rood’ zich gezamenlijk aan de we-
deropbouw van Nederland zette, was in 1958 
– bij het einde van het laatste kabinet onder 
aanvoering van Willem Drees – al een einde 

bijzonderder dan op het eerste gezicht uit de 
studie van het Centrum voor Parlementaire 
Geschiedenis valt op te maken. Dat doet wel 
erg nuchter over die jaren, bijna schouder-
ophalend af en toe.

Dat Nederland in een kabinetsperiode 
(1963-1967) drie kabinetten versleet, is meer 
dan een willekeurige onrustige periode. Je 
kunt er ook uit aflezen dat de politiek het 
moeilijker had. Dankzij de toegenomen wel-
vaart waren met name jongeren mondiger 
geworden, de verwachtingen namen toe, de 
druk op ‘Den Haag’ werd groter, de verzui-
ling begon af te brokkelen, de tegenstellin-
gen, ook binnen partijen, werden groter. Een 
nieuwe generatie politieke leiders – grote 
naoorlogse mannen als Romme, Oud, Drees 

waren met pensioen – had moeite zich in die 
omstandigheden te laten gelden. Toen ook 
nog eens de kosten van die opgetuigde ver-
zorgingsstaat uit de hand dreigden te lopen, 
waren de poppen aan het dansen.

Dat verklaart de Nacht van Schmelzer 
veel beter dan de opgewonden politieke 
retoriek die nog lang na 1966 nagalmde. Het 
was het kristallisatiepunt van politieke en 
parlementaire spanningen die zich onder de 
oppervlakte aan het opbouwen waren.

* * *
Het was – dat maakt de Nijmeegse studie wel 
duidelijk – geen ‘moord met voorbedachten 
rade’. Van die beschuldiging, afkomstig van 
de weggestuurde minister van Financiën 
Anne Vondeling (PvdA), blijft na al die jaren 
weinig over.

Stapje voor stapje ontrolt zich het drama. 
Het begint met het optreden van een ‘onbe-

De Nacht van Schmelzer 
was geen ‘moord met 
voorbedachten rade’



179

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

Jan Schinkelshoek bespreekt 
Rondom de Nacht van Schmelzer

b

o

e

k

e

n

gekomen. Er zijn toen zulke ‘diepe wonden’ 
geslagen, verergerd door de slordige ma-
nier waarop de PvdA zich in 1965 behandeld 
voelde door de kvp, dat de Nacht eigenlijk 
niet meer dan een bevestiging van de grote 
afstand was.

De Nacht van Schmelzer lijkt, achterom-
kijkend, zo onvermijdelijk dat het eerder 
verbazingwekkend is dat oud-premier Cals 
zich zo lang het ‘waarom’ is blijven afvragen.

* * *
PS ‘Waarom toch? Waarom toch heeft Wou-
ter het gedaan?’ Met nog meer belangstel-
ling zie ik uit naar het zoveelste deel uit de 
serie studies naar naoorlogse kabinetten – 
dat over het kabinet-Balkenende iv.
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De zesdaagse oorlog

Rien Fraanje & Jouke de Vries
Gepland toeval. Hoe Balkenende in het cda aan de macht kwam

Uitgeverij Bert Bakker | 2010 | 156 pp. | ¤ 14,95 | isbn 9789035135734

door Peter Bootsma 

De auteur werkt bij het Montesquieu Insti-
tuut aan een onderzoek naar coalitievorming 
in vergelijkend perspectief. Hij publiceerde 
diverse boeken over de Nederlandse politieke 
geschiedenis, waaronder de biografie van 
Dries van Agt.

Het is heel gemakkelijk om Gepland toeval 
van Rien Fraanje en Jouke de Vries in één 
adem uit te lezen: het leest als een spannend 
jongensboek, en toch wordt het nergens 
oppervlakkig. Centraal staat de ‘zesdaagse 
oorlog’ van 27 september tot en met 2 okto-
ber 2001, toen Jan Peter Balkenende in één 
klap fractievoorzitter en lijsttrekker van het 
cda werd. Wie de politiek niet van dag tot 
dag volgt, zal verbijsterd zijn dat de machts-
wisseling er zo aan toe ging. Maar zelfs voor 
echte Binnenhofwatchers is de kans groot 
dat zij na lezing van het boek zullen ver-
zuchten: ‘Ik wist niet dat het zo erg was.’

