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Ons	buurland	België	maakt	de grootste crisis door in zijn inmiddels 
178-jarige bestaan. Dreigt het land uiteen te vallen — wat hier in Nederland 
soms met een zeker welgevallen wordt gehoopt — nu Vlamingen en Frans-
taligen het maar niet eens kunnen worden over een nieuwe staatshervor-
ming? Nadere analyse in dit nummer zal uitwijzen dat de kans daarop, 
zeker op korte termijn, niet erg groot is. 

De Nederlandse wensdroom maakt ook indirect duidelijk dat funda-
mentele kennis over de Belgische samenlevingsstructuur hier ontbreekt. 
Dit manco staat in schril contrast met de wijze waarop men in Nederland 
zich oriënteert en positie kiest in probleemgebieden elders in de wereld. 
België, en niet minder Vlaanderen, waarmee wij een gemeenschappelijke 
taal en geschiedenis delen, blijkt echter voor de meeste Nederlanders een 

blinde vlek te zijn. Ten onrechte, want de steeds verdergaande 
opdeling van België heeft onvermijdelijk ook gevolgen voor 

ons land. 
De redactie van Christen Democratische Verken-

ningen besloot daarom afgelopen jaar een speciaal 
nummer te wijden aan de samenlevingsproblema-
tiek in België en haar consequenties. Dit laatste 
mede met het oog op de op stapel staande her-
ziening van het Beneluxverdrag en de recente 
Strategienota Nederland van de Vlaamse Regering 

waarin zij nadrukkelijk voorrang geeft aan een 
veelomvattende samenwerking met Nederland. 

Deze nota is gepubliceerd in 200� en dit voorjaar 
geactualiseerd, maar heeft van officiële Nederlandse 

zijde nog geen reactie uitgelokt.
Om de kansen op nieuwe verhoudingen tussen België en 

Nederland inzichtelijk te maken, gaan we eerst uitvoerig in op wat 
in België steevast de communautaire problematiek wordt genoemd. Niet 
eerder is dit veelomvattende vraagstuk in een Nederlandse publicatie 
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waarschijnlijk zo uitvoerig belicht als in dit nummer gebeurt. De unieke 
vorm van federalisering die de afgelopen vier decennia in België is ont-
wikkeld om het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen tot een 
bevredigende oplossing te brengen, heeft geleid tot vergaande autonomie 
van Vlaanderen en Wallonië. Het moge duidelijk zijn dat deze problema-
tiek niet langer valt te karakteriseren als een vorm van taalstrijd, zoals in 
het recente verleden steeds gebeurde, ook al valt ook nu dit aspect zeker 
niet te negeren. Omdat de taal gans het volk is, zoals de vaak in Vlaande-
ren gebruikte zegswijze luidt, heeft deze veel diepere implicaties gehad 
dan uitsluitend taalkundige. Die manifesteren zich vandaag in hun volle 
omgang. Binnen het Belgische staatsverband leven momenteel twee grote 
gemeenschappen die niet alleen door taal, maar ook door een andere po-
litieke cultuur en een deels afwijkend sociaaleconomisch beleid zijn ge-
scheiden. 

Ter wille van een goed inzicht in deze ontwikkelingen, hebben we de 
samenwerking gezocht met enkele prominente vertegenwoordigers van 
de Vlaamse christendemocratie, mevrouw Isabelle Dupré, hoofd van de 
studiedienst van de CD&V, en professor dr. Jan De Groof, regeringscom-
missaris bij de Universiteit Antwerpen, en daarnaast de Nederlandse 
bestuurskundige dr. Leo Klinkers, kenner van de ingewikkelde Belgische 
verhoudingen. Samen met hen is de problematiek verkend en zijn compe-
tente auteurs aangezocht. Uitgaande van de actuele stand van zaken in het 
politieke communautaire debat in België, blikken we terug op de voorge-
schiedenis en op de steeds verdergaande consequenties in politiek, sociaal 
en economisch opzicht. We laten daarbij de visies horen van Vlaamse en 
van Franstalige zijde. Het levert een staalkaart aan relevante visies op, die 
soms haaks op elkaar staan, maar zo de Belgische realiteit van vandaag 
weerspiegelen. 

In het tweede deel van dit nummer belichten we de grensoverschrij-
dende verhoudingen met Vlaanderen en België. We laten zien hoe de vlag 
er bij staat inzake de politieke en culturele samenwerking, hoe deze in de 
praktijk op regionaal niveau in de grensgebieden werkt, we hebben oog 
voor de taalkundige ontwikkelingen in Nederland en Vlaanderen en voor 
de manier waarop de Nederlandse Taalunie haar taak opvat. Ten slotte laten 
we zien hoe de Benelux zich in de afgelopen halve eeuw heeft ontwikkeld 
en voor welke nieuwe uitdagingen deze onderbelicht gebleven vorm van 
samenwerking zich in het Europa van morgen ziet geplaatst. 

Paul van Velthoven, redacteur Christen Democratische Verkenningen

ter	introductie
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Het was een klein, vinnig debatje, al weer 
jaren geleden. Het speelde zich in de Tweede 
Kamer af tussen VVD-fractievoorzitter Frits 
Bolkestein en zijn PvdA-tegenvoeter Jacques 
Wallage. Het ging — kon het anders? — over 
immigratie, asiel en integratie. Bolkestein 
wilde illegale, uitgeprocedeerde asielzoe-
kers desnoods met harde hand het land uit-
zetten, een voorstel waarvan Wallage, naar 
eigen zeggen, een vieze smaak in de mond 
kreeg. 

Op het hoogtepunt van dat interruptiede-
bat wurmde Hans Janmaat, de genegeerde, 
doodgezwegen en verfomfaaide vertegen-
woordiger van alles wat officieel Den Haag 
verafschuwde, zich tussenbeide. Of de VVD 
geen goede sier probeerde te maken met dat 
waarvoor hij, Janmaat, nooit oor had gekre-
gen: de problematiek van ‘die buitenlan-
ders’? Waren het geen goedkope praatjes?

Nog zie ik Bolkestein tergend langzaam 
uithalen. Uit de hoogte beet hij Janmaat toe: 
‘Non tali auxilio, nec defensoribus istis.’ ‘Niet 
met dergelijke hulp, noch met dergelijke 
beschermers’ — een citaat uit Vergilius’ 

Aeneis — wenste hij zijn standpunten te 
verdedigen. 

Janmaat af, afgedroogd.
• • •

Dit moment staat me in het geheugen ge-
grift. Het markeerde voor mij het failliet van 
elke politieke poging om extreme, radicale 
opvattingen dood te zwijgen of te negeren.

Hoewel netter, deed de VVD-van-Bol-
kestein in het midden van de jaren negentig 
in de kern hetzelfde als waarom de altijd wat 
armzalige Janmaat, namens de Centrum-
partij, de Centrum Democraten of zichzelf, 
sinds het begin van de jaren tachtig was 
uitgekotst: hij noemde de multiculturele sa-
menleving een probleem. Wat de os niet was 
toegestaan, kreeg Jupiter wel voor elkaar.

Om Janmaat is vanaf het allereerste 
moment van zijn verschijnen in de Tweede 
Kamer een cordon sanitaire gelegd. Hij werd 
met de nek aangekeken, naar hem werd niet 
geluisterd, zodra hij het woord nam verliet 
iedereen de vergaderzaal.

Toegegeven: wat uit Janmaats mond 
kwam, was niet allemaal even aangenaam. 
Hij kon schuimbekken, hij zei benepen, 
lelijke dingen, hij deed bozig, onaange-
naam. Maar door hem — beter: het punt dat 
hij wilde maken — te negeren, is het ‘multi-
culturele drama’ pas veel later, bijna te laat 

Over de bestrijding van radicalisme en 
extremisme [ 1 ]

Met naam en toenaam 

door Jan Schinkelshoek

Voorzitter van de redactie van Christen Demo-
cratische Verkenningen en lid van de Tweede 
Kamer voor het CDA
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ontdekt. En dát heeft Nederland geweten. 
Tot op de dag van vandaag werkt die politiek 
foute taxatie door.

• • •
Sindsdien staat voor mij vast dat negeren 
geen goed politiek wapen is.

Onwelgevallige politieke opvattin-
gen moet je niet wegstoppen, laat staan 
ontkennen. Nee, je moet ertegen ingaan, 
weerleggen, weerspreken, beantwoorden, 
bestrijden — actief bestrijden, ook om de 
achterliggende problemen des te overtui-
gender aan te pakken. 

• • •
Ja, dat geldt ook voor Geert Wilders.

Lange tijd heeft ‘Den Haag’ op hem de-
zelfde strategie uitgeprobeerd als indertijd 
met Janmaat: negeren, doodzwijgen of zelfs 
afkappen — tot dat, na de onverwachte ver-
kiezingswinst van Wilders’ partij in 2006, 
niet meer mogelijk bleek. 

Na Fortuyn is echt alles anders. Er is veel 
te veel opengewoeld, op drift geraakt om 
terug te grijpen naar procedés die bij type-
tjes als Janmaat aanvankelijk nog wel leken 
te werken. 

Wat dan wel?
Waar schouderophalend negeren niet 

meer mogelijk is en isoleren contraproduc-
tief werkt, lijkt me opbieden tegen extremis-
ten, radicalen en andere dwarsliggers ook 
geen optie. Je moet types als Wilders niet 
willen overschreeuwen. Al was het alleen 
maar omdat je je niet moet willen verlagen 
tot zijn platvloerse, populistische of onpar-
lementaire methoden. Dan is het einde zoek, 
letterlijk.

Niks doen? De storm laten uitrazen? De 
wal het schip laten keren? Dat levert te veel 
schade op aan zowel het schip als de wal op. 
Zeker, ooit overschreeuwt ook Wilders zich-
zelf vast en zeker een keer. Vergis ik me, of is 
het klimaat al aan het omslaan? Maar alvo-
rens die omslag zich heeft voltrokken, is er 

al veel te veel kapot. Wilders appelleert aan 
onderbuikgevoelens die niet onweersproken 
mogen blijven. En waar je niet boven kúnt 
gaan staan. Ook om te voorkomen dat ze, 
afgeschud en wel, de kans krijgen wortel te 
schieten.

Daarom kies ik voor het debat, de directe 
politieke confrontatie. Tegenover verkette-
ring dient zeker de christendemocratie sa-
menwerking te preken; tegenover uitersten 
moet zij stabiliteit aanprijzen; tegenover 
kruistochten van haat en nijd en tegenover 
hetze verdienen respect, fatsoen en ver-
draagzaamheid met principiële overtuiging 
te worden verdedigd. 

Binnen en buiten de Kamer.
• • •

Dit is hard nodig. Wat Wilders systematisch 
en hardnekkig beweert, is een rechtstreekse 
aanval op bijna een miljoen medelanders. In 
feite stelt hij moslims voor de keus hun ge-
loof af te zweren of op te krassen. Dat is een 
grievende belediging aan ons allemaal, aan 
alles waar Nederland traditioneel voor staat. 

Zo veel haat, zo veel rancune, zo veel res-
sentiment kan niet anders dan ferm worden 
weersproken.

• • •
Nee, niet om problemen te ontkennen, pro-
blemen van de multiculturele samenleving, 
problemen met Marokkaanse jongeren, 
problemen met radicaliserende islam, pro-
blemen over vrouwenbesnijdenis, proble-
men tussen allochtonen en autochtonen. 
Maar om des te steviger te staan bij een over-
tuigende aanpak, een aanpak die past in de 
Nederlandse traditie.

• • •
Sinds Janmaat kan iedereen, binnen en bui-
ten ‘Den Haag’, weten dat je extremisme en 
radicalisering met naam en toenaam moet 
noemen. Om des te beter greep te krijgen op 
de achterliggende problemen.
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CDV sprak met Jos Geysels, één van de 
grondleggers van het cordon sanitaire, lid 
van de Vlaamse Groenen (voorheen Agalev) 
en minister van Staat. Hij hekelt de vele mis-
verstanden over het cordon, vooral in Neder-
land. Het cordon bepaalt immers niet dat de 
politieke discussie met extreem rechts moet 
worden vermeden, of dat de problemen die 
deze partijen aankaarten moeten worden 
verzwegen. Integendeel. Wél dat er niet kan 
worden samengewerkt met een partij die 
wegens structureel racisme is veroordeeld. 
Omdat er nu eenmaal over sommige demo-
cratische principes niet valt te onderhande-
len of te strijden. 

• • •
‘Het cordon stamt uit 1989. Op 10 mei van dat 
jaar sloten de voorzitters van CVP (Herman 
Van Rompuy), SP (Frank Vandenbroucke), 
PVV (Annemie Neyts), de secretaris van VU 
(Paul Van Grembergen) en ondergetekende 
(Agalev) een protocol waarbij ze zich ertoe 
verbonden “geen politieke akkoorden af 
te sluiten of afspraken te maken met het 
Vlaams Blok, noch in het kader van demo-

cratisch verkozen organen op gemeentelijk, 
provinciaal, gewestelijk, nationaal en Euro-
pees niveau, noch in het kader van verkie-
zingen voor de genoemde niveaus”. De mo-
tivatie was duidelijk: Vlaams Blok miskent 
in zijn programma en politieke praktijk de 
fundamentele democratische uitgangs-
punten en daarmee verbonden menselijke 
grondrechten. Dit betekent allerminst dat 

het debat niet moet worden aangegaan. Je 
móet juist debatteren en nagaan wat de voe-
dingsbodems zijn voor extreme stromingen 
in de politiek. Democratie veronderstelt 
ideologische diversiteit en dus een leven-
dige politieke strijd. Maar dit impliceert 
het aanvaarden van die grondbeginselen en 
grondrechten. Zoals het gelijkheidsprincipe 
en het non-discriminatiebeginsel. Volgens 
de ondertekenaars viel het Vlaams Blok 
onder dit democratisch minimum; er was 
— en is — dus geen reden om met deze partij 
samen te werken. Het cordon is in deze zin 
veel meer een principieel statement dan 
een strategie. Het maakt een fundamenteel 

door Jan Prij 

Redactiesecretaris cdv

Over de bestrijding van radicalisme en 
extremisme [ 2 ]

Jos Geysels: ‘Over sommige democra-
tische principes valt niet te strijden’

Er zijn veel misverstanden 
over het cordon, vooral in 
Nederland
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onderscheid tussen politieke “tegenstan-
ders” in de democratie en “vijanden” van de 
democratie.’

• • •
‘Er zijn veel misverstanden over het cordon, 
vooral in Nederland. Het gaat er niet om, 
hen te isoleren, buiten te sluiten van debat 
of uit te sluiten in de media. Integendeel. 
Het cordon is “slechts” een afspraak waarbij 
politieke samenwerking in de strikte zin 
(gezamenlijke politieke initiatieven) en 
bestuursakkoorden om op de verschillende 
politieke niveaus meerderheden te vormen, 
worden uitgesloten. Volgens sommigen 
zou het cordon ondemocratisch zijn. Maar 
op geen enkele wijze wordt de politieke 
praktijk van Vlaams Belang en zijn vertegen-
woordiging in de democratische en de afge-
leide organen aan banden gelegd; zo zitten 
in de Raad van Bestuur van VRT mensen van 
Vlaams Belang.’

‘Ik ben er absoluut niet voor om Vlaams 
Belang (voorheen: Vlaams Blok) te negeren. 
Dat is een misverstand in Nederland over 
het cordon. In Wallonië is de negeerstrategie 
een tijdje geprobeerd en is het cordon ook 
geïnterpreteerd als zou het een mediaboycot 
inhouden. Maar zo’n negatiepolitiek voor 
Vlaams Belang, of voor andere extreme par-
tijen, werkt niet.’

‘Overigens is in Wallonië extreem rechts 
veel minder sterk. Daar heb je geen Vlaams 
Belang. Die partij is sterk ideologisch gepro-
fileerd en is voorgekomen uit twee bronnen: 
de Vlaamse collaboratie met de nazi’s en 
extreemrechts populisme, culminerend in 
een politiek van racisme.’

‘In 200� heeft het Hof van Beroep van 
Gent het Vlaams Blok veroordeeld wegens 
racisme. De motivatie van het Hof was be-
langwekkend en inhoudelijk zeer duidelijk. 
Omdat “vreemdelingen op onweerlegbare 
en systematische wijze als zondebok worden 
bestempeld” en omdat ze “wetens en willens 

hebben aangezet tot haat tegen bepaalde 
bevolkingsgroepen. Niet enkel omwille van 
hun nationaliteit maar ook omwille van hun 
etnische afstamming, hun godsdienst en 
zelfs hun gewoonten en hun kledij”. Volgens 
het Hof “is dit aanzetten tot rassenhaat en 
niet het uitoefenen van de vrijheid van me-
ningsuiting”. Vlaams Belang moet je dan 
ook zeker niet vergelijken met voorheen 
Fortuyn of Verdonk, of bij gebrek aan een 
veroordeling (nog) niet met Wilders.’ 

‘Ondanks de uitspraak van het hof bleven 
sommige politici en opiniemakers bij hun 
standpunt dat samenwerking met extreem 
rechts niet langer valt uit te sluiten. Een veel-
gebruikte argumentatie tegen het cordon 
is de “verbrandingsstrategie”. Via het laten 
meespelen op gemeentelijk vlak zou Vlaams 
Belang inhoudelijk moeten inbinden en dus 
electoraal verliezen. Maar deze argumen-
tatie is empirisch niet houdbaar. Zelfs niet 
in Oostenrijk, dat vaak als voorbeeld wordt 
aangehaald. Dan vergeet men bijvoorbeeld 
voor het gemak dat Haider in Karinthië nog 
steeds aan de macht is.’ 

‘Het cordon wordt wel overschat. Het kan 
niet worden beschouwd als de ultieme stra-
tegie om de electorale opgang van extreem 
rechts tegen te houden. Anderzijds is het 
cordon ook onderschat. Het heeft Vlaams 
Belang buiten de uitvoerende macht gehou-
den. Maar het meest onderschatte aspect 
van het cordon is de motivatie die eraan ten 
grondslag ligt: de uitspraak van democraten 
dat ze ondanks hun meningsverschillen 
over één zaak niet van mening verschillen, 
namelijk dat je niet slordig omspringt met 
de fundamenten van de democratie en de 
grondrechten die daarmee samenhangen, 
niet banaliseert. In de politiek moet je soepel 
zijn, maar als het om de democratie gaat, 
blijft enige halsstarrigheid noodzakelijk. 
Verkiezingen kun je winnen of verliezen, 
maar de democratie mág je niet verliezen.’



Ontmoeting tussen premier Jan Peter Balkenende en zijn Vlaamse collega Yves Leterme, toen deze nog 
minister-president van Vlaanderen was, op het Binnenhof in Den Haag, 20 januari 2005.
Foto: Dirk Hol 
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Bijna	tweehonderd	jaar	geleden, in 1818, trof de Antwerpenaar Jan 
Frans Willems met zijn fiere gedicht Aen de Belgen — Aux Belges als een 
klaroenstoot zijn Vlaamse landslieden. Toen het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden nog maar enkele jaren oud was, herinnerde deze Vader 
van de Vlaamse beweging zijn lezers in het ‘zuydlyk Nederland’ aan hun 
‘eendragtsband’ met de Bataven, aan hun gezamenlijke strijd om vrijheid 
tegen Spanje en bezong hij dwars tegen de drukkende aanmatiging in van 
de Franstalige parvenu’s van zijn dagen de ‘vrye tael die d’oude Belgen 
spraken’.1

Nederland-België: op zoek naar 
een nieuwe relatie

De emancipatie van Vlaanderen heeft geleid tot 
een rigoureuze omvorming van België. Nieuwe 
hervormingen blijken nu onontkoombaar om bestaande 
onevenwichtigheden te vereffenen, maar ze maken ook de 
vraag urgent hoe Nederland zich wil verhouden tot een 
federaal en mogelijk confederaal georganiseerd België. Zijn 
huidige structuur maakt vergaande samenwerking tussen 
Vlaanderen en Nederland al op tal van gebieden mogelijk. 
Vlaanderen wil die ook graag aangaan. De betekenis 
van de Benelux hoeft daar niet per se mee in strijd te zijn. 
Vooruitlopend op Europese samenwerking kan de Benelux 
opnieuw proeftuin zijn voor grensoverschrijdende taken. Het 
politieke belang ervan in de uitgebreide Europese Unie valt 
evenmin te negeren. 

door Paul van Velthoven, Isabelle Dupré, Jan De Groof 
& Leo Klinkers

Paul van Velthoven is redacteur van CDV, Isabelle Dupré is hoofd van de Ceder, de 
studiedienst van de Vlaamse Christendemocraten, Jan De Groof is hoogleraar Euro-
pacollege Brugge en Universiteit Tilburg en Leo Klinkers is bestuurskundige. 
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In de historiografie over België overheerst tot op de dag van vandaag nog 
het beeld van onze zuiderburen als een volk dat door de recente geschie-
denis is aaneengesmeed. De Belgische historicus Henri Pirenne2 en zijn 
navolgers hebben deze voorstelling van zaken ooit als een natuurnoodza-
kelijke ontwikkeling vanuit een ver verleden willen verankeren, zijn Ne-
derlandse tegenvoeter Pieter Geyl beantwoordde deze door te trachten de 
oude stamverwantschap van de Vlamingen met het Noorden aan te tonen. 
Vandaag is een nieuwe realiteit zichtbaar geworden, die zich onweerstaan-
baar opdringt. Die van een zelfbewust, tot bloei gekomen Vlaanderen, dat 
zich in een langdurige reeks van geduldig doorstane hervormingen heeft 
ontworsteld aan het te nauwe Belgische eenheidskorset, volgens eigen 
wetten en regels zijn toekomst ter hand wil nemen en daarmee alsnog 
revanche neemt op het België van grootpapa. Het kan niet genoeg wor-
den beklemtoond hoe grondig België in een recordtijd van slechts enkele 
decennia in institutioneel, sociaal en cultureel opzicht is veranderd. Wil-
lems’ verzuchtingen zijn niet onbeantwoord gebleven, maar blijken te 
sporen met een diepe historische onderstroom. Deze verklaart ook de poli-
tieke worsteling die momenteel gaande is om België opnieuw toekomst te 
geven. Want een vitaal, welvarend Vlaanderen betekent zeker niet automa-
tisch dat België daarmee ophoudt te bestaan. Inzicht geven in die nieuwe 

interne Belgische verhoudingen én 
van daaruit nagaan hoe Nederland 
met de nieuwe Vlaamse én Belgi-
sche realiteit, waarmee wij op grond 
van de geschiedenis een unieke 
band bezitten, moet omgaan, is de 
opdracht die we in dit nummer van 

CDV willen verkennen. Pas vanuit het inzicht in de radicaal veranderde Bel-
gische structuren kan de behoefte aan nieuwe vormen van samenwerking 
tussen onze landen op toereikende wijze worden beantwoord. 

Nieuwe	krachtverhoudingen

Aandacht verdient het kardinale feit dat de oude krachtsverhoudingen 
tussen Vlamingen en Franstaligen in België vandaag de dag voor een aan-
merkelijk deel in het voordeel van de eersten zijn omgeslagen. België was 
tot ver in de in de twintigste eeuw een unitair ingericht, door Franstaligen 
gedomineerd land. Zij gaven in politiek, sociaal en economisch opzicht 
tot in de jaren zestig de toon aan, hoewel numeriek in de minderheid. Poli-
tiek gesproken is hun dominantie nog niet achter de horizon verdwenen. 
Dit komt deels door de vele waarborgen die zij door de achtereenvolgende 
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staatshervormingen heen hebben verworven om hun belangen te bescher-
men, zoals de paritaire samenstelling van de federale regering, de alarm-
belprocedures en de bijzondere meerderheden die zijn vereist voor ingrij-
pende constitutionele wijzigingen. Het beeld van België met een sterke 
federale component wordt door hen dan ook met veel verve uitgedragen, 
vaker dan door de Vlamingen. Daar variëren de posities: gaande van de 
twee uitersten, het openlijk beleden separatisme enerzijds en een verster-
king van het Belgische niveau door de nieuwe Belgicisten anderzijds, tot 
een politieke meerderheid die een verdere evolutie in de richting van het 
confederalisme bepleit. Het is vanuit dit laatste model dat de Vlaamse mi-
nister-president Kris Peeters wees op de noodzaak voor een copernicaanse 
revolutie binnen de bestaande Belgische verhoudingen. In plaats van de 
deelstaten Vlaanderen en Wallonië te domineren, zou de federale overheid 
zich voortaan dienstbaar moeten opstellen. 

Kijken we terug naar het moment waarop die omkering in de krachts-
verhoudingen tussen Vlamingen en Franstaligen begon, dan is dat de vast-
legging geweest van de taalgrens in 196�. Die zette een kettingreactie van 
institutionele veranderingen in gang, op grond waarvan de Vlaamse soci-
oloog Wilfried Dewachter in deze uitgave concludeert dat er zich in België 
in feite twee volkeren hebben ontwikkeld. Zij leven grotendeels langs el-
kaar heen en hebben een eigen visie op mens en maatschappij ontwikkeld. 
Maar door de centrale rol die de hoofdstad Brussel vervult voor zowel de 
Vlamingen als de Franstaligen, lijken die twee volkeren toch als een Sia-
mese tweeling aan elkaar vergroeid. 

Een verder gaande opdeling van het land door toekenning van nieuwe 
bevoegdheden aan de deelstaten is onafwendbaar, of de opdeling zich nu 
zal tooien met de naam van confederatie of, zoals het voormalige Vlaamse 
parlementslid Herman Suykerbuyk schrijft, uitloopt in de richting van een 
heuse scheiding; het huidige federale model draagt namelijk spanningen 
in zich die hoe dan ook om een oplossing vragen. De kritiek die de Vlaamse 
politieke partijen op dit model uitten, explodeerde naar aanleiding van de 
verkiezingen van juni 2007. De twee kabinetten-Verhofstadt (1999-2007) 
waren ondanks gedane beloften in die richting wezenlijke institutionele 
hervormingen uit de weg gegaan. 

Zolang overeenstemming over nieuwe hervormingen uitblijft, duurt de 
huidige politieke impasse in België voort, ook al is er inmiddels een nieuwe 
regering onder leiding van de christendemocraat Leterme aangetreden. 

De spanningen zijn het zichtbaarst in bestuurlijk, en in sociaalecono-
misch en financieel opzicht. Om met het eerste te beginnen. Tussen de 
overheden op deelstaatniveau en de federale overheid bestaat nu geen hië-
rarchie van normen. De essentie van een federaal staatssysteem is nu juist 
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dat het geheel én de delen soeverein zijn. En omdat ze gelijkwaardig zijn, 
kan de ene overheid de bevoegdheden van de andere overheid niet nege-
ren. Maar terwijl het zwaartepunt van de bevoegdheden in het proces van 
federalisering in de afgelopen decennia meer en meer naar de deelstaten is 
verschoven, levert de neiging van de overkoepelende federale regering om 
daar op neer te zien, steeds vaker spanningen op.

In sociaaleconomisch opzicht kan de tegenstelling haast niet groter 
zijn. Het eens zo arme Vlaanderen, waarvan Stijn Streuvels en Felix Tim-
mermans op zo’n roerende wijze en Hugo Claus in Het Verdriet van België 
op zo’n taboedoorbrekende wijze verslag hebben gedaan, bestaat niet 
meer en is nu één van de welvarendste regio’s in Europa. Met Wallonië, in 
de negentiende eeuw de eerste streek waar op het Europese vasteland de in-
dustriële revolutie aansloeg, ging het in de jaren zestig, na het verlies van 
de staalindustrie en de sluiting van de kolenmijnen, juist bergafwaarts. 
Het staat nu te boek als de streek met de laagste arbeidsproductiviteit in 
Europa. Hele generaties trekken daar steun, het armoederisico ligt veel-
betekenend hoger dan in Vlaanderen, net zoals het aandeel van de over-
heidsambtenaren. Bijna �0 procent van de bevolking is daarmee voor zijn 
inkomen afhankelijk van de staat. Tientallen jaren beheer van de almach-
tige Parti Socialiste hebben de problemen van Wallonië niet kunnen over-
bruggen. Integendeel. In geen enkel ander land in Europa zijn de sociale 
en economische tegenstellingen zo groot als in België. Maar in het huidige 
federale model lijkt deze situatie slechts te kunnen worden bestendigd, 
omdat de deelstaten in België wel bevoegdheden hebben, maar weinig 
financiële verantwoordelijkheid kennen. De economen Koen Algoed en Jan 
Van Doren maken dit in hun bijdragen aan dit nummer op overtuigende 
wijze duidelijk.

  

Subsidiariteit

De Vlaamse christendemocraten laten zich bij de verdere hervorming 
van de Belgische staat leiden door het beginsel van de subsidiariteit. Dit 
multidimensionele begrip heeft een dubbele betekenis. Verticaal, met 
name de vraag naar het optimale bevoegdheidsniveau, te weten het niveau 
waarop de belangen van de mensen het best kunnen worden verdedigd. 
Hier gaat het dus om een functionele en niet om een organieke benadering. 
Het geschiktste antwoord kan, al naargelang de aard van de materie, uit-
vallen voor het laagste (het lokale) dan wel voor het hogere (het Europese 
of internationale) niveau. Maar het subsidiariteitsbeginsel kent ook een 
horizontale toepassing, met name wíe de bevoegdheden optimaal kan 
uitvoeren. Wanneer het vrije initiatief van mensen of van het maatschap-
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pelijke middenveld bepaalde taken zelf beter kan realiseren, moet men dit 
niet beconcurreren vanuit de overheid, maar juist ondersteunen; denk aan 
onderwijs, mantelzorg, enz. Dit subsidiariteitsbeginsel staat echter niet op 
zichzelf, het is inherent aan andere christendemocratische beginselen, zo-
als het realiseren van goed bestuur, het instaan voor solidariteit — die voor 
de Vlaamse christendemocraten ook geldt voor de Vlaams-Waalse context 
— en het opnemen van eigen verantwoordelijkheid. Door het ontbreken 
van dit laatste kon de situatie in Wallonië de afgelopen decennia in sociaal-
economisch opzicht mede zo ontsporen.

Uitvoering van deze beginselen zal de politieke strijd in België de ko-
mende tijd beheersen. Het is niet aan de Nederlanders, maar aan de Belgen 
om daarover beslissingen te nemen. Ondertussen hoeft koudwatervrees 
de Nederlanders niet te weerhouden om toch verder te werken aan vor-
men van samenwerking die buiten de huidige perikelen rond een nieuwe 
staatshervorming kunnen blijven. Het woord van een eminente kenner van 
de Nederlandse én Belgische geschiedenis, prof. Ernst Kossmann, blijft in 
dit verband meer dan waar: ‘Als Vlamingen en Nederlanders zich ongege-
neerd in elkaars publieke discussies zouden mengen, zonder daarbij over-
dreven voorzichtigheid of egards in acht te nemen, zou dit de vitaliteit van 
onze cultuur ten goede komen.’�

Grensoverschrijdende	samenwerking

Richten we daarom onze aandacht op het tweede luik van dit nummer, de 
grensoverschrijdende samenwerking met België in het algemeen en met 
Vlaanderen in het bijzonder, al dan niet in Beneluxverband. Met de Be-
nelux ontstond voor het eerst sinds de scheiding van beide landen in 18�1 
weer een bescheiden structurele band op politiek en economisch niveau. 
De Nederlandse minister Van Kleffens, zijn Belgische collega’s Spaak en 
Gutt en de Luxemburger Bech schreven in het oorlogsjaar 19�� in het Lon-
dense Savoy Hotel geschiedenis, toen ze overeenstemming bereikten over 
de grondslagen van een douane-unie tussen Nederland, België en Luxem-
burg.� Dat dit ideaal niet van de ene op de andere dag was te verwezenlij-
ken — de zaal waarin zij verkozen te confereren heette symbolisch genoeg 
Patience — was de ministers natuurlijk duidelijk, maar hun vooruitziende 
blik was er zeker niet minder om. De samenwerking in Beneluxverband 
leverde immers in 19�8, vijftien jaar na dato, het stramien voor de economi-
sche integratie in Europees verband. 

Dat in deze Europese samenwerking — die in haar beginfase de signa-
tuur droeg van christendemocratische voormannen uit de zes beraadsla-
gende landen — de voorgenomen taken van de Benelux tot volle wasdom 
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zijn gekomen, betekent niet automatisch dat de Benelux vandaag de dag 
overbodig is geworden. De almaar toegenomen contacten tussen onze 
drie landen vragen voortdurend om nieuwe afstemming en regelgeving. 

De samenwerking op justitieel en 
politioneel terrein in het recent 
gesloten Senningen Akkoord is 
daarvan een gelukkig voorbeeld. 
De Benelux blijkt dus nog steeds 
op de Europese samenwerking te 
kunnen vooruitlopen, ook al is daar 
maar weinig publieke belangstel-

ling voor. De functie van aanjager die de Benelux in het verleden voor de 
Europese samenwerking heeft gehad, zet zich voort in de rol van proeftuin 
voor hedendaagse problemen en toekomstige uitdagingen. Deze rol is 
juridisch bovendien verankerd in een unieke, maar weinig bekende uit-
zonderingsclausule in het verdrag van de Europese Unie.� Zoals prof. Jan 
De Groof in deze bundel duidelijk maakt, kan deze verkennende functie 
van de Benelux op menig ander terrein worden uitgeprobeerd. Het aflo-
pen van het Beneluxverdrag in 2010 is een welkome aanleiding om de vele 
nieuwe vormen van samenwerking die na de totstandkoming van de EEG in 
19�8 zijn opgekomen, in een nieuw juridisch vat te gieten en daardoor ook 
zichtbaarder te maken. 

De Vlaamse Regering, die sinds België in 199� een federaal land is ge-
worden over een eigen internationale onderhandelingsruimte beschikt 
ten aanzien van haar eigen bevoegdheden (zoals op het vlak van economi-
sche ontwikkeling, mobiliteit en culturele aangelegenheden), blijkt daar 
meer oog voor te hebben dan Nederland, waar de interesse voor de Benelux 
beperkt lijkt tot een handjevol liefhebbers en intellectuelen. De Vlaamse 
Regering liet al twee jaar geleden een onderzoek uitvoeren naar de stand 
van zaken. Verschenen als De Benelux: tijd voor een wedergeboorte?6 werden 
veertien aanbevelingen geformuleerd om het functioneren van de Bene-
lux te verbeteren. Het was het resultaat van een analyse van haar zwakke 
en sterke punten. Naast de economische rechtvaardiging voor een nieuw 
verdrag wezen de auteurs op de Euroregionale samenwerking die met een 
nieuw verdrag een impuls kan krijgen en meer betekenis krijgt door de 
belendende Franse en Duitse grensregio’s erbij te betrekken.

Het	politieke	belang

Daarnaast is echter het politieke belang van samenwerking tussen de 
Beneluxlanden op Europees niveau overduidelijk. Bij de stichting van de 
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Europese samenwerking telde deze zes landen, in de naaste toekomst kan 
de Europese Unie wel dertig landen omvatten. De grote landen hebben de 
neiging via intergouvernementeel overleg de kleine landen steeds weer 
buiten spel te zetten. Door de Beneluxpolitiek op te waarderen, zou zij op-
nieuw een zware stem kunnen verwerven en zou zij als deelfederatie in een 
steeds verder versnipperende Europese Unie kunnen dienen als voorbeeld 
van gezamenlijke belangenbehartiging voor andere kleine landen, zoals de 
Visegradstaten. 

Van Nederlandse kant is tot nu toe afwachtend op deze nieuwe situatie 
gereageerd. De Adviesraad Internationale Vraagstukken heeft weliswaar 
in een recent rapport gepleit voor meer onderlinge politieke samenwer-
king, maar van vergezichten die de Vlaamse overheid met haar onderzoek 
naar de externe rol van de Benelux heeft willen openen, is geen sprake. De 
sinds de oorlog bestaande verschillende oriëntaties in de Europese bui-
tenlandse politiek — van oudsher meer Angelsaksisch van Nederlandse 
kant, meer continentaal gericht van Belgische zijde — en vormgegeven 
in op elkaar botsend beleid, is daar debet aan.7 Een koerswending ten 
gunste van een gezamenlijke strategie vergt politieke moed en is bepaald 
geen sinecure. Dat momenteel in Nederland, België en Luxemburgse 
geestverwante, christendemocratische politici aan het roer staan, geeft 
niettemin een kans voor revitalisering van de samenwerking die niet on-
benut mag blijven. 

Het gebrek aan enthousiasme voor verdere politiekgerichte samenwer-
king in Beneluxverband, komt mede omdat dat Den Haag zich tussen twee 
vuren bevindt. Het Nederlandse kabinet geeft aan de staatkundige Belgi-
sche realiteit prioriteit boven die met Vlaanderen. Mogelijke nieuwe stap-
pen in Beneluxverband die erop zijn gericht het politieke gewicht van deze 
landen binnen Europa te vergroten, worden volgens Den Haag immers 
geacht van de bestaande Belgische realiteit uit te gaan. Deze reserve van 
Den Haag, hoe begrijpelijk ook, valt samen op een moment waarop zowel 
intern als naar buiten toe de uitdagingen waarvoor de Beneluxlanden 
staan, zeer groot zijn. De interne Belgische strubbelingen blijken de ob-
jectief aantoonbare noodzaak om nieuwe vormen van samenwerking aan 
te gaan, intern en extern, in de weg te staan. Dit geldt overigens niet alleen 
voor Den Haag, ook de federale overheid in Brussel heeft daar last van.

Wat te doen? Nederland kan wel degelijk als eerste stap de samenwer-
king met Vlaanderen verder versterken. Bijvoorbeeld door een culturele 
unie met Vlaanderen aan te gaan, zoals het Kamerlid Jan Schinkelshoek in 
dit nummer voorstelt. Dit zou in lijn zijn met de Strategienota Nederland 
van de Vlaamse regering uit 200�, die dit voorjaar werd geactualiseerd.8 
Zoals de Vlaamse minister-president Kris Peeters in dit nummer beklem-

redactioneel



2�

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

toont, is de reserve in Den Haag mede gestoeld op de misvatting dat een 
samenwerking met Vlaanderen een negatie van België zou inhouden. Niets 
is minder waar. Ondertussen dient het besef dat de Benelux een waardevol 
instrument is voor interne en externe samenwerking, met kracht te wor-
den bevorderd.

Als deze uitgave het inzicht in de wenselijkheid voor beide opgaven 
vergroot, heeft zij haar nut bewezen.

 Noten

1 Het gedicht van Jan Frans Willems is 
onder meer afgedrukt in deel 2� van de 
Prisma-uitgave Spectrum van de Neder-
landse Letterkunde — Strevend Vlaande-
ren, Utrecht-Antwerpen, p. 1�-28. 

2 De Belgische historicus Henri Pirenne 
legde zijn nationalistische visie vast 
in zijn monumentale, uit zeven de-
len bestaande Histoire de la Belgique 
(1899-19�2). De Nederlandse historicus 
Pieter Geyl beantwoordde deze met zijn 
Geschiedenis van de Nederlandse stam. 
Hierin ontvouwde hij zijn Groot-Neder-
landse visie op de geschiedenis van de 
Lage Landen. 

� E.H. Kossmann, Een tuchteloos pro-
bleem. De natie in de Nederlanden, 199�. 
Geciteerd door prof.dr. S.W. Couwen-
berg in zijn openingsartikel in de door 
hem geredigeerde bundel Nederland en 
de toekomst van Vlaanderen. Kok Agora/
Pelckmans, Kampen/Kapellen 2006. 

� Maurits Duyk, Benelux (deel II) in: 
Delta 10, dec. 1999, p 10.

� De machtigingsclausule van Artikel 
�06 van het EG-verdrag luidt als volgt: 
‘De bepalingen van dit Verdrag vormen 
geen beletsel voor het bestaan en vol-
tooiing van de regionale unies tussen 
België en Luxemburg alsmede tussen 
België, Luxemburg en Nederland, voor 
zover de doelstellingen van die regio-
nale unies niet bereikt zijn door toepas-
sing van dit verdrag.’ 

6 Jan Wouters, Luk Van Langenhove, 
Maarten Vidal e.a., De Benelux: tijd 
voor een wedergeboorte? Intersentia, 
Antwerpen 2007. Zie ook de recensie 
van Herman van Harten verderop in dit 
nummer. 

7 Zie de schermutselingen rond het stem-
mengewicht tussen Nederland en Bel-
gië in de uitgebreide Europese Unie bij 
de totstandkoming van het Verdrag van 
Nice in 2000.