Het boek is de meest nauwgezette recon-
structie van die dagen tot nu toe. De eerste 
vijftig pagina’s gaan over de aanloop naar 
die 27e september 2001. Dat Balkenende in 
dat deel van het verhaal amper een rol speelt, 

is tekenend voor diens komeetachtige op-
komst daarna. De hoofdrolspelers in dit 
gedeelte van het boek zijn fractievoorzitter 
en dan nog beoogd lijsttrekker Jaap de Hoop 
Scheffer, en partijvoorzitter Marnix van Rij. 
Omdat we weten hoe het afloopt tussen die 
twee, bezorgt het de lezer rode oortjes als 
hij verneemt hoe het Jaap de Hoop Scheffer 
zelf was die Van Rij in 1998 binnenhaalde: 
die leek hem geschikter dan de andere kan-
didaat: Pieter van Geel (toen ook al). Paars 
raakt wat uitgeregeerd, en Van Rij brengt 
weer wat leven in het cda, al vertaalt zich dat 
niet in de peilingen. Hij reist stad en land 
af om de bezieling weer terug te brengen, 
maar in zijn enthousiasme wordt niet De 
Hoop Scheffer maar Van Rij degene met de 
vernieuwende ideeën in de partij op velerlei 
vlak: het cda moet zich openstellen voor 
andere religies, het cda moet keuzes maken 
en verzoenen tegelijk, de aandacht naar zich 
toe trekken in het euthanasiedebat, en ook 
weer niet te hard met Paars afrekenen, want 
dat heeft in economisch opzicht de wind 
mee. De vaderlandse pers krijgt door dat ze 
voor frisse geluiden niet bij De Hoop Schef-
fer moeten zijn, maar bij Van Rij. Vanaf dat 
moment kan het eigenlijk niet meer goedko-
men tussen die twee.
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die gelegenheid dat leden van het Dagelijks 
Bestuur De Hoop Scheffer ermee willen 
confronteren dat Van Rij wel lijsttrekker wil 
worden, terwijl Van Rij besloten heeft op de 
gang te wachten en door het raampje in de 
deur toekijkt: de non-verbale reacties van De 
Hoop Scheffer spreken boekdelen. Dat poli-
tiek veel vaker een kwestie is van menselijke 

tekortkomingen en (ongepland) toeval dan 
van complotten, blijkt ook uit Ab Klinks hei-
lige voornemen om tijdens de crisisdagen 
in een optreden bij Buitenhof de naam van 
Balkenende én Van Geel te noemen. Tegen de 
tijd dat hij Van Geel wil noemen is het woord 
hem alweer ontnomen… De avond daarvoor 
heeft Ferry Mingelen er nog per ongeluk aan 
meegeholpen dat Jan Peter Balkenende op 
het schild getild wordt. Balkenende spreekt 
de verslaggever namelijk niet tegen als deze 
oppert: ‘Nu moet jij het dus gaan doen.’ 
Klinkt denkt dan nog dat het een grapje is, 
maar wordt aan het twijfelen gebracht door-
dat Balkenende veelbetekend zwijgt. Zo gaat 
dat dus in politieke crisissituaties.

Overigens gaat het niet alleen dan zo, 
en lijkt politiek bedrijven best veel op per-
manent crisismanagement: we leren dat de 
fractie en het partijbureau een jaar voor de 
verkiezingen van 2002 elk een eigen cam-
pagneplan maakten, zonder elkaar daarin 
te kennen. Kennelijk was dat toen al onver-
mijdelijk, en konden de leiders van beide 
gremia dat toen al niet voorkomen.

Het psychologisch drama, dat beide 
hoofdrolspelers gek gemaakt moet hebben 

* * *
Of toch wel? In deze zesdaagse oorlog komt 
de strijd tussen de twee heren tot een onge-
kende climax. Van Rij is meer dan twee jaar 
De Hoop Scheffer blijven verdedigen, maar 
de auteurs beschrijven op geloofwaardige 
wijze hoe zijn agenda geleidelijk opschuift 
in de richting van zijn eigen ambities: hij 
gaat, aangeblazen door het cda-bestuur, 
denken dat hij De Hoop Scheffer het beste 
kan helpen door op de lijst te gaan staan 
voor de Tweede Kamerverkiezingen van 
15 mei 2002. Daarmee begaat hij een grote 
fout, omdat De Hoop Scheffer zich daar niet 
mee geholpen voelt, maar juist erdoor be-
dreigd. Ook De Hoop Scheffer maakt fouten, 
bijvoorbeeld door in het dagelijks bestuur 
alvast aan te kondigen dat hij na de verkie-
zingen nog maximaal anderhalf jaar blijft. 
Zo openlijk over je eigen opvolging specule-
ren is niet gezond voor welke politiek leider 
dan ook. De vraag of De Hoop Scheffer dan 
eigenlijk überhaupt wel lijsttrekker moet 
worden, komt daardoor onvermijdelijk op 
hem af. Hij krijgt de indruk dat Van Rij op 
zijn positie uit is, en die weet dat niet geloof-
waardig te weerleggen. Dan begint de maca-
bere dans om de macht, zoals de auteurs het 
noemen, pas echt.

Van Rij gaat deze strijd, zij het wat aarze-
lend, aan, omdat hij – zo melden de auteurs 
in een tussenzinnetje – in de fractie geen 
alternatief ziet. Van Rij onderschat daarmee 
schromelijk de betekenis van Balkenende 
voor de fractie, maar hij zal niet de enige 
geweest zijn: het is moeilijk te geloven, maar 
een week voor zijn uitverkiezing tot fractie-
voorzitter en meteen daarop tot lijsttrekker, 
was Balkenende echt nog een tamelijk onbe-
kend Kamerlid.

Fraanje en De Vries zoomen vanaf dit 
moment zo sterk op de gebeurtenissen in 
dat de lezer zich gaat verbazen over de de-
tails die de auteurs presenteren. Zoals bij 

Ferry Mingelen heeft er per 
ongeluk aan meegeholpen 
dat Balkenende op het schild 
getild wordt
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te krijgen’. De paradox is natuurlijk dat 
Balkenende daarmee zijn eigen ondergang 
inluidde, door zich kort na de val van zijn 
vierde kabinet meteen weer tot lijsttrekker 
te laten benoemen.

Meer in den brede wordt er in de epiloog 
heel kort melding van gemaakt dat in het 
tijdperk-Balkenende in het cda loyaliteit 
de meest gewaardeerde eigenschap werd, 
wat er – vooral in het kabinet Balkenende 
iv – in resulteerde dat hij zijn partij ‘leeg-
plukte’. Het resultaat is tot op de huidige 
dag zichtbaar: Van Bijsterveldt schermde als 
partijvoorzitter vijf jaar lang interne kritiek 
af voor Balkenende; Jan Kees de Jager werd 
ook in 2001 al beloond doordat hij als enige 
partijbestuurslid mocht blijven na de zes 
tumultueuze crisisdagen; Maxime Verhagen 
mocht fractievoorzitter en later minister 
worden.

* * *
De vraag wat het zegt over een leider dat hij 
loyaliteit beloont, en geen dwarsdenkers om 
zich heen verzamelt, wordt niet beantwoord. 
Daarvoor moet er misschien ook eerst meer 

tijd over de era-Balkenende heen gaan.
Ook met deze slechts zijdelingse ver-

melding van de voor het cda dramatische 
gebeurtenissen van 2010, maakt het boek 
helaas echter wel de indruk in grote haast 
geschreven te zijn. Het is onbegrijpelijk dat 
er niet wat meer tijd gestoken is in het cor-
rect nalopen van de feiten; dat hoort in zo’n 
boek, en het leidt tot te veel fouten die waar-
schijnlijk vermeden hadden kunnen worden 
als er wat secuurder gewerkt was door er wat 
meer tijd voor te nemen.

in deze zesdaagse oorlog, is af en toe nauwe-
lijks nog voorstelbaar. Kent u die mop van de 
deal tussen De Hoop Scheffer en Van Rij dat 
de eerste lijsttrekker wordt en de laatste op 
plek vier of vijf komt? Precies, die deal ging 
niet door. Maar waarom niet? Omdat beiden 
de deal niet als eerste naar buiten durfden te 
brengen of te bevestigen.