8 Zie voor een korte samenvatting van 
deze nota het artikel van Leo Klinkers 
daarover in het tweede deel van deze 
bundel. 
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Sinds	de	laatste	federale	verkiezingen in juni vorig jaar intrigeert 
België de wereld, omdat onenigheid over nieuwe voorstellen tot wijziging 
van de staatsinstellingen de vorming van een nieuwe regering belemmert. 
Omdat België tussen 1970 en 2007 al vijf van dit soort hervormingen heeft 
gekend, is het verleidelijk te denken dat het land wordt verscheurd door 
conflicten tussen Nederlandstaligen en Franstaligen, en dat het land in de 
ban is van een niet aflatende behoefte om de structuur van de staat op de 
schop te nemen.

De werkelijkheid ziet er genuanceerder uit. Het land heeft vijf hervor-
mingen achter de rug, die stapje voor stapje ertoe hebben geleid dat België 
van een unitaire staat is omgevormd tot een federale staat. Daarvóór duur-

Het Belgische federalisme: 
een permanent durende 
verbouwing 

Aan de hervorming van het Belgische federale bestel wordt 
op aandringen van de Vlaamse christendemocraten, 
daarbij ondersteund door alle overige Vlaamse partijen, 
een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Zij vinden dat het 
Vlaamse landsgedeelte in zijn ontplooiingsmogelijkheden 
wordt kortgehouden door de huidige staatsstructuur. De 
Franstaligen hebben echter in meerderheid vrede met het 
huidige model en menen dat België door de nieuwe Vlaamse 
eisen in zijn voortbestaan wordt bedreigd. Een korte blik op 
de geschiedenis van de Belgische staatshervormingen en een 
overzicht van de huidige stand van zaken.

door Vincent De Coorebyter

Directeur van het Onderzoeks- en Informatiecentrum voor sociaal-politieke aange-
legenheden in Brussel (Crisp).
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de het meer dan een eeuw om taalkwesties te regelen die voortkwamen uit 
oorspronkelijk scheve verhoudingen.

Naast de twee Duitstalige kantons die bij België werden ingelijfd na het 
verdrag van Versailles (1919) is het land samengesteld uit twee grote taalkun-
dige gemeenschappen. Aan de ene kant de Nederlandstaligen (of Vlamin-
gen) die wonen in Vlaanderen, de noordelijke helft van het land, en voor een 
klein deel in Brussel; aan de andere kant de Franstaligen van wie de grote 
meerderheid het zuiden van het land bewoont, Wallonië, en een niet onaan-
zienlijk deel in Brussel. Vlaanderen en Wallonië situeren zich daarmee ten 
noorden en zuiden van een taalgrens die nog maar kort geleden officieel is 
vastgelegd, maar waarvan het bestaan al vele eeuwen is aangetoond. 

De Belgische staat voorzag zich echter bij zijn ontstaan in 18�0 met ge-
centraliseerde instituties en erkende slechts één officiële taal, het Frans. 
De Vlaamse bevolking van België herkende zich dus niet in de taal van de 
nieuwe staat, ondervond moeilijkheden om haar te gebruiken in zijn be-
trekkingen met de administratie, de rechtspraak, het leger, enz. Maar er 

was meer aan de hand: in bepaalde 
kringen in Vlaanderen sprak men 
goed Frans, het was de taal van de 
politieke en sociale elite, van de 
grote landeigenaars en de werk-
gevers. De strijd van de Vlaamse 
Beweging die vanaf 18�0 op gang 
komt, kent vanaf dat moment twee 

beweegredenen: de wil om het Nederlands gelijkberechtigd te zien met het 
Frans en de wil om de identiteit en de waardigheid van het Vlaamse volk te 
bevestigen tegenover de elites in het land wier taal hun sociale overheer-
sing verzinnebeeldt.

De langzame erkenning van het Nederlands en de aarzelingen over de 
te volgen aanpak kunnen hier niet in detail worden uiteengezet. Drie ele-
menten daarvan zijn evenwel van belang om te begrijpen wat vandaag op 
het spel staat.

Allereerst het bestaan van een samenballing van wrijvingen tussen de 
Vlaamse beweging en de Franstaligen, die lange tijd de taalproblemen 
hebben genegeerd en de overheersing die zij uitoefenden, hebben gewei-
gerd te erkennen. Vervolgens een omgekeerd belangenconflict: het gevoel 
dat zich heeft ontwikkeld in de Franstalige wereld, dat de Vlamingen niet 
alleen gelijke rechten willen, maar ook het Frans in Vlaanderen willen 
uitbannen en het in Brussel onder controle willen houden. In dat opzicht 
heeft in 1968 de verdrijving uit Vlaanderen van de Franstalige sectie van de 
Katholieke Universiteit van Leuven, een hevige schok veroorzaakt. Ten slot-

Frans was de taal van de 
politieke en sociale elite, 
de grote landeigenaars en 
de werkgevers
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te de taalgrens en de taalkundige homogeniteit van het Vlaamse gebied. 
Deze zijn voor Vlaanderen onomkeerbare verworvenheden geworden, die 
drukken op het statuut van Brussel en zijn directe omgeving.

 

Interne	differentiëring

Dit alles verklaart nog niet de transformatie van België tot een federale 
staat, dat wil zeggen een staat waarin een deel van de wetgevende en uit-
voerende macht is toevertrouwd aan afzonderlijke deelstaten, die ieder 
voor zich hun eigen politiek bedrijven in een vastomlijnd gedeelte van 
het land. Eén van de kenmerken van het Belgische federalisme is dat het 
is gebaseerd op een interne differentiëring (en niet op een vereniging van 
staten die aanvankelijk onafhankelijk waren), die werd uitgebouwd na een 
lange periode waarin men eerst taalkwesties heeft geregeld.

De overgang naar een federaal model beantwoordt aan twee hoofdei-
sen. Van Vlaamse kant de wil een autonome politiek te bedrijven, zowel 
in Vlaanderen als in Brussel inzake taal, verenigingsleven, onderwijs en 
welzijnswerk. Van Waalse zijde de wil in het reine te komen met de nieuwe 
situatie waarin Wallonië vanaf 1960 verkeerde. 

Tot dat tijdstip was het Walenland het eerste industriegebied van het 
land. Het verliest zijn overheersende plaats aan Vlaanderen op het moment 
waarop de taalkundige spanningen het sterkst zijn en waarop de Vlaamse 
politici op nationaal niveau een economische politiek stimuleren die in de 
ogen van veel Walen Vlaanderen bevoordeelt. Zo ontwikkelt zich binnen de 
Waalse beweging, die in de afgelopen eeuw is opgekomen, het verlangen 
om ook Wallonië uitgerust te zien met autonome zelfstandige instellingen 
om haar eigen economische en sociale politiek te voeren, wat men dan van 
vakbondszijde aanduidt met structuurhervormingen.

Deze twee verschillende, maar elkaar wel aanvullende wensen verkla-
ren één van de bijzonderheden van het Belgische federalisme: er bestaan 
in België twee soorten gefedereerde eenheden, die elk het gehele land 
omvatten en met de federale overheid de wetgevende macht delen en de 
privileges die daaruit voortvloeien. Enerzijds drie gemeenschappen (de 
Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige) belast met immaterieel beleid: 
onderwijs, cultuur, sport, taal, sociale en gezondheidspolitiek (maar niet 
de sociale zekerheid). Anderzijds drie regio’s, de Vlaamse, Waalse en Brus-
selse, belast met het materiële beleid: economie, wonen, vervoer, ruimte-
lijke ordening en milieu. Met deze bijzonderheid dat in Brussel de twee 
grote gemeenschappen ieder hun eigen politiek volgen, waarbij scholen en 
diensten in het Nederlands of in het Frans, terwijl een specifieke instelling 
diensten organiseert of betaalt in de twee talen.
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Dit ingewikkelde stelsel spoort met de verwachtingen van beide par-
tijen. Het zou stabiel kunnen zijn als er niet verschillende factoren waren 
die aanzetten tot voortzetting van dit proces. Er is allereerst het statuut van 
Brussel. Geografisch is Brussel ingekaderd in het zuiden van Vlaanderen. 
Demografisch gezien is Brussel een Franstalige stad, waarbinnen de Vla-
mingen een achtste deel van de bevolking uitmaken. Maar pas vrij recent 
hebben de Franstaligen in Brussel en de omringende gemeenten rond het 
historische hart van de stad zich daar geconcentreerd, wat de oorzaak is 
van één van de strijdpunten van de Vlaamse beweging: voorkomen dat 
nieuwe gemeenten rond Brussel tweetalig worden in plaats van Vlaams te 
blijven, en daardoor de verfransing zich als een olievlek verspreidt. 

De Vlamingen slagen er aan het begin van de jaren zestig in de taalgrens 
te laten vastleggen. Sindsdien is Brussel beperkt tot negentien tweetalige 
gemeenten, waar omheen zich officieel Vlaamse gemeenten bevinden, 
waar soms een minderheid en soms een meerderheid van Franstaligen 
woont. Veel Franstaligen uit Brussel en de periferie beklagen zich over het 
dwangbuis waarin de hoofdstad is geplaatst, terwijl de verantwoordelijke 
Vlaamse politici ten strijde trekken tegen de verfransing van de Vlaamse 
randgemeenten rond Brussel.

Eén van de meest omstreden dossiers is de Vlaamse eis het kiesdistrict 
en het rechtsarrondissement dat zowel Brussel als een deel van de Vlaamse 
periferie omvat (Halle en Vilvoorde) op te splitsen. Bepaalde electorale en 

judiciaire rechten van de Franstali-
gen van Halle en Vilvoorde zouden 
daardoor niet meer kunnen worden 
uitgeoefend en daarom eisen zij in 
ruil daarvoor de uitbreiding van 
de Brusselse tweetalige regio, wat 
ondenkbaar is voor de Vlaamse 
partijen.

Een andere factor van insta-
biliteit is gelegen in een tweede 
karakteristiek van het Belgische 

federalisme, de meest beslissende. Ze is niet een gevolg van het recht, maar 
toont de feitelijke stand van zaken. We doelen op de opdeling vanaf de ja-
ren zeventig van alle politieke partijen in twee zelfstandige formaties, een 
Vlaamse en een Franstalige, een model dat de Groenen hebben overgeno-
men die nu eveneens in twee aparte partijen zijn georganiseerd. 

Op die manier leggen de partijen slechts aan een helft van het electoraat 
rekenschap af en brengen ze in de eerste plaats de zorgen en de verwach-
tingen van Vlamingen en Franstaligen afzonderlijk in de openbaarheid. 

Tussen Vlaamse of Franstalige 
partijen onderling bestaat 
veel meer uitwisseling dan 
op basis van ideologische 
verwantschap die de taalgrens 
overschrijdt
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Tussen Vlaamse of Franstalige partijen onderling bestaat meer uitwisse-
ling dan op grond van ideologische verwantschap die de taalgrens over-
schrijdt. Het gevolg is dat een Vlaamse, Waalse of Franstalige politiek 
tot stand komt binnen de afzonderlijke deelstaten. Weliswaar werken 
de Vlaamse en Franstalige partijen samen in de federale regering, maar 
deze samenwerking verloopt minder soepel dan in het verleden. Want het 
politieke zwaartepunt loopt uiteen: in Vlaanderen ligt het bij rechts, in 
Wallonië bij centrum-links. De socialisten en de Groenen zijn twee keer zo 
sterk in Wallonië als in Vlaanderen en extreem rechts is drie keer zo sterk 
in Vlaanderen als in Wallonië.

Verschillen	in	aspiraties

Wat de afstand nog vergroot, is dat de institutionele aspiraties van ge-
meenschap tot gemeenschap verschillen. Sinds de hervorming van 199� 
die België tot een federale staat maakte, en die nieuwe bevoegdheden heeft 
toegekend aan de gemeenschappen, willen de Franstalige partijen in meer-
derheid dat het daarbij blijft. De Vlaamse partijen hebben daarentegen vijf 
resoluties opgesteld die � maart 1999 plechtig zijn aanvaard. Ze verlangen 
nieuwe, belangrijke bevoegdheden voor de afzonderlijke gemeenschap-
pen. Onder de meest controversiële voorstellen, weliswaar niet unaniem 
ondersteund, is de wens de sociale zekerheid (gezondheidszorg en sociale 
uitkeringen) te splitsen, en de wil om de regio Brussel op bepaalde terrei-
nen van buiten af te besturen, dus vanuit Vlaanderen en Wallonië.

Deze Vlaamse eisen zijn nog versterkt door de gescheiden economische 
ontwikkeling. De economie van de drie Belgische regio’s verschilt onder-
ling heel sterk. Voortgestuwd in die richting door de Vlaamse beweging en 
door organisaties van werkgevers, maken de Vlaamse politici zich zorgen 
over de uitdagingen die Vlaanderen wacht en die men volgens hen niet kan 
regelen zonder aanpassing van de economische, fiscale en sociale politiek 
aan de Vlaamse eisen. 

Of dat nu wel of niet voor een deel retoriek is, feit is dat deze analyse aan 
de basis ligt van de huidige eisen. Meer of minder beklemtoond, al naarge-
lang de onderwerpen, vraagt de meerderheid van de Vlaamse partijen dat 
Vlaanderen voordeel trekt uit brede bevoegdheden inzake gezondheids-
zorg, kinderbijslag, werkloosheidsuitkeringen, vennootschapsbelastin-
gen en gewone belastingen, de spoorweginfrastructuur, kortom een geheel 
van zaken waarvan de Vlaamse welvaart afhangt. Als alternatieve oplossing 
of overgangsmaatregel stellen zij voor dat de gemeenschappen worden 
betrokken bij de beslissingen op federaal niveau op de gebieden waarin zij 
de verhoopte autonomie niet hebben gekregen. 
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Deze eisen verontrusten de Franstalige partijen. Volgens hen betekenen 
die dat de financieringsstromen, die de solidariteit tussen het noorden en 
het zuiden van het land verzekeren en met name verlopen via de sociale 
zekerheid, worden verbroken. Ofwel ze komen overeen met de behoeften 
en de wensen van Vlaanderen — dat op die manier nieuwe spoorlijnen rond 
de haven van Antwerpen kan financieren of de vennootschapsbelasting kan 
verlagen —, maar niet met die van Wallonië en van Brussel waarvan de be-
volking en de overheden minder welvarend zijn. 

De huidige situatie is dus volkomen nieuw. De eis om tot een veel gro-
tere autonomie voor de afzonderlijke deelstaten te komen, is niet langer 
afkomstig van de gemeenschappen, zoals in het verleden, maar alleen van 
Vlaanderen. Met als belangrijk element het verzet van de vakbonden tegen 
de overdracht van bevoegdheden die in Vlaanderen is geëist. Zij interpre-
teren die als het middel om een ultraliberale politiek voor te bereiden en 
de werknemers met elkaar te laten concurreren. In mindere mate stuiten 
deze voorstellen op weerstand van de werkgevers, die willen vermijden dat 
belangrijke regels per landsdeel gaan verschillen. 

Het Belgische federalisme is een permanente verbouwing die om de 
zoveel tijd wordt aangevat en nu wel onder heel bijzondere omstandighe-
den. De Franstaligen willen de tijd nemen voor prudente onderhandelin-
gen, terwijl de Vlaamse partijen, uit vrees dat hun voorstellen op de lange 
baan worden geschoven, er nu op staan dat de contouren van een nieuwe 
staatshervorming worden opgenomen in het geschreven akkoord waaraan 
de nieuwe federale regering gebonden zal zijn. Beide beschikken over de 
democratische legitimiteit. Bij de laatste verkiezingen heeft 2� procent van 
de Vlamingen gestemd voor één van de partijen die het einde van België 
willen en �0 procent voor een blok van partijen die ofwel de onafhankelijk-
heid van Vlaanderen willen, ofwel een zeer grote autonomie in een nieuw 
ontworpen Belgisch kader. In dezelfde verkiezingen hebben de Franstalige 
partijen campagne gevoerd voor behoud van de institutionele status quo 
en ook zij hebben daar de steun van hun kiezers voor gekregen. 

Beide groepen zijn evenwel tot elkaar veroordeeld. Het Belgische federa-
lisme beschermt namelijk sterk zijn minderheden, waaronder de Fransta-
ligen die �0 procent van de bevolking uitmaken. De federale regering moet 
bij wet worden ondersteund door een dubbele meerderheid in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers, die van de Franstalige als van de Vlaamse 
Kamerleden. Weer andere mechanismen voorkomen dat een institutionele 
hervorming door een numerieke Vlaamse meerderheid wordt goedge-
keurd. Hoe de onderhandelingen ook verlopen, zij veronderstellen de toe-
stemming van de twee grote gemeenschappen, wat de lange duur van de 
onderhandelingen voor een nieuwe regering verklaart; de verwachtingen 
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lopen nu eenmaal uiteen. 
Een breuk als mogelijk scenario kan niet worden uitgesloten omdat ver-

schillende milieus, voornamelijk in Vlaanderen, daartoe neigen, maar ook 
Franstaligen die de onafhankelijkheid van Wallonië of zijn aanhechting bij 
Frankrijk willen. Een verlenging van de politieke crisis, waardoor België 
onregeerbaar zou worden, zou tot de conclusie kunnen leiden dat het beter 
is uiteen te gaan. Maar België heeft al lange periodes van spanning gekend 
die zijn gevolgd door akkoorden van een grote draagwijdte. Een nieuwe 
kwestie is te weten of voor de eerste keer een hervorming van de instellin-
gen ook tot doel zou kunnen hebben dat het federale gezag wordt versterkt 
en niet alleen de macht van de deelstaten.

© Le Monde diplomatique. 
Vertaling: Paul van Velthoven 

NASCHRIFT	REDACTIE	CDV: Op 20 maart trad het kabinet Leterme aan, nadat onder leiding 
van interim-premier Guy Verhofstadt in februari een akkoord was uitgewerkt dat door de 
Vlaamse en Franstalige christen-democratische, liberale en socialistische partijen werd 
goedgekeurd. Naast een begroting werd een zeer beperkte hervorming op federaal niveau 
doorgevoerd. Van vergaande delegering van nieuw bevoegdheden naar de deelstaten, 
waar de Vlaamse partijen op aandringen, is geen sprake. Een akkoord over de nieuwe 
staatshervorming wil premier Leterme in de zomervakantie tot stand brengen. 
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De	oorsprong	van	de	Vlaamse	eisen

Aan het begin van de institutionele ontstaansgeschiedenis van Vlaande-
ren ligt een in wezen sociale strijd, namelijk een strijd om de gelijkberech-
tiging van de Vlamingen te erkennen en te realiseren, ondanks de weer-
stand van de Franstaligen.

Vlaanderen komt inderdaad van heel ver. De Belgische staat zoals die 
ontstaan is in 18�0, was een eenheidsstaat: alle macht lag onverdeeld in 
de handen van de centrale overheid. Het Frans was de officiële bestuurs-, 
gerechts- en onderwijstaal, ook in Vlaanderen. De burgerij sprak immers 
Frans, ook in Vlaanderen, en domineerde het beleid.

De langzame culturele ontwikkeling van de verpauperde Vlaamse be-
volking deed niet alleen een sociale strijd ontstaan maar tegelijk ook een 
echte ’taalstrijd’. Vlaamse intellectuelen (in hoofdzaak pastoors en onder-
wijzers) namen het niet langer dat hun taal in alle officiële instellingen 
werd geweerd.

Vlaanderen op weg naar 
politieke autonomie 

Vijf achtereenvolgende staatshervormingen hebben de 
vroegere Belgische eenheidsstaat omgevormd tot een federale 
staat. Met het resultaat kan men in Vlaanderen evenwel nog 
steeds niet uit de voeten. Delegatie van bevoegdheden naar 
de deelstaten op een aantal belangrijke beleidsterreinen 
moet gelijk opgaan met financiële autonomie, vinden de 
Vlamingen. Bovendien willen zij op nieuwe terreinen eigen 
bevoegdheden. Een kort historisch overzicht van de Vlaamse 
strijd voor eigen instellingen plus hun nieuwe programma 
van eisen voor de volgende staatshervorming. 

door Helga De Baets

Wetenschappelijk medewerkster van de CD&V-fractie in het Vlaams Parlement.
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Beetje bij beetje werden onder druk van de Vlaamse Beweging de eerste 
taalwetten goedgekeurd, vooral vanaf 1870. Deze eerste taalwetten erken-
den het Nederlands als officiële taal in het gerecht, de rijksadministratie, 
het middelbaar en het hoger onderwijs.

 Na de Eerste en na de Tweede Wereldoorlog werden zowel van Vlaamse 
als van Waalse zijde allerlei voorstellen geformuleerd om België te hervor-
men. De verschillende taalwetgevingen waren de eerste ’ontvoogdings-
stap’ die met veel tegenzin toegestaan werd door de Franstaligen. Zij 
zouden overigens de geest van deze wetgevingen herhaaldelijk miskennen 
bij de concrete toepassingen ervan. Deze Franstalige weerstand bij en over-
tredingen van de taalwetten, behoorden tot van de voornaamste redenen 
voor de verdere eis naar culturele autonomie, versterkt door de groeiende 
economische en sociale tegenstellingen tussen het noorden en het zuiden 
van België.

Kenmerkend voor de vele Waalse hervormingsvoorstellen was dat men 
drie gewesten tot stand wou brengen: Vlaanderen, Wallonië en Brussel. 
Aan Vlaamse kant opteerde men voor twee gemeenschappen: de gemeen-
schap van de Nederlandstaligen en de gemeenschap van de Franstaligen, 
verbonden door eenzelfde taal en cultuur. De Vlamingen beschouwden bo-
vendien de Vlamingen die in Brussel woonden, als een deel van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

In de jaren zestig geraakte één en ander in een stroomversnelling. Voort-
bouwend op de taalwetten van 19�2, hebben de taalwetten van 1962-196� 
het territorialiteitsbeginsel of het beginsel van de regionale eentaligheid 
ingevoerd: de streektaal — het Nederlands in Vlaanderen, het Frans in 
Wallonië — werd de bestuurs-, onderwijs- en gerechtstaal1. In 196� werd de 
taalgrens definitief vastgelegd. België werd in vier taalgebieden ingedeeld: 
het Nederlandse (Vlaanderen), het Franse (Wallonië), het Duitse (negen 
gemeenten in het oosten van Wallonië), en het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad, waar het Nederlands en het Frans op voet van gelijkheid staan. 

In 27 gemeenten werd een speciale taalregeling ingevoerd. Aangezien 
deze gemeenten behoren tot een eentalig taalgebied, moeten zij de taal 
van dat gebied gebruiken voor de binnendiensten en voor de betrek-
kingen met andere diensten. Zij mogen of moeten echter de taal van de 
beschermde minderheid gebruiken in hun betrekkingen met het publiek. 
In die gevallen mogen of moeten de berichten gesteld zijn in de taal van 
het gebied en in de taal van de beschermde minderheid. In de gemeenten 
met een speciale taalregeling moet de overheid een particulier antwoorden 
in de beschermde taal waarvan hij zich bedient. Met andere woorden, de 
particulieren genieten er van taalfaciliteiten en de betrokken gemeenten 
zijn bekend als de faciliteitengemeenten. Deze gemeenten zijn de zes Ne-
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derlandstalige (Bever, Herstappe, Mesen, Ronse, Spiere-Helkijn, Voeren) 
en de vier Franstalige (Edingen, Komen-Waasten, Moeskroen, Vloesberg) 
taalgrensgemeenten, de zes randgemeenten in het Nederlandse taalgebied 
maar grenzend aan het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad (Drogenbos, 
Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel, Wezembeek-Op-
pem), de negen gemeenten uit het Duitse taalgebied en de twee gemeenten 
uit het Malmedyse in het Franse taalgebied, maar grenzend aan het Duitse 
taalgebied.

In 1968 was er de kwestie ’Leuven Vlaams’. De Vlaamse jeugd kwam mas-
saal op straat om de tweetalige universiteit van Leuven te splitsen en de 
Franstalige afdeling naar Wallonië over te hevelen. Zowel in Vlaanderen als 
in Wallonië groeide het streven naar autonome structuren, om vanuit het 
beleid beter de eigen problematiek van elke gemeenschap en elk gewest 
te kunnen aanpakken. De allereerste stap was de splitsing van een aantal 
nationale ministeries: onderwijs, cultuur, streekeconomie. In 1970 kwa-
men autonome politieke structuren tot stand die in fasen zouden leiden 
tot de ombouw van België tot een federale staat van geheel eigen soort. Vijf 
opeenvolgende staatshervormingen in 1970, 1980, 1988, 199� en 2001 doen 
Vlaanderen geleidelijk uitgroeien (zie bijgaand kader voor een overzicht 
van de hervormingen).

Vijf	staatshervormingen	op	een	rij	

1970 
De eerste grondwetsherziening erkende het bestaan van twee grote 
cultuurgemeenschappen, de Nederlandse en de Franse en van drie 
gewesten, het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse. De gemeen-
schappen werden bevoegd voor het cultuurbeleid, de gewesten voor 
bepaalde aspecten van het sociaaleconomisch beleid. De twee cul-
tuurgemeenschappen kregen een eigen raad, Cultuurraad genoemd, 
met wetgevende bevoegdheid voor culturele aangelegenheden 
(schone kunsten, bibliotheken, toerisme, sport) maar nog geen eigen 
uitvoerende macht. De Cultuurraden werden samengesteld uit alle 
Kamerleden en senatoren uit de overeenkomstige taalgroep. Ook 
de kleinere Duitstalige cultuurgemeenschap werd grondwettelijk 
erkend, maar kreeg op dat ogenblik nog geen wetgevende bevoegd-
heid. De gewestvorming werd voorlopig niet operationeel omdat de 
politieke wereld zich nog geen duidelijk idee had gevormd van de 
richting die de regionale autonomie zou uitgaan en, vooral, omdat 
Nederlands- en Franstaligen het niet eens geraakten over de grenzen 
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en de bevoegdheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het was 
dus duidelijk dat de hervorming niet af was. Via een voorbereidende 
gewestvorming met regionale ministercomités binnen de nationale 
regering werd de volgende stap voorbereid.

1980 
De cultuurgemeenschappen werden omgedoopt in gemeenschappen 
die voortaan ook bevoegd werden voor de zogenoemde persoonsge-
bonden aangelegenheden: het welzijnsbeleid (bejaarden-, gehan-
dicapten-, gezins- en migrantenbeleid) en het gezondheidsbeleid. 
De gemeenschappen kregen decreetgevende (lees: wetgevende) be-
voegdheid en een eigen regering. Ook de gewestvorming werd opera-
tioneel gemaakt. Het Vlaamse en het Waalse Gewest kregen een raad 
met wetgevende bevoegdheid en een regering. De gewestelijke instel-
lingen werden bevoegd voor een aantal zogenoemde grondgebonden 
aangelegenheden: leefmilieu, landinrichting, natuurbehoud, econo-
mie, energie, werkgelegenheid, ruimtelijke ordening en huisvesting. 
Op te merken valt dat de Raden niet rechtstreeks werden verkozen. 
Ze werden samengesteld uit leden van het nationale parlement, die 
bijgevolg een dubbelmandaat uitoefenden. In Vlaanderen werden 
de gewestraad en de gemeenschapsraad gefuseerd tot één Vlaamse 
Raad. Voor het statuut van Brussel werd in 1980 geen sluitende oplos-
sing gevonden.

 
1988 

De bevoegdheden van de gewesten en de gemeenschappen werden 
aanzienlijk uitgebreid, met name met onderwijs, openbare werken 
en vervoer, wetenschapsbeleid en het toezicht op gemeenten en pro-
vincies. Er kwam een nieuw financieringsstelsel dat de gemeenschap-
pen en de gewesten eigen financiële verantwoordelijkheid en een 
bepaalde vorm van fiscale autonomie gaf. Brussel werd een Hoofd-
stedelijk Gewest met een eigen rechtstreeks verkozen parlement met 
ordonnantiebevoegdheid (dus geen decreetgevende bevoegdheid 
zoals Vlaanderen) en een eigen regering, met eigen bevoegdheden en 
een financieringsregeling.

1993 
Door de vierde hervorming werd in artikel 1 van de Grondwet vast-
gelegd dat België een federale staat is, samengesteld uit de gemeen-
schappen en de gewesten. Dit is bovendien een belangrijke, democra-
tische hervorming door de invoering van de rechtstreekse verkiezing 
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van de Vlaamse Raad (het Vlaams Parlement) en de Waalse Gewest-
raad, voor een periode van vijf jaar. De Vlamingen kunnen vanaf 
199� rechtstreeks hun vertegenwoordigers kiezen voor het Vlaams 
Parlement en dit gebeurt los van de nationale verkiezingen. Ook de 
bevoegdheden van gemeenschappen en gewesten werden verfijnd op 
het gebied van leefmilieu, buitenlandse handel, wetenschapsbeleid, 
openbare centra voor maatschappelijk welzijn, intercommunales en 
uitgebreid op het gebied van landbouw. Ook het financieringsstelsel 
van de gemeenschappen en de gewesten werd verfijnd. Zeer belang-
rijk is dat door deze hervorming de gemeenschappen en de gewesten 
de bevoegdheid kregen om voor hun beleidsdomeinen ook de inter-
nationale samenwerking te regelen, met inbegrip van het sluiten van 
verdragen. Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat Vlaanderen op 17 
januari 199� belangrijke verdragen heeft gesloten met Nederland. 
Wat gedurende jaren niet mogelijk was op Belgisch vlak werd nu 
gerealiseerd op Vlaams niveau: de waterverdragen die belangrijke 
economische aspecten hebben; de kwaliteitsverdragen over Maas- en 
Scheldewater, zeer belangrijk voor het leefmilieu; ten slotte een ruim 
verdrag inzake samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, 
wetenschappen en welzijn.

2001 
De vijfde staatshervorming, de zogenoemde Lambermontstaatsher-
vorming, kent de volgende bevoegdheden toe aan de gewesten: land-
bouwbeleid, buitenlandse handel, organisatie van de gemeenten en 
de provincies. De financiering van de gemeenschappen werd herzien 
en de gewesten kregen een beperkte verruiming van hun fiscale auto-
nomie. Ten slotte werd overeengekomen dat onderdelen van de ont-
wikkelingssamenwerking vanaf 1 januari 200� worden overgeheveld, 
voor zover ze betrekking hebben op de gemeenschaps- en gewestbe-
voegdheden, maar deze bepaling werd niet uitgevoerd.

Zeer belangrijk is dat men in het Belgisch federaal model heeft ge-
kozen voor een systeem van exclusieve bevoegdheden en het ontbre-
ken van een normenhiërarchie. Eenvoudig uitgedrukt: een wet (van 
de federale overheid) is niet hoger in rang dan een decreet (van de 
deelstatelijke overheid). Bevoegdheidsconflicten worden behandeld 
door het Grondwettelijk Hof, belangenconflicten door het Overleg-
comité dat bestaat uit ministers van alle beleidsniveaus. Daarnaast 
worden een hele reeks van samenwerkingsformules voorzien, met 
respect voor de autonomie van iedere overheid.

Helga	De	Baets

Vlaanderen op weg naar politieke autonomie 
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Naar	een	nieuwe	hervorming	

Op � maart 1999 heeft het Vlaams Parlement vijf resoluties goedgekeurd 
met de belangrijkste punten voor de volgende staatshervorming. De poli-
tieke en maatschappelijke draagkracht van deze resoluties mag niet wor-
den onderschat: het gaat om de visie van het eerste rechtstreeks verkozen 
Vlaams Parlement, die kan rekenen op een brede, politieke overeenstem-
ming: vier van de vijf resoluties werden goedgekeurd door meer dan 80 
procent van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.

Het parlement is daarbij zeker niet over een nacht ijs gegaan. De basis 
werd gelegd in de Commissie Staatshervorming van het Vlaams parle-
ment, die gedurende drie jaar de ‘Discussienota voor een verdere staats-

hervorming’ heeft besproken. Deze 
discussienota van voormalig minis-
ter-president Luc Van den Brande 
werd op 29 februari 1996 door de 
Vlaamse regering goedgekeurd. De 
Commissie Staatshervorming van 
het Vlaams Parlement heeft zich 
bij de bespreking van deze discus-
sienota niet ’opgesloten’, dus geen 
louter interne gedachtewisseling 

gehouden. Ze heeft daarentegen �� hoorzittingen gehouden met in totaal 
11� personen, met name ambtenaren en mensen uit het veld, die elk op hun 
terrein de incoherenties en de hinderpalen in de staatsstructuur hebben 
aangeklaagd. De Commissie Staatshervorming heeft de taak van maat-
schappelijk forum op zich genomen en de conclusies van de hoorzittingen 
en besprekingen vertaald in de resoluties, die aldus niet alleen een belang-
rijk politiek maar ook een belangrijk maatschappelijk draagvlak hebben.

De	krachtlijnen	van	de	vijf	resoluties	van	het	vlaams	parlement	

De huidige Belgische staatsstructuur zit ingewikkeld in elkaar. Het on-
derscheid tussen gewesten en gemeenschappen, waarvan de bevoegdhe-
den ook nog verschillen, is onbegrijpelijk voor veel mensen. Het Vlaams 
Parlement wil een grotere doorzichtigheid door in de eerste resolutie een 
tweeledig staatsmodel voorop te stellen met twee volwaardige deelstaten 
— Vlaanderen en een Franstalige deelstaat — met daarnaast een specifiek 
statuut voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Ge-
meenschap. Aan de territoriale afbakening van de deelgebieden mag niet 
worden geraakt. Het behoud van de solidariteit tussen de deelgebieden 

De eisen voor een nieuwe 
hervorming worden in 
Vlaanderen politiek én 
maatschappelijk breed 
gedragen
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wordt uitdrukkelijk in het begin van de eerste resolutie vooropgesteld, als 
algemeen uitgangspunt. 

Uit de tweede resolutie blijkt dat het Vlaams Parlement het ontbreken 
van de fiscale autonomie als een belangrijk democratisch tekort ervaart. 
Het heffen van belastingen is een belangrijk instrument van het overheids-
beleid. 

In de derde resolutie wordt gekozen voor een verdere versterking van de 
band tussen de Brusselse Vlamingen en de Vlamingen in het Nederlandse 
taalgebied. 

Het uitgangspunt van het parlement is steeds dat een duidelijke staats-
structuur vereist is, die leidt tot nieuwe en efficiënte bestuursinstrumen-
ten, ondersteund door eigen financiële middelen. Alle hefbomen moeten 
beschikbaar zijn om een dynamisch totaalbeleid te kunnen voeren. In de 
vierde resolutie eist het Vlaams Parlement dan ook de bevoegdheden op 
voor de nog ontbrekende terreinen (waaronder het beleid inzake gezond-
heid en gezin, werkgelegenheid, wetenschap en technologie, energie, 
spoorinfrastructuur en de exploitatie daarvan, en ontwikkelingssamen-
werking). In een aantal zaken werd dat inmiddels gerealiseerd. 

In de vijfde resolutie ten slotte worden een aantal specifieke aandachts-
punten opgenomen, zoals bijvoorbeeld het respect voor het territorialiteits-
beginsel1 (indeling in vier taalgebieden) en de betrokkenheid van de deel-
staten bij de voordrachten van de leden van de hoogste rechtscolleges.

Wat	nu	op	het	spel	staat

De resoluties van het Vlaams Parlement van 1999 zijn het referentiekader 
aan Vlaamse zijde voor verdere staatshervorming. Ze maken dan ook deel 
uit van het Vlaams regeerakkoord voor 200�-2009. Het staat in elk geval 
vast dat het proces dat de Belgische eenheidsstaat omvormde tot een fede-
rale staat niet af is: Nederlandstaligen en Franstaligen hebben niet de mo-
gelijkheid om op een aantal belangrijke beleidsterreinen een eigen beleid 
te voeren, dat beantwoordt aan hun specifieke behoeften en opvattingen. 
Eigen financiële middelen, die duidelijk steunen op verantwoordelijkheid 
voor uitgaven en inkomsten, zijn daarbij het sluitstuk. 

Momenteel zijn de bevoegdheden — en dus ook de beleidsinstrumenten 
en de financiële middelen — te versnipperd over de verschillende overhe-
den. Bovendien hebben Vlaanderen en Wallonië eigen, specifieke proble-
men en andere beleidsvoorkeuren. Dit betekent dat elke deelstaat andere 
maatregelen nodig heeft, wat overduidelijk blijkt uit de voorbeelden die 
we hierna geven. Ze laten de grote sociaal-economische kloof zien tussen 
Vlaanderen en Wallonië; een kloof die — het blijkt uit de feiten — niet kan 

Helga	De	Baets

Vlaanderen op weg naar politieke autonomie 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

�0

worden gedicht door het federale beleidsniveau. Die grote kloof is vooral 
ook een enorm sociaal probleem: de hoge werkloosheid in Wallonië en de 
toename van de armoede daar. Maar ook Vlaanderen moet sociaalecono-
misch een tandje kunnen bijsteken, wil het bijvoorbeeld — omwille van de 
vergrijzing van de bevolking — het recht op bescherming van de gezond-
heid effectief blijven waarmaken. De nieuwe staatshervorming heeft dan 
ook een zeer belangrijke sociale dimensie: de deelstaten moeten de kans 
krijgen om via specifieke, doelgerichte instrumenten en maatregelen wer-
kelijk de welvaart en het welzijn van hun burgers te verzekeren.

De verschillen in werkgelegenheid vragen ontegensprekelijk om een 
sociaaleconomisch beleid op maat, met echte hefbomen op het niveau van 
de deelstaten. Uit het jongste OESO-rapport over België blijkt dat in Vlaan-
deren 6�,9 procent van de volwassenen werkt, in Wallonië �6,1 procent en 
in Brussel ��,8 procent. In 200� waren er per open vacature in Vlaanderen 
vijf werkzoekenden, in Brussel �� en in Wallonië ��. Bij de verschillen in 
werkgelegenheid moet men ook nog rekening houden met het feit dat in 
Vlaanderen 1� procent van alle werkenden bij de overheid werkt, in Brussel 
26 procent en in Wallonië 22 procent. De gewesten moeten gericht kunnen 
werken naar specifieke doelgroepen van werklozen, want deze doelgroe-
pen zijn in ieder gewest anders. 

Als structuren, om redenen van welvaart en welzijn, een hinderpaal vor-
men voor de noodzakelijke sociaaleconomische dynamiek, dan moeten ze 
worden aangepast. Dat is de inzet van de volgende staatshervorming.

De	communautaire	problematiek

 Noot

1 Het territorialiteitsbeginsel heeft 
betrekking op de taalwetgeving en is 
nog steeds een bron van conflicten in 
België. Het houdt in dat in de eenta-
lige gebieden de taal van de regio de 

norm is. Het beginsel is niet algemeen 
aanvaard; de Franstaligen vinden nog 
steeds dat zij overal hun taal moeten 
kunnen spreken en dat deze gehono-
reerd moet worden. Zie verder op het 
artikel van Leo Klinkers. (Noot van de 
redactie van CDV). 
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Het	Belgische	grondgebied	is	als	het ware een voorschoot groot 
(zowat �0 �00 km2). Toch hebben er zich op die voorschoot twee sterk ver-
schillende maatschappijen ontwikkeld: een Vlaamse maatschappij in de 
vijf noordelijke provincies en een Waalse maatschappij in de vijf zuidelijke 

provincies. De Vlaamse maatschap-
pij vertoont uitgesproken meer sa-
menhang en vooral meer eigenheid 
en identiteit dan de Waalse. Een 
tiende van de bevolking in België, 
van wie ruim �00.000 immigranten 
— hiervan 200.000 die Frans noch 
Nederlands spreken — valt buiten 
die twee maatschappijen in het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat 

uit negentien zeer ongelijke, grillig uitgevallen gemeenten bestaat. 
Op die voorschoot twee maatschappijen ontwaren lijkt een roekeloze 

stelling, minstens op het eerste gezicht. Vlaanderen en Wallonië zijn 

België is al opgedeeld, maar zijn 
elite wil er niet aan

Het huidige België bestaat uit twee gescheiden 
samenlevingen die niet alleen door taal maar zeker ook door 
politieke structuren en maatschappelijke ontwikkelingen 
cultuur wezensvreemd tegenover elkaar zijn komen te staan. 
Tegelijkertijd bestaat er nog steeds een Belgische, grotendeels 
Franstalige elite die deze nieuwe realiteit niet onder ogen wil 
zien. Een ware culturele revolutie is daarvoor nodig. Alleen 
dan is er een kans dat België blijft voortbestaan. 

door Wilfried Dewachter

Emeritus hoogleraar politieke sociologie aan de Katholieke Universiteit Leuven en 
oud-hoofdredacteur van het Belgische politologisch tijdschrift Res Politica. 