* * *
De machinaties waarmee vervolgens beiden 
geen lijsttrekker worden, maar Jan Peter 
Balkenende wel (en Pieter van Geel weer 
achter het net vist) zijn verplichte kost voor 
iedere cda-watcher. De huidige minister 
van Defensie, Hans Hillen, stelt in het boek 
dat dit ‘vanuit democratisch oogpunt alle-
maal weinig fraai’ was, maar dat het ‘vanuit 
machiavellistisch standpunt smullen’ was. 
Dat trekje van het cda blijft meestal goed 
verscholen, maar komt in dit boek meedo-
genloos aan het licht. Partijvoorlichter Joep 
Mourits kan erover meepraten: ‘Tijdens de 
crisis merkte ik hoe belangrijk het is als je 
kunt terugvallen op allerlei netwerken bin-
nen het cda.’ Dat kon hij niet, met als resul-
taat dat hij nog steeds met onbegrip vertelt 
dat hij, omdat hij werd gezien als behorend 
tot het kamp-Van Rij, drie maanden lang 
ongevaarlijk internetstatistiekjes mocht 
analyseren. Hij werd het slachtoffer van de 
strijd tussen fractie en partij.

De epiloog van het boek leert de inte-
ressante les dat fractie en partij elkaar in 
evenwicht moeten houden. De parallellen 
die getrokken worden tussen 2001 en 2010 
zijn wat kort door de bocht, maar dat in 
beide jaren bleek dat in het cda ‘loyaliteit 
de hoogste waarde heeft’, is wel een eyeope-
ner. De vele verschillen worden echter niet 
uitgewerkt. Zo zag De Hoop Scheffer best in 
dat Van Rij een sterke partijvoorzitter zou 
zijn, maar dacht hij die ook nodig te hebben. 
Balkenende haalde juist Peter van Heeswijk 
binnen omdat hij daarvan ‘geen last dacht 

Onbegrijpelijk dat er niet wat 
meer tijd gestoken is in het 
correct nalopen van de feiten
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eens betrapt De Hoop Scheffer haar vlak na 
de aankondiging van zijn aftreden wanneer 
zij telefonisch de belangen van de F.C. Maria 
van der Hoeven Vooruit aan het dienen is, 
dan weer is het sluw en niet gewoon attent 
van haar om Balkenende te willen feliciteren 
bij zijn definitieve uitverkiezing tot lijsttrek-
ker. Met haar is echter niet gesproken en ze 
heeft ook geen gesprek geweigerd, blijkens 
de verantwoording achterin, zodat de lezer 
ook niet aan de weet komt of er ook een an-
dere kant van deze gebeurtenissen bestaat.

Resteert de vraag of de uitkomst van de 
zesdaagse oorlog (Balkenende als fractie-
voorzitter en lijsttrekker) nu echt ‘gepland 
toeval’ was. Hillen ontkent het: die bezag 
‘geamuseerd’ dat Balkenende deed alsof het 
hem ook maar overkwam en niet verwacht 
had dat hij na fractievoorzitter ook meteen 
lijsttrekker zou worden. Als dat waar is, is 
Balkenende daar gespeeld naïef geweest. Of 
was hij toch slim genoeg om eerst zijn kans 
af te wachten met het terugtreden van De 
Hoop Scheffer, en daarna genadeloos toe 
te slaan? Het boek schetst eerder het beeld 
van een afwachtende en verzoenende Balke-
nende dan van een man die op beslissende 
momenten het heft in handen neemt om zijn 
invloed te doen gelden. Om te weten wie de 
echte Balkenende is, zullen we nog wel even 
moeten wachten. Naar zijn biografie kijk ik 
nu al reikhalzend uit.

Dat begint al op de eerste bladzijde, waar 
de auteurs Enneüs Heerma in 1995 fractie-
voorzitter laten worden (een jaar te laat), 
of daar waar zij op pagina 99 Roermond 
situeren in Noord-Limburg (in werkelijk-
heid in het midden van die provincie). En als 
Balkenende echt ‘in de avonduren (…) lid van 
de gemeenteraad van Amstelveen’ was, zoals 
op pagina 35 wordt beweerd, zou dat beteke-
nen dat hij aan het eind van elke avond zijn 
raadslidmaatschap opgezegd zou hebben 
om dat aan het begin van de volgende avond 
weer op te pakken.

Echt bedenkelijk wordt het waar geen 
sprake meer is van slordigheid maar 
domweg van fouten. Zo stellen de auteurs 
op pagina 19 doodleuk dat bij de Tweede 
Kamerverkiezingen van 1994 de hoogste 
nieuwkomer op de lijst ‘ergens achter in 
de dertig stond’. In werkelijkheid was dat 
Agnes van Ardenne op plek 20, maar ook 
de plekken van Nancy Dankers (27) en Alis 
Koekkoek (33) worden dan vergeten. Het 
wordt ronduit onbegrijpelijk voor wie zich 
realiseert dat aan de auteurs kennelijk ook 
de intrede in de Tweede Kamer van de hui-
dig politiek leider, Maxime Verhagen (32), 
ontgaan is.