Vlaanderen en Wallonië zijn 
twee aparte maatschappijen 
want ze verschillen 
momenteel vrijwel in elk 
opzicht van elkaar



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

�2

nochtans zulke aparte maatschappijen, want zij verschillen momenteel 
op nagenoeg elke belangrijke component van het complexe samenleven in 
West-Europa.

‘De taal van een mens bepaalt in hoge mate zijn wijze van redeneren 
en aanvoelen, wat hij zal zien of wat hij niet zal zien.(…) Zijn wereldbeeld 
wordt mede bepaald door zijn taal en wat hij niet onder woorden kan 
brengen zal hem vlug ontgaan’, stelde koning Albert ii in zijn bevlogen 
Kerstboodschap van 1998. Het Nederlands in het noorden en het Frans in 
het zuiden vormen inderdaad fundamentele gronden voor diepgaande 
verschillen in aanvoelen, in wereldbeeld en in taaleinder. Want het zuiden 
heeft nooit het Nederlands aangekund of aangewild en het noorden ver-
liest zienderogen zijn algemene kennis van het Frans, die er tot voor drie à 
vier decennia nog ruim verspreid was.

De massamedia zijn nagenoeg totaal verschillend in Vlaanderen en Wal-
lonië. Men leest, men luistert, men kijkt niet naar de media van de andere 
maatschappij in België. Integendeel, in Franstalig België kijkt gemiddeld 
per avond zelfs een derde naar tv-zenders uit Frankrijk. Het wederzijds in-
formeren over België én vooral over de eigen maatschappij wordt daardoor 
bijzonder schaars. De opiniëring, de waarden en de normen en gaandeweg 
de ganse cultuur vervreemden via die aparte kanalen met reuzenspron-
gen van elkaar. Zo leverde de groots opgezette tv-bevraging ‘De grootste 
Belg’ bij de Vlamingen en de Franstaligen geen gemeenschappelijke eerste 
verkozene op, sterker, zij gaf in de eerste tien gerangschikten maar drie 
gemeenschappelijke namen: pater Damiaan, Jacques Brel en Eddy Merckx. 
Opmerkelijk was tevens de totale afwezigheid van toppolitici in die lijst, 
op ‘Le’ roi ‘Baudouin’ na als nummer twee bij de Franstaligen en de sociaal-
activistische priester Daens als nummer vijf bij de Vlamingen. Geen ‘vader 
des vaderlands’ dus, tenzij de koning voor de Franstaligen.

Het onderwijs, van laag tot hoog, is volledig gesplitst, met uiteenlo-
pende kwaliteitsscores, die vooral aan Vlaamse zijde boven het gemiddelde 
uitsteken. Moedertaal, onderwijs en massamedia: het ganse socialisatie-
proces is maatschappijeigen! Met als gevolg dat men de anderen over de 
taalgrens nog nauwelijks kent.

Verschillende	identiteit

De subjectieve vereenzelviging met de staat, de natie en/of het volk loopt 
opmerkelijk uiteen. Uit overvloed van onderzoek blijkt dat evenveel Vla-
mingen zich in de eerste plaats als Vlaming zien en pas op de tweede plaats 
als Belg, als omgekeerd: eerst Belg en pas dan Vlaming. Langs Franstalige 
kant overweegt heel sterk de Belgische identiteit, zonder concurrentie van 
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de deelstaat. Niet het minst omdat Wallonië en de Franstaligen uit Brussel 
nog steeds geconfronteerd worden met een dualiteit, waar de toppolitici 
nog lang niet uit zijn: wordt er fundamenteel gekozen voor Wallonië of 
voor de Communauté française, (de Franstalige Gemeenschap, die zij als 
Franse Gemeenschap in de Grondwet hebben ingeschreven en die zich nu 
in hun debat aandient als ‘Wallonie-Bruxelles’ )? Maar de voornaamste ver-
klaring voor hun ‘Belgische’ identiteitskeuze is de uitbouw van België ge-
durende 180 jaar als: ‘La Belgique sera latine ou ne sera pas’. Met bovendien 
een zwakke Waalse identiteit door subregionalisme en vooral door een 
statusverschil met en een laatdunkendheid van de cultureel dominante 
Franstaligen uit Brussel ten aanzien van de ‘echte Walen’. ‘Être belge’ lost 
dus heel wat problemen op, naar het op het eerste gezicht lijkt.

In wereldpolitiek opzicht kan de situatie moeilijk meer verschillen dan 
tussen Vlaanderen en de Franstaligen. De Franstaligen in België voelen 
zich gedragen en gesteund door de wereldbrede francofonie met het Frans 
als langue impériale, gesproken in �� staten met 181 miljoen inwoners, ge-
leid door een uitgesproken assertief gidsland als het Frankrijk van de Gaul-
le, Mitterrand, Chirac en Sarkozy. Terwijl er maar 22 miljoen Nederlandsta-
ligen zijn, met niet eens een staatsrechtelijk verdrag tussen Nederland en 
Vlaanderen. De relatief zwakke Taalunie en de hybride Benelux moeten de 
klus klaren. Terwijl Nederland door Vlaanderen gezien wordt als niet danig 
dynamisch in het uitdragen en het verdedigen van het Nederlands in de 
Europese Unie, noch internationaal, noch zelfs in zijn eigen economie.1 

Hoe betekenisvol zijn de economische verschillen? Midden jaren zes-
tig waren beide landsstreken in België economisch even arm of even rijk: 
Vlaanderen begon toen eindelijk zijn achterstand in te halen. Nu is Vlaan-
deren één van de rijkste regio’s ter wereld. Wallonië is opgedeeld in een 
behoorlijk welvarende noord-zuidas en een armlastige oost-westas in de 
oude industriële bekkens. Een gedeeltelijk andere economische politiek 
in Vlaanderen door het aantrekken van veel buitenlandse investeringen 
(onder meer door toedoen van christendemocratische voormannen als 
G. Eyskens, P.W. Segers, J. De Saeger, A. Cool en J. Houthuys ), een sterkere 
bereidheid tot stevig werken en een andere vakbondsideologie zijn hiervan 
de voornaamste verklaringen. Het algemeen sociaaleconomisch beleid van 
het neo-corporatief overleg bleef en blijft vooralsnog nationaal. Zo moest 
Herman Van Rompuy de Vlaamse welvaart duiden als bereikt ‘ondanks 
België’ (in een uitzending van de VRT op � januari 2008).

De woonsituatie (bijvoorbeeld ouderdom van de woningen, woontypes 
en patronen van verhuizen), de demografische ontwikkeling en de ruim-
telijke ordening zijn zo verschillend, dat terecht de vraag mag worden 
gesteld waarom het tot begin jaren negentig geduurd heeft vooraleer men 

Wilfried	DeWachter	
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een fatsoenlijk federalisme heeft toegestaan. Want die maatschappelijke 
verschillen vragen aangepast, ja specifiek beleid van de deelstaten voor 
hun maatschappij.

De	grote	macht	van	de	politieke	partijen	

Ondertussen is het politieke bestel eveneens in tweeën gesplitst. In 1968, 
naar aanleiding van de splitsing van de Katholieke Universiteit Leuven en 
de overheveling van de Franstalige Université Catholique de Louvain naar 
Wallonië, splitsten de Franstalige christendemocraten zich af van de tot 
dan unitaire CVP-PSC. In 1968-1972 voltrokken de Franstalige liberalen de 
splitsing van hun unitaire PLP-PVV. En in 1978 plaatsten de Waalse socialis-
ten hun Vlaamse kameraden vrij brutaal voor het voldongen feit: zij vorm-
den een aparte Waalse partij. Punt! Sindsdien zijn nagenoeg alle partijen 
gesplitst naar taal- en volksopdeling, ook de Groenen. Hierdoor worden 
de verkiezingen ruimtelijk gesplitst, zij het doorgevoerd volgens dezelfde 
normen en verrekeningstechnieken. Dit is het best zichtbaar bij de verkie-
zingen voor de Senaat en het Europees parlement, waarbij in wezen maar 
twee kieskringen gelden: een Nederlandstalige en een Franstalige. Nu 
al een kwart tot een halve eeuw functioneren aparte partijen die nergens 
over de taalgrens heen gaan, behalve de Franstalige partijen in het district 
Halle-Vilvoorde, dat onmiddellijk aan Brussel met zijn negentien gemeen-
ten grenst. Geen enkele federale staat ter wereld kent een dermate grote 
opsplitsing van zijn politiek bestel: ook Canada en Zwitserland niet.

Sindsdien is de politieke cultuur gaandeweg meer verzelfstandigd. Grof 
geschetst: een evidence based policy in Vlaanderen, ofwel zakelijk beleid en 
‘goed bestuur’ tegenover electoralisme, cliëntelisme, beroep op financiële 
transfers en versterking van de partijapparaten langs Franstalige kant, met 
daar nog sterker dan vroeger een uitgesproken zogenoemde particratische 
aanpak. Deze particratie is een van de basiskenmerken van de Belgische poli-
tiek, naast pacificatiedemocratie, neo-corporatisme, overgave aan Europa en 
een zogenoemd federaal bestel. Politieke partijen mogen tot op zekere hoog-
te onmisbaar zijn in de hedendaagse Westerse democratieën, maar wanneer 
enkele een sterk overwegend aandeel hebben in de politieke besluitvorming 
en in de wegen naar machtsverwerving, is sprake van particratie.

België heeft sinds de Eerste Wereldoorlog drie uitgesproken periodes 
gekend waarin deze partijmacht domineerde: 19�7-19�9, de jaren zeventig 
tot begin jaren tachtig en vanaf 1999 tot nu. Ter staving van deze laatste 
periode de volgende vaststellingen. Vooreerst hoe via de particratie het 
federalisme wordt ondergraven en men vanuit één politieke partij het re-
geringsbeleid op alle niveaus controleert. De voormalige voorzitter van de 

De	communautaire	problematiek



��

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

Parti Socialiste Guy Spitaels bekende in een vraaggesprek met het Vlaamse 
weekblad Knack onverbloemd: ‘We hebben in dit land drie soorten rege-
ringen: de federale, die van de gewesten en die van de gemeenschappen. 
Neem het Franstalig niveau. Een sterke partijvoorzitter, bijvoorbeeld van 
de PS, kan die drie regeringen perfect controleren, zelfs in bedwang hou-
den. Door het regeerprogramma waaraan hij heeft meegewerkt, via de 
mensen die hij als minister uitstuurt en door de vergaderingen die aan elke 
ministerraad vooraf gaan.’ (Knack, 11 april 2001). 

Mocht dit nog niet overtuigend genoeg zijn voor de brutale machtsver-
schuiving tegenover de instellingen, laat men dan even kijken naar het 
afwijzen in België van het referendum over de Europese Grondwet (lang 
vóór het Franse en Nederlandse ‘neen’), ondanks de overgrote meerder-
heid voor zo’n referendum in het federale parlement. Elio Di Rupo, de 
huidige partijvoorzitter van de Parti Socialiste verklaarde: ‘Neen, geen 
nationale referenda! Neen! Dat zou de beste manier zijn om fundamentele 
verschillen van aanvoelen in het noorden en het zuiden te openbaren en 
naar een definitieve scheiding van het land te gaan.’ (Le Soir, 29 augustus 
2001) Herhaling hiervan begin 200� volstond voor parlement en regering 
om er van af te zien.2

Het derde bewijs voor het bestaan van deze particratie is nog drama-
tischer: de banalisering, zo niet de verloochening van de beleidspro-
gramma’s die men aan de kiezers voorspiegelt. Nog voor zijn aantreden 
als eerste minister in 1999 zette Guy Verhofstadt, tot dan al meer dan 
tien jaar de sterkste oppositieleider, zijn programma uiteen. Dat hield 
in: meer inspraak voor de burgers, afschaffing van de lijststem� en de 
opkomstplicht; het rechtstreeks verkiezen van de regering en de burge-
meesters en het invoeren van bindende referenda. Ook zou zijn partij, de 
liberale VLD, na de verkiezingen een nieuwe duurzame staatshervorming 
doorvoeren om België om te vormen tot een echte federale staat, met 
maximale bevoegdheden voor de deelgebieden. Vlaanderen zou fiscale 
autonomie krijgen en volledig bevoegd worden voor het sociaalecono-
misch beleid.

Van al die programmapunten is slechts één punt, de afschaffing van de 
lijststem, een beetje naderbij gekomen. Van de overige voorstellen: niets. 
‘Politiek blijft een gebeuren waar de burgers weinig vat op hebben’, aldus 
Verhofstadt toen hij nog in de oppositie zat, en almaar minder vat op heb-
ben door de particratie. Tot de democratie en de politieke legitimiteit hele-
maal tot onder nul dalen? 

De particratie is het instrument van de zes grote politieke partijen: de 
socialistische PS en SP.A, de christendemocratische CD&V en CDH en de 
liberale VLD en MR. Naar Nederlandse normen is het haast onvoorstelbaar 

Wilfried	DeWachter	

België is al opgedeeld, maar zijn elite wil er niet aan



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

�6

welke inperkingen de particratie in België aan het democratisch proces 
oplegt om zichzelf in stand te houden en ‘om het land te redden’. Een 
greep uit de vele maatregelen: toppolitici die van het federale parlement 
of het Europees Parlement springen naar een deelstaatregering of van de 
federale regering overstappen — meestal op bevel van de partijtop — naar 
een deelstaatregering of omgekeerd promotie maken, veelvuldige kan-
didaatstelling bij nagenoeg alle verkiezingen zonder dat de politicus in 
kwestie zijn zetel ook daadwerkelijk inneemt (premier Verhofstadt was 
in 200� verkozen in vier assemblees, maar nam nergens zitting in), het de 
facto verbod op het oprichten van nieuwe politieke partijen, ondanks de 
grondwettelijke vrijheid van vereniging, doordat private financiering van 
een politieke partij nagenoeg onmogelijk is en door een kiesdrempel van 
vijf procent. Daar tegenover staat de zeer gulle overheidsfinanciering van 
partijen, maar die is wel beperkt tot de verkozenen. 

 Opvallend is het hardnekkig ijveren van de particratie om alle verkie-
zingen samen te doen plaats vinden: Kamer, Senaat, Europees Parlement, 
Vlaams en Waals parlement, Brusselse Hoofdstedelijke Raad en Raad van 
de Duitstalige Gemeenschap, zoals het gebeurde in 1999. Nu wordt het 
voornemen om alle verkiezingen op één dag te laten doorgaan als een ’ver-
sterking van het federale niveau’ vooropgesteld tegen de vraag naar meer 
bevoegdheden van Vlaanderen, zo al niet als een onmisbaar middel om 
België ‘te laten werken’. De particratie is tevens het instrument van de elite 
die het land politiek niet gesplitst wil zien ondanks ervaringen elders. 

De	Belgische	elite�

In een goed ontwikkelde democratie is de elite niet beperkt tot de leidende 
politici. Sectoren als die van de economie met het daarmee verbonden 
bedrijfsleven, van de cultuur met onder andere de kerken, die van de 
wetenschap en die van de media, maar ook het overheidsbestel met zijn 
administratie, diplomatie, leger en gerecht zijn dermate maatschappe-
lijk functioneel dat hun leiders natuurlijkerwijze deel uitmaken van de 
maatschappelijke ontwikkeling en sturing, en derhalve ook van de elite. 
In België is echter de elite die er echt toe doet erg beperkt. Naar het woord 
van de topfinancier Albert Frère: ‘Het volstaat in dit land een honderdtal 
personen te kennen om op de hoogte te zijn van alles wat er zich afspeelt.’ 
Die elite wordt van oudsher beheerst door Franstaligen, is zeer gesloten, 
mede doordat zij consensus nastreeft. Haar denkpatronen stammen nog 
voor een aanzienlijk deel uit de negentiende eeuw. ‘La Belgique sera latine 
ou ne sera pas’, blijft haar vaste overtuiging. Toen in 1988 de Italiaan Carlo 
De Benedetti een bod deed op hét economisch symbool van België, de So-
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ciété Générale, ervoer zij angstbezeten dat de wereld veranderd is en niet 
meer te controleren valt met het instrumentarium van de klassieke staats-
politiek en het nationaal kapitaal. Maar deze oude Belgische elite wil tot op 
vandaag niet van wijken weten. 

De makers van het ophefmakende negentiende-eeuwse nep-separatisti-
sche verhaal van de Franstalige overheidstelevisie RTBF ‘Bye, bye Belgium’, 
uitgezonden in december 2006, beseften wellicht nog altijd niet dat één 
jaar later ‘Schengen’ de grenzen zou openzetten van Tallinn tot Lissabon 
en van Bratislava tot Brest zonder dat, zoals in deze uitzending werd ge-
suggereerd, gewapende grenscontroles plaats hadden en treinen en trams 
werden doorzocht als tijdens razzia’s in de Tweede Wereldoorlog. Die 
angstaanjagende nep-informatie bleef zonder sancties voor de makers 
en haar producers, en werd zelfs verder verspreid. Die uitzending bracht 
indirect ook de verouderde wijze van denken van de Belgische elite aan het 
licht. Een Europees verzelfstandigingsverhaal à la Estland, Letland, Litou-
wen of een splitsing à la Tsjechië en Slowakije — of zoals België zelf in 18�0 
in een internationaal toen veel minder gunstige situatie — wordt nog altijd 
als staatsgevaarlijk en als een democratisch-vijandige politieke keuze be-
schouwd.

Koning Albert II weigerde om de derde partij in grootte van het land, het 
Vlaams Belang, bovendien op winst ten opzichte van 200�, in zijn infor-
matieronde vlak na de verkiezingen van 10 juni 2007 te horen. Uit recente 
onthullingen bleek eveneens dat de koning het uiteenvallen van het kartel 
CD&V/N-V	A bepleitte: ‘Albert vroeg CD&V om N-V	A te dumpen.’ (De Stan-
daard, 11 februari 2008 ),� ondanks de grote verkiezingsoverwinning van 
het kartel en de achthonderdduizend voorkeurstemmen van zijn kopman 
Yves Leterme. Ja, zelfs dat de koning al voor de verkiezingen van 2007 liet 
merken dat hij niet in zijn schik was met dit verkiezingskartel (Kanaal Z, 1� 
februari 2008 ). Dit laat ook weer eens zien dat het koningschap zijn parle-
mentaire basis niet respecteert.

Zelfs een gevoelige uitbreiding van de bevoegdheden van Vlaanderen 
en Wallonië, een uitgesproken programmapunt van CD&V/N-V	A, is een te 
ver gaand alternatief voor de oude Belgische elite. En deze is ook bijzonder 
sterk bewapend voor zijn tegenstand: onder meer door de particratie en 
door de grondwettelijke grendels tegen snelle herzieningsvoorstellen die 
tot veto’s zijn omgebouwd.

Vanaf 1970 tot nu toe heeft de Franstalige elite zich geharnast tegen de 
langzame opgang van Vlaanderen. In 1970 zijn de zeer uitgebreide be-
schermingsbepalingen in de Grondwet gekomen: de paritaire samenstel-
ling van de regering (evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers), 
de zesvoudige meerderheid voor belangrijk geachte wetgeving en de zo-
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genoemde alarmbel. Drie bepalingen die ondertussen door de Franstalige 
elite omgebouwd zijn tot even zovele veto’s. Daar werden later nog twee 
veto’s aan toegevoegd: het Brussels Gewest als veto-instrument en de pro-
cedures bij een conflict van belangen. 

Tegenover die hyper bewarende federale sturing door de leidende 
Franstalige elite, staat in de Grondwet evenwel nog altijd het eenvoudig 
meerderheidsmechanisme van art. �� en art. �2: ‘De leden van beide Ka-
mers vertegenwoordigen de Natie en niet enkel degenen die hen hebben 
verkozen’. Een Vlaamse verkozene, zeker wanneer hij ook nog achthonderd-
duizend voorkeurstemmen heeft gekregen, heeft dus het recht om in naam 
van alle Belgen te spreken, vanuit zijn eigen inzicht of programma. De 
Franstalige elite valt ondanks die grondwettelijkheid, ook deze eenvoudige 
manier van democratisch beslissen per meerderheid aan. ‘Ils ont osé’ (‘Ze 
hebben het gedurfd’), riep de Brusselse krant La Dernière Heure, op 8 novem-
ber 2007 uit na een eerste stapje in het BHV-dossier op 7 november 2007. Een 
Vlaamse meerderheid in het federale parlement besliste toen dat het twee-
talige kiesdistrict Brussel, Halle, Vilvoorde gesplitst diende te worden.

De	Vlaamse	elite	begrensd

De elite in Vlaanderen is van recente datum: uiterst beperkt van omvang in 
het interbellum en kort na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de vervlaamsing 
van de universiteiten, samengaand met een doorgezette democratisering 
van het universitair onderwijs, zeg maar eind jaren vijftig, groeit de elite 
in Vlaanderen. De procentuele verhouding van Franstalige en Nederlands-
talige universitaire diploma’s slaat om van �7-�� in 19�7 naar ��-�� twintig 
jaar later. De emancipatie van Vlaanderen via deelname van de elite aan 
de politiek, de diplomatie, de administratie en het gerecht wordt eind ja-
ren zestig echter numeriek afgegrensd door Vlamingen en Franstaligen 
in deze sectoren een gelijk aantal posten toe te kennen, maar ook beperkt 
dank zij de grondwettelijk ingevoerde veto’s, het cultureel overwicht van 
de Franstaligen en de particratie.

In de niet-politieke sectoren is de vorming van een elite in Vlaande-
ren doorgegaan, en wel omdat men er beschikt over de kennis en de 
instrumenten waaraan een hedendaagse maatschappij behoefte heeft: 
kapitaalgoederen, spitstechnologisch kunnen en management van grote 
entiteiten. Doordat Vlaanderen nog steeds doordesemd is van een sociaal 
geïnspireerd christendom komen ook de waarden en normen nog enigs-
zins aan bod bij de vorming van die elite.

 Vooral de economisch opgeklommen leiders in Vlaanderen hebben 
nu steeds meer moeite met de blokkering van Franstalige zijde, hun ver-
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zet tegen een zakelijke politiek door electoralisme en cliëntelisme, en de 
financiële transfers van het noorden van het land naar het zuiden, vooral 
wanneer die de partijapparaten veilig stellen of nog versterken (De rijkste 
Belgische politieke partij, de Parti Socialiste, verwierf in 200� meer dan 
zeven miljoen euro’s overheidssubsidies; haar totale activa beliepen toen 
1�,8 miljoen euro).

Niet alleen de elite, maar ook de Vlaamse kiezers zijn bij de verkiezin-
gen op 10 juni 2007 in opstand gekomen. De Frans-Duitse tv-zender Arte 
vatte het op 10 oktober 2007 zo samen: ‘De Vlamingen hebben met een 
tweederde meerderheid gekozen voor partijen die uitgesproken meer au-
tonomie vragen, ja zelfs de onafhankelijkheid.’ De Franstalige elite heeft 
zich daarop teruggetrokken op de verdediging van ‘La Belgique = Bruxel-
les’. Wallonië komt daardoor overigens volledig zonder verdediging, en 
zelfs maar met een zeer matige vertegenwoordiging te staan.

De Vlaamse toppolitici hebben gepoogd de verkramptheid bij de Belgi-
sche elite op te lossen via het klassieke topoverleg dat tot vijftien jaar terug 
nog gedeeltelijk functioneerde. Maar nu scoort dit nagenoeg nul op het 
rekest. Want zoals Le Vif/L’Express het op 1� december 2007 formuleerde, 
de Franstalige elite realiseert zich: ‘Een België dat het zonder Vlaanderen 

zou moeten doen is weinig vertrou-
wenwekkend’. Inderdaad, zonder 
Vlaanderen verliest die elite macht, 
status, inkomen en bovendien aan-
zienlijke beleidsmiddelen en kon-
digt hun toegang tot Europa zich 
danig minder glansrijk aan. 

Uitgesproken meer autonomie 
geven aan Vlaanderen betekent 
echter België in de 21ste eeuw te 

loodsen, de democratie wat tot zijn recht laten komen en één van de laatste 
kansen op het voortbestaan van het land open houden. Daartoe moet de 
Franstalige elite haar blokkerende veto’s, haar eng perspectief door België 
te vereenzelvigen met Brussel, en haar afbraak van de democratie door de 
particratie, opgeven. Dit komt voor haar waarachtig neer op een culturele 
omwenteling. Vooralsnog echter acht deze elite haar macht, status, inko-
men en de verworven beleidsmiddelen belangrijker. Maar de sterk opko-
mende Vlaamse tegenelite kan men niet blijvend de toegang tot de belang-
rijke besluitvorming ontzeggen als het gaat om de uitbouw van haar eigen 
samenleving en om de uitdagingen die Europa en de globalisering inhou-
den. Daarvoor blijkt de maatschappelijke kostprijs veel te hoog. Als men de 
meest bekwame mensen niet tot de top toelaat, worden de ontwikkelings-
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haar blokkerende veto’s, haar 
eng perspectief door België te 
vereenzelvigen met Brussel, 
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kansen van de maatschappij danig afgeremd. Op de lange termijn wreekt 
zich dat. Dat leert onze eigen geschiedenis immers. De besten in de politiek 
moeten het land leiden. Zoals Montesquieu begreep, zijn maatschappijen 
zonder politieke sturing gedoemd te verdwijnen. Maatschappijen hebben 
een daadkrachtige regering nodig om in de overspoelende globalisering 
overeind te blijven. De politieke sturing gebeurt het best vanuit natuurlijk 
gegroeide maatschappijen in plaats van door van boven af opgelegde gren-
zen rond entiteiten die geen sterk bestaan kennen. Een maatschappij is een 
voetstootse democratische keuze voor het samen leven met wie men op de 
meest zinnige manier waarden en normen wil realiseren. Europa geeft in de 
jongste twee decennia volop bestaansrecht aan die politieke structurering, 
tegen de vele misvormingen van de geschiedenis in. 

We beleven momenteel scharnierjaren voor Vlaanderen en voor Wallo-
nië met mogelijk verregaande gevolgen ook voor de verouderde Belgische 
elite wier gezamenlijk gedeelde opvattingen nog voor een deel dateren uit 
de negentiende eeuw. De politieke democratie in België kent helaas slechts 
beperkte inspraak en geringe zeggingskracht. 

 Noten

1 Een onderzoek van de Taalunie stelde 
onlangs vast dat in slechts drie van de 
tien raden van bestuur van de grootste 
Nederlandse bedrijven Nederlands de 
voertaal is. In de Scandinavische landen 
wordt in zeven tot acht op de tien be-
drijven de landstaal gebruikt. 

2 Alleen al door te suggereren dat zijn 
partij, de in Wallonië dominante 
Parti Socialiste, een van de vijf veto’s 
zou inzetten waarover de Fransta-
ligen beschikken, volstond voor de 
regering-Verhofstadt om van het 
referendum af te zien. 

� Bij het kiezen op de lijststem maakt 
men een keuze voor de partij. Onbe-
kende kandidaten op de lijst wier kans 
gering is profiteren daarvan. (Noot van 
redactie CDV)

� Elitevorming en vooral het functio-
neren van de elite zijn onderwerpen 
die bijzonder moeilijk te onderzoe-
ken zijn. Voor een meer uitgebreide 
algemeen theoretische benadering 
verwijzen wij naar de volgende 
hoofdstukken uit twee boeken van 
ondergetekende: ‘Verlicht elitisme 

bebakent het beleid’, blz. �9�-��1 in: 
W. Dewachter, De mythe van de par-
lementaire democratie. Een Belgische 
analyse. ( Leuven, Acco, 200�, derde 
herziene uitgave, tweede druk ). En: 
‘Elite’, blz. 199-2�6 in: W. Dewachter, 
Van oppositie tot elite. Over macht, visie 
en leiding. (Leuven, Acco, 200�) Voor 
een nadere definiëring van het begrip 
particratie binnen de Belgische con-
text raadplege men eveneens beide 
genoemde boeken, resp.: ’Het gewicht 
van de particratie’, blz. ��7-�91, en ‘De 
verankering van de particratie door de 
paars-groene en de paarse partijencoa-
lities Verhofstadt I en III’, blz. 268-280.

� De Vlaamse christendemocraten gin-
gen voor de verkiezingen in juni 2007 
een lijstverbinding aan met de N-V	A, de 
Nieuw Vlaamse Alliantie. Beide partijen 
streven een verregaande autonomie 
voor Vlaanderen en Wallonië na. Terwijl 
de christendemocraten een confederaal 
Vlaanderen als het eindpunt van de 
staatshervorming beschouwen, streeft 
de N-VA via de tussenweg van een con-
federatie naar een Vlaanderen dat een 
zelfstandige lidstaat van de Europese 
Unie moet worden. 
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‘Is het een ramp als België uiteen zou vallen? Nostalgisch ingestelde 
lieden zullen er om treuren, maar het is een illusie te geloven dat een 
structuur er voor de eeuwigheid zou zijn. België bestaat nog geen 
tweehonderd jaar. Wat Vlamingen en Franstaligen in België samen-
houdt, is ijler geworden. Wat hen verdeelt, wint aan belang. De maat-
schappij evolueert, de maatschappelijke en politieke structuren ook. 
Er is geen reden waarom België daaraan zou ontsnappen.’
Stefaan Michielsen, commentator bij dagblad De Tijd (2 januari 2008)
 

De	politieke	crisis	in	België	is	een	feit. Inzet is de wijze waarop deze 
staat in de toekomst de vorm kan krijgen die de inwoners van de twee deel-
staten Vlaanderen en Wallonië wensen. Tot nu toe heeft België vijf staats-
hervormingen gekend (zie daarvoor het artikel van Helga De Baets elders 
in dit nummer, red.) waarin, te beginnen in 1970 en te eindigen in 2001, 
achtereenvolgens de nodige bevoegdheden en instellingen van de nieuwe 

Welke onafhankelijkheid voor 
Vlaanderen?

De Belgische politieke praktijk wijst uit dat een evenwichtige 
bevoegdheidsverdeling tussen de federale staat België en 
de deelstaten Vlaanderen en Wallonië een onmogelijkheid 
is. Daarom zou het van intellectuele moed en van politieke 
geloofwaardigheid getuigen wanneer in samenwerking 
met de federale overheid een scenario voor de scheiding 
wordt opgesteld. Andere pogingen om tot een bevredigende 
oplossing te komen, hebben tot nu toe tot niets geleid. 
Vlamingen en Walen, wier beider politieke cultuur zo 
uiteenloopt, hebben recht op een autonome staat. 

door Herman Suykerbuyk

Ere-ondervoorzitter van het Vlaams parlement.
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gewesten werden vastgelegd. Bij de vierde hervorming, die van 199�, werd 
België officieel een federale staat. Zij bracht de rechtstreekse verkiezing 
van de deelstaatparlementen. Daardoor veranderden ook de bevoegdhe-
den van Kamer en Senaat. De Kamer werd de politieke instelling die in de 
meeste gevallen als wetgever de beslissende stem kreeg. De Senaat zou 
reflectie-instelling worden en in enkele gevallen nog als wetgevende mede-
beslisser samen met de Kamer kunnen optreden.

De artikelen 1 tot � van de nieuwe grondwet zijn opmerkelijk kort en zeer 
verstaanbaar. Als federale staat is België samengesteld uit gemeenschap-
pen (Vlaamse, Franse en Duitstalige), gewesten (Vlaams, Waals en Brussels) 
en vier taalgebieden (Nederlands, Frans, tweetalig Brussel en Duits). De 
grenzen van de taalgebieden kunnen slechts worden gewijzigd met een 
 meerderheid van elke taalgroep in Kamer én Senaat met bovendien een 
tweederde meerderheid in elke taalgroep. Een dubbel slot dus. Deze bijzon-
der vereiste meerderheid vindt men in de grondwet op tal van plaatsen te-
rug. Diegenen die dat slot willen laten springen omdat zij de structuren van 
dit land willen veranderen, staan dus voor een zware opdracht.

Maar is de structuur van het land overigens wel zo helder als de eerste 
artikelen van de nieuwe grondwet suggereren? Hoever reiken de bevoegd-
heden en zijn deze wel steeds dezelfde?1 Deze zijn niet altijd even precies 
bepaald. Bovendien moeten ze samen worden gelezen met de Bijzondere 
Financieringswet,2 zoals ze in het Belgische jargon heet, waarin onder 
meer de wijze schuilt waarop de gewesten en gemeenschappen hun finan-
ciering (door toelagen van de federale staat en door op beperkte wijze zelf 
belasting te heffen) kunnen aanwenden. 

Kortom, België mag dan al een federale staat zijn, maar met onduidelijk 
toegewezen bevoegdheden aan de deelstaten of die ze helemaal niet bezit-
ten en met een financiering daarvan die ongeveer slechts 22 procent van 
het totaal aan middelen bedraagt dat de staat tot zijn beschikking heeft. 
Het overige wordt volgens de financieringswet op federaal niveau verdeeld 
en uitbetaald. Dit bevordert uiteraard niet dat de gewesten en gemeen-
schappen voor de bevoegdheden die ze bezitten ook daadwerkelijk ver-
antwoordelijkheid nemen. Beleid dat men voert met middelen die recht-
streeks door de federale staatskas worden uitbetaald, vraagt geen moed. 
Op het stuk van de gezondheidszorg is de bevoegdheidsverdeling tussen 
federale staat en deelstaat bijzonder vaag, de sociale zekerheid wordt ge-
heel federaal gefinancierd.

Een ander voorbeeld van onduidelijkheid. De wetten op de staatshervor-
ming voorzien in een aantal gevallen in overleg tussen de deelstaten en de 
federale staat. De deelstaten worden dan als het ware tot het niveau van een 
provincie teruggebracht, hoewel er volgens de grondwet principieel een 
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staat van evenwaardigheid tussen beide beleidsniveaus bestaat. De rechts-
kracht van een wet en een decreet (een besluit dat door het parlement van 
de deelstaat is aangenomen) is in België dezelfde.

Kortom, deze federale staat is onvoltooid. Sommigen zeggen dat een 
staat nooit voltooid is. Dat klinkt fraai, maar als men zich in België aan 
de rechtsstaat wil houden, blijkt het bijzonder moeilijk het onvoltooide 
te doorbreken, zeker als wat bij wet en grondwet is vastgelegd, door een 
bijzondere meerderheid in beton is gegoten, of wel is gebetonneerd, zoals 
men in Vlaanderen pleegt te zeggen.

Onbegrip

In Nederland heeft men, zo is de pertinente indruk, weinig zicht noch 
inzicht in de verhouding tussen Vlaanderen en België. Dat is eigenaardig 
als men bedenkt dat ooit, vooral tijdens het interbellum, de belangstelling 
vanuit Nederland voor Vlaanderen vrij groot was.

Maar in 19�� stond Vlaanderen er heel anders voor. De voorstellen uit 
de jaren dertig, die pleitten voor een zekere autonomie voor Vlaanderen 
en Wallonië, het resultaat van een akkoord tussen de Katholieke Vlaamse 
Volkspartij en het Vlaams Nationaal Verbond, waren van tafel gegaan. 
Collaboratie, gevolgd door repressie met het vooropgezette doel de 
Vlaamse Beweging voor de realiteit van het nieuwe België te plaatsen, be-
heerste het politieke leven. Maar de verschillen tussen het noorden en het 
zuiden bleven manifest. De koningskwestie van 19�0 eindigde met een 
referendum, waarbij koning Leopold iii de troon weer mocht bezetten, 
maar de straat bleek uiteindelijk de baas: Brussel en de Waalse Borinage 
wonnen met massademonstraties het pleit en de koning kon niet terug-
keren.� 

Na de ongenadige repressie van Vlaamsnationale figuren direct na de 
oorlog, beheersten de daarop volgende verzachtingmaatregelen lange tijd 
het politieke leven. De taalwetten van de jaren dertig werden verstevigd. 
Belangrijkste feiten: de vastlegging van de taalgrens, geen talentellingen 
meer en het verlenen van taalfaciliteiten aan negentien taalgrensgemeen-
ten en zes randgemeenten rondom Brussel. 

De Vlaamse verzuchtingen hadden in wezen alleen betrekking op het 
taalgebruik; zij kregen steeds een oplossing via wetgevende weg, met pres-
sie van de Vlaamse beweging die aan invloed won. Deze Beweging woog 
vooral op rechtse en christelijke partijen. De zogenoemde Marsen op Brus-
sel, waar tot 100.000 Vlamingen werden geteld, zijn ter zake illustratief.

Het verhaal kende echter geen einde. Er was voldoende inzicht gegroeid 
in zowel administratieve als sociaaleconomische ongelijkheden tussen 
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Walen en Vlamingen om te denken dat het realistisch was dat de wind 
zou gaan liggen. Zo kwam in 1971 na uitgebreide besprekingen een insti-
tutionele doorbraak tot stand. De eerste staatshervorming was een feit. 
Eerste minister Gaston Eyskens gebruikte in 1970 de sindsdien historisch 
geworden woorden: ‘De unitaire Belgische staat is door de gebeurtenissen 
achterhaald’.�

De	nota-Verhofstadt

Na de laatste, kleine staatshervorming van 2001 werd het stil. De paarse ka-
binetten onder leiding van de liberaal Guy Verhofstadt (1999-2007) deden 
niet veel aan de uitbouw van verscheidenheid binnen de Belgische federa-
tie. Integendeel, zij voerden een welbewuste politiek om het vertrouwde 
Vlamingen-Walenbeeld te vervangen door de opkomst van de zogenoemde 

nieuwe Belgen. Tijdens de paarse 
regering lieten diegenen die een 
terugkeer naar het vertrouwde Bel-
gische vaderland openlijk bepleit-
ten, zich horen. De paarse regering 
hield hen niet tegen.

Na de verkiezingen van 10 juni 
vorig jaar zat de oppositie — de 
Vlaamse christendemocraten — aan 
tafel samen met de ‘blauwe’ vld. De 
eerste had voor de verkiezingen een 

grote staatshervorming beloofd, met onder meer als inzet de splitsing van 
het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, dat zowel uit een eentalig 
als een tweetalig gebied bestaat.

Waar zal de nu van Vlaamse zijde bepleite staatshervorming op uitlo-
pen? Ze kan weinig betekenen, maar ze kan ook leiden tot het vooralsnog 
onbespreekbare: de scheiding, met een zelfstandige staat Vlaanderen als 
resultaat, mogelijk via confederale weg. 

Zeker is dat de voorstanders van ‘een sterke federale staat met sterke 
regio’s’ tot een voldoende meerderheid willen komen om op die basis het 
wetgevend werk, nodig voor de zesde staatshervorming, in te zetten. Inte-
rim-premier Verhofstadt maakte zich tot hun woordvoerder door een mooi 
verpakte nota begin dit jaar, waarbij hij de steun kreeg van de media die op 
eentonige wijze instemmend reageerden.� 

Van een gebrek aan politieke onhandigheid kan interim-premier Ver-
hofstadt niet worden verdacht. De liberalen waren samen met de socialis-
ten de verliezers van de parlementsverkiezingen vorig jaar, maar doordat 
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de christendemocratische partij van Leterme er afgelopen najaar niet in 
slaagde tot een akkoord te komen over de staatshervorming, wist Verhof-
stadt als interim-premier, al dan niet in overleg met het hof, in deze aange-
legenheid zijn centralistische visie op een nieuwe hervorming van de staat 
op het voorplan te plaatsen.

De vraag moet nog worden beantwoord waarom een nieuwe staatsher-
vorming nu zo moeilijk van de grond komt. Vroeger was er een federale kar 
die het mogelijk maakte dat de partijen in het noorden en zuiden bij her-
vormingen met de nodige financiële middelen tevreden werden gesteld. 
De autonomie werd afgekocht. Die financiële noden zijn vandaag minder 
urgent. En er is nóg iets veranderd. Zeker bij de eerste staatshervormingen 
hadden van Waalse kant de leiders uit de regio, mensen als Cools, Spitaels 
en Van Cauwenberghe, allen Waalse socialisten, meer te vertellen. Maar 
het zwaartepunt van de francofonie is inmiddels verschoven naar Brussel. 
Tegelijkertijd is de invloed van de zogenoemde nieuwe Belgen groter ge-
worden. De Franstaligen willen van twee walletjes eten: via de zogenoemde 
wafelijzerpolitiek willen ze een evenredig deel van de federale middelen 
ontvangen (wanneer Vlaanderen federaal geld krijgt voor investeringen 
e.d., gaat er even zo veel geld naar Wallonië) en tegelijkertijd een systeem 
dat hen én autonomie én bijkomende middelen verschaft. Zij zijn niet dé 
grote roepers om meer zelfstandigheid voor een deelstaat, tenzij voor het 
Brusselse gewest.

Daar staat Vlaanderen tegenover. Vlaanderen radicaliseert. Acht paarse 
jaren met weinig respect voor wat vanuit Vlaanderen werd verworven, heb-
ben een Vlaamse politieke opinie gevoed die voor een correcte werking van 
het bestaande federalisme opkwam. Het beleid was echter anders. De taal-
wetten in Brussel werden niet toegepast. Een al lang bestaand taalhoffe-
lijkheidsakkoord is terecht een taalgrofheidsakkoord genoemd.6 Paars liet 
zich niets gelegen liggen aan het negatieve standpunt van de Raad van Sta-
te terzake. De tweetalige rechters kwamen er niet in Brussel. De weigering 
van de paarse regering-Verhofstadt werk te maken van de splitsing van het 
kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde, zette nog meer kwaad bloed 
in Vlaanderen. 

Op het stuk van de samenwerking met de deelstaten deed de paarse 
regering van Verhofstadt alsof het om veredelde provincies ging. Een waar-
achtige herstelbeweging werd ingezet ter versterking van de Belgische 
staat. In april 2002 sloot het paarse kabinet van liberalen en socialisten 
onder leiding van Verhofstadt een akkoord dat onder meer een hervorming 
van de politieke instellingen beloofde. Er zou een paritair ingestelde se-
naat (gelijk aantal Vlaamse leden en Franstalige leden) dienen te komen. 
Deze senaat zou daarmee voor altijd een Vlaamse meerderheid kunnen 
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blokkeren. Dat Vlaanderen daardoor radicaliseert, wordt er alleen maar 
begrijpelijker door.

De verschillen tussen Vlamingen en Franstaligen hebben niet alleen be-
trekking op taal en cultuur, ook in politiek en andere opzichten zijn er op-
merkelijke verschillen: ligging, bevolkingsdichtheid, grote interregionale 
sociaaleconomische verschillen. Met opzet wordt gesproken over francofo-
nen, maar het verschil is ook groot tussen Walen en Brusselaars (drie vijfde 
tegenover twee vijfde van de totale Franstalige bevolking). De beleidsinten-
ties van beide groepen zijn allerminst dezelfde. 

De wens in Wallonië om een ander beleid te voeren (bijvoorbeeld op het 
gebied van de gezondheidszorg) is op zich geen reden tot splitsing. Het 
wordt anders wanneer een langdurig afwijkend beleid een ander uitzicht 
geeft aan een regio of deelstaat. Wallonië (geïnspireerd door de Franse 
buur?) is meer etatistisch ingesteld, de intercommunales spelen er een 
grote rol. In Wallonië is alles meer politiek gekleurd dan in Vlaanderen en 
dat tekent ook de bevolking. Vlaanderen is daarentegen meer centralis-
tisch ingesteld. Dit strookt overigens niet met het klassieke vrijheidsge-
voel van de Vlaamse steden en gemeenten.

Wanneer wordt zelfstandigheid onontkoombaar? De scheidingslijnen 
zijn minder ideologisch dan cultureel van aard; de taal en alles wat met de 
volksverbondenheid te maken heeft. Dit wórdt anders in Vlaanderen en 
Wallonië en is al anders door onder meer de eigen instellingen die macht 
en verantwoordelijkheid hebben gekregen.

De nota van interim-premier Verhofstadt kan daarom geen uitgangs-
punt zijn voor een nieuwe staatshervorming. Een Vlaamse onderhandelaar 
zou als uitgangspunt moeten nemen om de onvolkomen Vlaamse deelstaat 
te vervolmaken. Terwijl Verhofstadt zei op persoonlijke titel te spreken en 
tot de Nederlandse taalgroep behoort, durfde hij zijn nek niet uit te steken. 
Dit geldt evenzeer voor de grote partijen en mogelijk ook voor de kleine. 
Het zegt iets over de weinige uitwegen voor de vastgelopen samenwerking 
tussen beide landsdelen.

Verhofstadt sprak in zijn nota van een derde weg. Maar zijn aanhangers 
hebben zich al lang verdeeld tussen degenen die zich neerleggen bij de sta-
tus quo (voor wie geen nieuwe staatshervorming nodig is) en diegenen die 
veel voelen voor een sterke federale staat. Verhofstadt wil een sterke staat 
én sterke regio’s. De grote contradictie zit hem in het feit dat we een sterke 
staat hebben, die zoveel bevoogdt dat er voor sterke deelstaten geen plaats 
overblijft. 

Van Vlaamse zijde zal men schoon schip moeten maken met de zoge-
noemde federale heroriëntering die uit de nota van Verhofstadt spreekt. 
Er zal meer autonomie dienen te komen in grondwettelijke zin (hoe en 
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wanneer organiseren zij verkiezingen voor het parlement; hoe wordt de re-
gering aangesteld?) Verder wil men in Vlaanderen echte bevoegdheden; en 
de eerste nieuwe bevoegdheid is fiscale autonomie.

Brussel	als	struikelblok

Brussel is voor zowel Vlaanderen als Wallonië belangrijk.7 Te vaak is de 
stad echter voorwerp geweest van de vaststelling dat ‘wanneer we Brus-
sel niet hadden alle problemen al lang waren opgelost’. Dit betekent: we 
moeten eerst het probleem Brussel oplossen. Men kan echter ook het 
tegenovergestelde doen. Laat de status quo rond Brussel, zoals die al in 
1980 bestond, onaangeroerd, als men de stad maar voorziet van de nodige 
middelen. Brussel heeft de handen al vol aan alle bevoegdheden en rollen 
die de stad vandaag heeft: als agglomeratie van negentien gemeenten, als 
hoofdstad van België, als zetel van het federale parlement en van de rege-
ring, als hoofdstad van de Vlaamse en Franstalige gemeenschap met haar 
parlement en regering, als feitelijke Europese hoofdstad en standplaats 
van de navo. 

Geef daarentegen voorrang aan de twee deelstaten. Men zal die van 
echte macht inzake bevoegdheden en middelen moeten voorzien. Het is 

ontstellend hoe onlogisch men hier 
denkt. De federale gemeenschap 
zou over steeds minder middelen 
beschikken. Geef dan ook de deel-
staten fiscale macht, of minstens 
een belangrijk belastingterrein 
dat uiteraard niet met een federaal 
belastingterrein mag samenvallen. 

Dertig jaar geleden had een gemeente meer fiscale bevoegdheden dan de 
huidige deelstaten nu. Dat komt er van wanneer over een staatshervorming 
alleen door een federale Belgische Kamer en Senaat wordt beslist.

De conclusie moet zijn dat het toewerken naar een evenwichtige verhou-
ding tussen de federale staat en de twee grote deelstaten, een onmogelijke 
opgave is. Het zou daarom intellectueel van moed en van politieke geloof-
waardigheid getuigen een scenario uit te werken in samenwerking met de 
federale staat en de twee grote deelstaten. Het probleem Brussel kan dan 
nadien worden opgelost. Waarom zo’n werkwijze? Als niets lukt, moeten 
de inwoners van dit land toch een staat hebben. Iedere deelstaat heeft dan 
zijn eigen vaderland.

De zogenoemde nieuwe Belgen, die de status quo willen handhaven, 
mogen de Europese dimensie niet uit het oog verliezen. De idee Vlaande-
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ren lidstaat in Europa, doet recht aan de Europese Unie. Deze staat voor 
globalisering in Europa, maar wil tegelijkertijd de regionale factor niet 
uit het oog verliezen. Een onafhankelijkheid zal in deze context Vlaande-
ren binnen een Europese ruimte én binnen de Europese voogdij brengen. 
De lijn Vlaanderen-Europa zal echter een directe zijn, zoals vergelijkbare 
lidstaten als Ierland, Denemarken en Luxemburg hebben. Dat is alleszins 
beter dan de lijn Vlaanderen-België-Europa. Tenzij België ‘België namens’ 
wordt, maar de vraag is dan of dit zinvol is.

 Noten

1 De bevoegdheden worden beschreven 
in de Bijzondere Wet van 8 augustus 
1980 tot Hervorming van de Instellin-
gen. 

2 De wijze van financiering is geregeld 
in de Wet van 16.1.1989 betreffende de 
Financiering van de Gemeenschappen 
en Gewesten. 

� Koning Leopold iii bleef tijdens de 
oorlog tegen de wil van zijn regering 
op zijn post. Na de oorlog werd hij 
beschuldigd van collaboratie met het 
naziregime. Daardoor werd hij een 
zwaar betwiste figuur. Bij een door de 
regering-Eyskens georganiseerd re-
ferendum in 19�0 zou moeten worden 
beslist of de koning mocht aanblijven. 
Een meerderheid van �7 procent van de 
Belgen stemde voor, de Vlamingen met 
een overweldigende meerderheid, de 
Walen met een kleine minderheid.

� In 1970 traden twee volwaardige minis-
ters aan om de institutionele proble-
men te bespreken, de Vlaming Leo Tin-
demans en de Waal Freddy Terwagne. 
Zij werkten daarvoor nauw samen met 
de toenmalige eerste minister Gaston 
Eyskens.

� Op 8 januari 2008 bracht de door ko-

ning Albert ii aangewezen formateur 
Guy Verhofstadt, die voor de duur van 
de regeringsformatie tot premier werd 
benoemd, een nota naar buiten over de 
communautaire problemen. Zijn visie 
werd zowel door de Vlaamse partijen als 
door de Franstaligen kritisch onthaald 
en week sterk af van de inzet van de be-
oogde christendemocratische premier 
Yves Leterme. Terwijl de laatste streeft 
naar verdere overheveling van bevoegd-
heden, met name op fiscaal vlak, naar 
de deelstaten, bepleitte de liberale 
oud-premier Verhofstadt onder meer 
versteviging van het federale centrale 
gezag en uitbreiding van het Brusselse 
gewest. 

6 Het taalhoffelijkheidsakkoord voorzag 
onder meer in een overgangsperiode 
voor eentalige (Franstalige) ambtenaren 
om het examen in de tweede verplichte 
taal af te leggen. Op die manier wilde 
men omzeiling via aanwerving van 
contractuele eentalige, lees Franstalige 
ambtenaren voorkomen. 

7 In Wallonië is een denktank Choisir 
l’avenir opgericht, geleid door hoog-
leraren van de Franstalige Katholieke 
universiteit van Louvain-la-neuve. Als 
slogan hanteren ze: ‘Met België als het 
kan, zonder België als het moet’. 
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Vijf	staatshervormingen	hebben de Belgische staat grondig vertim-
merd. Van een unitaire staat zijn we sinds 1970 geëvolueerd naar een staat 
van gefedereerde entiteiten. Gemeenschappen en gewesten kregen ruime 
bevoegdheden en middelen. Sterk uiteenlopende motieven in het noor-
den, het zuiden en het centrum van het land lagen in de jaren zestig van 
de vorige eeuw aan de grondslag van dat federalisme. Voor Vlaanderen 
ging het over culturele autonomie en taalhomogeniteit. In Wallonië lag 
de nadruk op het in handen krijgen van de economische hefbomen die 
de teloorgang van de zware industrie moesten keren. Wallonië was ervan 
overtuigd dat het niet alleen zijn industriële basis verloor maar ook nog 
eens de Belgische staat financierde. In Brussel stond de uitbreiding van het 
grondgebied van de tweetalige hoofdstad centraal. 

Bij de Walen is het oorspronkelijke enthousiasme voor een economisch 
federalisme snel bekoeld en werd het geweer van schouder veranderd. 

Federalisme via het chequeboek 
leidt tot onverantwoord gedrag

Het Belgische federalisme is een chequeboekfederalisme. 
Gewestelijke overheden kunnen onvoorziene kosten steeds 
afwentelen op de centrale overheid. Dat leidt tot scheve 
gezichten. De gewesten hebben namelijk wel tal van 
bevoegdheden, maar slechts beperkte financiële middelen 
om die uit te voeren. De sleutel voor een beter bestuur is een 
striktere toepassing van het principe ‘no representation 
without taxation’. Burgers kunnen dan zien in hoeverre de 
baten van de publieke goederenvoorziening sporen met de 
lasten die zij moeten opbrengen. 

door Koen Algoed
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Bijkomende bevoegdheden werden minder agressief opgeëist. De nadruk 
kwam te liggen op het behoud van de financiële mogelijkheden. Dat heeft 

geleid tot een zogenoemd cheque-
boek federalisme (‘de federale over-
heid betaalt, de regio’s geven uit’). 
We zijn ver gegaan in de verdeling 
van de materiële bevoegdheden 
(met uitzondering van de sociale 
bevoegdheden), maar de autonomie 
voor gemeenschappen en gewesten 
inzake financiële bevoegdheden 
is eerder beperkt gebleven. De 
Vlaamse beleidsverantwoordelij-

ken hebben dat spel graag meegespeeld aangezien het betekende dat zij, 
zelfs met ongunstige horizontale verdeelsleutels, ook ruim in de financiële 
middelen kwamen te zitten. 

Voor de Vlaamse politici is staatshervorming de roep om meer (uitgaven) 
bevoegdheden geworden, voor de Franstaligen het behoud van de financiële 
solidariteit; met de federale staat als derde betaler. Er werd en wordt niet zo-
zeer gediscussieerd over wie moet betalen, maar op basis van welke verdeel-
sleutel de middelen onder de gewesten en gemeenschappen moeten worden 
verdeeld. Het chequeboekfederalisme is met andere woorden nog altijd het 
financieringsmodel van de gewesten en gemeenschappen. Concreet wordt 
de financiering van de gemeenschappen en gewesten geregeld door de zoge-
noemde Bijzondere Financieringswet (BFW)1 van 16 januari 1989, geamen-
deerd door de staatshervormingen van 199� en 2001. In dit artikel gaan 
we achtereenvolgens in op de economische verschillen tussen de diverse 
gewesten. Dan bespreken we financieringsbronnen van de gewesten en die 
van de gemeenschappen. We sluiten af met een slotbeschouwing.

Verschillende	economische	gezichten

Regionaal bekeken is België altijd al een land geweest van verschillende 
economische snelheden. Vlaanderen heeft, onder andere door zijn cen-
trale ligging en goed geschoolde bevolking, zich sinds de jaren zestig van 
de vorige eeuw opgewerkt tot dominerende economische regio. Wallonië 
daarentegen blijft kampen met de conversie van een (te dominant) staal- en 
steenkoolverleden. 

In 200� was Vlaanderen goed voor �7,� procent van het Bruto Binnen-
lands Product (BBP), terwijl Wallonië en Brussel respectievelijk 2�,6 en 19 
procent voor hun rekening namen.2 In 19�� bedroeg het aandeel van Vlaan-
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deren in het BBP nog ��,2� tegenover ��,1� voor Wallonië en 21,61 voor 
Brussel. 

In 200� woonde �7,9 procent van de bevolking in Vlaanderen, �2,� in 
Wallonië en 9,6 in Brussel. In 19�� waren de bevolkingsaandelen �0,69 voor 
Vlaanderen, ��,96 voor Wallonië en 1�,�� voor Brussel.

Europees gezien� scoort Vlaanderen gemiddeld qua werkgelegenheid 
met een globale werkzaamheidsgraad (dat is het aantal werkenden met 
een woonplaats in de betrokken regio ten opzichte van de bevolking op 
beroepsactieve leeftijd in de regio) van 6�,9 procent in 200� (1 procent-
punt verbetering in vergelijking met 2000). Alle regio’s in Nederland 
bijvoorbeeld kenden een werkzaamheidsgraad van boven de 70 procent 
in 200�.

Vooral de tewerkstelling van de ouderen en laaggeschoolden, met een 
werkzaamheidsgraad van respectievelijk �0,� procent (+�,9 procentpunt 
ten opzichte van 2000) en �2,� procent (-0,9 procentpunt ten opzichte van 
2000), is problematisch in Vlaanderen. De jongerenwerkloosheid bedroeg 
er 1�,2 procent. 

Wallonië en Brussel hangen met hun arbeidsmarktprestaties helemaal 
achter in het peloton van de Europese regio’s. Ze vertoeven er als enige 
West-Europese regio’s in het gezelschap van Oost- en Zuid-Europese 
regio’s. Zo kende Wallonië (Brussel) in 200� een globale werkzaamheids-
graad van �6,1 procent (��,8). Dat is een verandering van +0,1 procentpunt 
(-0,2 procentpunt) ten opzichte van het jaar 2000. De werkzaamheidsgraad 
van vrouwen, ouderen en laaggeschoolden klokten af op respectievelijk 
�8,� (�7,9), �2,2 (�9,6) en ��,� procent (�2,1). De werkloosheid onder jon-
geren liep er op tot �1,8 procent (��,1). Alleen de werkzaamheidsgraad van 
ouderen kende over de beschouwde periode een sterke stijging: +6,8 pro-
centpunt (+�,1 procentpunt) in vergelijking met het niveau in 2000. Brussel 
trekt evenwel veel pendelarbeiders aan. In 200� telde België �,�2 miljoen 
werkenden. Hiervan werkten 17 procent in Brussel, �6,8 in Vlaanderen en 
26,2 in Wallonië.

Het verhogen van de werkzaamheidsgraden, vooral in het zuiden van 
het land, wordt de sleutel om de meerkosten van de vergrijzing te kunnen 
betalen. De financiering van de gewesten en van de gemeenschappen moet 
vanuit die bekommernis worden herzien.

Financiering	van	de	Gewesten

Behalve specifieke toelagen van de federale overheid (zie punt �) en eigen 
inkomsten ( punt �) kunnen gewesten hun uitgaven financieren met mid-
delen op basis van de Bijzondere Financieringswet. Die zijn samengesteld 
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uit gewestelijke belastingen (punt 1), samengevoegde belastingen (punt 2), 
en toelagen (punt �).

1.  Gewestelijke belastingen
Elk gewest is volledig bevoegd om twaalf soorten belastingen te heffen 

op zijn grondgebied, die te wijzigen of zelfs af te schaffen. Het gaat telkens 
om heel specifieke belastingen, zoals kijk- en luistergeld, het eurovignet 
of verkeersbelasting op de autovoertuigen. Voor sommige van die belas-
tingen is het maken van een verschil tussen de gewesten slechts mogelijk 
voor zover alle gewesten hiermee instemmen. Bij de verruiming van de 
fiscale autonomie in 2001 werd gestreefd naar budgettaire neutraliteit voor 
alle betrokken overheden. Daarom wordt de bijkomende overdracht van 
de opbrengst van de gewestelijke belastingen sindsdien gecompenseerd 
via een vermindering van het aan de gewesten toegewezen gedeelte van de 
opbrengst van de personenbelasting (zie verderop bij punt �). 

2. Samengevoegde belastingen
We spreken van een samengevoegde belasting (‘pick a back tax’) wan-

neer lagere overheden bevoegd zijn om opcenten te heffen op een belasting 
geheven door de federale overheid. Die supplementaire aanslagvoet wordt 
— eventueel binnen minimum- en maximumgrenzen — autonoom door de 
lagere overheid vastgesteld. De federale overheid is verantwoordelijk voor 
het bepalen van de belastbare basis.

Samengevoegde belastingen zijn bij ons een belangrijke bron voor de 
financiering van de steden en gemeenten via de zogenaamde opcenten. 
Ook de gewesten kunnen sinds 2002 in de personenbelasting procentuele 
op- en afcenten toepassen of algemene belastingaftrekken invoeren. De fis-
cale speelruimte is evenwel beperkt. Sinds 2007 maakt Vlaanderen op een 
bescheiden wijze gebruik van die bevoegdheid via het toekennen van een 
forfaitaire vermindering in de personenbelasting: 12� (200) euro in 2007 
(2008) voor belastbare inkomens tussen 6.92� euro en 2�.��0 euro, 200 euro 
vanaf 2009 voor alle werkende Vlamingen.

3. Toelagen 
De gewesten hebben jaarlijks recht op een vast bedrag van de federaal 

geïnde personenbelasting. Dat bedrag is historisch bepaald en wordt jaar-
lijks gekoppeld aan de prijsindex en de economische groei.

Sinds 1989 worden die uit de personenbelasting toegewezen middelen 
niet langer volgens vaste en soms willekeurige verdeelsleutels verdeeld, 
maar op basis van de bijdrage van elke entiteit tot de personenbelasting 
(PB). Dat komt neer op de toepassing van het principe van de ‘billijke te-
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rugvloeiing’, dat een direct verband tussen de middelen van de collectivi-
teiten en de op hun grondgebied geïnde belasting verzekert. Grotere be-
lastingopbrengsten in de eigen regio hebben dus een positief effect op het 
aandeel in het te verdelen bedrag.

In het kielzog van (of als smeerolie voor) die wijziging van de horizon-
tale verdeelsleutel, werd ook een mechanisme ingevoerd waarbij gewes-
ten aanspraak kunnen maken op een solidariteitsbijdrage. Indien in een 
gewest de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting per inwoner 
lager ligt dan het rijksgemiddelde, komt de federale overheid met bijko-
mend geld voor dat gewest over de brug. Hoe groter de kloof, hoe meer 
bijkomende middelen. 

De gewesten krijgen ook nog een specifieke toelage in gevolge de over-
heveling van nieuwe bevoegdheden.� Die toelage wordt, net zoals de eer-
der genoemde basistoelage en solidariteitsbijdrage, voorafgenomen op de 
ontvangsten van de personenbelasting. De omvang van die toelage is ge-
koppeld aan de prijsindex en aan de reële groei van het BBP. De horizontale 
verdeelsleutels liggen, met uitzondering voor de bijkomende middelen 
met betrekking tot de provincie- en gemeentewet, vast en zijn historisch 
bepaald krachtens een feitelijk behoeftencriterium dat weinig met financi-
eel-fiscale verantwoordelijkheid te maken heeft. 

4. Bijkomende specifieke toelagen 
De gewesten krijgen sinds 1989 begrotingskredieten voor program-

ma’s voor tewerkstelling van werklozen. Van 1989 tot 1999 bleef het ‘trek-
kingsrecht’ vastgelegd op �12,281 miljoen euro. Na een aantal verhogin-
gen in de periode 2000 - 200� bedroeg het bedrag in 200� �8�,806 miljoen 
euro. Na 200� is het bedrag niet meer gewijzigd. Het wordt ook niet aan-
gepast aan de inflatie. De horizontale verdeelsleutel is altijd ongewijzigd 
gebleven: Vlaanderen krijgt ��,0� procent, Wallonië �8,1� en Brussel 8,02 
procent.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest krijgt ook nog begrotingskredieten 
als compensatie voor de dode hand� en voor een aantal investeringen. 

5. Andere financieringsmiddelen
Behalve de in de Bijzondere Financieringswet opgesomde financiële 

middelen beschikken de gewesten nog over andere financieringsmidde-
len. Er zijn vooreerst de eigen, niet-fiscale ontvangsten van de gewesten 
die verbonden zijn aan de uitoefening van de aan de gewesten toegekende 
bevoegdheden. Die ontvangsten zijn zeer verscheiden: inkomsten uit de 
exploitatie van bossen, jacht- en visvergunningen, interesten en dividen-
den uit beleggingen, huurgelden, loodsgelden, enz. De schenkingen en 
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legaten die gewesten ontvangen, worden tot de niet-fiscale ontvangsten 
gerekend. Vervolgens kunnen de gewesten zich ook financieren met de 
opbrengst van leningen. 

Ter illustratie geeft Tabel 1 een globaal overzicht van de financiële mid-
delen per hoofd van de bevolking waarover de gewesten beschikken op 
basis van de gewestelijke belastingen en toelagen. We vergelijken die ook 
met de gegevens voor het rijk. Opmerkelijk is dat het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest samenhangend met de hoofdstedelijke functie relatief veel uit 
de eigen gewestelijke belastingen haalt. Daar staat tegenover dat het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest van veruit het rijkste gewest in termen van de 
personenbelasting is teruggevallen tot de armste regio.

Tabel 1: De financiële middelen voor de gewesten in euro’s per hoofd van de 
bevolking (2006) op basis van de Bijzondere Financieringswet

 Vlaanderen Waals  Brussels  Rijksge-

  Gewest Hoofdstede- middelde

   lijk Gewest

Eigen gewestelijke  662,� 609,7 11��,� 692,�

belastingen

Toelagen gefinancierd  889,� 100�,0 8�0,9 922,1

uit federale belastingen

Waarvan    

— basistoelage6 826,0 662,0 ��7,7 7�6,�

— specifieke toelagen 6�,� 79,8 1��,0 76,�

— solidariteitsbijdrage 0,0 261,2 160,� 99,�

Totaal ontvangsten 1��1,8 1612,7 199�,� 161�,�

Bron: Fod Financiën en eigen berekeningen

Die verdeling houdt een paradox in zoals uit Figuur 1 blijkt. Met het rijks-
gemiddelde als index 100 scoort Vlaanderen �,� procent hoger voor de 
som van de eigen gewestelijke en de toegewezen personenbelastingen per 
hoofd van de bevolking. Wanneer ook de specifieke toelagen en de solida-
riteitsbijdragen worden verrekend, valt Vlaanderen terug tot �,9 procent 
onder het rijksgemiddelde. Wallonië weet zijn positie te verbeteren van 
88,� procent van het rijksgemiddelde naar 99,9 en komt daarmee boven 
Vlaanderen uit. De grote ‘winnaar’ is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
dat zijn voorsprong van 117,6 procent van het rijksgemiddelde nog ziet 
toenemen tot 12�,6. 
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Figuur 1: De paradox van de verdeling van de regionale middelen in euro’s 
per hoofd van de bevolking (2006)

Bron: Ministerie van Financiën en eigen berekeningen

Financiering	van	de	Gemeenschappen

De middelen waarover de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap beschik-
ken op basis van de Bijzondere Financieringswet kunnen als volgt worden 
onderscheiden: een toelage gefinancierd uit de opbrengsten van de perso-
nenbelasting (punt 1), een toelage gefinancierd uit de opbrengsten van de 
btw (punt 2) en specifieke toelagen (punt �).

De Duitstalige Gemeenschap daarentegen wordt hoofdzakelijk gefinan-
cierd via een toelage ten laste van de algemene uitgavenbegroting. 

1. Een toelage gefinancierd uit de opbrengsten van de personenbelasting
De Franstalige en Vlaamse Gemeenschap hebben recht op een vast be-

drag van de federaal geïnde personenbelasting. Dat basisbedrag is histo-
risch bepaald en gekoppeld aan de evolutie van de algemene prijsindex en 
voor 100 procent aan de reële groei van het BBP. 

De verdeling van die toelage tussen de Vlaamse en Franstalige Ge-
meenschap gebeurt op basis van de relatieve opbrengst van de personen-
belasting.7
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Sinds 2002 ontvangen de drie8 gemeenschappen ook nog een toelage die 
vooraf wordt genomen op de federale opbrengsten van de personenbelas-
ting en die alleen aan de prijsindex is gekoppeld. Die toelage compenseert 
de omvorming in 2001 van het kijk- en luistergeld van een gemeenschaps-
belasting tot een gewestelijke belasting. 

2. Een toelage gefinancierd uit de btw-ontvangsten
De Franstalige en Vlaamse Gemeenschap krijgen een vast bedrag dat 

uit de btw-ontvangsten wordt gefinancierd. Dat bedrag is gekoppeld aan 
de algemene prijsindex en van het aantal inwoners jonger dan 18 jaar. 
Voor elke gemeenschap wordt jaarlijks het aantal inwoners jonger dan 
18 jaar vergeleken met het aantal min 18-jarige inwoners op �0 juni van 
het referentiejaar 1988 in die gemeenschap. Het gunstigste cijfer voor de 
gemeenschappen wordt aangehouden. Zo wordt naar rato van het aantal 
geboorten binnen een gemeenschap de wijziging bepaald van de globale 
btw-toelage.

Ten gevolge van het Lambermont-akkoord in 2001 wordt in de pe-
riode 2002-2011 jaarlijks een bepaald bedrag toegevoegd aan het geïn-
dexeerde basisbedrag van het voorbije jaar (gecumuleerd bedragen die 
bijkomende forfaitaire middelen 1111,� miljoen euro). Die bijkomende 
middelen worden jaarlijks geïndexeerd (met de algemene prijsindex) 
en gecorrigeerd voor eventuele (de)nataliteit9 vanaf het begrotings-
jaar volgend op de toekenning. Het bedrag van de in een bepaald jaar 
bijkomende forfaitaire middelen is niet onderhevig aan een eventuele 
(de)nataliteitcorrectie.

Vanaf 2007 wordt de totale enveloppe aan btw-middelen van de gemeen-
schappen, dat is de basistoelage vermeerderd met de bijkomende forfai-
taire middelen vanaf 2002, geïndexeerd met 91 procent van de reële groei 
van het BBP.

De totale btw-toelage wordt over de Franstalige en Vlaamse Gemeen-
schap volgens twee verdeelsleutels uitgekeerd. De geïndexeerde en voor 
het aantal jongeren onder 18 gecorrigeerde basis btw-toelage wordt tus-
sen de Franstalige en Vlaamse Gemeenschap uitgekeerd op basis van de 
leerlingenaantallen (6-17-jarigen). Die bedroeg bijvoorbeeld in 2006 �6,9 
procent voor de Vlaamse Gemeenschap, ��,1 procent voor de Franstalige 
Gemeenschap.

Vanaf het begrotingsjaar 2012 worden de nieuwe middelen die ge-
meenschappen vanaf 2002 ontvangen, inclusief de meeropbrengsten die 
voortvloeien uit de koppeling vanaf 2007 van de btw-middelen aan het BBP, 
volledig verdeeld in verhouding tot de in elke gemeenschap gelokaliseerde 
ontvangsten inzake de personenbelasting. In de overgangsperiode (2002-
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2012) worden de nieuwe middelen verdeeld op basis van de twee criteria, 
leerlingenaantallen en aandeel in de personenbelasting, waarbij de bij-
drage van elke gemeenschap tot de personenbelasting steeds zwaarder10 
doorweegt. 

3. Specifieke toelagen
De gemeenschappen krijgen specifieke toelagen onder de vorm van 

begrotingskredieten ten gunste van de universitaire samenwerking en 
ter dekking van uitgaven voor buitenlandse studenten. Ook krijgen de 
Franstalige en Vlaamse Gemeenschap sinds 2002 27,�� procent van de te 
verdelen winst van de Nationale Loterij. De gemeenschappen krijgen dat 
bedrag rechtstreeks van de Nationale Loterij en niet vanuit de federale 
begroting. De lottomiddelen, die met 0,8�28 procent worden verminderd 
ten voordele van de Duitstalige Gemeenschap, worden over de Vlaamse Ge-
meenschap en de Franstalige Gemeenschap verdeeld volgens het aandeel 
van elke gemeenschap in het totaal van het voor beide gemeenschappen 
bestemde bedrag aan personenbelasting en btw-ontvangsten. 

4. Andere financieringsmiddelen
Naast de financiële middelen en de specifieke toelagen die de Bijzonde-

re Financieringswet opsomt, beschikken de gemeenschappen nog over een 
aantal andere financieringsmiddelen. Zo beschikken gemeenschappen 
over eigen, niet-fiscale ontvangsten. Die zijn verbonden aan de uitoefening 
van de aan de gemeenschappen toegekende bevoegdheden. Voorbeelden 
hiervan zijn entreegelden in musea en interesten op beleggingen. Schen-
kingen en legaten die gemeenschappen ontvangen, worden ook tot de niet-
fiscale ontvangsten gerekend.

De BFW bepaalt dat de financiering van de Franstalige en Vlaamse Ge-
meenschap ook met de opbrengst van leningen kan gebeuren.

Naar	meer	fiscale	verantwoordelijkheid	

Samenvattend kunnen we stellen dat de uitgaven van de gemeenschappen 
en gewesten slechts in beperkte mate door eigen (para)fiscale inkomsten 
worden gefinancierd. De steden en gemeenten, die hoofdzakelijk de la-
gere overheden uitmaken, worden in België sterker financieel-fiscaal voor 
hun eigen verantwoordelijkheid geplaatst dan de gemeenschappen en 
gewesten (zie Tabel 2). Zo waren toelagen in 2006 goed voor �9,1 procent 
van de budgettaire middelen van de lokale overheden tegenover maar 
liefst 68,8 procent van de budgettaire middelen van de gemeenschappen 
en gewesten.

Koen	Algoed

Federalisme via het checqueboek leidt tot onverantwoord gedrag 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

68

Tabel 2: Financieringsbronnen Gemeenschappen & Gewesten en lagere 
overheden (cijfers 2006, miljoenen euro’s)

 Fiscale en  Niet-fiscale en Toelagen van Totaal

 parafiscale  niet-parafiscale andere

 ontvangsten ontvangsten overheden

G&G 7�7�,� 6�9� �0722,� ��790,7

 (16,7%) (1�,7%) (68,6%) (100%)

Lagere  6979,8 �729,� 10��8,� 210�7,8

overheden (��,2%) (17,7%) (�9,1%) (100%)

Bron: Belgostat online (www.nbb.be)

Volgens de theorie van het budgettair federalisme geeft een dergelijke 
financiering aanleiding tot een te ‘zachte budgetbeperking’. Met belas-
tingen die centraal worden geheven en via toelagen naar de decentrale 

overheden worden overgeheveld, 
vormt die gemeenschappelijke 
pool van centrale ontvangsten een 
bestendige uitnodiging voor de 
decentrale overheden om die te 
exploiteren als ‘derde betaler’ voor 
hun uitgaven. Wanneer de gewes-
telijke overheden hun uitgaven 
willen verhogen, hoeven ze dus niet 
direct de fiscale rekening aan hun 
burgers te presenteren. Tenslotte 
kunnen decentrale overheden bij 
gebrek aan voldoende eigen belas-

tingbevoegdheden de centrale overheid altijd onder druk zetten om met 
bijkomende middelen over de brug te komen in plaats van zelf tot politieke 
pijnlijke beperkingen van hun uitgaven over te gaan. Een dergelijk vang-
net vanuit de centrale overheid vergroot op zijn beurt de risico’s voor een 
gebrekkige discipline van de uitgaven.

• • •

Het Belgische chequeboekfederalisme is een schoolvoorbeeld van een 
dergelijke ‘budgettaire onverantwoordelijkheidsdynamiek’. Het volstaat 
te wijzen op de opeenvolgende herzieningen van de financieringswetten. 
Wanneer het water opnieuw tot aan de lippen stond voor de armlastige 
Franstalige Gemeenschap, werden de federale regeringsonderhandelin-
gen gegijzeld door de eis een groot bijkomend pakket aan toelagen uit de 

Bij gebrek aan voldoende 
eigen belastingbevoegdheden 
kunnen de gewesten de 
centrale overheid altijd 
onder druk zetten om met 
bijkomende middelen over de 
brug te komen
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‘common pool’ van centrale belastingmiddelen naar de gemeenschappen 
over te hevelen. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet echt een 
voorbeeld van zuinig en efficiënt beheer, komt regelmatig aankloppen bij 
de federale overheid voor bijkomende toelagen. 

De sleutel voor een beter bestuur van gemeenschappen en gewesten is 
dan ook een striktere toepassing van het principe ‘no representation wit-
hout taxation’. Het zal de burgers in staat stellen de baten van de publieke 
goederenvoorziening te vergelijken met de lasten ten gevolge van de belas-
tingheffing en op die wijze de prestaties van het beleid beter te evalueren. 
De beleidsverantwoordelijken van hun kant, die zelf inkomsten moeten 
verwerven uit belastingen, hebben er dan belang bij die zo efficiënt mo-
gelijk te gebruiken, onder meer voor investeringen in de productiviteits-
verbeterende publieke infrastructuur en in menselijk kapitaal. Dergelijke 
uitgaven stimuleren de economische activiteit, verhogen de belastingbasis 
en leiden bijgevolg voor de betrokken overheid tot terugverdieneffecten. 
Nu zijn de begrotingsmiddelen van de gemeenschappen en gewesten veel 
te weinig of soms zelfs negatief in het geval van Wallonië11 gecorreleerd 
met de belastingopbrengsten van de eigen regio. 

Een debat over meer fiscale verantwoordelijkheid voor de gemeenschap-
pen en gewesten is dan ook veel zinvoller dan een zoveelste debat over het 
decentraliseren van uitgavenbevoegdheden. Meer fiscale verantwoorde-
lijkheid voor de gemeenschappen en gewesten moet de federale overheid 
een dubbel dividend opleveren. De gewesten en gemeenschappen zullen 
met name worden geprikkeld om te investeren in de versterking van het 
economisch weefsel met hogere werkgelegenheidsgraden en een verbre-
ding van de belastbare basissen tot gevolg. Fiscale verantwoordelijkheid 
moet de federale overheid ook in staat stellen (op termijn) te besparen op 
de fiscale overdrachten naar de gewesten en gemeenschappen. Die budget-
taire marges zullen de meerkosten van de vergrijzing en de interpersoon-
lijke solidariteit helpen financieren. 

 Noten

1 Uitzondering hierop is de Duitstalige 
gemeenschap, waarvan het institutio-
neel en financieel kader sinds de eerste 
staatshervorming via een gewone wet 
wordt geregeld.

2   Merk op dat 0,1 procent van het BBP niet 
wordt toegewezen aan een regio.

� Zie WSE Rapport ‘Europa Regionaal’.
� Meer bepaald gaat het hier over land-

bouw sinds 199� en sinds 2002 land-

bouw en visserij, wetenschappelijk 
onderzoek inzake landbouw, buiten-
landse handel en de provincie- en ge-
meentewet.

� Internationale instellingen in Brussel 
zijn vrijgesteld van onroerende voor-
heffing en Brussel loopt aldus de opcen-
ten op de onroerende voorheffing mis.

6 Het gaat hier dus om de toelage die tus-
sen de gewesten wordt verdeeld volgens 
het gewestelijk aandeel in de opbrengst 
van de personenbelasting.
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7 Om de verdeelsleutel voor de gemeen-
schappen te bepalen, wordt 20 procent 
van de Brusselse personenbelasting 
bij opbrengst van het Vlaamse Gewest 
geteld, 80 procent bij die van het Waalse 
Gewest.

8  Vóór 2002 kreeg de Duitstalige 
Gemeenschap zoals de Vlaamse en 
Franstalige Gemeenschap de netto-
opbrengst van het kijk- en luistergeld. 
Met de regionalisering van het kijk- en 
luistergeld sinds 2002 krijgt ook de 
Duitstalige Gemeenschap een com-
penserende toelage. Dat is de uitzon-
dering op de regel dat de financiering 
van de Duitstalige Gemeenschap niet 
wordt geregeld door de Bijzondere 
Financieringswet. 

9 Sinds 2001 is vastgesteld dat het geboor-
tecijfer stijgt in de Franstalige Gemeen-
schap.

10 Meer bepaald wordt in 2002 ��% van de 
totale bijkomende middelen toegekend 
op basis van de in elke gemeenschap 
gelokaliseerde ontvangsten inzake per-
sonenbelasting. De overige 6�% wordt 
aan de gemeenschappen toegewezen 
volgens de verdeelsleutel die voor de 
toegewezen btw-opbrengsten geldt. Het 
percentage dat volgens de verhouding 
van de personenbelasting wordt ver-
deeld, stijgt jaarlijks met � procent voor 
de begrotingsjaren 200� tot en met 2009 
en met 10 procent voor de begrotingsja-
ren 2010, 2011 en 2012.

11 Zie Algoed en Heremans (2008).
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De	instelling	van	een	taalgrens

Tot de jaren zeventig van de negentiende eeuw gold de fictie dat België in 
principe eentalig Frans sprak. Ook al spraken Vlamingen Vlaams, in de 
communicatie tussen overheden en burgers was Frans de voertaal. Dat ver-
anderde geleidelijk vanaf 1878. Er werd een taalgrens ingesteld. Vlamingen 
kregen — alleen in Vlaanderen — het recht om zich ook in het Nederlands 
tot overheden te richten. De lijst van Nederlandstalige gemeenten, opge-
steld door het ministerie van Binnenlandse Zaken, doorbrak voor het eerst 
formeel de Franstalige communicatie met overheden. Echter, die taalgrens 
kende geen vaste geografische lijn. Telkens, na tienjaarlijkse volkstellin-
gen, kon het gebeuren dat kwantitatieve migratie van enige omvang door 

Brussel en zijn betwiste 
Vlaamse rand

In de aanloop naar de Belgische federale verkiezingen van 
10 juni 2007 beheersten twee zaken van hoog constitutioneel 
gehalte de verkiezingsstrijd. In de eerste plaats de almaar 
toenemende aandrang uit Vlaanderen om het proces van 
federalisering verder door te trekken. In de tweede plaats 
de problematiek die al geruime tijd op de politieke agenda 
staat, maar de laatste jaren tot een bijzonder politiek 
strijdpunt tussen Vlamingen en Franstaligen is uitgegroeid, 
die van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde, meestal 
aangeduid als BHV. Hoe kon het ingewikkelde taalregime 
van deze streek zo’n explosief probleem worden en welke 
oplossingen werden er tot nu voor aangedragen? 

door Leo Klinkers

Leidt een bestuurskundig adviesbureau voor het maken van uitvoerbaar overheids-
beleid en handhaafbare regels
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Franstaligen naar Nederlandstalig gebied, en vice versa, leidde tot aanpas-
sing van de taalgrens. Zij was niet stabiel.