Ook hoogst kwestieus is soms het bron-
nengebruik van de auteurs. Zij hebben ken-
nelijk iets tegen Maria van der Hoeven, want 
die moet het keer op keer ontgelden. Nu 
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De samenleving weer centraal

Phillip Blond
Red Tory. How Left and Right have broken Britain and how we can fix it

Faber and Faber Limited | 2010 | 309 pp. |¤ 15,99 | isbn 9780571251674 (paperback)

door Raymond Gradus 

De auteur is directeur van het Wetenschappe-
lijk Instituut voor het cda.

Sommige boeken blijf je lezen. Je gaat te-
rugbladeren, je leest zelfs de voetnoten en 
je gaat de bronnen napluizen. Red Tory van 
Phillip Blond is zo’n boek. Als oprichter 
van de denktank ResPublica is hij betrok-
ken bij de politieke strategie van Camerons 
conservatieve partij en dus van beleid dat 
op dit moment geïmplementeerd wordt in 
het Verenigd Koninkrijk. Belangrijker zijn 
echter zijn overdenkingen over het maat-
schappelijke en politieke krachtenveld in 
het vk. De belangrijkste boodschap uit dit 
boek is dat de Britse samenleving aan zware 
erosie onderhevig is en dat alleen een alles-
omvattende strategie om de samenleving 
weer centraal te stellen het land hieruit kan 
helpen. Opmerkelijk is dat Blond scherp af-
stand neemt van met name het economisch 
beleid van Margaret Thatcher. Hij toont 
gedocumenteerd aan dat alleen de ‘happy 
few’ in het zuiden van Engeland hiervan 
geprofiteerd hebben. Hem staat een beleid 
voor ogen dat ook de middenklasse en in het 
bijzonder gezinnen als ‘backbone’ van de 

samenleving laat profiteren van de welvaart. 
Voor zijn gedachtevorming grijpt hij terug 
op het einde van de achttiende eeuw, toen 
tory’s zoals Disraeli en Lord Randolph Chur-
chill, de vader van oorlogspremier Winston, 
pleitte voor een gematigde conservatieve 
politiek. Ook zij zochten in een door de klas-
senstrijd verdeelde Engelse samenleving 
de verbinding met de middenklasse. Naar 
Blonds mening staan we op dit moment op-
nieuw voor een dergelijk cruciaal kruispunt.

* * *
Hoofdstuk 1 start met de financiële crisis, die 
het vk in hevige vorm heeft geteisterd. Nog 
voordat in september 2008 het Amerikaanse 
Lehman Brothers omviel, was het de Britse 
bank Northern Rock die in februari 2008 
gered moest worden. Inmiddels is het Britse 
begrotingstekort gestegen tot een onge-
kende hoogte van 13,0% bbp in 2009 en zal de 
schuldquote de komende jaren de 100% bbp 
gaan naderen. Deze crisis staat echter niet 
op zichzelf, zoals Blond aangeeft. Hij pre-
senteert vervolgens in de hoofdstukken 2 en 
3 de democratische crisis en de sociale crisis. 
Opmerkelijk is dat hij amper ingaat op de 
ecologische crisis, die een sterke samen-
hang heeft met de financiële crisis, zoals 
bijvoorbeeld Bovenberg en Wijffels hebben 
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opa’s, oma’s en ook ooms en tantes spelen 
in een familie en daarmee in het overbren-
gen van normen en waarden. In een recent 
rapport van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het cda over het gezin hebben deze 
bredere familieverbanden dan ook terecht 
de nodige aandacht gekregen.