Na de Eerste Wereldoorlog emancipeerde een brede Vlaamse beweging. 
Dit was het begin van een groot en nog steeds voortdurend debat over de 
vraag ‘waar gaat het met België naartoe?’ Dit leidde tot enkele nieuwe taal-
wetten, waarbij twee opties speelden:
• Het land principieel tweetalig maken, een idee dat de meerderheid van 

de Vlamingen omarmde; of:
• Kiezen voor verdergaande territorialisering: de eentaligheid aan beide 

zijden van de taalgrens handhaven, maar met uitbreiding van het aantal 
Nederlandstalige gemeenten. 

De	tweede	optie	was	van	de	Franstaligen	en	die	won	

Zij vormde het leidende motief voor de inhoud van nieuwe taalwetten toen 
na de Tweede Wereldoorlog de behoefte groeide om de taalgrens voor eens 
en voor altijd vast te leggen. Men was de schommelingen van die grens 
tijdens het interbellum moe. De directe aanleiding om in de jaren zestig 
tot een stabilisering van de taalgrens te komen, was een boycot van de 

Halle ligt aan de zuidwestrand, Vilvoorde aan de noordoostrand van 
Brussel. Samen liggen ze in het hart van de provincie Vlaams-Brabant, 
van oudsher een geheel Nederlandstalige provincie.

De	communautaire	problematiek
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volkstelling door Vlaamse burgemeesters, omdat men in daarin een ‘ver-
fransingmachine’ zag.

Deze bestuurlijke ongehoorzaamheid, met de eis om de talentelling 
binnen de volkstellingen te schrappen, leidde na een advies van een comité 
van professoren en politici in 1962 tot de vaststelling van een gefixeerde 
taalgrens; met niet geringe verschuivingen in de gebieden van West-
Vlaanderen, Henegouwen en de Voerstreek. In 1970 werd die grens grond-
wettelijk verankerd. Zij loopt, betrekkelijk horizontaal, onderlangs Brussel 
van de Westhoek naar Maastricht. 

Bij die gelegenheid kregen zes gemeenten op de rand van Brussel faci-
liteiten voor Franstaligen. Dat zijn de zogenoemde faciliteitengemeenten. 
Franstaligen aldaar kunnen het gemeentebestuur vragen om in hun taal 
te worden bediend. Terzijde, een aantal jaren geleden heeft de toenmalige 
Vlaamse minister Leo Peeters, nu burgemeester van Kapelle-op-den-Bos, 
door rondzendbrieven — wat wij in Nederland een vorm van circulairewet-
geving zouden noemen — het facilitaire karakter in een voor de Franstali-
gen moeilijkere vorm aangepast. Dat steekt die Franstaligen, nog steeds, 
en het vormt in de marge van dit dossier een extra pijnpunt.

De	situatie	vanaf	medio	jaren	zestig

Sinds de stabilisering van de taalgrens in de periode 1962-1970 is de situatie 
ongeveer als volgt. Er is een x-aantal gemeenten waar de overheid eentalig 
in het Frans communiceert. Er is ook een x-aantal gemeenten waar de over-
heid eentalig in het Nederlands communiceert. Er zijn zes gemeenten die 
Nederlandstalig zijn, maar waar Franstaligen aanspraak maken op Frans-
talige communicatie, de zogenoemde faciliteitengemeenten. Daarnaast 
bestaat Brussel zelf uit 19 gemeenten die principieel tweetalig zijn, maar 
waar de praktijk doorgaans — wegens het stelselmatig werven van Frans-
talige ambtenaren — eentalig Frans is. Terzijde, dit heeft te maken met het 
bestaan van twee ambtelijke stelsels in België. Men kent de contractuele en 
de statutaire ambtenaren. Voor het aantrekken van de contractuele geldt 
niet de strikte voorwaarde van tweetaligheid. Dit vormt een sluipweg, 
waarlangs die gemeenten gemakshalve Franstalige ambtenaren werven. 
Duitstalige gemeenten hebben faciliteiten in een beperkt aantal Franstali-
ge gemeenten, terwijl Franstaligen faciliteiten genieten in alle Duitstalige 
gemeenten. 

Per saldo vormt de keuze van de Walen voor de eerdergenoemde tweede 
optie niet alleen de grondslag voor de eentaligheid van de Vlaamse ge-
meenten, maar tegelijk ook een grote valkuil waar ze zelf instapten. Die 
valkuil zit als volgt in elkaar, in de (door mij gefingeerde) woorden van een 

Leo	Klinkers

Brussel en zijn betwiste Vlaamse rand 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

7�

Vlaming tegen een Waal die zich in een Nederlandstalige gemeente ves-
tigt: ‘U koos voor het territorialiteitsbeginsel, dus u wenste eentaligheid 
aan beide zijden van de taalgrens. Dat was niet ons idee, maar het uwe. 
Welnu, u woont in een Nederlandstalige gemeente, dus de communicatie 
tussen u en de overheid verloopt in het Nederlands. U kunt geen aanspraak 
maken op een Franstalige bediening. Vindt u dat niet leuk? Jammer; eigen 
schuld, dikke bult.’

In plaats van dit te accepteren, blijven Franstaligen in de praktijk in 
groten getale het personaliteitsbeginsel hanteren. Dit houdt kort en goed 
in dat zij van mening zijn dat ze overal in België in hun contact met overhe-
den in het Frans moeten kunnen worden bediend. 

Deze door de Walen zelf gecreëerde botsing van personaliteitsbeginsel 
en territorialiteitsbeginsel, markeert minder een juridische dan wel een 

psychologische kloof tussen beide 
bevolkingsgroepen. En tegelijk ook 
een duiding van zeer verschillend 
gedrag. Als een Vlaming naar een 
Franstalige gemeente verhuist, dan 
neemt hij het territorialiteitsbegin-
sel in zijn hart mee en past hij zich 
aan aan de taal van zijn nieuwe ter-
ritoir: Frans. Een Franstalige daar-
entegen blijft meestal ageren vanuit 
het personaliteitsbeginsel en ver-

langt dat het nieuwe territoir zich aan hem aanpast. Tegelijk demonstreert 
dit verschil in gedrag een uiting van misplaatste superioriteit versus even-
zeer misplaatste inferioriteit. Dat zit echter verankerd in het basisdenken 
van beide bevolkingsgroepen. Dit verklaart ook waarom een van oorsprong 
geheel Nederlandstalig Brussel na de Tweede Wereldoorlog allengs ver-
franste. Door de aanwezigheid van het Franstalige koninklijk hof en dito 
adel, verfranste de hogere burgerij en daarna de midden- en lagere klas-
sen. Voordien was het Brusselse ‘gewone volk’ Brabants. Tegen deze achter-
grond moet u de nu te bespreken problematiek van BHV begrijpen.

De	kern	van	de	problematiek	BHV

Tussen 1970 en 2001 is België in vijf staatshervormingen getransformeerd 
van een eenheidsstaat in een federale staat. De territorialisering (lees: 
eentaligheid aan weerszijden van de taalgrens) kon niet anders dan uit-
monden in een federalisering van de staat: een opdeling van het land in 
deelstaten, elk met een eigen soevereiniteit, naast die van het overkoepe-

Een Vlaming die naar een 
Franstalige gemeente verhuist, 
past zich met zijn taal aan; een 
Franstalige verlangt dat het 
nieuwe territoir zich aan hem 
aanpast
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lende federale gezag. Een superieure staatsvorm voor een land waar de 
daarin opgesloten bevolkingsgroepen weinig met elkaar te maken hebben 
of willen hebben. Als de Franstaligen in de jaren dertig de optie van tweeta-
ligheid in het hele land hadden aanvaard, zou die federalisering vanaf de 
jaren zeventig waarschijnlijk nimmer hebben plaatsgevonden. 

Hoe dat ook zij, we praten hier over een constitutionele hervorming die 
haar weerga niet kent. Sommigen oordelen denigrerend1 over het bestaan 
van zes parlementen met dito regeringen en aanverwante organen, maar 
een feit is dat het federale systeem een staatkundige afspiegeling is van de 
in België geldende menselijke maat. Bovendien heeft het Vlaanderen tot 
grote economische voorspoed gebracht.

In 196� werd de taalgrens definitief vastgelegd, en werden de meeste 
provinciegrenzen daaraan ook aangepast. Alleen het centrale Brabant, met 
daarin de hoofdstad Brussel, bleef te paard zitten op de taalgrens. Dit leid-
de tot een onbestuurbare provincie. In 199� werd het oude Brabant daarom 
gesplitst in twee nieuwe provincies: Vlaams-Brabant en Waals-Brabant. 
Brussel valt sindsdien buiten de provinciale indeling, omdat de negentien 
gemeenten die er deel van uitmaken al een stadsgewest vormen (het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest).

De oude provincie Brabant telde drie kieskringen: Waals-Brabant, 
Leuven en Brussel-Halle-Vilvoorde. Bij de opdeling van de provincie rees 
verzet aan Franstalige kant tegen de opsplitsing van die laatste kieskring 
voor federale verkiezingen. Dit verzet had vooral te maken met de migratie 
van veel — gegoede — Franstaligen naar de groene rand om Brussel, en dus 
naar de faciliteitengemeenten of ook naar officieel eentalig Nederlandse 
gemeenten in die kieskring. Franstaligen wilden blijven stemmen voor 
hun eigen Franstalige partijen en dito kopstukken.

Daar komt het volgende bij. In 200� heeft de regering-Verhofstadt de 
kieskringen opnieuw ingedeeld, waardoor die samenvallen met de pro-
vinciegrenzen. Bij die gelegenheid heeft sterke Franstalige weerstand 
andermaal voorkomen dat BHV werd opgesplitst in een kieskring Brussel, 
waarvan de grenzen samenvallen met die van het Brussels gewest dat con-
stitutioneel tweetalig is, en een eentalig Vlaamse kieskring Vlaams-Bra-
bant met hierin Halle-Vilvoorde, waarin aan de rand van Brussel de zes ge-
meenten met faciliteiten voor de Franstaligen zijn gelegen. Anders gezegd: 
men had toen Vlaams-Brabant, conform de indeling van de andere kies-
kringen, tot één provinciale kieskring kunnen maken, behoudens Brussel. 
Maar dit is dus door de Franstalige oppositie, bevreesd als men was voor 
aanzienlijk verlies van kiezers, niet gelukt. Terzijde, bij een splitsing van 
BHV in de dan ontstane eentalige kieskring Vlaams-Brabant, zouden de 
Franstaligen zonder enig wettelijk beletsel kandidatenlijsten kunnen in-

Leo	Klinkers
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dienen en campagnes kunnen voeren; dit is nochtans voor de Franstaligen 
geen overweging om het verzet tegen de splitsing op te geven.

Wat is nu de situatie? Kijken we naar de gemeentelijke indeling binnen 
Brussel-Halle-Vilvoorde dan hebben we het over één kieskring, die niet 

samenvalt met de provinciegrens, 
en die bestaat uit de 19 gemeenten 
van het Brusselse gewest (één van 
federale deelstaten) en �� Vlaams-
Brabantse gemeenten, waaronder 
de eerder genoemde zes facilitei-
tengemeenten. In al die gemeenten 
kunnen de Franstalige inwoners dus 
op Franstalige politici stemmen bij 
verkiezingen van Kamer, Senaat en 
Europees Parlement. Dit stoort de 

Vlamingen in bijzondere mate, omdat de tweetaligheid van Brussel op die 
manier bezit heeft genomen van oer-Vlaamse gemeenten. Terzijde, de ande-
re kieskring in de provincie Vlaams-Brabant is het Nederlandstalige Leuven.

Juridisering	van	een	politiek	probleem

Het Grondwettelijk Hof2 heeft in 200� geoordeeld dat de indertijd gecre-
eerde kieskring BHV niet in overeenstemming is met het grondwettelijke 
gelijkheidsbeginsel. Met BHV is volgens het Hof sprake van discrimina-
tie omdat kandidaten en kiezers ongelijk worden behandeld, aangezien 
elders in het land provinciale kieskringen waren ingesteld, maar niet in 
Vlaams-Brabant. Echter, het Hof heeft hiermee alleen maar een veroorde-
ling van deze situatie uitgesproken, maar liet het aan de wetgever over om 
een oplossing uit te werken. 

De favoriete oplossing van veel Vlamingen is splitsing. Maar wat houdt 
splitsing van BHV eigenlijk in? Bij deze oplossing vormen alle Vlaamse 
gemeenten van die kieskring gewoon samen met de kieskring Leuven één 
provinciale kieskring, conform de regeling in alle andere provincies. De 19 
gemeenten van het Brussels Gewest vormen dan een — tweetalige — aparte 
kieskring. Waals-Brabant vormt al een aparte kieskring, en geen enkele 
Waalse gemeente maakt deel uit van BHV.

Splitsing� van BHV is overigens maar één van de mogelijke oplossingen. 
Een andere, juridische optie voor de oplossing van BHV, zou een terugkeer 
zijn naar de vele kleinere kieskringen uit het verleden. Dit zou betekenen 
dat de uitzonderingstoestand die het Grondwettelijk Hof heeft aangeklaagd, 
waarbij alleen in Vlaams-Brabant de kiesindeling niet samenvalt met de pro-

De situatie in het kiesdistrict 
Brussel, Halle, Vilvoorde 
stoort de Vlamingen, omdat 
de tweetaligheid van Brussel 
bezit heeft genomen van oer-
Vlaamse gemeenten
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vinciale indeling van het land, vervalt. Maar zo’n terugkeer naar het verle-
den, die geen einde maakt aan de mogelijkheid van de Franstalige Brusselse 
politici om bij verkiezingen in Vlaams-Brabantse gemeenten campagne te 
voeren, is voor zowat alle Vlaamse politici zeer moeilijk aanvaardbaar.

Waarom speelt deze materie juist zo sterk bij de regeringsformatie van 
2007? Tot aan de uitspraak van het Grondwettelijk Hof was er steeds de 
mogelijkheid om het probleem voor zich uit te schuiven. Na dit arrest kon 
dat niet meer. Het Hof besliste namelijk ook dat de oplossing uiterlijk in 
2007 gevonden moet zijn. Dit impliceerde dat de huidige partijen eruit 
moesten komen, omdat er ook geen nieuwe verkiezingen zouden mogen 
plaatsvinden zonder oplossing voor BHV. Want dat zou in strijd zijn met 
het oordeel van het Hof. Dus linksom of rechtsom, er móest een oplossing 
worden gevonden voor BHV.

De	situatie	in	februari	2008

Na enkele mislukte pogingen is die oplossing gevonden in het verzoek 
eind 2007 van koning Albert II aan de vigerende premier, Guy Verhofstadt, 
om met een kabinet, enigszins aangepast aan de uitslag van de verkie-
zingen in juni 2007, een aantal maanden door te regeren en intussen de 
voorbereidingen voor een nieuwe staatshervorming op de rails te zetten. 
Terwijl die hervormingen worden voorbereid in het zogenoemde Octopus-
overleg, regeert het derde kabinet-Verhofstadt door tot 20 maart 2008. 

Hierbij moet worden vermeld dat in het najaar van 2007 in de commissie 
Binnenlandse Zaken van de Kamer de Vlaamse partijen, tegen de wil van 
de Franstalige partijen, wetsvoorstellen goedkeurden voor de splitsing van 
de kieskring BHV. Als gevolg daarvan oordeelden de Franstalige partijen 
dat zij in hun belangen werden geschaad. Zij maakten gebruik van de mo-
gelijkheid om de verdere parlementaire behandeling van deze wetsvoor-
stellen te schorsen. Inmiddels begon premier Verhofstadt zijn werk. In 
een Verslag van 7 januari 2008 heeft hij aan de Koning zijn ideeën over de 
grondslagen van een nieuwe, zesde staatshervorming kenbaar gemaakt. 

In algemene zin bevat het voorstellen om bepaalde federale bevoegdhe-
den over te dragen aan de deelstaten, dus versterking van het systeem van 
de deelstaten als zodanig. Maar daar staat tegenover dat hij ook voorstelt 
om bevoegdheden waarvan de praktijk heeft uitgewezen dat die toch beter 
niet op het niveau van de deelstaten kunnen liggen, weer te centraliseren 
op het federale niveau. Ook doet hij voorstellen over een aanpassing van 
de financieringsregelingen tussen centraal en decentraal, met als kern een 
grotere financiële verantwoordelijkheid voor de deelstaten, inclusief een 
ruimere fiscale zelfstandigheid. 

Leo	Klinkers
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Zeer gevoelig voor Vlamingen is het idee om naast de bestaande provin-
ciale kieskringen een federale kieskring in te voeren. Dat houdt in dat de 
Belgen ook een landelijke stem, de taalgrens overstijgend, zouden kunnen 
gaan uitbrengen. Nu kan men uitsluitend binnen zijn eigen provinciale 
kieskring kiezen, wat met zich meebrengt dat de Franstalige politici geen 
verantwoording hoeven af te leggen aan de Vlaamse kiezers en de Vlaamse 
politici niet aan de Franstalige kiezers (waardoor de volksvertegenwoordi-
ging in wezen geen landsdekkende democratische legitimatie heeft). Het 
idee is om naast de 1�0 zetels conform het huidige kiessysteem, �0 zetels 
toe te voegen vanuit een federale, het gehele land omvattende kieskring. 
Bij verkiezingen zou men dan een dubbele stem kunnen uitbrengen: één 
op een kandidaat van de provinciale lijst waar men woont en één voor een 
kandidaat uit de lijst van de federale kieskring die het hele land bestrijkt. 

Uiteraard gaat Verhofstadt niet voorbij aan Brussel-Halle-Vilvoorde. 
Gelet op de complexiteit van die problematiek is zijn voorstel ook tamelijk 
ingewikkeld. Het komt neer op een combinatie van vier zaken: de oprich-
ting van drie provinciale kieskringen, waarbij de kiezers van de facilitei-
tengemeenten in de Vlaamse rand rond Brussel het recht krijgen om te 
stemmen op lijsten van Brussel-Hoofdstad en dus op Franstalige politici; 
de inrichting van de al genoemde federale kieskring; de uitbouw van een 
stadsgewest in en rond Brussel; het sluiten van een samenwerkingsak-
koord (ten behoeve van de zes randgemeenten) over zaken als Franstalig 
lager onderwijs, vorming, sport, jeugd, bibliotheken en mediatheken.

Andere zaken uit het Verslag van de premier van 7 januari 2008 laat ik 
verder onbesproken. In hoeverre dit document maatgevend zal zijn voor 
de uitkomsten van het Octopusoverleg zal de geschiedenis ons leren.

 
 Noten

1 Zij, die dit proces aanduiden als de 
balkanisering van België vergeten dat 
het geweldloos is verlopen, dankzij het 
vermogen van Belgische politici om 
etnisch-culturele spanningen te laten 
oplossen in werkbare politieke compro-
missen.

2 Nederland is één van de weinige landen 
die (nog) geen Constitutioneel Hof 
hebben. De Nationale Conventie heeft 
in haar eindrapport over verbeteringen 

van ons constitutionele stelsel 
aanbevolen zo’n hof in te stellen. Zie 
hierover ook Jan Willem Sap in NJCM-
Bulletin, Nederlands Tijdschrift voor de 
Mensenrechten, Jaargang �2, nummer �, 
augustus 2007.

� Splitsing hoeft overigens niet te 
betekenen dat Franstaligen niet 
meer zouden kunnen deelnemen aan 
verkiezingen in het Nederlandstalige 
Vlaams-Brabant. Er bestaat rechtens 
geen obstakel om ook daar een 
Franstalige lijst in te dienen.  
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Hoe	Wallonië	zijn	economische toppositie kwijtraakte, is een com-
plex samenspel van diverse factoren. De vroege industrialisering van Wal-
lonië ging hand in hand met een versnelde verstedelijking en de vorming 
van een omvangrijke arbeidsklasse, die aan de slag ging in de grote Waalse 
industriebekkens rond Luik en Charleroi. Dat vormde een voedingsbodem 
voor een strijdbaar syndicalisme, een woelig sociaal klimaat en een sterke 
socialistische beweging. Deze maatschappelijke setting droeg in een eerste 
fase zeker bij tot een sociale emancipatiebeweging, maar was anderzijds niet 
bevorderlijk voor de brede ontwikkeling van een ondernemingscultuur.

De Waalse ondernemers en eigenaars van bedrijven vormden een 
selecte toplaag, voornamelijk verbonden met de holding Generale Maat-
schappij, die het grootste deel van de Waalse industrie controleerde. Deze 

Wallonië beschikt over tal van 
eigen troeven 

Bij de eerste industriële revolutie in de negentiende 
eeuw ontpopte Wallonië zich tot de op één na sterkste 
industriële groeipool van de Westerse wereld, na Engeland 
en vóór de Verenigde Staten. Steenkoolwinning en zware 
basisindustrie stonden daarbij centraal. Hoe is Wallonië 
die sterke positie kwijtgeraakt? Hoe is het op amper vijftig 
jaar van internationale topper (tot begin twintigste eeuw) 
afgegleden naar het Belgische kneusje en de club van 
achtergebleven gebieden in de Europese Unie? Kan Wallonië 
opnieuw een topregio worden, of is het gedoemd tot verdere 
marginalisering?

door Jan Van Doren

Adjunct-directeur Voka (kenniscentrum Vlaams Economisch Verbond)1 en deel-
tijdhoogleraar in Leuven en lid van de Warandegroep.
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toplaag, vooral in Brussel gehuisvest, stond tegenover een Waalse arbei-
dersklasse. Tussen beide groepen gaapte een enorme kloof. Toen het con-
glomeraat rond de Generale Maatschappij door gebrek aan vernieuwing 
onder druk kwam — en uiteindelijk uiteenviel — was er geen aflossing 
van de wacht. De teloorgang van de oude succesindustrieën — steenkool 
en staal — sloeg zware bressen in de Waalse economie. Bij gebrek aan een 
nieuwe generatie van Waalse ondernemers en doordrongen van het geloof 
in een door de overheid gestuurde economie, zocht de Waalse politieke 
klasse haar economische toekomst in meer overheidsinitiatief; wat het 
particuliere ondernemingsinitiatief verder in de verdrukking bracht.

Reversal	of	fortune

De Waalse neergang voltrok zich na de Tweede Wereldoorlog. Vanaf de 
tweede helft van de jaren vijftig van de vorige eeuw nam het belang van 
steenkool als energiebron af en belandde de steenkoolnijverheid in een 

crisis. De Waalse industrie ver-
loor tussen 19�� en 197� meer dan 
100.000 banen. In de jaren zestig 
begon ook het vertrek uit Wallonië 
van de zware basisindustrie rich-
ting internationale verkeersknoop-
punten, sporen na te laten. Intussen 

werden de centrale ligging van Vlaanderen in Europa, de havenstructuur 
en een dicht vervoersnet Vlaamse troeven om ook binnenlandse investeer-
ders aan te trekken. In Vlaanderen lagen de lonen bovendien lager, was er 
een stabiel sociaal klimaat en waren arbeidskrachten ruimer beschikbaar 
dan in het zuiden van het land.

Op het Waalse terrein werd intussen de zo noodzakelijke industriële 
omschakeling afgeremd of tegengewerkt door een defensief overheidsbe-
leid, dat voor alles was gericht op het in stand houden van wat voorhanden 
was aan industriële activiteit, en het kunstmatig in leven houden van nood-
lijdende bedrijven door overheidssubsidies. Dat had onder meer tot gevolg 
dat de Waalse metaalverwerkende nijverheid in het begin van de jaren 
zeventig nog altijd werd gedomineerd door basisproducten. In Vlaanderen 
maakte intussen de autoassemblage een sterke opgang, evenals de chemi-
sche sector die vooral werd aangetrokken door de uitstekende maritieme 
verbinding via de haven van Antwerpen. Daarnaast werd de Vlaamse eco-
nomie vooruitgeholpen door de vele kleine en middelgrote familiebedrij-
ven, die in Wallonië veel minder aanwezig zijn.

Aldus voltrok zich in België een reversal of fortune. Het eens leidende 

De Waalse industrie verloor 
tussen 1955 en 1973 meer dan 
100.000 banen
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Wallonië gleed weg in het moeras, en werd voorbijgestoken door het opko-
mende Vlaanderen. Het lijkt sterk op een illustratie van de wet van de rem-
mende voorsprong. De Waalse voorsprong droeg in zich de kiemen van een 
gebrekkige ondernemingscultuur, terwijl het arme Vlaanderen uit bittere 
noodzaak had geleerd door hard werken en ondernemen zich toch een be-
staan te verzekeren. Deze omkering werd meer dan wat ook geholpen door 
een wijziging in de internationale omgeving: de Waalse troef van steenkool 
raakte uitgespeeld, terwijl de Vlaamse troefkaart van strategische ligging 
aan belangrijke Europese maritieme toegangswegen, volop kon worden 
getrokken.

Waals	herstel	blijft	uit

In de tweede helft van de jaren zeventig zorgde de stijging van de interna-
tionale olieprijs voor een industriële groeivertraging in de meeste westerse 
landen, en vooral in België. De verouderde Waalse industrie kreeg echter 
veel meer klappen dan de Vlaamse. De overheid reageerde aanvankelijk 
met een sterk expansief beleid, met het opzetten van allerlei publieke te-
werkstellingsprogramma’s, ondersteuning aan noodlijdende bedrijven en 
brugpensioenregelingen. Het overheidstekort escaleerde. 

Pas begin jaren tachtig schakelde de Belgische overheid over naar een 
sociaaleconomisch herstelbeleid, met een sanering van de overheidsfinan-
ciën, een devaluatie van de Belgische frank gekoppeld aan strikte loon-
matiging, en de fiscale ondersteuning van bedrijfsinvesteringen. Dit her-
stelbeleid kwam vooral de Vlaamse economie ten goede, omdat de meeste 
bedrijven die van die maatregelen konden profiteren, in Vlaanderen waren 
gevestigd. Wallonië telde weinig (winstgevende) bedrijven en de onderne-
mingscultuur was er onderontwikkeld.

Zoals het Vlaamse landsdeel in de jaren zestig beter was geplaatst dan 
het Waalse om de vruchten van de ontluikende Europese integratie te pluk-
ken, zo profiteerde het in de tweede helft van de jaren tachtig ook relatief 
meer van de hernieuwde Europese integratiedynamiek. Die dynamiek 
werd afgebroken met de Europese recessie van 199�. Opnieuw drong zich 
een loonmatiging op.

Na een nieuwe hoogconjunctuur eind jaren negentig, gevoed door de 
internetbubbel, bracht de internationale malaise van begin 21ste eeuw de 
Vlaamse economie opnieuw in moeilijkheden. Vlaanderen bleef ook in de 
jaren negentig sneller groeien dan Wallonië, maar het verschil was duide-
lijk kleiner dan de voorgaande decennia. In de eerste helft van het jong-
ste decennium zakte de Vlaamse groei zelfs een beetje onder het Waalse 
 niveau. 
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Grafiek 1: De economische groei van Wallonië vergeleken met Vlaanderen

Het is echter al te voorbarig om hierin een Waalse inhaalbeweging te 
zien. Er is hier niet zozeer sprake van een toename van de Waalse groei, 
maar eerder van een afname van de Vlaamse groei. De Vlaamse economie 
is veel internationaler georiënteerd en hierdoor ook gevoeliger voor een 
internationale groeivertraging en de toename van de internationale concur-
rentie, maar kan omgekeerd ook sneller de vruchten plukken van een inter-
nationale hoogconjunctuur. De Waalse economie is daar minder gevoelig 
voor, met haar veel sterker uitgebouwde overheidssector. De Waalse groei 
wordt de jongste tijd overigens sterk ondersteund door een verdere toe-
name van de publieke sector en de social profit. Maar dat vormt een struc-
turele zwakte, omdat het gewicht van de publieke sector het privé-initiatief 
verdringt. Volgens de jongste prognoses van het Federaal Planbureau vindt 
de Vlaamse economie een tweede adem en vindt een nieuw groeipad van ge-
middeld 2,� procent tot 2012, terwijl de Waalse economie op 2 blijft steken. 
Overigens blijft er een welvaartskloof gapen: het Waalse Bruto Binnenlands 
Product (BBP) per inwoner ligt 27 procent onder het Vlaamse niveau.

Transfers	meten	de	Waalse	koorts

Het verschil in economische dynamiek wordt natuurlijk ook weerspiegeld 
op de arbeidsmarkt. De werkgelegenheidsgraad ligt in Wallonië op �6,7 
procent of ruim 10 procentpunt lager dan het niveau in Vlaanderen. De 
werkloosheid bedraagt in Wallonië het dubbele van Vlaanderen.
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Grafiek 2: De werkgelegenheid en werkloosheid in Wallonië

De regionale welvaartsverschillen geven uiteraard aanleiding tot aan-
zienlijke transfers van het rijkere Vlaanderen naar het armere Wallonië. 
Deze transfers zijn omvangrijker en hardnekkig. Een recente studie in 
opdracht van de Vlaamse overheid raamt ze op ¤ 6,� miljard op jaarbasis, 
� procent van het Vlaamse inkomen. Deze transfers lopen vooral via de 
federale (Belgische) sociale zekerheid en de federale begroting, waaraan 
Wallonië relatief veel minder bijdraagt via belastingen en sociale bijdra-
gen dan het ontvangt aan uitgaven en uitkeringen. Daarnaast is er ook nog 
een transfer georganiseerd in de financieringsregeling voor de gewesten 
en de gemeenschappen in België.

De aanhoudende transfers van Vlaanderen naar Wallonië zijn slechts 
het symptoom van een dieper liggend probleem, met name het uitblijven 
van een Waalse economische inhaalbeweging. Terwijl Vlaanderen in de 
tweede helft van de vorige eeuw volop kon inspelen op de ‘tweede industri-
ele revolutie’ en in de jaren tachtig meesurfte op de ‘derde industriële golf ’ 
(gevoed door de Europese eenheidsmarkt) kon Wallonië geen gelijkaardige 
stap zetten. En de prognoses kondigen nog geen kentering aan. In principe 
hadden de verschillen tussen Wallonië en Vlaanderen na verloop van tijd 
moeten worden afgevlakt of weggewerkt, ofwel door pendel van Waalse 
werkzoekenden naar Vlaanderen, ofwel door Wallonië aantrekkelijker te 
maken voor investeerders, onder meer door een sterkere beheersing van de 
loonkosten. Dat is niet gebeurd en staat volgens de jongste prognose ook 
niet meteen te gebeuren. Is Wallonië dan gedoemd achter te blijven?

Vooraleer hier op in te gaan, toch een kleine uitweiding. Vanuit Waalse 
hoek klinkt het vaak dat er niets abnormaals is aan het feit dat thans Vlaan-
deren transfers betaalt aan Wallonië, omdat gedurende de eerste 100 jaar 
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van België het omgekeerd was. Historisch onderzoek geeft echter aan dat 
er nooit van een substantiële transfer van Wallonië naar Vlaanderen sprake 
is geweest. Ten eerste bestond er toen geen uitgebreide sociale zekerheid, 
de belangrijkste bron van transfers. Bovendien speelde het toenmalige 
belastingstelsel in het nadeel van Vlaanderen. Belastingen werden vooral 
geïnd op gronden, dus door landbouwexploitaties, die we vooral in Vlaan-
deren vonden. De industrie, vooral een Waalse zaak, werd veel minder 
belast. Pas sinds de Tweede Wereldoorlog werd de sociale welvaartsstaat 
uitgebouwd en organiseerde de overheid aanzienlijke transfers. Na een 
korte periode van zeer beperkte transfers van Wallonië naar Vlaanderen 
in de jaren vijftig, zijn de transfers steevast en steeds omvangrijker van 
Vlaanderen naar Wallonië gaan stromen.

Een	agenda	voor	Waals	herstel

Wat blijven de pijnpunten van de Waalse economie? Ten eerste lijdt Wal-
lonië onder een overgewicht aan overheidsdiensten, die vaak versnipperd 
en naast elkaar werken. In Vlaanderen staat de privé-sector voor 7� procent 
van de jobs, tegenover 27 procent in de publieke sector. In Wallonië be-
draagt deze verhouding 6� procent tegenover �6 procent. Ten tweede is het 
investeringsklimaat in Wallonië ongunstiger dan in Vlaanderen wegens 
lagere rendabiliteit. Ten derde kampt Wallonië met een enorme werkloos-
heidsval, door een gebrekkige spanning tussen lonen en uitkeringen. Dit 
speelt sterker in Wallonië, deels omdat werklozen er veelal verder moeten 
pendelen voor een job, deels omdat de arbeidsbemiddelingdiensten werk-
zoekenden minder begeleiden en prikkelen om een job te zoeken of zich te 
vormen. Ten vierde is de uitval in het Franstalig onderwijs fors. Het aantal 
jongeren (18-2� jaar) zonder diploma middelbaar onderwijs bedraagt in 
Wallonië 16 procent, tegen 12 procent in Vlaanderen. In de OESO-lijst van 
het onderwijsniveau van 1�-jarigen in de westerse wereld, bengelt de Fran-
se gemeenschap onderaan. De slechte onderwijsprestaties vertalen zich in 
een hoge en hardnekkige jeugdwerkloosheid.

Wat moet er dan gebeuren? De voorbije jaren lanceerde de Waalse rege-
ring enkele spraakmakende herstelplannen, eerst het zogenoemde Waalse 
Toekomstcontract, nadien het marshallplan. Maar de daarin voorziene 
maatregelen en ingrepen zijn te bescheiden. Beide plannen blijven ver 
uit de buurt van hefbomen als loonkosten en sociale uitkeringsstelsels: 
ze werken dus niet meteen in op vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het 
betreft hier nu eenmaal federale materies, geen regionale. Ook de fiscale 
ingrepen blijven marginaal, alleen al gelet op de beperkte regionale fiscale 
autonomie. Er is wel sprake van een efficiëntere werking van de overheid, 

De	communautaire	problematiek



8�

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

op zichzelf positief, maar een echte aanzet tot vermindering van het over-
heidsbeslag op de Waalse economie is er niet.

Een echt Waals herstel moet niet van de overheid komen, maar van de 
werkende bevolking en de ondernemingen. De overheid moet wel een kli-
maat creëren waarin werken en ondernemen in Wallonië meer dan thans 
wordt aangemoedigd, en geen klein beetje meer. Dat vergt meer dan wat 

stimulansen voor innovatie, wat 
investeringssteun, vormingssteun 
en marginale lastenverlichtingen. 
Wallonië heeft behoefte aan een 
drastische verlaging van belastingen 
op ondernemingen en werkenden 
en een volgehouden loonmatiging, 
om attractiever te zijn voor inves-
teerders. Tegelijk dient voor de be-
volking op beroepsactieve leeftijd de 

afstand tussen loon en uitkeringen bij inactiviteit groter te zijn, en dienen 
werklozen passend gecontroleerd te worden op hun werkbereidheid. Verder 
dient de overheid in Wallonië de privé-sector minder uit de brand te helpen 
door voortdurend jobs en economische activiteiten te willen blijven creëren. 
De Waalse burgers moeten zelf ondernemen en initiatief nemen, terwijl de 
overheidssector een drastische afslankingskuur dient te ondergaan.

Regionaliseren	als	hefboom

Dit soort maatregelen om ondernemen, investeren en werken te bevorde-
ren, ressorteert echter voornamelijk onder de bevoegdheid van de federale 
overheid. Langs Vlaamse kant dringt de verzamelde politieke klasse aan op 
een regionalisering van de economische beleidshefbomen, zoals bedrijfs-
belastingen, werkgelegenheidsbeleid en werkloosheidsstelsel. Vlaande-
ren wil daarmee zelf vorm geven aan een nieuwe economische dynamiek, 
noodzakelijk om de gevolgen van de vergrijzing te keren in lijn met de 
realiteit en de behoeften van de regio. Maar de Waalse politieke klasse staat 
hier zeer weigerachtig tegenover. 

Een dergelijke regionalisering kan nochtans ook de hefboom zijn voor 
een krachtig Waals herstelbeleid, gericht op een drastische verbetering 
van het investeringsklimaat en stimulansen voor werk. Door de Waalse po-
litici de instrumenten en de financiële verantwoordelijkheid te geven voor 
een economisch herstelbeleid, kunnen zij meer een beleid op maat door-
voeren. Door bijvoorbeeld volop de strijd aan te gaan tegen de jeugdwerk-
loosheid, terwijl Vlaanderen de prioriteit moet geven aan de activering 

De Waalse burgers moeten zelf 
ondernemen en initiatief nemen, 
terwijl de overheidssector een 
drastische afslankingskuur 
dient te ondergaan
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van ouderen. Maar bovenal zal een meer doorgevoerde regionale verant-
woordelijkheid voor het economisch herstel de Waalse politieke klasse veel 
meer prikkelen om te investeren in dit herstel, veeleer dan de problemen af 
te wentelen op een federale overheid die toch in grote mate wordt ‘gespon-
sord’ door het Vlaamse landsdeel.

In dit verband is het traject dat Slowakije heeft afgelegd na de schei-
ding van Tsjechië in 199�, veelbetekenend. Na enkele moeilijke jaren staat 
Slowakije sinds de eeuwwisseling met zijn groeiprestaties aan de top in 
Oost-Europa. Het heeft al ongeveer de helft van de welvaartsachterstand 
op Tsjechië ingehaald. Onder meer dankzij een politiek van sanering in de 
sociale zekerheid en verlaging van de lasten (met invoering van een vlak-
taks in 200�), terwijl de lonen werden beheerst. Door de sociaaleconomi-
sche bevoegdheden en dus verantwoordelijkheden te concentreren bij één 
beleidsniveau dat politiek één entiteit vormt, kun je pas echt een algemene 
mobilisatie krijgen en vermijd je dat alles dat slecht gaat, wordt toege-
schreven aan een andere politieke entiteit.

Geen	pessimisme

Het moet beklemtoond, Wallonië beschikt over tal van troeven. Het be-
schikt over ruimte, die creatie van bedrijventerreinen en groei van regiona-
le luchthavens makkelijker maakt, zonder direct files of geluidsoverlast te 
veroorzaken. De zwakte van de hoge werkloosheid is meteen een sterkte: er 
is een grote arbeidsreserve. De Waalse ingenieurstraditie leeft sterk voort 
in onderzoeksinstellingen en kennisintensieve bedrijven. Wallonië blijft 
ook centraal gelegen in Europa, binnen een groot en koopkrachtig afzetge-
bied, met een uitstekende logistieke infrastructuur. Wallonië kan genieten 
van groeipolen aan zijn grenzen: Aken-Maastricht, Luxemburg, Kortrijk-
Rijsel (Lille), en natuurlijk ook Brussel, hoofdstad van Europa. 

Tot slot, Wallonië dient niet louter tegenover Vlaanderen te worden 
gepositioneerd (en vice versa), maar uiteraard tegenover Europa en de rest 
van de wereld. Het maakt er echter de sense of urgency voor fundamentele 
sociaal-economische hervormingen enkel groter op. Wallonië én Vlaande-
ren verliezen immers terrein binnen de eu en de rest van de wereld, door 
de opkomst van nieuwe groeilanden. Vlaams triomfalisme is totaal mis-
plaatst. Er is werk aan de winkel, zowel in Vlaanderen als in Wallonië.

 Noot

1 De denkgroep In de Warande lanceerde 
in november 200� een Manifest voor 
een zelfstandig Vlaanderen. Volgens die 
economische analyse kan Vlaanderen 

zonder onafhankelijkheid de uitdagin-
gen van globalisering en vergrijzing niet 
aan. In Franstalig België werd scherp 
gereageerd op het rapport, dat door een 
vijftigtal vooraanstaande Vlamingen 
werd gesteund. (Noot redactie CDV)
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De liberale Brusselse senator Alain Destexhe 
neemt in het debat over de hervorming 
van de Belgische staat een tussenpositie in. 
Deze moet volgens hem simpeler worden 
ingericht en Wallonië zal de hand in eigen 
boezem moeten steken om de economie van 
dit landsdeel ingrijpend te hervormen. Nu 
is �0 procent van de Walen afhankelijk van 
de staat. Maar de Vlamingen gaan volgens 
hem veel te ver in hun eisen voor autonomie. 
België moet een sterke federale staat blijven. 

De frustraties over het gebrek aan daad-
kracht van het federaal ingerichte België 
zijn in Vlaanderen onder de regeerperi-
ode van Guy Verhofstadt hoog opgelopen. 
Herkent u die?

destexhe Ik herken dat gevoel zeker 
en ik denk ook dat de eisen van Vlaamse 
kant voor wat de economie betreft legitiem 
zijn, maar overigens niet op het niveau 
van de taal en de cultuur. Met de grote 
verschillen in economische daadkracht 
tussen de regio’s Vlaanderen en Wallonië 
begrijp ik dat Vlaanderen een vorm van 

autonomie wil. Er is een afstand van zeker 
wel �0 procent voor wat een inwoner van 
Wallonië bijdraagt aan de welvaart ten 
opzichte van Vlaanderen. Op Europees 
niveau scoort Vlaanderen met 11� procent 
ruim boven het Europese niveau, terwijl 
Wallonië blijft hangen rond 80 procent. 

Dus Vlaanderen heeft niet langer zin zo’n 
blok aan het been achter zich aan te slepen. 
Wat ons als Franstaligen echter veront-
rust, is te weten in hoeverre de Vlamingen 
nog geïnteresseerd zijn in België en in 
het samen leven met elkaar. Er zou veel 
minder weerstand zijn tegen de Vlaamse 
eisen als men wist dat Vlaanderen nog 

‘België moet sterke federale staat 
blijven’ 

In gesprek met de Brusselse senator 
Alain Destexhe

Redacteur cdv

door Paul van Velthoven

Er zou minder weerstand 
tegen Vlaamse eisen zijn als 
Vlaanderen hecht aan een 
zekere eenheid van België 
en een zekere solidariteit 
tussen Belgen
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gehecht zou zijn aan een zekere eenheid 
van België en een zekere solidariteit tus-
sen de Belgen. Eén ding is zelfstandigheid 
op economisch gebied, maar er moet een 
bepaalde solidariteit blijven bestaan. Ik 
veronderstel dat die in Nederland toch ook 
bestaat tussen arme en rijke provincies, in 
ieder geval op het gebied van de sociale ze-
kerheid. Vandaar de geërgerde reactie van 
de Franstaligen op de Vlaamse eisen, of 
een zekere angst daarvoor, want men weet 
nooit wanneer het nu eindelijk genoeg 
is. We zijn nu bijna dertig jaar bezig met 
het federaliseringproces en men vraagt 
zich af waar zich dat gaat stabiliseren. Van 
Vlaamse kant bestaat er unanimiteit om 
nog verder te gaan. Daar willen sommigen 
doorwerken naar volledige onafhankelijk-
heid of naar het confederalisme. Het is dus 
een voortdurend proces, en het is nooit 
genoeg voor hen. Wij blijven voor een 
sterke federale staat en voor behoud van de 
gemeenschappelijke sociale zekerheid. 

De Vlaamse partijen hebben in 1999 vijf 
resoluties opgesteld voor een nieuwe 
staatshervorming. Daaronder als eerste 
de hervorming van de instellingen. Nu 
bestaan er drie regio’s (Vlaanderen, Wal-
lonië en Brussel) en drie gemeenschappen 
(Vlaamse, Franstalige en Duitstalige). 
De Vlaamse partijen willen in een nieuwe 
structuur nog slechts uitgaan van twee 
regio’s, die samen beslissen over de regio 
Brussel.

destexhe Daar gaan we niet mee ak-
koord. Er bestaan in België drie regionale 
identiteiten, de Vlaamse, de Waalse en de 
Brusselse. Je kunt de twee laatste niet op een 
hoop gooien. Van de inwoners van Brussel 
is 80 procent Franstalig, zij zien zich in de 
eerste plaats als Brusselaars. Ze voelen zich 
geen Vlaming en geen Waal. De identiteiten 
van de Waal en de Franstalige Brusselaar 
zijn in tegenstelling tot die van de gemid-
delde Vlaming niet zo helder afgebakend. 
De eerste twee vereenzelvigen zich soms 
meer met hun regio of met hun taal, maar 
zien zich ook als Belg. De (Franstalige) 
Brusselaars zijn in ieder geval ook gehecht 
aan hun eigen regio. Van Franstalige kant 
is er dan ook grote eensgezindheid om het 
Vlaamse idee af te wijzen om twee grote ge-
meenschappen te onderscheiden die samen 
de Brusselse besturen.

De Vlaamse partijen willen ook financiële 
onafhankelijkheid door zelf het leeuwen-
deel van de belastingen te kunnen innen.

destexhe We gaan daarmee niet zonder 
meer akkoord. In de eerste plaats moet er 
in een federale staat altijd financiële solida-
riteit bestaan tussen de regio’s. Maar wel is 
het zo dat het Vlaamse geld niet langer een 
alibi mag blijven om niets te hoeven doen 
aan de eigen economische achterstand. De 
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economische problemen werden steeds 
op een zeer ideologische, zeg maar zeer 
socialistische wijze aangepakt. Dat vindt 
men, met uitzondering misschien nog een 
beetje in Frankrijk, nergens meer zo in 
West-Europa. De eis tot modernisering is 
dus heel begrijpelijk. Ik begrijp heel goed 
dat de Vlamingen niet willen dat hun geld 
opgaat aan cliëntelisme en corruptie, zoals 
in Wallonië vaak het geval was. Maar aan de 
andere kant, een zekere solidariteit hand-
haven is onmisbaar in een federaal land.

De Vlaamse partijen beklagen zich er in 
het huidige model over dat zij wel over 
bevoegdheden beschikken, maar dat de 
financiële middelen ontbreken. Door 
daarover wel te kunnen beschikken zal 
men op een verantwoordelijke manier met 
het geld omgaan.

destexhe Wij zeggen: op bepaalde ter-
reinen is het heel goed dat er meer macht 
gaat naar de regio’s, maar op andere ter-
reinen is dat niet normaal. Een voorbeeld 
waarin dat wel moet is de strijd tegen de 
werkloosheid. In Vlaanderen bedraagt die 
zo’n 6 procent en in Wallonië ongeveer 1� 
procent. Maar op andere terreinen is het 
absurd, bijvoorbeeld bij de politie of de ge-
zondheidszorg. In de drie regio’s worden 
we daarbij met dezelfde gezondheidspro-
blemen geconfronteerd, dus is het niet meer 
dan logisch hierin een centrale politiek te 
bedrijven. In Brussel maken Brusselaars, 
Vlamingen en Walen gebruik van de zie-
kenhuizen, dus hoe zou je dat moeten op-
splitsen in een apart Vlaams en Franstalig 
beheer? Of neem het spoorwegverkeer. Dat 
verloopt heel vaak centraal via Brussel. Dat 
moet men dus nationaal houden.

De Vlamingen gaan uit van het beginsel 
van de subsidiariteit. Wat effectief op een 
regionaal niveau kan worden afgehandeld, 

moet niet op een nationaal of Europees ni-
veau worden afgedaan. Daar zijn we niet 
op tegen, maar wij hebben de indruk dat 
de Vlamingen vrijwel niets meer willen af-
handelen op federaal niveau. De Vlamingen 
willen eigenlijk de onafhankelijkheid. Nie-
mand houdt ze daarbij tegen. Het is aan hen 
om daarover te beslissen. Maar ze zullen dat 
omwille van Brussel nooit doen.

Taal

De Vlaamse eisen inzake de taal, con-
centreren zich met name op de Brusselse 
regio. De Waalse hoogleraar Philippe Van 
Parijs heeft, om tot een vergelijk te komen 
tussen Franstaligen en Vlamingen in de 
Vlaamse randgemeenten voorgesteld dat 
in een aantal van deze gemeenten waarin 
zij geen meerderheid vormen, hun taalfa-
ciliteiten worden afgeschaft. Hij vindt 
dat de Franstaligen zich daar schuldig 
maken aan koloniaal gedrag. Zij achten 
het namelijk beneden hun waardigheid de 
taal van de lokale omgeving aan te nemen 
en achten het volkomen normaal dat de 
lokale bevolking zich aanpast aan de 
Franstaligen.

destexhe (Destexhe laat duidelijk mer-
ken het met de opvatting van Van Parijs to-
taal oneens te zijn.)

Hier ligt een duidelijke kloof tussen de 
Vlamingen en de Franstaligen. Ook al deel 
ik deze positie niet, ik begrijp haar vanuit 
historisch oogpunt. België was lange tijd 
gedomineerd door de Franstaligen. Onder 
meer doordat de taalgrens in 196� definitief 
is vastgelegd menen de Vlamingen dat het 
recht op de grond heilig is. Wij, Franstali-
gen, zijn daarentegen voor het recht van 
mensen om, ongeacht waar, hun eigen taal 
te spreken. Historisch gesproken kan men 
de eis van de Vlamingen begrijpen. Maar 
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ze gaat dwars in tegen de nieuwe ontwikke-
lingen in Europa. Daar geldt nu het respect 
voor het recht van de personen. De Honga-
ren bijvoorbeeld hebben het recht om hun 
taal buiten hun geboorteland te gebruiken 
en daarvoor scholen in het leven te roepen. 
Dat gaat op voor alle minderheidsgroepen. 
De Franstaligen die rond Brussel wonen, zit-
ten daar soms al meerdere generaties lang, 
het zijn dus geen immigranten meer. In een 
gemeente als Wezebeek-Oppem stemt 90 
procent van de inwoners op Franstalige lijs-
ten. Dezelfde situatie bestaat in Linkebeek. 

De bedoeling van de taalfaciliteiten in de 
jaren zestig gegeven aan de Franstaligen, 
was dat zij tijdelijk waren en geleidelijk 
aan zouden worden afgebouwd. De Vla-
mingen hebben immers decennia lang 
gestreden voor het territorialiteitsbegin-
sel. Op Vlaamse grond het Vlaams.

destexhe We zijn nu bijna vijftig jaar 
verder en deze faciliteiten alsnog willen 
terugdraaien, is weinig realistisch. Het prin-
cipe van het recht van personen maakt het in 
beginsel nu ook mogelijk dat de Vlamingen 
in Waals-Brabant of in Luik eigen scholen 
kunnen oprichten. Veronderstel dat Vlaan-
deren onafhankelijk wordt, dan zal het aan 
zijn minderheden meer (taal)rechten moe-
ten toekennen dan nu. De Vlamingen zul-
len dan de internationale verdragen in acht 
moeten nemen.

U bepleit taalvrijheid voor de Franstali-
gen, maar taal heeft ook met sociaal pres-
tige te maken en in dat opzicht zijn de eer-
sten nog steeds beter af dan de Vlamingen.

destexhe Ontegenzeggelijk was dat in 
het verleden zo. Het tegendeel is vandaag 
de dag het geval; de Vlamingen zijn welva-
render dan de Franstaligen. U spreekt over 

het sociale prestige. Nu, er is momenteel een 
veel grotere Vlaamse dan een Franstalige 
bourgeoisie. Het is een volstrekt archaï-
sche positie te denken dat de Vlamingen in 
Vlaams-Brabant nog in een underdogpo-
sitie verkeren. Kortom, het is geen sociaal 
probleem, maar een cultureel probleem. 
Het gaat om het recht van mensen om hun 
eigen taal te spreken. Het debat in België 
moet gaan over de verouderde economische 
structuren in Wallonië. Dat durft men daar 
niet aan, maar aan de vrijheid van personen 
mag men niet raken. De Vlaming behoort 
momenteel in geen enkel opzicht meer tot 
een minderheid. In Vlaanderen is het onder-
wijs uitstekend en behoort de economie tot 
de best draaiende ter wereld. De Vlamingen 
zijn kosmopolitisch ingesteld, behalve ten 
opzichte van de Franstaligen. Er bestaat nu 
allerlei regelgeving in Vlaanderen en in de 
Vlaamse randgemeenten die de invloed van 
de Franstaligen moet beperken. Het boe-
kenbezit in bibliotheken bijvoorbeeld moet 
grotendeels Vlaams zijn, terreinen in de 
Vlaamse randgemeenten kunnen bij wijze 
van spreken aan iedereen worden verkocht, 
maar niet aan Franstaligen. 

In Vlaanderen vreest men niet zonder reden 
de olievlekwerking van de verfransing. 

destexhe De Vlamingen hebben hun 
taal gered in Vlaanderen. Ook al zeggen hun 
politici dat nooit hardop, de Vlamingen 
hebben het nooit kunnen verkroppen dat 
Brussel als Vlaamse stad verloren is gegaan. 
Brussel was tot 18�0 een Vlaamse stad, maar 
betrekkelijk klein. Na de Belgische onafhan-
kelijkheid is de stad enorm gegroeid en zijn 
vele Vlaamse families op het Frans overge-
gaan. Dat is de geschiedenis, maar we heb-
ben nu met de realiteit te maken dat het een 
grotendeels Franstalige stad is. Maar er is nu 
ook een omgekeerde tendens zichtbaar. Ik 
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geloof dat er momenteel zeker tienduizend 
Franstalige kinderen onderwijs volgen op 
Vlaamse scholen. Het maakt duidelijk dat 
het Vlaams niet bedreigd is. Er zijn heel veel 
Franstaligen die nu het Vlaams leren. 

Versterkte	samenwerking

In het kader van de vergrote Europese 
Unie onderstrepen sommige politici de 
laatste tijd meer en meer het belang voor 
kleine landen als België en Nederland om 
samen te werken en zich samen sterk te 
maken tegen de grote landen in de Euro-
pese Unie, bijvoorbeeld door versterking 
van de Benelux. Wordt dat belang ook in 
Wallonië onderkend?

destexhe (Destexhe zegt niet te weten 
dat het Beneluxverdrag dit jaar moet worden 
vernieuwd.)

Ik moet allereerst opmerken dat de Be-
nelux niet leeft in de Belgische opinie, in 
ieder geval niet in het Franstalige gedeelte. 
Men weet niet waarvoor die dient. Als het 

gaat over samenwerking tussen kleinere 
landen die samen een tegenwicht moeten 
vormen tegen de grotere staten, loop je da-
delijk tegen het probleem op wat men zich 
bij België moet voorstellen. Europa heeft er 
nu enerzijds toe bijgedragen dat de regio’s 
zijn versterkt en de nationale staten zijn 
verzwakt. Nu begint men het effect te be-
seffen van dit mechanisme. Men kan geen 
Europa maken uit driehonderd regio’s, 
zeker niet nu Europa de laatste jaren voort-

durend is uitgebreid. Als die regiovorming 
verder wordt bevorderd, lopen we het ri-
sico terug te keren naar de middeleeuwen. 
Als we er al niet in slagen België bijeen te 
houden, wat kunnen we dan in Europa 
klaarspelen?

Houdt het Belgische parlement debatten 
over de hier besproken kwesties?

destexhe Het grote probleem is dat er in 
het parlement hierover geen echte debatten 
meer plaatsvinden. Politieke partijen nemen 
standpunten in, en daarbij blijft het dan. Het 
probleem wordt vergroot doordat er geen 
federale partijen meer zijn die het hele land 
bestrijken. Alle federale landen ter wereld, 
zoals Canada en Zwitserland, hebben fede-
rale partijen. Bij ons niet.

De Pavia-denktank heeft voorgesteld 
naast de Vlaamse en de Franstalige een 
nieuwe federale kieskring in te voeren, die 
voor het hele land kan spreken.

destexhe Ik ben daar een groot voor-
stander van, maar de Vlaamse partijen, met 
name de christendemocraten, willen daar 
niet aan. In het algemeen begrijp ik veel 
van de Vlaamse posities. Ik zou willen dat 
het Nederlands als tweede taal in Wallonië 
opnieuw een verplicht keuzevak wordt. Dan 
kan men elkaar weer verstaan. In Vlaanderen 
is het Frans nog steeds de tweede verplichte 
taal, maar hoe lang zal dat nog duren. De ou-
dere generatie parlementsleden uit Vlaan-
deren beheerst het nog perfect, maar bij de 
jongeren is het al veel minder. Het Engels 
wordt steeds meer het voor de hand liggende 
alternatief. Toch is het volgens mij nog niet 
te laat. Mijn kinderen leren die taal nu ook 
en veel Franstaligen doen dat tegenwoordig. 
Maar zowel in Brussel als Wallonië wordt nu 
massaal gekozen voor het Engels.

Als die regiovorming verder 
wordt bevorderd, lopen we het 
risico terug te keren naar de 
Middeleeuwen
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Voor een geleerde in het staatsrecht moet Bel-
gië een boeiende casus vormen. Prof.dr. S.W. 
Couwenberg toont al vele jaren een bijzon-
dere belangstelling voor de Belgische proble-
matiek. Hij is emeritus hoogleraar staats- en 
bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit 
te Rotterdam, hoofdredacteur van het tijd-
schrift Civis Mundi en auteur en redacteur 
van talloze artikelen, boeken en bundels op 
de gebieden van staatsrecht, bestuurskunde 
en maatschappelijke en politieke verhou-
dingen. Tot zijn recente publicaties behoort 
onder meer een bundel over identiteit en 
onderlinge betrekkingen van Nederland en 
Vlaanderen.1 Couwenberg heeft zich nooit 
beperkt tot zuiver wetenschappelijke werken, 
hij neemt actief deel aan het publieke debat 
en schreef opinieartikelen voor NRC Handels-
blad, de Volkskrant en De Standaard. Aan hem 
de vraag hoe hij van enige afstand de Belgi-
sche ontwikkelingen beschouwt.

Federatie	en	confederatie	

Is de huidige Belgische federale vormge-
ving volgens u stabiel, of vormt zij een 
overgangsfiguur?

couwenberg Het betreft een federa-
tie sui generis, moeilijk te vergelijken met 
bijvoorbeeld de Bondsrepubliek of de Ver-
enigde Staten. Het Belgische systeem kent 
een bijzondere vorm van gedeelde soeve-
reiniteit, met afwezigheid van juridische 
hiërarchie tussen het federale en het deel-
staatniveau. Het gaat om een buitengewoon 
gecompliceerd politiek-bestuurlijk systeem, 
dat vergaande en ingewikkelde eisen stelt 
aan belangrijke besluitvorming. De trans-
parantie is ver te zoeken. De Belgische fede-
rale structuur zal telkens opnieuw worden 
geconfronteerd met de tegenstelling tussen 
de voornaamste twee volksdelen. Iedere keer 
zal moeten worden uitgeruild en afgekocht, 
wat efficiënte besteding van publieke mid-
delen niet ten goede komt. Ik beschouw het 
Belgische federale model als problematisch 
en daarom in wezen als een overgangsfiguur.

Het debat over de toekomst van de Belgi-
sche staatsstructuur doet weleens denken 
aan de discussie over de finalité politique 
van het Europese integratieproces: omdat 
men het over het einddoel niet snel eens 
zal worden, wordt de gevestigde discussie 
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vaak liever beperkt tot zaken dichterbij. Is 
de finalité politique van België taboe?

couwenberg Ik denk niet dat deze nog 
taboe is. Wilfried Martens vindt het tijd wor-
den om een debat aan te gaan over het eind-
doel van België. Maar dat hij dit bepleit, duidt 
erop dat er iets aan de hand is. Niemand zou 
een dergelijke vraag opwerpen wat Neder-
land betreft. Na zoveel jaren van moeizame 
Belgische staatshervormingen, wordt het in 
België langzamerhand tijd voor reflectie en 
discussie over de vraag waar men op termijn 
uiteindelijk heen wil. De Belgische elite is 
er lange tijd goed in geslaagd het Vlaamse 
talent dat in de Belgische samenleving kwam 
bovendrijven, op te nemen in het politieke es-
tablishment. Dat gaat wel steeds moeilijker. 
Tekenend is een fenomeen als de Warande-
groep, 1�0 prominente Vlaamse zakenlieden 
en academici die zich publiekelijk uitspreken 
voor een zelfstandig Vlaanderen in Europa.

Vormt een confederaal model een oplos-
sing voor de Belgische problematiek?

couwenberg De Vlaamse christendemo-
craten zijn er sinds 2002 voorstander van, 
de liberalen lijken het nu ook, evenals een 
aantal staatsrechtgeleerden. De vraag is of 
het een oplossing biedt. Naar mijn mening 
houdt bij een confederatie de Belgische staat 
op te bestaan. Een confederatie is een in-
tergouvernementele samenwerking tussen 
soevereine staten, op basis van een verdrag 
en met recht op afscheiding. De richting van 
een confederatie opgaan, betekent in feite 
dat men zich beweegt naar het einde van de 
Belgische staat. Een confederaal model is 
in de regel een overgangsfiguur. De staat is 
een proces van politiek-juridische integratie 
en verkeert als zodanig voortdurend in een 
spanningsveld tussen centripetale en cen-
trifugale krachten. Iedere staat kent eniger-

mate een dergelijke spanning. We kunnen 
verschillende gradaties van integratie on-
derscheiden: een gecentraliseerde eenheids-
staat, een gedecentraliseerde eenheidsstaat 
(zoals Nederland), het federale model en 
het confederale model. Bij de laatste ligt het 
zwaartepunt bij de lidstaten. De Europese 
Unie is wat dit betreft een unieke mengvorm 
van federale en confederale kenmerken. 
Meestal toont de geschiedenis de ontwikke-
ling van een confederale naar een federale 
structuur en soms, zoals in de Nederlandse 
geschiedenis, naar een gedecentraliseerde 
eenheidsstaat. Wanneer men zich voor een 
tegenovergesteld proces uitspreekt, bepleit 
men in feite de onttakeling van de betref-
fende staat. Met het confederale model 
wordt impliciet het einde van België beoogd. 
Om op de voorgaande vraag terug te komen: 
voor sommige Vlamingen vormt de confede-
ratie als alternatief, lijkt mij, een eufemisme 
waarmee men wil vermijden als separatist 
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te worden beschouwd en daarmee buiten 
de aanvaarde bandbreedte van het publieke 
discours te worden geplaatst.

In de Belgische communautaire proble-
matiek hebben we opnieuw te maken met 
een botsing tussen twee volkenrechtelijke 
principes: het zelfbeschikkingsrecht der 
volken en het recht van gevestigde staten op 
handhaving van hun staatkundige eenheid 
en territoriale integriteit. Wat in dit ver-
band de doorslag geeft, wordt uiteindelijk 
langs politieke weg beslist. De afscheiding 
van Kosovo van Servië is hiervan een recent 
voorbeeld. Het is overigens een bijzondere 
prestatie hoe men in België iedere keer weer 
op ingenieuze wijze een uitweg weet te vin-
den bij een nieuwe fase in de aanpak van de 
communautaire problematiek. In België 
vinden we tot nu toe een mooie toepassing 
van het dynamisch conservatisme van Ed-
mund Burke — de geestelijke vader van het 
Europees conservatisme — dat hij kort heeft 
samengevat als preserve by changing. Dit is 
afgelopen decennia op inventieve wijze in 
praktijk gebracht. Met telkens nieuwe wijzi-
gingen en aanpassingen heeft men de staat-
kundige eenheid van België in stand weten 
te houden. Tegelijkertijd zijn wel steeds 
meer bevoegdheden gedecentraliseerd om 
aan (welhaast altijd Vlaamse) wensen tot 
staatshervorming gehoor te geven.

België	in	Europa

België is door zijn ligging op het kruis-
punt van Latijnse en Germaanse cultu-
ren, zijn meertaligheid en geschiedenis 
een uitgesproken Europees fenomeen, 
belichaamd in Brussel als Europese 
hoofdstad. Volgens de Poolse histori-
cus Krzysztof Pomian zou een Belgische 
breuk daarom vergaande gevolgen heb-
ben voor de Europese samenwerking.2 
Wat vindt U?

couwenberg Martens meent iets der-
gelijks ook: als we de samenwerking tussen 
verschillende culturen en talen in België niet 
in stand kunnen houden, geven we volgens 
hem impliciet het ideaal van de Europese 
eenwording op. Hij raakt daarmee in Bel-
gië een gevoelige zenuw. Maar op de keper 
beschouwd hoeft dat niet per se het geval te 
zijn. Zoals al vaak is gesteld, is de spil van de 
Belgische communautaire problematiek de 
bijzondere positie van Brussel, oorspronke-
lijk een Vlaamse stad, inmiddels verfranst 
en Europese hoofdstad.

Voor veel Vlamingen vormt een eigenstan-
dig Vlaanderen zonder Brussel een onmo-
gelijke gedachte. Anderen menen dat de 
Vlaamse beweging verdeeld is over het 
belang van Brussel. Hoe staatsrechtelijk 
met het fenomeen Brussel om te gaan? 

couwenberg De Warandegroep meent 
het probleem Brussel bij een eigenstandig 
geworden Vlaanderen te kunnen oplossen 
door van Brussel een Europees district te 
maken naar het voorbeeld van Washington 
DC. Het is zeker de moeite waard dit idee 
nader te bestuderen op zijn toepasbaarheid 
op Brussel als Europese hoofdstad. De vraag 
is ook of Brussel tegelijkertijd als hoofdstad 
van Vlaanderen en als Europees federaal 
district kan fungeren (zoals de Warande-
groep meent), staatsrechtelijk een opmer-
kelijke figuur. Valt een Europese districts-
structuur van Brussel te combineren met 
de aanwezigheid van Vlaamse regeringsin-
stellingen in Brussel? We moeten dat nader 
bekijken.

Europa kent naast Vlaanderen meer 
gebieden waar een streven naar auto-
nomie of zelfs onafhankelijkheid leeft: 
Catalonië, Baskenland, Schotland, Lom-
bardije…

De	communautaire	problematiek
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couwenberg … tot en met de Koerden. 
Er zijn wel parallellen tussen dergelijke 
gebieden en ze trekken zich soms aan el-
kaar op. Catalonië en Vlaanderen: ze zijn 
beide autonoom wat taal, cultuur en andere 
beleidsterreinen betreft. De politieke dy-
namiek van machtsvorming drijft hen naar 
verdere versterking daarvan. 

Pierre Moscovici, een gewezen Franse 
minister van Europese zaken, vatte de Bel-
gische situatie onlangs als volgt samen: 
‘Cohabitation improbable, scission 
impossible’ � Zijn Vlaamse verzelfstandi-
ging en Europese eenwording met elkaar 
in tegenspraak?

couwenberg Een mooie woordspeling. 
Maar Vlaamse verzelfstandiging is niet per 
se in tegenspraak met Europese integratie. 
De eu werkt ook mee aan de verzelfstandi-
ging van Kosovo en stelt tegelijk op termijn 
lidmaatschap van Servië in het verschiet, als 
Servië niet blijft dwarsliggen. 

Spaak, Tindemans, Eyskens, Martens — 
Belgische politici speelden veelal een mar-
kante rol binnen de Europese samenwer-
king. Valt in de toekomst een dergelijke rol 
van Belgische politici te verwachten? Of is 
hun platform daarvoor te klein en wankel 
geworden?

couwenberg Een Belgische eerste 
minister weegt nog altijd zwaarder dan 
een minister-president van Vlaanderen 
of andere deelstaten. En bij Europese top-
bijeenkomsten zit de Belgische federale 
regeringsleider aan tafel. Maar naarmate 
de Belgische staat verder verzwakt raakt, 
wordt het politieke gewicht van Belgische 
politici uiteraard ook geringer. Naarmate 
dat doorzet, richten de ambities van Bel-
gische politici zich vanzelf meer naar het 

deelstaatsniveau. Als de Benelux zou worden 
omgevormd tot een confederale politieke 
unie die in principe als eenheid in de EU zou 
optreden, zoals beoogd door het Vlaams-Ne-
derlandse Comité Nieuwe Benelux, zou het 
politieke gewicht van alle betrokken politici 
uiteraard aanzienlijk stijgen. Maar aan die 
politieke schaalvergroting is men kennelijk 
nog niet toe. 

Internationale media besteedden ruim 
aandacht aan de Belgische formatiepe-
rikelen. Sommige waarnemers meenden 
dat er in wezen geen sprake van een crisis 
kon zijn: het meeste Belgische beleid wordt 
tegenwoordig immers op Europees niveau 
gemaakt, dan wel op het niveau van de 
deelstaten. Is alle ophef dus overdreven?

couwenberg Dat lijkt me niet. België 
bevindt zich in het kerngebied van Europa. 
Wat daar nu gaande is, is politiek gezien 
bijzonder interessant en relevant. Gezien 
de slepende communautaire problematiek, 
verkeert de Belgische staat in een permanen-
te crisissituatie, die zich telkens toespitst als 
er weer een nieuwe ronde in de staatshervor-
ming aanbreekt. 

Economie	en	de	euro

De economische omvang van Vlaanderen 
is sinds 1955 bijna verviervoudigd, terwijl 
de Waalse economie in dezelfde periode nog 
niet eens verdubbelde. Gemeten in bruto 
binnenlands product per inwoner bevindt 
Vlaanderen zich 23 procent boven het EU-
gemiddelde, terwijl Wallonië daar 10 pro-
cent onder uitkomt.� Vormen de verschillen 
in economische ontwikkeling een factor?

couwenberg Dat is zeker het geval. 
Vlaanderen ligt in economisch en demo-
grafisch opzicht al jarenlang vóór op de 
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rest van het land. Franstaligen blijven zich 
desondanks in cultureel opzicht nog als 
superieur gedragen en Vlamingen alsof ze 
een culturele minderheid zijn. Dit heeft veel 
te maken met het prestige van de Franse taal 
en cultuur. Dat speelt vooral een rol bij de 
Franstalige Brusselse bourgeoisie, het unio-
nistisch-Belgische establishment, met het 
staatshoofd als bekroning. Die bourgeoisie 
kunnen we niet op een lijn stellen met Walen. 
Zij is de harde kern van de traditionele Belgi-
sche elite. Vlamingen betrachtten jegens die 
Franstalige elite tot voor kort een zekere ne-
derigheid, vergelijkbaar met de nederigheid 
die we vroeger in Noord-Brabant aantroffen 
ten opzichte van Noord-Nederlandse autori-
teiten. Maar dat is nu wel passé.

Om terug te komen op de economische 
factor, de financiële overdrachten van Vlaan-
deren naar Wallonië zijn heel wat omvang-
rijker dan die van West- naar Oost-Duits-
land. De solidariteit tussen Vlaanderen en 
Wallonië kan niet oneindig zijn, zeker niet 
zolang Wallonië voornamelijk een socialis-
tisch georiënteerde verdelingspolitiek voert, 
zonder voldoende nadruk op ondernemer-
schap en economische groei. Naast de factor 
identiteit en de feitelijke economische ver-
houdingen, speelt ook de ideologische kijk 
op de economische politiek een rol. Waalse 
economische en tot nu toe socialistisch geïn-
spireerde politiek betekent in feite economi-
sche stagnatie en relatieve achteruitgang. 

Waarschijnlijk daarop doelend wijst 
een Nederlandse kenner van België, J.L. 
Heldring, Wallonië aan als het eigenlijke 
probleem van België, en niet Vlaanderen.� 
Bent u het met hem eens?

couwenberg Ja, maar in díe zin dat veel 
Vlamingen geen toekomst meer zien in het 
Waalse sociaaleconomische beleid. Of dit 
verandert nu de jarenlange socialistische 

dominantie in Wallonië eindelijk lijkt te 
stuiten op groeiende electorale steun voor 
de Waalse liberalen, moeten we afwachten. 
Maar er is wel een redelijke kans op. 

De komst van de euro heeft een zekere sta-
biliteit gebracht, maar kent ook een poli-
tieke keerzijde. Belgische politieke crises 
eindigden vroeger zodra politici inzagen 
dat verder steggelen het vertrouwen in de 
Belgische frank zou schaden.

couwenberg Die dreiging bestaat inder-
daad niet langer. Dat lijkt me een factor die 
meespeelt. Met de invoering van de euro is 
die rem weggevallen. 

Nederland	en	België

De Belgische bestuurlijke verhouding is 
voor Nederlandse bestuurders geen onbe-
kende. ‘Vlaanderen treedt uit de schaduw 
van België’, zei de toenmalige Nederland-
se minister Peter Kooijmans al in 1993, 
naar aanleiding van de Belgische federa-
lisering.6 Maar hoe moet Nederland met 
nieuwe opvattingen en ontwikkelingen in 
België omgaan zolang daarover binnen 
dat land geen overeenstemming bestaat?

couwenberg Tot de Eerste Wereldoor-
log was er in Vlaanderen een tendens om 
te denken in de richting van een Groot-Ne-
derlandse gedachte. In Nederland vond dat 
echter weinig weerklank. Na de oorlog is die 
tendens in Vlaanderen op de achtergrond 
geraakt. In de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw werd vooral het belang van 
culturele integratie tussen Nederland en 
Vlaanderen gepropageerd, met als hoogte-
punt het verdrag inzake de oprichting van 
de Nederlandse Taalunie in 1980, dat in 198� 
in werking trad. In de jaren daarna is dat 
meer en meer afgezwakt tot een streven naar 
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praktische samenwerking waar mogelijk. 
De Nederlandse identiteit is sterk gekleurd 
door de Hollandse taal en cultuur. Afgezien 
van Kooijmans zijn Haagse bestuurders in 
het algemeen te weinig geïnteresseerd ge-
weest in onze zuiderburen en in wat we ge-
zamenlijk kunnen doen. Er is daaromtrent 
onvoldoende kennis en betrokkenheid en 
er wordt te weinig prestige aan gehecht. Dat 
geldt breder dan de overheid. We hebben in 
Nederland sinds de jaren zeventig allerlei 
actiecomités gehad met grote betrokken-
heid bij de problemen in verre landen, maar 
het emancipatiestreven en de taalstrijd van 
onze Vlaamse buren kreeg weinig of geen 
aandacht. Dit laatste komt misschien mede 
door het karakter van Nederland als han-
delsnatie. Onze taal heeft hier voornamelijk 
een instrumentele functie en betekenis. En 
daardoor wordt die taal onvoldoende naar 
waarde geschat. De Nederlandse taal hebben 
we de afgelopen decennia ook te lang ver-
waarloosd bij de integratie van de groeiende 
stroom allochtonen. 

Derk-Jan Eppink, oud-verslaggever van 
NRC Handelsblad en De Standaard, 
meent: ‘Nederland moet de Belgen altijd 
helpen, in een moeizame revalidatie van 
de federale overheid dan wel in de palli-
atieve zorg van de Belgische staat’.7 Wat 
denkt u?

couwenberg In 200� bracht de Vlaamse 
regering een strategienota uit waarin Neder-
land als meest prioritaire partner van Vlaan-
deren werd gepresenteerd. Van Nederlandse 
zijde is daar helaas geen adequate reactie 
op gekomen. Met het huidige Nederlandse 
kabinet, waarin Limburgers als minister 
en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
optreden, hoop ik dat er van regeringswege 
meer aandacht komt voor onze zuiderbu-
ren. Zij zouden wat dit betreft een verschil 

kunnen maken. België verdient meer Neder-
landse aandacht en het is zaak Vlaanderen 
daarbinnen ten volle serieus te nemen. Het 
begint bij aandacht, kennis van zaken en 
openstaan voor nieuwe ontwikkelingen 
aldaar. De Nederlandse diplomatie heeft via 
haar betrokkenheid bij ontwikkelingshulp 
momenteel meer expertise in huis over 
Burundi of Burkina Faso, dan van België 
of Vlaanderen. Ik heb niets tegen ontwik-
kelingssamenwerking, integendeel, maar 
gezien onze banden en belangen met België 
acht ik een dergelijke situatie toch merk-
waardig. Overigens zou ik een vraag willen 
toevoegen: hebben Nederlandse chris-
tendemocratische politici wel voldoende 
belangstelling voor België en Vlaanderen? 
Men mag juist van het cda, met zijn forse 
presentie in het zuiden van Nederland, toch 
meer aandacht voor onze zuiderburen ver-
wachten. Onder de bewindslieden van cda-
huize hebben we momenteel een Zeeuw als 
premier en Limburgers op ministersposten 
als Buitenlandse Zaken, Economische Zaken 
en Verkeer en Waterstaat. Ik hoop dat ze op 
hun beurt niet te veel ingekapseld raken in 
de dominante Hollandse cultuur en belan-
gen die politiek Den Haag nog kenmerken.

Nu Vlaanderen een meer statelijke auto-
nomie heeft, met eigen internationale ver-
dragsbevoegdheden en dergelijke, zal het 
zijn autonome structuren misschien eer-
der vullen met meer ‘Vlaamse’ dan ‘Neder-
landstalige’ eigenheid. Er lijkt in Vlaan-
deren toenemend behoefte om de Vlaamse 
eigenheid scherper tegen de noorderbuur 
af te zetten.

couwenberg In Vlaanderen zet men 
zich nog steeds af tegen al of niet vermeende 
Hollandse superioriteitsgevoelens. Neder-
landers hebben dat misschien aan zichzelf 
te wijten. Vlamingen willen niet meer als 
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minder worden beschouwd, noch door 
Franstaligen, noch door mensen van boven 
de Moerdijk. Vlamingen krijgen meer zelf-
vertrouwen, meer lef, ook in hun contact 
met Nederlanders. En terecht. Gezien onze 
integratie- en andere problemen is er geen 
reden zo hoog van de toren te blazen als we 
jarenlang gewend waren, zeker in moreel 
opzicht. We zijn niet langer meer vanzelf-
sprekend dé maatstaf voor Vlamingen. De 
oude slogan ‘In Vlaanderen Vlaams’, die 
vroeger gericht was tegen het Frans, lijkt 
zich nu meer te keren tegen het Nederlands. 
Dat is wel jammer. 

Vlaamse media hebben een soort Stan-
daardvlaams ingevoerd en Nederlandse 
tv-series worden er tegenwoordig onder-
titeld of van een voice-over voorzien met 
Vlaamse tongval. Terwijl juist het feit dat 
we dezelfde taal spreken, onze gebieden zo 
sterk met elkaar verbindt. Zo zou de hele 
taalstrijd vergeefs zijn geweest…
 

couwenberg De komst van de commer-
ciële tv in Vlaanderen en Nederland is in dit 
verband niet zonder effect geweest. We ont-
moeten elkaar via de media minder dan vroe-
ger, ook al kijkt een hoger opgeleide groep in 
Nederland graag naar documentaires op de 
Belgische tv-zender Canvas. Vlamingen die 
we daar te zien en te horen krijgen, spreken 
voortreffelijk Nederlands. De mengtaal met 
dialecten die in Vlaanderen is opgekomen, 
moet naar buiten niet de norm worden. Daar-
mee zou Vlaanderen zich te kort doen.

DE	BENELUX	EN	BREDER

In de ogen van de rest van de wereld horen 
de Lage Landen bij elkaar. Op dit moment 
wordt onderhandeld over een vernieuwd 
Beneluxverdrag. Hebt u de onderhande-
laars een boodschap mee te geven?

couwenberg De Benelux vormt een 
sterk merk in Europa. Geopolitiek ligt het 
voor de hand meer aandacht aan de Benelux 
te besteden. Ik heb al eens, als alternatief 
voor een eventuele Belgische confederatie, 
een omvorming van de Benelux gesugge-
reerd tot een confederaal samenwerkings-
verband, bestaande uit Nederland, Vlaande-
ren, Wallonië, het Brusselse hoofdstedelijk 
gewest en Luxemburg. De kans daarop is 
echter klein. Ik vrees dat er aan het Benelux-
verdrag niet zo veel zal veranderen. Ideali-
ter zou, zoals gezegd, de Benelux moeten 
worden versterkt tot zoiets als een politieke 
unie, die in eu-verband zoveel mogelijk als 
eenheid optreedt. Iets dergelijks bepleitte 
ook, zij het minder nadrukkelijk, de Advies-
raad Internationale Vraagstukken in een 
advies aan de Nederlandse regering over nut 
en noodzaak van nauwere Beneluxsamen-
werking, van februari 2007. Het zou de in-
vloed van de drie partners op de eu-besluit-
vorming fors kunnen versterken.