In de twee daaropvolgende hoofdstukken 
staat het naoorlogse Britse beleid centraal, 
met de veelzeggende titels: ‘The errors of 
the Right’ en ‘The errors of the Left’. Hij be-
schrijft de pacificatie van de middenklasse in 
de naoorlogse Tory- en in Labour-regeringen, 
met een belangrijk omslagpunt in de jaren 
zestig, toen de Labour-regering zich in toe-
nemende mate vervreemdde van de midden-
klasse. In dat gat wist Margaret Thatcher op 
een vakkundige manier te springen met haar 
no-nonsensebeleid van deregulering, priva-
tisering en marktwerking. Deregulering van 
met name financiële markten zou zorgen 
voor een voorspoedige economische groei, 
was de filosofie van de ‘Iron Lady’. Ondanks 
de vaak geponeerde stelling dat dit econo-
misch succesvolle jaren waren, plaatst Blond 
hier de nodige vraagtekens bij. De reële loon-
groei was zeer gematigd in die periode, en de 
wisselkoers werd gebruikt om de structurele 
problemen weg te masseren. Vervolgens ging 
Blair op dit ingeslagen pad door. Zijn agenda 
van een betere publieke sector wordt gefi-
nancierd door ‘the City’ met een ongekende 
accumulatie van schulden en vermogens-
titels. Ook nu was het weer het beleid van 
de Britse centrale bank dat de plooien glad-
streek met haar rente- en geldpolitiek. Dat 
had als gevolg dat de Britse huizenprijzen 
met name in het welvarende zuiden tot onge-
kende hoogte stegen. Door de rente te laten 
stijgen kon ook de inflatie onder controle 
worden gehouden, totdat in 2008 de onder-
liggende inflatie – vooral door de sterke stij-
ging van de energieprijzen – eenvoudigweg 
niet meer onder controle was te houden. De 

betoogd in Voorbij de crisis, het winternum-
mer van Christen Democratische Verkennin-
gen uit 2009. Daarmee had Blond kunnen 
aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van 
Cameron, dat eerder in zijn Green Deal uit-
een werd gezet.

Interessant is zijn hoofdstuk over de de-
mocratische crisis, waar Blond aangeeft dat 
de Britse politiek zich in een ernstige legiti-
miteitscrisis bevindt. Het zou te eenvoudig 
zijn om dat alleen af te doen door te wijzen 

op het districtenstelselsysteem, dat aldaar 
wordt gehanteerd. Veel van wat Blond naar 
voren brengt is zeer herkenbaar. Hij consta-
teert dat slechts een handvol beroepspolitici 
de dienst uitmaakt en dat van een actieve 
burgerparticipatie geen sprake meer is.

Het angstaanjagendst is echter zonder 
enige twijfel het hoofdstuk dat de sociale 
crisis beschrijft. Blond geeft hier met het no-
dige gevoel voor understatement aan dat de 
Britse familieverbanden en ook andere vor-
men van sociaal kapitaal aan ernstig verval 
onderhevig zijn. Het aantal huwelijken is op 
het laagste niveau sinds men in 1862 met de 
meting begon. Het aantal buitenechtelijke 
kinderen en het aantal eenoudergezinnen is 
exponentieel gestegen. Zo steeg het aantal 
kinderen dat in eenoudergezinnen opgroeit 
van 8% in 1972 naar 24% in 2006. Interessant 
is ook zijn opmerking over de bredere fami-
lieverbanden, die misschien nog wel meer 
zijn gedesintegreerd. We mogen inderdaad 
niet onderschatten welke belangrijke rol 

Blond constateert dat slechts 
een handvol beroepspolitici 
de dienst uitmaakt en dat van 
actieve burgerparticipatie geen 
sprake meer is



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2010

186

Raymond Gradus bespreekt 
Red Tory

b

o

e

k

e

n

overheid als de hoeder van de markt, maar 
de samenleving zelf. Hij ziet tal van inspire-
rende voorbeelden. Consumenten worden 
immers steeds gevoeliger voor de invloed 
van hun portemonnee op een betere wereld. 
Als voorbeelden noemt hij het onderscheid 
tussen goed en fout hout, tussen ‘fair trade’ 
en gewoon, en ook het winkelen bij een 
lokale retailer om daarmee een verfijnd en 
voor ouderen toegankelijk netwerk overeind 
te houden. Ook voorschriften zouden via 
zelfregulering tot stand moeten komen. On-
miskenbaar wordt de drempel voor gerichte 
consumentenacties steeds lager, toch klinkt 
het allemaal wel erg idealistisch. De tegen-
krachten van het grote geld zijn immers 
omvangrijk, zo geeft ook het verdwijnen 
van kleine buurtwinkels aan. In mijn optiek 
kan de overheid de morele markt uitstekend 
ondersteunen. Regels en voorlichtings-
campagnes zullen ook een prima rol spelen 
om een gewenste omslag in mentaliteit te 
ondersteunen. Regels zoals het rookverbod, 
een adequate winkeltijdenwet en een voor-
lichtingscampagne voor elektrisch vervoer 
kunnen gezond leven, kleine winkels en 
groen rijden uitstekend ondersteunen. Dit 
neemt uiteraard niet weg dat persoonlijke 
verantwoordelijkheid de crux is om de weg 
omhoog te pakken te krijgen. Interessant 
is zijn voorstel voor een ‘civic enterprise’, 
of in het Nederlands een maatschappelijke 
onderneming. Anders dan onze legalistische 
benadering kiest hij het uitgangspunt van 
betrokkenheid en beloning om een maat-
schappelijke onderneming te definiëren. 
Door de betrokkenen een stem te geven in de 
onderneming en cliënten een stem te geven 
in de beloning omschrijft hij dit begrip. 
Uiteraard verdient dit concept nog nadere 
uitwerking, maar het is de moeite waard om 
zijn gedachten te betrekken bij het vastgelo-
pen debat over de maatschappelijke onder-
neming in Nederland.