Een Vlaamse bankier zei me onlangs uit-
dagend dat een autonoom Vlaanderen 
zou moeten toetreden tot de Bondsrepu-
bliek en Wallonië zich dan bij Luxemburg 
zou kunnen voegen. Weinig realistisch, 
maar in het land van kunstenaars als 
Magritte of Panamarenko behoort ver-
beelding tot de krachtpunten. Staan ons 
onverwachte wendingen te wachten?

couwenberg Dit is geen realistisch sce-
nario. Voormalig PvdA-voorman Thijs Wölt-
gens heeft al eens ophef veroorzaakt door 
te suggereren dat Nederland zijn belangen 
misschien beter kon waarborgen door tot de 
Bondsrepubliek toe te treden. Maar dit was 
nooit als serieus voorstel bedoeld. Verdere 
uitbouw van de samenwerking tussen Ne-
derland en Vlaanderen ligt veel meer voor 
de hand, niet alleen wat allerlei vormen van 
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grensoverschrijdende samenwerking be-
treft. Met het Nederlands-Vlaamse Comité 
Buitenlands Cultureel Beleid denk ik ook 
aan een gemeenschappelijk internationaal 
cultuurbeleid, met onder andere gemeen-
schappelijke cultureel attachés in derde 
landen.

Laat ik overigens nog een punt maken, of 
op een punt terugkomen. Er is op zichzelf al 
heel wat bereikt in de Nederlands-Vlaamse 
samenwerking. Maar die samenwerking is 
vaak nog te vrijblijvend, te veel afhankelijk 
van betrokken personen. Meer juridische 
verankering is nodig. In Nederland kijken 
we vaak over België heen naar landen verder 
weg, vanwege ons handels- en koloniaal 
verleden. In Nederland heeft zich sinds de 
Tweede Wereldoorlog zoiets als een eman-
cipatie voltrokken van Brabanders en Lim-
burgers. Van een generaliteitsmentaliteit 
is nauwelijks sprake meer. Brabanders en 
Limburgers zijn tot in de toppen van poli-
tiek, bestuur en bedrijfsleven doorgedron-
gen, ook in de Randstad. Een zuidelijke 
tongval wordt nu charmant gevonden. Maar 
hun emancipatie zal pas voltooid zijn als zij 
vergaander een eigen visie accentueren en 
zich minder verplicht voelen zich zonder 
meer aan te passen aan de vanouds geldende 
Hollandse en Haagse beleidstradities, mora-
lisme en beleidscultuur. Als dat gebeurt, kan 
dit ook gevolgen hebben voor de Nederland-
se aandacht voor (en het beleid ten aanzien 
van) onze zuiderburen.

Gedachtegoed	en	blik	van	buiten

De christendemocratie kent in België een 
sterke traditie. Maar de christendemocra-
tische politieke elites van België zijn over 
de taalgrens heen van elkaar vervreemd 
geraakt. Hun visies blijken moeilijk te rij-
men. Waar duidt dit op?

couwenberg Ideologie is de afgelopen 
decennia verzwakt als bindmiddel, ook in 
België. Mensen worden nauwelijks meer 
primair en in hoofdzaak om ideologische 
redenen lid van een politieke partij. Politiek 
komt het nu meer aan op de operationalise-
ring van beginselen in concrete beleidsvi-
sies. Binding op basis van beginselen is niet 
meer doorslaggevend. Dit geldt ook voor de 
Nederlandse politiek. 

Tot slot. In België bestaat momenteel 
soms een aversie tegen commentaar van-
uit het buitenland. Wat zullen de zuider-
buren denken als ze dit vraaggesprek met 
u lezen?

couwenberg Vlamingen zijn niet vrij 
van een zeker particularisme. Men be-
schouwt er Vlaamse of Belgische zaken al 
snel als eigen zaken, waarmee anderen zich 
niet zouden mogen bemoeien. Maar laat 
men blij zijn als er eindelijk van Nederland-
se zijde wat meer aandacht en betrokken-
heid komt bij wat in België gaande is. 

 Noten

1 S.W. Couwenberg (red.) (2006): Nederland en de 
Vlaamse identiteit — Betekenis, onderlinge rela-
ties en perspectief. Budel: Damon.

2 Le Monde, 20 januari 2008.
3 Le Monde, 16 januari 2008. Overigens vrij naar 

Raymond Aron, die over de Koude Oorlog 
stelde: ‘Paix improbable, guerre impossible’.

4 Oxford Analytica, ‘Regional tensions will not 
disappear’, 19 december 2007 en Jean-Yves 

Huwart, ‘La Flandre prend sa revanche écono-
mique’, Le Monde diplomatique, november 2007.

� J.L. Heldring, ‘Wat niemand wil is toch moge-
lijk’, NRC Handelsblad, 12 juli 2007.

6 Minister van Buitenlandse Zaken dr. P.H. Kooij-
mans, Nederlandse regeringsnotitie n.a.v. de 
Belgische federalisering, november 199�.

7 Derk-Jan Eppink, ‘De verdamping van België’, 
NRC Handelsblad, 28 augustus 2007 en ‘De 
laatste zucht van België’, Opinio, 29 november 
2007.
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Erik Spinoy

Aan de Belgen / Aux Belges

(…)
le seize 
de zestien
tropisch woud van
microfoons en camera’s
ziehier
voici
een aantal van oplossingen
borrelnootjes borrelhapjes
VETTE VIS
in de pan of
weer een haring
die niet braadt
NON
mijn beste wensen
meilleurs voeux
l’orange bleue
est un fruit qui prend du temps à mûrir
want ik werk hard
je travaille dur, Madame
onder de lat
& plat op de buik
een vrolijk kerstfeest
voor Guy III
Yves I
Didier 0
waarbij ook en passant:
O excuseer mij, jood
les démons du passé
(le journal télévisé)
en weer eens
NON
een aantal van voorstellen
splitsen, onverwijld
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scinder, sans tarder
BHV
links rechts
kartel: CD&V-NVA
cartel: CDH-PS
cartel: MR-FDF
rechts links
ruik ik daar niet
un parfum de crise
en een zalig pasen
de finale landing is in zicht
maar
kijk, alweer een kaakslag
tiens, encore une gifle
aan alle collega’s
samenwerken
goede geest
mais
NON
Allons
enfants de la Patrie
een aantal van kaakslagen
dolkstoot in de rug
van het
colloque singulier
Sire
Ridder in de Orde der Gebroken Heup
Redder des Vaderlands
vijf minuten politieke moed
hij kan het niet
dus
pas de commentaire / geen commentaar
Messieurs Dames
800.000 x
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NON
en zonnige groeten uit Toscane
zwarte rook & smog
uit alle schoorstenen
un homme dangereux
op het kabinet van
gouwe ouwe Herman
dan wel Val Duchesse
Ziet u?
Ziet u?
Vous voyez?
(…)

Erik Spinoy (1960) is docent Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Luik, dich-
ter en essayist. Recent verschenen de gedichtenbundels L (Meulenhoff, 200�) en Ik en 
andere gedichten (2007). Erik Spinoy is redacteur van freespace Nieuwzuid.
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Vlaanderen en Nederland: 
twee loten aan één stronk?

Het vertrouwde unitaire België bestaat al lang niet meer, 
maar bepaald niet iedereen in Nederland heeft dat door. 
Vlaanderen heeft eigen grondwettelijke bevoegdheden 
gekregen, met name op buitenlands beleid. Vlaanderen 
wil Nederland ook als prioritaire partner voor dit beleid. 
We willen dat Nederland daar actief op inspeelt. 

door Kris Peeters

Minister-president van de Vlaamse Regering.

De	afgelopen	maanden	stond	ons	land, en Vlaanderen in het bijzon-
der, op de voorpagina’s van de Nederlandse kranten. Over de aanslepende 
formatie, dat een record is voor België maar niet voor Nederland, werd met 
de regelmaat van de klok bericht. Dit leidde zelfs tot de vraagstelling of 
Vlaanderen al dan niet moest aansluiten bij Nederland.

Dit punt is helemaal niet aan de orde in het huidige debat over staats-
hervorming, maar illustreert wel de historische banden en de verwant-
schap tussen Vlaanderen en Nederland.

Oudere generaties Vlamingen plachten wel eens weg te dromen bij 
de gedachte aan de oude Lage Landen als staatkundig geheel. Zoiets is 
leuk als tijdverdrijf, maar weinig relevant voor de internationale realiteit 
waarin onze landen functioneren. De jaren 1�8� en 18�9 zijn geschiedenis, 
en in mentaliteit en politieke cultuur zijn Vlamingen en Nederlanders het 
product van de pasvorm van twee aparte natiestaten die zich tegenover en 
tegen elkaar hebben geprofileerd. In veel sterkere mate dan wij nog besef-
fen trouwens. Nederlanders voelden zich nergens meer Nederlander dan 
in België en vice versa. Vandaar dat Nederlandse bewindslieden, politici en 
ambtenaren het decennialang moeilijk hebben gehad om rekening te hou-
den met de periodieke ‘vervellingen’ van de Belgische staat in de vorm van 
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staatshervormingen, die het vertrouwde aanzien van het buurland intus-
sen grondig veranderden.

Artikel 1 van de Belgische Grondwet luidt sinds 199� als volgt: ‘België is 
een federale staat, samengesteld uit gemeenschappen en gewesten.’ Het is 
dus een Belgische werkelijkheid dat België een federale staat is. Ik kan Ne-
derland overigens geruststellen: de overgrote meerderheid van de Vlamin-
gen trekt het bestaan van de Belgische federatie niet in twijfel.

De huidige onderhandelingen voor een nieuwe federale regering verlo-
pen bijzonder moeizaam, omdat zij over de essentie van de federale staat 
België gaan. De vraag die een antwoord verdient, is welke taken de deelsta-
ten zien voor de federale overheid. Een copernicaanse omwenteling met 
andere woorden, omdat sommigen er nog steeds van uitgaan dat de deel-
staten rond de federale zon draaien terwijl het net andersom moet zijn. De 
federale staat heeft een beperkte eigen opdracht en moet in toenemende 
mate de deelstaten helpen om een goed beleid te voeren.

Duidelijke	criteria	

De vraag welke bevoegdheden op regionaal en federaal niveau moeten 
worden uitgeoefend, kan op basis van een aantal duidelijke criteria wor-
den beantwoord. Neem nu bij voorbeeld de subsidiariteit. In elke federatie 
wordt een aantal kerntaken exclusief voorbehouden aan een hoger niveau. 

Historisch gezien is het meestal zo dat men vanuit de deelstaten komt 
tot een federatie en dat men dan een aantal taken definieert op federaal 
niveau. België vormt hierbij een uitzondering; het is een federatie die tot 
stand komt vanuit een unitaire staat. De Vlamingen vragen in deze discus-
sie dat het federale huis verder wordt afgewerkt, met de bedoeling om de 
sociaaleconomische hefbomen in handen te krijgen. Dit is in het belang 

van de mensen, de gezinnen en de 
bedrijven. Het is hierbij vanzelf-
sprekend dat in een voldragen fe-
derale staat bepaalde solidariteits-
mechanismen tussen de deelstaten 
moeten blijven spelen. Hierbij is 
het van groot belang dat zij afge-
sproken, transparant en controleer-
baar zijn. Wij zijn ervan overtuigd 
dat deze staatshervorming gans 
België ten goede komt. Dat oude, 

vertrouwde unitaire België van vroeger, is dus niet meer, en dat roept in 
Nederland weleens nostalgische gevoelens op. In de plaats kwam, naast 

Toen Vlaanderen eind 2005 
een ‘Strategienota Nederland’ 
lanceerde, waren er in 
Nederlandse diplomatieke 
kringen lichtverontruste 
geluiden op te vangen

Kris	Peeters

Vlaanderen en Nederland: twee loten aan één stronk?
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België, vooral Vlaanderen, dat ook nog eens zijn eigen buitenlands beleid 
ging voeren en daarbij voortvarend gebruik maakte van zijn verdragsrecht. 
Toen Vlaanderen eind 200� de ‘Strategienota Nederland’ lanceerde, waren 
er in Nederlandse diplomatieke kringen lichtverontruste geluiden op te 
vangen. Wilden die Vlamingen nu echt Nederland betrekken bij die inge-
wikkelde Belgische interne politieke toestanden? 

Het antwoord was en blijft neen, ook nu de Vlaamse Regering op 18 
januari een ‘Tussentijds Rapport over de uitvoering van de Strategienota 
Nederland’ heeft goedgekeurd. Vlaanderen wil Nederland als prioritaire 
partner voor het buitenlands beleid dat wij, krachtens de Belgische grond-
wettelijke regels, voor al onze bevoegdheden voeren.

Vlaanderen is heus realistisch genoeg om zijn hele buitenlands beleid te 
baseren op zijn eigen en liefst ook gedeelde belangen met onze partnerlan-
den. Vlaanderen en Nederland hebben overigens heel wat gemeenschappe-
lijke belangen. Het is dan ook logisch dat Nederland op een open en directe 
manier met de Vlamingen en de Vlaamse instellingen omgaat.

Aangepast	

Door de bank genomen heeft de Nederlandse overheid zich in haar con-
tacten met België ook aangepast aan de institutionele realiteit van het 
land. Sinds het midden van de jaren negentig onderhoudt Nederland nor-
male politieke en diplomatieke contacten met de Vlaamse Regering en de 
Vlaamse overheid. De meeste Nederlandse departementen waarmee Vlaan-
deren te doen heeft, hebben intussen stevige ambtelijke contacten met de 
zuiderburen uitgebouwd. 

Die ambtelijke contacten verlopen doorgaans zelfs amicaal; net als het 
jaarlijkse overleg van de twee minister-presidenten overigens. Wij zou-
den haast vergeten dat wij naast gedeelde, ook soms botsende belangen 
hebben. 

Deze laatste situeren zich op het gebied van het aantrekken van bui-
tenlandse investeringen of toeristen, concurrentie tussen haven en lucht-
havens voor het aantrekken van handel en in de strijd op de buitenlandse 
markten tussen onze ondernemers. Toch merken wij in een aantal domei-
nen het ontstaan van een zekere complementariteit op. In de eerste plaats 
zijn dit de relaties tussen de havens onderling.

Met uitdagingen rond grensoverschrijdende infrastructuur zullen wij 
ook in de toekomst te maken hebben. Vlaanderen en Nederland zijn voor 
wegen-, water- en spoorinfrastructuur in belangrijke mate op elkaar aan-
gewezen. Vlaanderen was enorm opgetogen toen de Staten-Generaal eind 
2007 de vier Scheldeverdragen goedkeurde. Tientallen Vlaamse én Neder-
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landse ambtenaren hadden daar immers jaren van voorbereidend werk aan 
besteed en er een smak overheidsgeld tegenaan gesmeten. 

De logistieke verwevenheid tussen Vlaanderen en Nederland is groot. 
Dat bleek weer toen er een paar jaar geleden in Nederlandse logistieke 
kringen een vorm van paniek losbrak toen de Vlaamse overheid bekend-
maakte dat zij de ring om Antwerpen op de schop zou nemen, en verder 
uit de grote boosheid die in Nederland opstak toen een correspondent in 
Brussel ietwat prematuur het bericht verspreidde dat de Vlamingen Neder-
landers diep in de buidel zouden laten tasten met een wegenvignet. En dat 
terwijl Nederland toen al jaren zélf bezig was met voorbereidingen voor 
een kilometerbeprijzing, met hier en daar nog eens de mogelijkheid van 
extra tol voor ‘versnellingsdossiers’ bovenop. Nu verloopt het overleg hier-
over in het Beneluxkader.

Wie de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in beide landen 
op de voet volgt, wordt meer getroffen door gelijkenis dan door verschil. 
Wij worstelen allebei met de snelheid waarmee dezelfde grote structurele 
ontwikkelingen op sociaal, demografisch, economisch en klimaatvlak op 
ons afkomen. Wij leven in dezelfde Europese Unie die onze wetgeving in 
ruime mate bepaalt. Onze politici en leidende ambtenaren pogen zowel in 
Nederland als in Vlaanderen methodes en structuren uit te denken die ga-
rant moeten staan voor een beter bestuur.

Betere	sturing

Veel Vlamingen zijn er trots op dat Vlaanderen hoog scoort in het lijstje 
van goed functionerende regio’s in Europa. Maar wij zijn ons ook bijzon-
der goed bewust van de kwetsbaarheid van die positie en het feit dat die 
in niet onbelangrijke mate te danken is aan bepaalde factoren, waar zelfs 
veel grotere landen nauwelijks greep op krijgen. Dat bewustzijn moet ons 
drijven tot een betere sturing van wat wij zelf in de hand hebben: de werk-
kracht van onze bevolking, haar inzet om flexibel te blijven en levenslang 
te leren, om nieuwkomers in haar midden te integreren, en bij dat alles 
moreel niet ten onder te gaan aan de verleiding tot spirituele oppervlak-
kigheid. 

Daarom stelde de Vlaamse Regering ruim anderhalf jaar geleden haar 
project ‘Vlaanderen in Actie’ voor om in de eerste plaats een krachtige so-
ciaaleconomische impuls te geven aan Vlaanderen. Dit plan vertrok van 
de vaststelling dat Vlaanderen wel welvarend is, maar dat welvaart niet 
automatisch een verworvenheid betekent. Wij leven in een open, globalise-
rende wereld. De verandering op economisch en technologisch vlak volgen 
elkaar snel op. Dat is goed, maar het vergt ook flexibiliteit. 

Kris	Peeters

Vlaanderen en Nederland: twee loten aan één stronk?
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Met dit toekomstproject willen wij ons op duurzame wijze in de abso-
lute top van de Europese regio’s hijsen. Om de uitdaging aan te gaan moet 
Vlaanderen visionair, internationaal en ambitieus zijn. Wij werken hierbij 
rond vier centrale thema’s: talentontwikkeling, logistiek en mobiliteit, cre-
ativiteit en innovatie, en internationalisatie. 

Het is een project dat zichzelf zeker in een Europese en mondiale con-
text situeert. De relaties met onze buren, en in de eerste plaats met Ne-
derland, zijn belangrijk voor het welslagen ervan. Onze bewindslieden en 
bestuurders staan voor een serieuze opdracht. Aan de ene kant moeten zij 
hun eigen bestuursniveau zó inrichten dat het beter tegemoet komt aan 
de groeiende verwachtingen van de burgers. Daarnaast staan wij voor de 
voortdurende opdracht een vertaalslag te maken tussen het nationale en 
het Europese niveau. De scepsis rond de Europese constructie die Neder-
land de voorbije jaren overviel, bestaat ook in Vlaanderen. 

Maar misschien hebben wij het voordeel dat vroegere generaties al veel 
aandacht moesten besteden aan een moeilijke denkoefening rond nati-
onale identiteit. Voor de meesten onder ons is Vlaming zijn een vanzelf-
sprekendheid, met het besef dat wij de Belgische nationaliteit hebben en 
dat wij in het hartland van Europa liggen. Bovendien dwingt het Belgische 
model ons al jaren om tot een afstemming van standpunten en belangen te 
komen nog vóór wij ons op Europees niveau begeven. 

De modale Vlaming voelt zich bij dat alles zeker niet superieur ten aan-
zien van zijn buren. 

Ons land, en dus de vroegere generaties, heeft het in de voorbije eeuwen 
vaak bijzonder hard te verduren gekregen. Dat heeft ons wellicht een brok 
zelfrelativering bijgebracht, en een grote openheid ten aanzien van de bui-
tenwereld, met onze buurlanden in de eerste plaats.

Nederland blijft Vlaanderen fascineren. Niet dat wij klakkeloos alles 
willen overnemen wat er in Nederland wordt opgebouwd of waarmee u ex-
perimenteert; ook uit de zwakten van elkaars bestel valt altijd veel te leren. 
Ons treft het overigens dat bepaalde aspecten van onze Vlaams-Belgische 
manier van doen door Nederlanders al eens tot voorbeeld wordt genomen 
en ik denk daarbij aan ons zorgstelsel of ons onderwijs. 

De grote groep Nederlanders die in Vlaanderen woont, en de kleinere 
groep Vlamingen die zich in Nederland heeft gevestigd, blijven hopelijk 
bruggenhoofden vormen in elkaars richting. Want terwijl onze politieke 
en ambtelijke contacten zijn verstevigd, is er hier en daar iets fout gelopen 
op het niveau van de netwerken tussen burgers. 

De dingen zijn wat ze zijn. Je kunt Vlamingen en Nederlanders niet 
dwingen elkaars kranten te lezen en naar elkaars commerciële tv-zenders 
kunnen zij zelfs niet kijken. Op veel andere vlakken is de culturele uit-
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wisseling er overigens wél op vooruit gegaan. Dat bewees een studie van 
twee jaar geleden die werd uitgevoerd door het Vlaamse Cultuurhuis ‘De 
Brakke Grond’ in Amsterdam. Het is een hele stap vooruit dat Nederland en 
Vlaanderen niet meer schromen om onverkrampt gemeenschappelijkheid 
te demonstreren in ons cultuurhuis ‘deBuren’ in hartje Brussel. Het is een 
huis waarin wij onze landen en mensen in al hun verscheidenheid en com-
plexiteit ook willen tonen aan Franstalig België en Europa. Onze ministers 
die verantwoordelijk zijn voor cultuur en voor buitenlandse betrekkingen, 
hebben elkaar begin dit jaar nog verzekerd dat er zowel in Den Haag als in 
Brussel belangstelling bestaat om meer samen te werken op cultureel vlak 
om ons samen te positioneren naar de buitenwereld. Een mooi voorbeeld 
daarvan is het low-festival, een Vlaams-Nederlands culturele opzet in de 
Hongaarse hoofdstad Boedapest, met concerten en tentoonstellingen.

Daarmee is het voornaamste gezegd. Vlaanderen daagt Nederland uit 
om in de breedte en in de diepte samen te werken, grensoverschrijdend en 
internationaal. Vertrekpunt daarbij is een stuk culturele gemeenschappe-
lijkheid, maar vooral ook gedeeld belang. En die samenwerking met Vlaan-
deren hoeft de samenwerking van Nederland met de Belgische Federatie 
niet te bijten, integendeel. Het is vanuit dit pragmatische uitgangspunt 
dat wij het meest voor elkaar kunnen betekenen.

Kris	Peeters

Vlaanderen en Nederland: twee loten aan één stronk?
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De	nota	is	opgezet	vanuit	een	drietal basiskenmerken van de 
Vlaams-Nederlandse relaties. Ten eerste bespreekt men de verwevenheid 
en complementariteit op ruimtelijk, taalkundig, cultureel en economisch 
gebied. Daarna volgt een exposé over concurrentie, waar het gaat om het 
aantrekken van buitenlandse investeringen en toeristen, concurrentie 
tussen de havens en tussen Vlaamse en Nederlandse ondernemingen op 
buitenlandse markten. Ten slotte wordt het verschil in bestuurscultuur en 
andere gezichtshoeken op tal van terreinen belicht.

De politiek-bestuurlijke cultuur is historisch bepaald (maritiem en 
Angelsaksisch voor Nederland, versus Europees-continentaal en eerder 
Latijns voor Vlaanderen); het Belgisch-Vlaamse systeem kent ministeriële 
kabinetten terwijl Nederland rechtstreeks met de ambtelijke dienst werkt; 
politiek-economisch sluit Nederland meer aan bij het Angelsaksische 

Strategienota Nederland: 
voedingsbodem voor versterkte 
samenwerking

De meeste Nederlanders en Vlamingen weten niet dat 
er tussen Nederland en Vlaanderen vele vormen van 
samenwerking bestaan. Niet alleen op het terrein van 
politiek en bestuur, maar ook op het vlak van cultuur en 
economie. De in oktober 2005 gepubliceerde Strategienota 
Nederland van de Vlaamse Regering, onder supervisie van 
haar minister voor Buitenlands Beleid Geert Bourgeois, heeft 
tot doel een aanzienlijke versterking van de betrekkingen 
tussen beide landen en bevat een scherpzinnige analyse van 
de relaties tussen Vlaanderen en Nederland. 

door Leo Klinkers

Bestuurskundige.
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model dan Vlaanderen, waarbij Vlaanderen een groter voorbehoud maakt 
tegen sommige vormen van liberalisering en verzelfstandiging; stevige 
wrijvingen in bilaterale dossiers tussen de federale regering van België en 
Nederland (HSL-Zuid, IJzeren Rijn), terwijl een veel meer op samenwerking 
gerichte project- en procesorganisatie werd bereikt tussen Vlaanderen en 
Nederland waar het de Westerschelde betrof; niet-gelijklopende belangen 
tussen België/Vlaanderen en Nederland in EU-verband (bijvoorbeeld op 
het vlak van financiële perspectieven 2007-201�, de dienstenrichtlijn van 
Bolkestein, de richtlijn op het gebied van de havendiensten en het dossier 
diensten van algemeen belang, het gebruik van het Nederlands in de Euro-
pese instellingen); en verschil van opvatting in multilaterale dossiers zoals 
bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van de culturele diversi-
teit, een zaak die tot uiting komt in het kader van de liberaliseringonder-
handelingen binnen de Algemene Overeenkomst over Handel in Diensten 
(GATS), waarbij Vlaanderen leunt naar het Franse beleid dat een sterke rol 
van de staat bepleit, terwijl Nederland de vrijemarktprincipes vooropstelt. 

Een onderwerp dat in de Strategienota Nederland met de nodige nadruk 
op de agenda is gezet, betreft de relatie van Vlaanderen met de Benelux. In 
subtiele termen wordt gesteld dat de structuur van de Benelux zich niet 
meer goed verhoudt tot de staatkundige verhoudingen die na vier staats-
hervormingen in België vanaf 1970 zijn geëvolueerd. De federalisering 
van de staat, met zijn overdracht van bevoegdheden aan deelstaten, zoals 
Vlaanderen en Wallonië, lijkt, aldus de nota, niet in overeenstemming 
te zijn met de invloed die deze deelstaten (gewesten) binnen de Benelux 
eigenlijk toekomt. Vlaanderen heeft immers geen toegang tot het hoog-
ste politieke niveau binnen de Benelux, te weten het overleg tussen de 
regeringsleiders. De deelstaten worden ook niet betrokken bij de voorbe-
reiding van gezamenlijke memoranda die de Benelux naar de Europese 
Commissie stuurt. Nu het Beneluxverdrag van 1960 in oktober 2010 gaat 
aflopen, is het voor Vlaanderen een gewichtige zaak om zich als vragende 
partij te mengen in de discussie over de structuur van de Benelux na 2010, 
tenminste als de Beneluxpartijen besluiten dat er na 2010 een vernieuwde 
Benelux wordt opgericht. Een verdrag dat andere doelen moet hebben dan 
het economische dat aan de voet van het Beneluxverdrag van 1960 lag. Im-
mers, dat doel is door het succes van de EU inmiddels voorbijgestreefd.

Eind 2007 heeft de Vlaamse Regering de Strategienota Nederland geac-
tualiseerd. Minister Geert Bourgeois heeft de nieuwe versie in januari 2008 
gepubliceerd onder de titel Tussentijds rapport i.v.m. de uitvoering van de 
Strategienota Nederland (VR/2008/18.1/Med. 0�)1.

De geactualiseerde versie beschrijft uitvoerig welke vorderingen er 
zijn gemaakt sinds oktober 200�. Alle beleidsterreinen — onder meer in 

Leo	Klinkers

Strategienota Nederland: voedingsbodem voor versterkte samenwerking 
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het kader van de Nederlandse Taalunie — passeren de revue: onderwijs en 
vorming, cultuur, jeugd, sport en media, economie, wetenschap en inno-
vatie, internationaal Vlaanderen, toerisme, de Benelux, volksgezondheid, 
welzijn, leefmilieu, natuur en energie, mobiliteit en openbare werken, 
ruimtelijke ordening, woonbeleid, onroerend erfgoed, bestuurlijke zaken, 
informatie-uitwisseling en vele andere zaken. De ontwikkelingen sinds 
200� geven tevens aanleiding tot het opvoeren van nieuwe acties waarin de 
‘moedernota’ van oktober 200� nog niet voorzag.

Het is buiten kijf dat de komst van de Strategienota Nederland heeft 
gezorgd voor een opleving van de wederzijdse contacten. Meer dan in het 
verleden het geval was, vinden ontmoetingen plaats tussen de ambtelijke 
toppen van beide regeringen, maar ook tussen journalisten en weten-
schappers. Dit zijn belangrijke motoren voor het versterken van het voort-
gaande proces van samenwerking. 

Het is echter onjuist te veronderstellen dat initiatieven ter versterking 
van de samenwerking alleen van de kant van de overheid komen. Afgezien 
van het feit dat, bijvoorbeeld in de context van de Nederlandse Taalunie, 
veel niet-overheidsgebonden personen met elkaar verkeren, verdient een 
aparte vermelding de komst van het boek Nederlandse en Vlaamse Identi-
teit, het Civis Mundi Jaarboek 2006, onder redactie van Wim Couwenberg, 
emeritus hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit 
Rotterdam. Dit boek bevat negen artikelen van Vlaamse en Nederlandse 
auteurs over de culturele verbondenheid tussen Vlaanderen en Nederland, 
met accenten op verschillen in identiteit, culturele strevingen en politieke 
ambities. Het is net als de Strategienota Nederland een opmerkelijk docu-
ment, omdat het, geheel los van het streven van de Vlaamse regering tot 
aanhalen van de wederzijdse banden, in hetzelfde tijdsgewricht een zelfde 
signaal geeft vanuit de hoek van wetenschappers en publicisten. 

Versterking van de betrekkingen is inmiddels een vast agendapunt in 
de besprekingen tussen beide ministers-presidenten. Tot de zomer van 
2007 betrof dat de relatie Balkenende-Leterme, sindsdien voert Jan Peter 
Balkenende het gesprek met Letermes opvolger, Kris Peeters. 

 

 Noot

1  De nota is te vinden op www.vlaamse-
vertegenwoordiging.nl bij het onder-
deel ‘publicaties’. De oorspronkelijke 
versie van oktober 200� is nog beperkt 
beschikbaar bij de Vlaamse Vertegen-
woordiging in Den Haag.

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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Na de Tiendaagse Veldtocht

Pleidooi voor een sterke Benelux 
en een culturele unie met 
Vlaanderen

Hoe de interne staatsrechtelijke of staatkundige 
verhoudingen van België zouden moeten veranderen, is 
uiteraard uitsluitend een zaak van Vlamingen en Walen. 
Maar de lauwheid in Den Haag ten aanzien van de Benelux 
en de ontwikkeling in Vlaanderen tot een zelfstandige 
buurstaat, is meer dan spijtig. Het is nu hoog tijd voor een 
culturele unie met Vlaanderen. 

door Jan Schinkelshoek

Lid van de Tweede Kamer voor het cda, de interparlementaire commissie voor de 
Taalunie en het Beneluxparlement.

Zou	het	een	nawerkend	trauma van de mislukte Tiendaagse Veld-
tocht zijn? Hooghartigheid? Of domweg een kwestie van politieke bij-
ziendheid?

Met open mond volgt ‘Den Haag’ sinds midden vorig jaar de adembene-
mende politieke verwikkelingen bij de zuiderburen, verrast door wat van 
buitenaf verdacht veel lijkt op een implosie van het volkenrechtelijke con-
struct dat België heet. Nog nooit was er zo veel belangstelling voor wat zich 
beneden Roosendaal en achter Wuustweezel afspeelde. Maar desondanks 
is het in Nederland officieel oorverdovend stil gebleven. Geen spoeddebat, 
geen Kamervraag, zelfs geen verklaring van Buitenlandse Zaken.

Nee, dit stilzwijgen verbaast niet echt.
Sinds 18�0 heeft het noorden nooit veel oog willen hebben voor wat zich 



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

116

in het zuiden van de Nederlanden afspeelt. Hardnekkig, systematisch keek 
Nederland steeds over België heen; zelfs over Vlaanderen heen. 

De Vlaamse minister-president Kris Peeters doet werkelijk veel te aar-
dig over ons. Een enkele uitzondering daargelaten heeft het Noorden zich 
nooit tak van de ‘Nederlandse stam’ (Geyl) gevoeld. Al helemaal niet na de 
val van Antwerpen in 1�8�…

Het is, zeker achteraf, bijna gênant hoe wij, Nederlanders, de Vlamin-
gen te lang de taalstrijd, de strijd voor het Nederlands, alleen hebben laten 
voeren. Dat ‘Den Haag’ nog steeds niet heeft gereageerd op de uitgestoken 
hand van Vlaanderen om een ‘prioritaire’ relatie aan te gaan — vastgelegd 
in de Vlaamse strategienota van eind 200� — is onderhand pijnlijk. 

De geest van Van Speyk ijlt nog steeds na. 
‘Dan liever de lucht in’, moet deze luitenant-ter-zee, uit afkeer over de 

Belgische opstandelingen, hebben uitgeroepen toen zijn schip na de af-
scheiding in 18�0 bij Antwerpen dreigde te worden overmeesterd. En hij 
wierp de lont in het kruitvat. Zijn zelfmoordactie leverde hem onsterfelijke 
roem op. Tot voor kort zijn er overal in het Noorden straten naar Van Speyk 
vernoemd.

Onbestemd	ongemak

Sinds mensenheugenis zit er een onbestemd ongemak in de hartelijke 
verstandhouding-aan-de-oppervlakte. Eigenlijk heeft Nederland nooit 
goed raad geweten wat het met België aanmoet. Net zoals ‘Brussel’ altijd 

een beetje dubbelzinnig naar ‘Den 
Haag’ heeft zitten kijken. De boe-
delscheiding na koning Willem I 
werkte lang na.

Het verklaart misschien ook wel 
waarom het Noorden en het Zuiden 
vreemden voor elkaar bleven, zoals 

alleen al blijkt uit de onuitroeibare vooroordelen die over Hollanders be-
staan. Om nog maar te zwijgen van de Belgenmoppen.

Zeker, formeel zijn de verhoudingen vlekkeloos. 
Los van een serie grotere en kleinere ergernissen — Schelde, IJzeren 

Rijn, kilometerheffing, vervuiling van de Maas, drugstoerisme — wordt 
er voorbeeldig samengewerkt: in de Benelux, in de Taalunie, via tal van 
verdragen. Zelfs de kroonprinsessen dragen bij gelegenheid een jas met 
hetzelfde patroon.

Je zou kunnen zeggen dat in elk geval Nederland zich na 18�9 bijna 
krampachtig precies ten opzichte van de afgescheiden zuidelijke provin-

Eigenlijk heeft Nederland nooit 
goed raad geweten wat het met 
België aanmoet

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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cies heeft opgesteld. ‘Den Haag’ liet alles na wat maar in de verste verten 
kon worden uitgelegd als een inmenging in Belgische binnenlandse aan-
gelegenheden. Als de dood om te worden getrokken in zuidelijke wespen-
nesten.

Zelfs waar Belgen nog lange tijd provoceerden — nog geen eeuw geleden 
poogden ze Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen te annexeren — deed 
Nederland z’n best onverstoorbaar te blijven.

Nog steeds geldt die ‘correctheid’ (oud-minister Van Karnebeek in de 
jaren twintig) als een ongeschreven wet in Den Haag.

Dat was na 18�0 verstandig, dat was na de Eerste Wereldoorlog verstan-
dig en dat is na de Belgische verkiezingen van vorige zomer nog steeds 
verstandig. 

In rond Nederlands: Nederland heeft z’n handen van België af te houden. 
Petities die pleiten voor hereniging van noord en zuid — op internet circu-
leren ze luidruchtig — moeten vooral ludieke acties blijven. Als er iets in 
de interne staatsrechtelijke of staatkundige verhoudingen van België zou 
moeten veranderen, is het uitsluitend een zaak van Walen en Vlamingen. 
Nederland heeft er niks te zoeken, ook al wordt er Nederlands gesproken.

Geen Groot-Nederlandse dagdromen graag. Of, zoals premier Peeters 
zegt: ‘Zoiets is leuk als tijdverdrijf, maar weinig relevant voor de interna-
tionale realiteit waarin onze landen functioneren’.

Ja, 1�8� en 18�0 zijn geschiedenis.

Revitalisering	Benelux

In plaats van te dromen over een hereniging van de Lage Landen, is het veel 
vruchtbaarder om te werken aan een revitalisering van de Benelux, een 

samenwerking die aan het eigen 
succes ten onder dreigt te gaan. 

Praktisch en nuchter hebben 
België, Nederland en Luxemburg 
vijftig jaar lang — ook als pioniers 
binnen en voor een Europese Unie 
— de nadelen van grenzen uitge-
wist. Stapje voor stapje is die sa-

menwerking zo vanzelfsprekend geworden, dat bijna niemand zich nog 
echt om die Benelux bekommert. 

Maar het kan een uitvalsbasis zijn voor de — jazeker… — Lage Landen om 
zich binnen het steeds groter wordende Europa meer te laten gelden. Eco-
nomisch vormen de drie landen, goed voor bijna �0 miljoen inwoners, één 
van de grootste Europese machtsblokken. 

De Taalunie biedt een goede 
basis om stapje voor stapje de 
culturele samenwerking uit te 
breiden

Jan	Schinkelshoek

Na de Tiendaagse Veldtocht
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Dat gezamenlijke gewicht van de Benelux moet veel beter worden be-
nut. Al was het alleen maar om niet binnen de uitdijende Europese Unie te 
worden gemarginaliseerd. Een gevaar dat niet moet worden onderschat, 
zoals de Adviesraad voor Internationale Vraagstukken vorig jaar al aangaf. 
Waar de grote landen elkaar meestal snel weten te vinden, zou het volgens 
die raad kleinere landen tot ‘actieve samenwerking’ moeten dwingen om 
‘hun belangen veilig te stellen’.

Dit wordt elders in Europa beter begrepen dan in de delta van Rijn, Maas 
en Schelde. De Baltische landen, de Noordse staten en landen in het voor-
malige Oostblok rond Visegrad, sluiten steeds nauwer aaneen: naar het 
voorbeeld van de Benelux. 

Maar ‘Den Haag’ blijft heel lauw doen over de samenwerking met ‘Brus-
sel’ en ‘Luxemburg’. Misschien nog steeds te veel dromend over een eigen 
rol als grootste van de kleine Europese landen? En misschien nog steeds 
onderschattend dat de Benelux behulpzaam kan zijn om de onvermin-
derde huiver in brede lagen van de bevolking tegen Europese eenwording 
op te vangen? 

Ook ‘Brussel’, verscheurd door Waals-Vlaamse tegenstellingen, kan er 
steeds minder mee uit de voeten, terwijl de ombouw van de Benelux tot een 
statenbond toch een uitweg kan bieden voor het eindeloze interne touw-
trekken om België. 

Die verwaarlozing van de Benelux is meer dan jammer. Gedrieën doen 
we onszelf tekort.

Andere	verhoudingen

Maar er is méér nodig. Meer dan een op en top ‘correcte’ politiek tegenover 
de voormalige Zuidelijke Nederlanden. Meer dan een renaissance van de 
Benelux. En meer dan een serie beleefdheidsbezoeken tussen Den Haag en 
Brussel.

Vlaanderen verdient meer dan ooit de Noord-Nederlandse aandacht.
Al was het alleen maar omdat door het verdampen van België en de 

opkomst van Vlaanderen als zelfstandige buurstaat, ook voor Nederland 
andere verhoudingen ontstaan, een toestand die van ‘Den Haag’ een ade-
quate reactie zal vragen.

Wie denkt dat Vlaanderen, op weg naar grotere zelfstandigheid, zich 
snikkend in Nederlandse armen zal storten, zal — dat staat bij voorbaat 
vast — bedrogen uitkomen. De kloof tussen de voormalige delen van het 
Koninkrijk der Nederlanden is te groot geworden. Er is zelfs reden om 
te veronderstellen dat de Nederlands-Vlaamse relatie er niet soepeler 
op wordt.

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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Wie de beschouwing van premier Peeters goed leest, wordt getroffen 
door — hoe zeggen Vlamingen dat ook al weer zo fraai? — de fiere toon. Er 
is een regeringsleider aan het woord die zijn land ‘zelfzeker’ (zijn eigen 
woord) presenteert. Ook in de richting van het land in het Noorden waar 
het in de loop der jaren vaak tegenop heeft gekeken.

Vlaanderen is zelfbewuster geworden.
Wie bij Hazeldonk de grens passeert, wie met Vlamingen spreekt, wie 

Vlaamse kranten leest en wie tussen Diksmuide en Hasselt om zich heen 
kijkt, kan het niet ontgaan dat Vlaanderen veel zelfbewuster is geworden. 
Zoals ze tegenover de Walen hun positie verdedigen, zoals ze binnen de Bel-
gische staat voor zichzelf opkomen, het duidt op een zelfontdekte kracht. 

De Vlaamse emancipatie is praktisch voltooid. Ze moet alleen nog haar 
definitieve staatkundige pasvorm vinden. Maar mentaal schort er niet veel 
meer aan.