rest van het verhaal is bekend. Geldschieters 
en consumenten verloren hun vertrouwen 
in financiële instellingen en een ongekende 
economische crisis was het gevolg.

In hoofdstuk 6 wordt een filosofisch uit-
stapje gemaakt. Blond laat zien als docent 
filosofie goed ingevoerd te zijn in de bron-
nen van het liberalisme. Hij geeft aan dat het 
tot nu toe geïmplementeerde liberalisme te 
veel uitgaat van een nihilistische benadering 
en te weinig rekening houdt met de joods-
christelijke traditie waarin onze westerse 
samenleving haar oorsprong vindt. Hij roept 
op om de vrijheden die onmiskenbaar tot de 
verworvenheden van het moderne libera-
lisme behoren, wel in samenhang te bezien 
met de verantwoordelijkheid en herstel van 
normen en waarden. Aansprekend, maar dit 
roept wel de vraag op welke wijze hij dit wil 
bewerkstelligen. Dat vormt de kern van de 
rest van het boek.

In de hoofdstukken 7 tot en met 10 wordt 
deze visie nader uitgewerkt. Hij begint 
met de restauratie van de ethiek en burger-
schap. In zijn visie is de samenleving geen 
los zand, maar maken mensen deel uit van 
gemeenschappen, zoals gezinnen, scholen 
en verenigingen. Dat zijn de leerscholen 
voor burgerschap: gelegenheden om je ver-
antwoordelijkheid waar te maken. En die rol 
wordt in toenemende mate miskend. Het is 
dus van belang deze rol opnieuw te bena-
drukken. Met name het onderwijs verdient 
daarbij aandacht. Door een overmatige bu-
reaucratie, te veel aandacht voor sturing van 
bovenaf en te weinig ruimte voor de profes-
sional is de ziel uit het onderwijs gehaald. 
Opmerkelijk is ook zijn stevige pleidooi voor 
pluriformiteit, ouderbetrokkenheid en pri-
vaat onderwijs – zaken die ons als christen-
democraten moeten aanspreken.

* * *
Ook aansprekend is het hoofdstuk over de 
morele markt. Blond ziet niet zozeer de 
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dachten de overheid als een onderneming te 
kunnen behandelen met doelen, meetbare 
prestaties en instructies.

* * *
Uiteraard ga je je na het lezen van een derge-
lijk boek afvragen wat dit betekent voor de 
Nederlandse situatie en in hoeverre Blonds 
strategie de christendemocratie kan verste-
vigen. Als geen andere politieke partij stellen 
wij immers de samenleving centraal. Uiter-
aard is de Nederlandse situatie anders. Onze 
werkloosheid en ons begrotingstekort zijn 
minder hoog en misschien zijn we nog niet 
zo ver in het afkalven van de familieverban-
den. Ook hebben we ons onderwijs met name 
door het bijzonder onderwijs anders inge-
richt. Toch moet veel van Blonds maatschap-
pijvisie, het transcendentale mensbeeld dat 
hij hanteert, en zijn voorstellen voor ons 
herkenbaar zijn. Gezins- en duurzaamheids-
beleid, normen en waarden en sociaal onder-
nemerschap zijn waardevolle elementen, die 
de komende jaren verder verstevigd moeten 
worden. Behalve voor de middellange ter-
mijn vraagt zijn boek ook serieuze overden-
king van een aantal recente voornemens uit 
het recente regeerakkoord van cda en vvd. 
In mijn optiek kunnen met name vraagte-
kens geplaatst bij onderdelen van het huidige 
onderwijs- en zorgbeleid. Al het gejubel over 
het voorgenomen ouderenbeleid ten spijt, 
wil ik de vraag stellen waarom we er niet voor 
kiezen om over te gaan tot een vouchersy-
steem in de awbz, waardoor ouderen echt een 
stem hebben in plaats van vast te lopen in bu-
reaucratische systemen. Tevens verdient het 
voornemen om te komen tot verplichte leer-
lingvolgsystemen met uniforme toetsen in 
het primaire en secundaire onderwijs nadere 
overdenking. De Britse praktijk geeft aan 
dat dit niet zal werken als we de leraar niet 
centraal stellen. Ik mag hopen dat dit boek tot 
een dergelijk debat zal leiden, en dat het de 
samenleving echt centraal zal stellen.

Het meest innovatief is Blond in mijn op-
tiek als hij in het daaropvolgende hoofdstuk 
spreekt over het productief aanwenden van 
activa. Terecht vraagt hij zich af waarom de 
overheid haar geld, in plaats van het weg 
te brengen naar een IJslandse bank, niet 
sociaal laat renderen. Hij doet daartoe ver-
schillende voorstellen. Zo wil hij de lokale 
economie versterken door kapitaal te trans-
formeren van de staat naar lokale overheden. 
Ze moeten dit geld in ontwikkelingsfondsen 
onderbrengen, waarvan kleine onderne-
mingen, werkgelegenheidsprojecten en 
lokale initiatieven kunnen profiteren. Ook 
zou de lokale gemeenschap de mogelijk-
heid worden geboden om de postkantoren 
verder te exploiteren en om daarmee een 
lokale ontmoetingsplaats te creëren. Met de 
wetenschap van vandaag de dag kan men 
zich afvragen hoe deze voorstellen zich 
verhouden tot de voorstellen van Chancel-
lor Osborne, die sommige lokale budgetten 
met meer dan zestig procent gaat korten. Dit 
brengt het weekblad The Economist, op 23 
oktober jongstleden, in zijn analyse van de 
Britse bezuinigingsplannen tot de volgende 
slotsom: ‘The government needs a bolder 
redesign of British state’.

Tot slot ontvouwt hij dan zijn visie op 
de staat. Zijn visie wijkt af van de gangbare 
discussie over de staat. Hij ziet de staat niet 
als iets verhevens maar als een ondersteuner 
van de samenleving. Anders dan nu wil hij 
staat, civil society en ondernemingen weer 
tot bondgenoten maken. Dit betekent in zijn 
ogen dat de staat een aanzienlijke stap terug 
zal moeten zetten om daarmee ruimte te ge-
ven aan de samenleving en ondernemingen. 
Pas dan zal die verantwoordelijkheid tot 
ontplooiing komen. En in de publieke sector 
moet de verantwoordelijkheid weer terug 
naar de onderwijzers, verpleegkundigen en 
gemeenteambtenaren. Hij neemt afscheid 
van het New Public Management, waarin we 
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Ik hoorde je fonkelen in mijn slokdarm
Vanmorgen, wedersamen

Verenigd, wij, een mooi dier
Het mooie dier, met al je

Prachtige, verboden proteïnen
Voor het lied van mijzelf

Ik die niet besta
Buiten het bereik van je stralen

Eet jou, vingers likkend, op
En at, door en door spijsvertering

Verscheurde en verhakkelde je met mijn scherpe
Naakte, eenzame hoektanden

De vlijmende wijsheid van orka’s
De wrede trouw van korenbloemen

Jij die mij leven geeft, en maar leven geeft
Bloedzwart, klein en geaderd, koolwitje

door Jan Lauwereyns

Jan Lauwereyns (1969) doceert neurowetenschap aan de Universiteit van Kyushu in 
Fukuoka, Japan. Hij schreef een tiental boeken, waaronder de roman Monkey busi-
ness, het essay Splash en een reeks onderling erg verscheiden dichtbundels. In 2010 
publiceerde The mit Press zijn wetenschappelijke werk The anatomy of bias. Hij 
schrijft het Gedichtendagessay 2011 onder de titel ‘De smaak van het geluid van het 
hart’. Ook in 2011 verschijnt zijn nieuwe dichtbundel Hemelsblauw. Lauwereyns is 
kernredacteur van dw b en vaste medewerker van Parmentier.
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