Die zelfbewustheid gaat ook Nederland merken.
Ligt het niet voor de hand dat Vlaanderen, volop bezig uit te rijpen tot 

natie, meer en meer nadruk zal leggen op de eigen identiteit? En ook tegen 
het verwante Nederland de eigen positie zal willen benadrukken? Tegen 
hetzelfde Nederland dat het nooit echt heeft zien staan. Tegen het land dat 
het naar eigen gevoel economisch zo vaak dwars zit.

Bijna voor je ogen zie je gebeuren dat Vlaanderen zich ingraaft in parti-
cularisme, terwijl Nederland maar niet wil uitreiken boven het traditionele 
staatsnationalisme, dat — ingegraven achter vastgelegde grenzen — zich-
zelf tot norm stelt. Alsof er sinds het midden van de negentiende eeuw niks 
is veranderd.

Een	voorbeeld?	

Wel eens gelet op de verbrokkeling van de gemeenschappelijke taal? Nog 
niet zo heel lang geleden was de positie van het Algemeen Beschaafd Ne-
derlands in Vlaanderen onbetwist. Maar geleidelijk ontwikkelt zich het 
Vlaams tot een soort ‘tussentaal’. Zelfs Geert Mak wordt al op de Vlaamse 
televisie ondertiteld. Dat is meer dan een verwaarlozing, het is een signaal 
dat steeds meer Vlamingen hun eigen taal opeisen. 

Hoe lang zal het Vlaamse journaal nog in zulk onberispelijk Nederlands 
worden gelezen?

Culturele	alliantie

Juist die middelpuntvliedende krachten vergen een zorgvuldige, ingeto-
gen reactie, een reactie die tot uitgangspunt neemt dat wat noord en zuid 

Jan	Schinkelshoek

Na de Tiendaagse Veldtocht
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gemeenschappelijk hebben: de gezamenlijke, gelijkgeaarde taal en cul-
tuur. Dat is niet alleen vanzelfsprekend, het is ook hard nodig. Waar het 
gaat om de positie van het Nederlands in Europa en de rest van de wereld, 
valt nog heel wat te doen. 

Het is, anders gezegd, hoog tijd om toe te werken naar een culturele alli-
antie van Nederland en Vlaanderen, gebaseerd op de gemeenschappelijke 
taal. Waarom niet, om te beginnen, de Taalunie en het Cultureel Verdrag 
in elkaar geschoven tot een Culturele Unie? Waarom niet omgezet tot een 
compleet Verdrag voor de Nederlandse Taal en Cultuur? Dat verschaft een 
houvast voor twee naties die ondanks verschillen veel delen.

Met name de Taalunie is een interessant verdrag. 
Afgesloten in 1980, was het haar tijd ver vooruit. Het voorziet in een so-

lide, unieke vorm van samenwerking tussen twee landen, die veel verder 
gaat dan gebruikelijke gesubsidieerde culturele uitwisseling tussen twee 
landen. Dit is méér dan een verdrag dat het Concertgebouworkest in staat 
stelt om af en toe in Antwerpen op te treden of een tentoonstelling van 
Vlaamse schilderijen boven de Moerdijk mogelijk maakt. Onder directe 
politieke en parlementaire controle hebben Nederland en Vlaanderen zich 
verplicht tot een gezamenlijke taalpolitiek. 

Die Taalunie biedt een goede basis om stapje voor stapje de culturele 
samenwerking uit te breiden.

Het is jammer dat ook premier Peeters niet over zo’n culturele unie 
begint. Zeker, hij pleit voor onverkrampte gemeenschappelijkheid. Maar 
nieuwe initiatieven voor culturele contacten kondigt hij, ondanks zijn uit-
daging aan het Nederlandse adres, niet aan. Is de Vlaamse regering bang 
een nieuw blauwtje in ‘Den Haag’ te lopen? Voorziet Vlaanderen opnieuw 
Nederlandse desinteresse? Of denken Vlamingen ook al veel meer in ter-
men van zelfstandigheid? Is het tij misschien al aan het verlopen?

Ook daarom zou het veel beter zijn als ‘Den Haag’ over zo’n versterkte 
samenwerking begon. 

• • • 
Het zou een goed signaal zijn dat Nederland heeft begrepen dat de tij-

den zijn veranderd. Dat het hoog tijd is om meer te investeren in een revita-
lisering van de Benelux. Dat het hoog tijd is om Vlaanderen en de Vlamin-
gen eindelijk serieus te nemen.

Ja, het oorverdovende Nederlandse stilzwijgen dient te worden doorbro-
ken. 

Er is veel te winnen — zonder een Tiendaagse Veldtocht.

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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De	Vlaamse	regering	heeft	in	2006	de Strategienota Nederland uit-
gebracht. Hierin schrijft de Vlaamse minister Bourgeois: ‘Ik laat er geen 
twijfel over bestaan dat Nederland onze prioritaire partner blijft. De histo-
rische, taalkundige, geografische en economische banden tussen Vlaande-
ren en Nederland scheppen een gemeenschappelijk referentiekader waar-
binnen Vlamingen en Nederlanders hun samenwerking verder uitdiepen. 
Vlaanderen en Nederland kunnen aan een zeel trekken waar het om hun 
gemeenschappelijke belangen gaat in een steeds groter wordende en zich 
meer verdiepende Europese Unie.’ (p.7).

Vlaanderen kiest dus voor Nederland, omdat het daar belang bij heeft. 
De vraag is nu of Nederland ook belang heeft bij de samenwerking met 
Vlaanderen. Deze vraag zal worden beschouwd vanuit geopolitiek oog-
punt.

Nederland doet zich zwaar 
tekort met eng nationale 
opstelling

Nederlandse politici kiezen vooralsnog niet voor intensieve 
samenwerking met Vlaanderen. Er wordt geredeneerd 
vanuit ouderwetse vooronderstellingen, zoals dat onze 
nationale staat er voor de eeuwigheid is en dat wij door het 
recht onze doelstellingen in Europa kunnen verwezenlijken. 
Binnen de vergrote Europese Unie is machtsvorming 
onontbeerlijk. Daarom moeten wij op alle terreinen de 
samenwerking met onze zuiderburen versterken. Bovendien 
past deze uitstekend in het Europa waar de regio’s de oude 
nationale grenzen overstijgen.

door Andries Postma

Oud-senator voor het CDA. 
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In de zestiende eeuw maakten Vlaanderen en Nederland deel uit van 
hetzelfde staatkundige verband, de Zeventien Verenigde Nederlanden. 
Het grondgebied van deze confederatie strekte zich grosso modo uit over 
de huidige Benelux en het huidige Noord-Frankrijk. De administratieve 
hoofdstad was Brussel. Waarom kwam dit staatkundige verband tot stand? 
Omdat de aangesloten gewesten daar belang bij hadden en niet omdat ze 
elkaar zo aardig vonden.

In de zestiende en zeventiende eeuw is dit verband uit elkaar gerukt. In 
het noorden ontstond de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, het 
zuiden bleef aanvankelijk onder Spaans bewind. Het zuidelijkste stuk werd 
door Frankrijk geannexeerd toen onze stadhouder in 1677 het onderspit 
moest delven tegen de Franse koning Lodewijk xiv in de slag bij Kassel.

Ik wijs er met nadruk op dat de versplintering niet voortkwam uit de 
wens van de bevolking; zij was uitsluitend het gevolg van de gewapende 

politiek van de grote mogend-
heden.

In 181� werd de oude situatie 
deels hersteld door de stichting van 
het Verenigd Koninkrijk, op initia-
tief van de grote mogendheden. In 
18�0 mislukte deze constructie door 
toedoen van Frankrijk. De conclusie 

die op dit punt dus kan worden getrokken, is dat de huidige versnippering 
geen interne oorzaken kent, maar slechts externe.

De huidige houding van Nederland wordt ingegeven door de premisse 
dat de huidige grenzen van Nederland voor de eeuwigheid vaststaan. Dit 
is een miskenning van de werkelijkheid. Een blik op de kaart van Europa 
laat zien dat de grenzen tussen de staten aan aanmerkelijke veranderingen 
onderhevig zijn. Er is geen reden om aan te nemen dat Nederland daaraan 
zal ontsnappen.

De tweede premisse is, dat Nederland nog steeds redeneert in termen 
van nationale staten. In het kader van de Europese integratie is dat een ver-
ouderd standpunt. Naast de nationale staten komen er nieuwe staatkun-
dige eenheden, die op bepaalde terreinen bevoegdheden uitoefenen als 
waren zij soevereine staten.

De derde premissie is dat binnen het verenigde Europa het recht zal ze-
gevieren en dat het daarom niet noodzakelijk is om te streven naar macht. 
Dit is een miskenning van de eigen aard van de politiek, die uit haar natuur 
naar macht streeft.

De Nederlandse politiek die op deze premissen is gebaseerd, lijdt tot 
verwaarlozing van de belangen van de Nederlandse bevolking.

Redeneren in termen 
van nationale staten is 
in Europa een verouderd 
standpunt

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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De	Groot-	of	Heel-Nederlandse	gedachte

Bekende termen waar het de samenwerking betreft, zijn de Groot- en Heel-
Nederlandse gedachte. Aanhangers van de Groot-Nederlandse gedachte 
streven ernaar alle Nederlandstaligen te verenigen in één staatkundig ver-
band. Aanhangers van de Heel-Nederlandse gedachte streven ernaar om de 
oorspronkelijke gebieden weer in één staatkundig verband te verenigen.

Groot-Nederlanders zijn er sporadisch in de Nederlandse politiek ge-
weest. Abraham Kuyper is als zodanig te beschouwen. Tijdens zijn reis naar 
de Verenigde Staten in 1898 maakte hij propaganda voor het Algemeen 
Nederlands Verbond, dat aanhanger was van deze gedachte. Een tweede 
persoon uit christendemocratische kring is dr. F.C. Gerretson, senator voor 
de CHU, beter bekend als de dichter Geerten Gossaert.

Aanhangers van de Heel-Nederlandse gedachte zijn er veel in Neder-
land. De Benelux is immers te beschouwen als een gedeeltelijke realisering 
van de Heel-Nederlandse gedachte.

We moeten ons als Nederlanders nu twee vragen stellen:
1. Wat is onze politieke doelstelling voor de komende eeuw? 
2. Wat is de huidige maatschappelijke trend?
Het antwoord op de eerste vraag kan — naar mijn oordeel — slechts zijn 

dat Nederland ook over honderd jaar nog wil meedoen. In het zich uitbrei-
dende Europa kan dat slechts betekenen dat wij onze positie veilig stellen 
door getal en massa, in welke juridische vorm dan ook. Dit betekent dan 
ook, dat in een dergelijke politiek niet de negatieve reactie van de staats-
secretaris Timmermans past op het streven van de Duitse deelstaat Noord-
rijnland-Westfalen (18 miljoen inwoners) om toe te treden tot de Benelux. 
Deze reactie gaat uit van verouderde premissen en is nadelig voor de Ne-
derlandse bevolking.

De huidige maatschappelijke trend is fundamenteel tegenovergesteld 
aan die van de afgelopen vierhonderd jaar. Die oude trend kenmerkte zich 
door nationale staten, die de Lage Landen uiteen scheurden. De huidige 
trend is die van de Europese integratie, waarbij de nationale staten aan be-
lang inboeten en de grenzen verdwijnen. Gebieden die van elkaar geschei-
den waren, terwijl zij voorbestemd waren om samen te werken, groeien 
weer naar elkaar toe. Het recentste voorbeeld daarvan is de Eurometropool 
Kortrijk, Doornik, Rijsel (Lille). De grens tussen België en Frankrijk is hier 
verdwenen en de samenhang van vierhonderd jaar geleden is daarmee her-
steld.

Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat deze tendens volledig in over-
eenstemming is met de idee van het Verenigde Europa.

De vraag die nu moet worden gesteld, is of de samenwerking van Ne-

Andries	Postma	 	

Nederland doet zich zwaar tekort met eng nationale opstelling
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derland en Vlaanderen in de geschetste ontwikkelingen past. Die vraag 
moet met een volmondig ja beantwoord worden. In de eerste plaats levert 
de samenwerking meer massa op: nu 22,6 miljoen mensen in plaats van 
16,� en 6,1 miljoen, en daarmee meer invloed in Europa. In de tweede plaats 
impliceert dit dat ook Brussel binnen de samenwerking valt. Dat is niet 
mis, want Brussel is de hoofdstad van Europa. In de derde plaats verdwijnt 
de grens tussen Nederland en Europa en dat is precies wat de Europese in-
tegratie beoogt. Voorstanders van de Europese gedachte die zich tegen de 
Vlaams-Nederlandse samenwerking keren, zijn tegenstrijdig bezig. Wie 
voorstander is van Europa, kan niet anders dan voorstander zijn van de sa-
menwerking Nederland-Vlaanderen.

De samenwerking realiseert zowel de Groot-Nederlandse als de Heel-
Nederlandse gedachte. De Groot-Nederlandse gedachte is trouwens al ge-
deeltelijk gerealiseerd door de Nederlandse Taalunie.

Betekent nu dat deze samenwerking exclusief is, dat wil zeggen dat 
ze samenwerking met andere delen van de Lage Landen uitsluit? Het 
antwoord daarop is negatief. De samenwerking is niet exclusief maar sui 
generis. Zij is sui generis vanwege twee omstandigheden: er is de gemeen-
schappelijke taal en Nederland en Vlaanderen grenzen aan elkaar. De sa-
menwerking is daarom ruimer en intensiever. Dit betekent echter niet dat 
er geen samenwerking zal zijn met Wallonië, Luxemburg of Frans-Vlaan-
deren. De Nederlands-Vlaamse samenwerking en de Benelux gaan heel 
goed samen.

Succesfactoren

In het bovenstaande is betoogd dat er objectieve factoren zijn die leiden 
tot het herstel van de Zeventien Verenigde Nederlanden in een aangepaste, 

moderne vorm. Voorts is betoogd 
dat de Nederlands-Vlaamse samen-
werking daarin uitstekend past. 
Het hangt nu van ons af of wij deze 
kansen zien en willen grijpen. Met 
name van de Nederlanders hangt 
veel af. Door hun kortzichtigheid 
dreigen zij ook nu weer de slippen 
van de mantel van de geschiedenis 
te missen. In 192� werd deze hou-

ding al beeldend beschreven door Geerten Gossaert in zijn Inleiding bij het 
boek van Henriëtte Kuyper, dochter van Abraham, In het land van Guido 
Gezelle. Hij schrijft het volgende: ‘Vlaanderen is inderdaad niet zo gemak-

Er zijn objectieve factoren 
die leiden tot het herstel 
van de Zeventien Verenigde 
Nederlanden in een 
aangepaste, moderne vorm

Grensoverschrijdende	Samenwerking



12�

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

kelijk te begrijpen. Maar wellicht door niemand moeilijker dan door een 
Hollander met zijn ingekankerde intellectualistische arrogantie. Wat hem 
vooral in den weg staat is de historische geringschatting, die de zonen van 
het “vrije” Noorden altoos hebben gekoesterd voor een gewest, dat door 
hen, en niet ten onrechte als alieni juris (zonder handelingsbevoegdheid) 
werd veracht. Typisch wordt deze houding geschilderd in een omstreeks 
denzelfden tijd verschenen werkje van Dr. Colenbrander, De Belgische 
omwenteling, waarin de schrijver verhaalt, welk een “hoogen toon” hij en 
zijne vrienden, als bezoeker van een Gentsch Congres, vanaf zijn Leidsche 
studententafel placht te voeren, ook over onderwerpen, waarvan hij zeer 
weinig wist. Die “hooge toon” van Hollandsche zijde was destijds gebrui-
kelijk; hij heeft ontzaglijk veel kwaad gedaan.

De samenwerking Nederland-Vlaanderen zal slechts slagen als die hoge 
toon voorgoed tot het verleden behoort.

Andries	Postma	 	

Nederland doet zich zwaar tekort met eng nationale opstelling
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In hotel De Keyser in Antwerpen peilden we 
bij de Vlaming Wilfried Vandaele, algemeen 
secretaris van het Cultureel Verdrag Vlaan-
deren-Nederland,1 en Paul Beugels, voorzit-
ter van het Comité Buitenlands Cultureel 
Beleid,2 de stand van zaken over de samen-
werking tussen Vlaanderen en Nederland 
op cultureel en ander terrein. Een overzicht 
van gemiste mogelijkheden, frustraties 
maar ook van de benutting van kansen voor 
nieuwe samenwerking in de toekomst.

Tegen welke vooroordelen lopen jullie het 
meest aan bij jullie werk?

vandaele Dat zijn de bekende clichés 
die al zeer lange tijd bestaan. De Nederlan-
ders zijn assertiever en commerciëler inge-
steld, hoor je dan. Dat beeld leeft hier ook in 
ambtelijke kring in de trant van: ‘Pas maar 
op, er zal wel een verborgen agenda zijn bij 
“die Hollanders”, ze rollen ons waar we bij-
staan’. Omgekeerd zijn de vooroordelen van 

Nederlandse zijde dat Vlamingen, meestal 
als Belgen aangeduid, meer slag hebben van 
improviseren, dat wij nogal eens ‘een stelle-
tje ongeregeld’ zijn, waar het moeilijk af-
spraken mee maken is. In clichés zit natuur-
lijk wel iets van waarheid, maar toch worden 
ze vaak te gemakkelijk gebruikt of zijn ze 
zelfs misleidend. Er zijn ook voorbeelden 
waar de rolverdeling tussen Vlamingen en 
Nederlanders echt anders ligt. 

beugels Er zijn inderdaad van beide 
kanten vooroordelen. De Vlaamse regering 
heeft een jaar geleden een imago-onder-
zoek laten uitvoeren over het beeld dat in 
Nederland over Vlaanderen bestaat.� Daarin 
worden die vooroordelen bevestigd. Maar 
wat hieruit allereerst weer eens bleek was 
dat Nederlanders geen enkele kennis van 
Vlaanderen hebben, laat staan van de com-
plexe Belgische verhoudingen. Wij Neder-
landers vinden de Vlamingen vooral gezel-
lige mensen, roemen hun gastvrijheid, en 
we drinken daar graag een pintje. Maar het 

‘Besef van gemeenschappelijke 
cultuur met Vlaanderen ontbreekt 
bij Nederlanders’ 

In gesprek met Wilfried Vandaele en 
Paul Beugels

Redacteur CDV en redactie-secretaris CDV. 

door Paul van Velthoven & Jan Prij
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besef dat we een gemeenschappelijke taal, 
cultuur en geschiedenis met elkaar delen, 
en van daaruit ook eventueel iets samen te 
verdedigen hebben, is in Nederland vrijwel 
afwezig. Dat vind ik best schokkend. Men 
verdraagt elkaar vanuit de vooroordelen en 
men bevestigt elkaar vooral daarin. We trek-
ken niet gezamenlijk op, maar zijn vooral 
concurrenten van elkaar. Zie de strijd tussen 
de havens van Antwerpen en Rotterdam, of 
de geschillen rond het gebruik van gemeen-
schappelijke wateren. Op het moment dat 
de Schelde moet worden uitgediept conform 
gemaakte verdragsafspraken, beginnen 
de boeren aan de Nederlandse kant van de 
grens te schreeuwen ‘blijf van mijn land af ’ 
en gebeurt er niets. Maar het is wel overeen-
gekomen tussen beide regeringen. Vooral 
Nederland trekt zich bijzonder weinig van 
afspraken aan. Dat zie je bijvoorbeeld ook in 
het dossier van de IJzeren Rijn, waar Neder-
land zich op een schaamteloze manier rich-
ting Vlaanderen gedraagt, en zich letterlijk 
niet gebonden acht aan overeenkomsten die 
zijn gesloten. 

vandaele De voorbeelden die je aanhaalt 
komen uit de economische sfeer. Daar is het 
concurrentieprincipe dominant. Om het 
leed wat te verzachten rond die niet soepel 
lopende waterverdragen en de IJzeren Rijn 
worden er juist op cultureel terrein allerlei 
samenwerkingsverbanden opgezet. Wel is 
er overigens in Vlaanderen vanuit zijn eigen 
geschiedenis van ontworsteling aan de dicta-
ten van de francofone elite altijd meer sprake 
van een gezamenlijk cultureel besef geweest 
dan in Nederland. Daar is het inderdaad 
nogal minimalistisch ingekleurd, hoewel dat 
gedeelde besef ook hier in Vlaanderen is af-
genomen. Vanuit de Vlaamse Beweging keek 
men op naar de bondgenoot in het Noorden. 
Men zocht daar steun voor de taalstrijd, maar 
die is er nooit gekomen. Er kwam wel vanaf 
18�9 een kleine groep intellectuelen naar de 

Nederlandse taal- en letterkundige congres-
sen, maar het officiële Nederland wilde zich 
daar het liefst zo ver mogelijk van af houden 
en zich niet mengen in de interne Belgische 
aangelegenheden. En die houding is tot op 
de dag vandaag in zekere mate blijven be-
staan. Toch geloof ik dat sinds Vlaanderen in 
de jaren negentig de bevoegdheid heeft om 
zelf verdragen te sluiten, van een kentering 
sprake is. Ook in Nederland begint langza-
merhand het besef door te sijpelen dat Vlaan-
deren op tal van gebieden autonoom is en dat 
er dientengevolge ook veel mogelijkheden 
tot samenwerking zijn. Op cultureel terrein 
bestaat die autonomie zelfs al vanaf 1970. Er 
zijn ook tal van hedendaagse goede voorbeel-
den van samenwerking, bijvoorbeeld in het 
hoger onderwijs. 

Waar ligt het aan dat dit gemeenschappe-
lijke belang zo slecht wordt onderkend? 

Wilfried Vandaele

‘Besef van gemeenschappelijke cultuur met Vlaanderen ontbreekt bij Nederlanders’ 
In gesprek met Paul Beugels & Wilfried Vandaele
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vandaele De Fransen verdedigen op 
offensieve wijze hun cultuur. We spreken bij 
hen niet voor niks van cultuurimperialisme. 
Die reflex bestaat helemaal niet in het Ne-
derlandse taalgebied. 

beugels Eén van de dieper liggende 
oorzaken is dat er in Nederland een volstrekt 
gebrek is aan cultureel besef. Zo maken we 
ons over onze taal niet druk. We beschikken 
weliswaar over de Nederlandse Taalunie, een 
uniek instrument voor taalkundige samen-
werking tussen onze beide landen, maar 
het is een kwestie van toeval geweest dat een 
dergelijk instrument tot stand is gekomen. 
Een groot ijveraar voor die samenwerking 
als destijds Johan Fleerackers trof, bij het 
Nederlandse ministerie van onderwijs een 
ambtenaar met een willig oor daarvoor 
aan. Zo kon de Taalunie ontstaan. Maar in 
Nederland wordt ze niet als een pronkstuk 
van gemeenschappelijkheid beschouwd. 

De Taalunie heeft enkele jaren geleden bij-
voorbeeld een zeer goed uitgewerkt rapport 
uitgebracht over het Nederlandse taalbeleid 
in Europa.� Daar werden de mogelijkheden 
voor het Nederlands in Europees verband 
nagegaan. Maar de politiek heeft met dat 
rapport helemaal niks gedaan. Erger nog, je 
zag juist dat Europarlementariërs als Max 
van den Berg van de PvdA en Joost Lagendijk 
van GroenLinks hebben gepoogd het Neder-
lands als werktaal in het parlement terzijde 
te schuiven. Terwijl de taalverscheidenheid 
nu juist één van de grondslagen is van de 
Europese Unie! 

vandaele Je ziet ook hoe verschillend 
in het hoger onderwijs het Engels wordt 
ingezet om buitenlandse studenten en do-
centen aan te trekken. Om eigen studenten 
internationaal te oriënteren, gaan de Neder-
landse universiteiten het Engels steeds meer 
als voertaal gebruiken. Op masterniveau 
worden tot honderd procent de cursus-
sen in het Engels gegeven. In Vlaanderen 
gaat die evolutie veel minder hard en zijn 
er wettelijke bepalingen die de positie van 
het Nederlands in het hoger onderwijs ver-
ankeren. We vinden dat het Nederlands als 
wetenschapstaal een belangrijke functie 
moet houden. Maar Nederland zet dat voor-
behoud in de praktijk overboord, vooral ook 
ingegeven door een mercantiel motief. Het 
Engels wordt te pas en te onpas gebruikt. 
In Vlaanderen heeft men in de vorige eeuw 
aan den lijve ondervonden dat er ook sociale 
gevolgen zijn als je moedertaal degradeert 
tot huis-, tuin- enkeukentaal. 

beugels Nederland wil zoals gewoonlijk 
het beste jongetje van de klas in Europa zijn. 
Hier wreekt zich bovendien dat in Neder-
land het gebruik van het Nederlands niet in 
de grondwet is vastgelegd. De Kamerleden 
Eimert van Middelkoop en Alis Koekkoek 
hebben dat in de jaren negentig geprobeerd, 
maar dat is mislukt. Nu staat overigens een 

Paul Beugels

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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dergelijk voornemen in het regeerakkoord. 
Dat is nog nooit eerder gebeurd. 

vandaele We mogen inderdaad consta-
teren dat de laatste tijd de gevoeligheid voor 
dit soort kwesties ook in Nederland aan het 
toenemen is. Er begint hier en daar toch een 
belletje te rinkelen. In het bewaken van ‘een-
heid in verscheidenheid’ ligt voor ons dan 
ook een belangrijke taak.

Incidentenpolitiek

Hoe staat het met de pogingen om Neder-
land en Vlaanderen in cultureel opzicht 
naar buiten toe gezamenlijk te promoten?

beugels Er was een mooie Stichting van 
Vertalingen voor Nederlands en Vlaams 
literair werk in Amsterdam, maar die is in de 
jaren negentig uit elkaar gevallen. Er is niks 
voor in de plaats gekomen. Men trekt weer 
gescheiden op. De Buchmesse in Frankfurt, 
waar de literatuur van de Lage Landen een 
Schwerpunkt was, is het laatste voorbeeld 
geweest van gezamenlijk optreden. In feite 
is er vooral sprake van incidentenpolitiek. 
Je merkt dat Nederland op Europees niveau 
inzake het verbreiden van de gemeenschap-
pelijke taal en cultuur geen ambitie heeft. 
Op bilateraal niveau is er veel samenwerking 
(zie de Taalunie, het Cultureel Verdrag, sa-
menwerking op universitair niveau en hoger 
voortgezet onderwijs), maar naar buiten 
toe, in Europees verband, niet. Vlaanderen 
gaat zelfstandiger opereren, dat zie je ook in 
de wijze waarop Vlaanderen samen optrekt 
met regio’s in Europa als Catalonië, Wales, 
Beieren en Schotland, die een vergelijkbaar 
sterk cultureel besef hebben. Bij Nederland 
is die ambitie om op Europees niveau met 
Vlaanderen samen te gaan er sowieso niet 
en dat is erg jammer, juist gegeven de mooie 
resultaten op bilateraal niveau. 

vandaele Van overheidswege wordt de 

samenwerking Vlaanderen-Nederland niet 
als zodanig gehonoreerd. Sterker nog, er 
zijn voorbeelden van dossiers waar de Raad 
voor Cultuur het feit dat een bepaald initia-
tief afwisselend in Nederland en Vlaanderen 
plaats had, veeleer als een nadeel dan als een 
voordeel beschouwde. Dat samenwerking 
als zodanig positief te waarderen valt, los 
van het gegeven dat ook aan kwaliteitseisen 
moet worden voldaan, zit niet bepaald in de 
ambtelijke echelons ingebakken. Maar aan 
die samenwerkingsverbanden moet juist op 
basis van afspraken in het cultuurverdrag 
actief gewerkt worden. 

beugels Daarbij komen nog de verschil-
len in financiering van gezamenlijke pro-
jecten. Deze is in Nederland sectorgewijs 
opgezet in aparte fondsen op afstand van de 
overheid. In Vlaanderen wordt de financie-
ring vanuit een centraal overheidspunt gere-
geld. Als men al een gemeenschappelijk idee 
heeft, wordt de uitvoering daarvan dus hier-
door bemoeilijkt. Vandaar dat wij als Comité 
Buitenlands Cultureel Beleid in ons mani-
fest Buren als culturele bondgenoten (2007) 
pleiten voor een Fonds voor Taal en Cultuur 
van de Lage Landen in de Europese Unie. 

Wanneer de samenwerking tussen Neder-
land en Vlaanderen zo moeizaam verloopt 
kun je je afvragen of de veronderstelde 
gemeenschappelijkheid wel zo groot is. 
De taalverwantschap bindt blijkbaar 
toch te weinig. Waarom zouden we ons er 
dan toch druk over moeten maken? 

vandaele Niet alleen de gemeenschap-
pelijke taal, maar ook de geschiedenis en 
gedeeld cultuurgoed zijn een goede redenen 
voor gezamenlijk optreden. Maar dat is in-
derdaad vaak niet zo, omdat hier verschillen 
tussen een Nederlandse en Vlaamse oriën-
tatie aan het licht treden. Vanuit de under-
dogpositie heeft Vlaanderen altijd sterker 

‘Besef van gemeenschappelijke cultuur met Vlaanderen ontbreekt bij Nederlanders’ 
In gesprek met Paul Beugels & Wilfried Vandaele
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gehecht aan het belang van eigen taal en 
cultuur. In het Verdrag van de Europese Unie 
is er dan ook niet voor niets een cultuur-
paragraaf opgenomen die bepaalt dat de 
economische spelregels niet van toepassing 
zijn en allerlei wettelijke regels en bescher-
mingsconstructies zijn toegestaan. De hou-
ding van Nederland was tot voor kort vooral 
dat je ook culturele goederen zoals boeken, 
tv-producties en films best aan het vrije spel 
van de marktkrachten kan overlaten. Maar 
dat is volgens mij een fundamentele misre-
kening. Door onze beperkte schaalgrootte 
als Nederlands taalgebied kunnen we nooit 
concurreren met de grote taal- en cultuurge-
bieden, hoe goed de kwaliteit van onze pro-
ducten ook is. Een taalgebied als het Franse, 
op audiovisueel gebied vele malen sterker 
dan het onze, houdt op Europees niveau wel 
het been stijf en blijft pleiten voor bescher-
mende en stimulerende maatregelen ten 
gunste van zijn eigen cultuur. 

beugels In Nederland is onvoldoende 
besef van het belang van taal en cultuur 
voor zoiets als natievorming. Sterker nog, 
het natiebesef is lange tijd volstrekt afwezig 
geweest en wordt veelal ten onrechte geas-
socieerd met eng nationalisme. Juist het 
Europa van nu is een voorbeeld van samen-
werking tussen natiestaten op grond van 
het besef van die verscheidenheid in taal en 
cultuur. Het massale nee van de Nederlandse 
kiezers tegen de Europese grondwet is wel-
licht mede te verklaren doordat Europa werd 
gezien als een bedreigend project, waarin die 
eigenheid juist werd prijsgegeven aan een 
grootste gemene deler, waarin men zich niet 
meer herkende. De Europese uitdaging blijft 
om vormen van broodnodige samenwerking 
te zoeken, zonder al te veel te willen unifor-
meren. Europa bestaat niet primair uit bu-
reaucratieën of economische markten, maar 
uit gemeenschappen van burgers met eigen 
taal, cultuur en geschiedenis, en juist die zijn 

essentieel om het Europese integratieproces 
een krachtig draagvlak te kunnen bieden. 

vandaele We kunnen het belang van ei-
gen taal en een gemeenschappelijke cultuur 
vanuit het perspectief van ‘grote kringen’ als 
de naties bekijken. Wellicht is het instruc-
tiever dat vanuit het niveau van de wijken, 
steden en de gemeenschappen, kortom de 
kleinere kringen te doen. Zonder een gekoes-
terde gemeenschappelijke taal en cultuur 
— zeg maar saamhorigheidsgevoel — kunnen 
groepen mensen niet goed met elkaar samen-
leven. Juist de miskenning van het belang van 
identiteit en gedeelde waarden en normen 
heeft tot integratieproblemen geleid. Het is 
niet voor niets dat nu zelfs in Nederland het 
belang van eigen taal, identiteit en cultuur 
weer wordt erkend. Alleen vanuit een derge-
lijke verworteling in een bepaalde taal en cul-
tuur is een open blik naar de wereld mogelijk 
en kunnen zich sterke meervoudige identitei-
ten ontwikkelen. Dat Vlaanderen autonomie 
nastreeft of samenwerking met Nederland, 
betekent niet dat het zich wil afzetten tegen 
Wallonië, de Franstaligen of Europa. Juist 
niet. Elke cultuur en elke samenleving zijn 
fundamenteel gelijkwaardig en verdienen 
respect. Vanuit die houding kunnen we el-
kaar leren kennen en de rijkdom van het Eu-
ropese palet leren waarderen.

Strategie

Gegeven de wrijfpunten en cultuurverschil-
len tussen Noord en Zuid is de vraag welke 
strategie succesvol is voor de toekomst?

beugels We zouden ons allereerst veel 
bewuster moeten zijn dat Vlaanderen en Ne-
derland een tamelijk grote taalgemeenschap 
vormen binnen Europa, we zijn in omvang 
de zevende taal. De ambitie om in de Euro-
pese Unie als taal- en cultuurgemeenschap 
bondgenoten te vormen ontbreekt, terwijl 

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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 Noten

1 Het Cultureel verdrag Vlaanderen-Neder-
land (CVN) werd in 199� ondertekend door 
de Nederlandse en Vlaamse regering om de 
samenwerking te stimuleren op het gebied 
van cultuur, media, onderwijs wetenschap en 
welzijn. 

2 Het Comité Cultureel Buitenlands Beleid is een 
Nederlands-Vlaamse denktank die sinds 1990 
(ongevraagde) adviezen geeft aan de Neder-

landse en Vlaamse regering, studie en onder-
zoek verricht en symposia belegt

� Een samenvatting van het imago-onderzoek 
‘Vlaanderen in de ogen van Nederlanders’ 
verscheen in de CVN-Nieuwsbrief 2007, nr. 2, p. 
� e.v. Deze nieuwsbrief is eveneens af te halen 
van de site van het Cultureel verdrag Vlaande-
ren-Nederland www.cvn.be onder publicaties. 

� R. Smeets, Naar een samenhangend taalbeleid 
voor het Nederlands vanuit Europees perspectief. 
Uitgave Nederlandse Taalunie. Den Haag, 2002.

de Unie nieuwe uitdagingen en kansen 
biedt. In het Verdrag van Maastricht is door 
toedoen van het Comité Cultureel Buiten-
lands Beleid een cultuurparagraaf opge-
nomen waarvan Nederland en Vlaanderen 
samen geen gebruik maken, in bijvoorbeeld 
het Europees programma Cultuur 2007-201�. 
We hebben op basis van dat verdrag ver-
schillende wettelijke instrumenten in han-
den om de Nederlands-Vlaamse cultuur in 
Europa te verspreiden. Dat moet geen dode 
letter blijven. 

vandaele We moeten het belang van 
gemeenschappelijke cultuur en geschiede-
nis van de Lage Landen niet onderschatten. 
Voor de Amerikanen bijvoorbeeld zijn we 
toch echt één pot nat en in bepaalde opzich-
ten hebben ze daar dus ook gelijk in! In de 
zestiende eeuw bijvoorbeeld vormden we als 
Lage landen een eenheid. Dat zag je aan de 
schilderkunst uit die tijd. De grote massa zal 
waarschijnlijk niet warm lopen voor groot-
scheepse samenwerking, hoe graag we dat 
ook zouden willen. Maar dat is misschien 
ook niet nodig. Je moet bij samenwerking 
denken aan uiteenlopende doelgroepen. 
Soms zijn ze heel beperkt (bijvoorbeeld als 
het gaat om samenwerking tussen weten-
schappers), soms zeer groot (bijvoorbeeld 
de samenwerking op tv-gebied). In feite 
is samenwerking altijd nuttig op allerlei 
deelgebieden. Specialisten kunnen steeds 
weer van elkaar leren, op alle mogelijke ter-

reinen. Nederland kijkt op naar het Vlaamse 
systeem van kinderopvang. Aan Vlaamse 
kant heeft men jarenlang opgekeken naar 
de Nederlandse beleidsplanning inzake de 
ruimtelijke ordening. Dit soort vormen van 
samenwerking proberen wij als Commissie 
ook te stimuleren. We verwachten daarnaast 
ook iets van de politici. Allereerst meer be-
trokkenheid. Elke politieke partij in Neder-
land had vroeger zijn Vlaanderenspecialist. 
Dat is nu weg. Ook van Vlaamse kant trou-
wens. Gebruik de instrumenten die beschik-
baar zijn om de samenwerking te vergroten. 
De keren dat ons als Commissie Cultureel 
Verdrag om advies is gevraagd door regerin-
gen, zijn op de vingers van één hand te tel-
len. Nochtans zijn wij door hen in het leven 
geroepen om te adviseren. Dat doen we dan 
ook, maar doorgaans ongevraagd. 

beugels Het Vlaanderendossier lijkt in 
Nederland soms een zaak van verdwaasde 
eenlingen. Taal en cultuur zijn totaal geen 
issue, terwijl het belang ervan, zou je zeg-
gen, toch steeds evidenter wordt. Ons Co-
mité heeft in zijn manifest tien speerpunten 
aangereikt om een cultureel bondgenoot-
schap in de Europese Unie inhoud en vorm 
te geven. Nederland en Vlaanderen zouden 
met een dergelijke coalitie tevens een eerste 
concrete uitwerking kunnen geven aan de 
Strategienota Nederland van de Vlaamse 
regering, waarover de Nederlandse regering 
tot nu toe heeft gezwegen. Ten onrechte. 

‘Besef van gemeenschappelijke cultuur met Vlaanderen ontbreekt bij Nederlanders’ 
In gesprek met Paul Beugels & Wilfried Vandaele
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Wat	is	er	toch	aan	de	hand	met	die taal van ons? Is het Nederlands 
eigenlijk nog wel een standaardtaal voor Nederland en Vlaanderen? Die 
vragen kan men zich terecht stellen als men afgaat op de ondertiteling van 
televisieseries. In Vlaanderen vindt men het nodig om Nederlandse tele-
visieseries als Van Speijk te ondertitelen, net zoals men het in Nederland 
billijk acht een Vlaamse serie als Flikken te ondertitelen. Is het Nederlands 
dan dermate uit elkaar gegroeid dat taalgebruikers uit Noord en Zuid el-
kaar zelfs niet meer verstaan? 

De vraag is pertinent, omdat we nog steeds uitgaan van de onbevraagde 
consensus dat Nederland en Vlaanderen dezelfde standaardtaal delen. En 
dat is zeker ook officieel het geval. Vlaanderen heeft in 197�, in een vlaag 
van zeldzame vooruitziendheid, het Nederlands — en niet het Vlaams! 
— tot officiële taal gedecreteerd van de Vlaamse Gemeenschap. Nederland 

Groeit het Nederlands in Noord 
en Zuid uit elkaar? 

De ondertiteling van het gesproken woord uit Nederland 
op de Vlaamse televisie neemt hand over hand toe. 
Omgekeerd gebeurt hetzelfde met Vlaamse programma’s 
op de Nederlandse zenders. De spreektaal in het Zuiden die 
in een lang vol gehouden proces door het taalgebruik op 
radio en televisie werd geüniformeerd, gaat steeds verder af 
wijken van die in het Noorden. Een te grote tolerantie kan 
de gemeenschappelijke standaardtaal aantasten. Maar het 
geschreven Nederlands kent meer samenhang, vooral sinds 
de varianten in spelling verdwenen en men zich beroept op 
een gemeenschappelijke spraakkunst.

door Ludo Beheydt

Hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Université Catholique de Louvain en de 
Universiteit van Leiden.
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heeft wat langer gewacht. Het Nederlands is in Nederland sinds de zeven-
tiende eeuw zo’n vanzelfsprekend kenmerk van de natie, dat pas toen de 
positie ervan in het gedrang kwam, de Eerste Kamer het wetsvoorstel van 
staatssecretaris Kohnstamm heeft aangenomen, waardoor op 2 mei 199� de 
ongeschreven regel dat het Nederlands de taal van het bestuurlijke verkeer 
is, nu ook wettelijk geregeld is. Niets aan de hand dus. Of toch?

De	kloof

Niemand kan voorbijgaan aan twee opmerkelijke feiten: ten eerste zien we 
de kloof tussen de noordelijke en de zuidelijke variant van de standaard-
taal en ten tweede nemen we in beide een toenemende variatie waar. 

Die kloof tussen de standaardtaal in Vlaanderen en Nederland is niet 
nieuw. Alleen hebben we lange tijd geleefd met de geruststellende consen-
sus dat Vlaanderen en Nederland dezelfde standaardtaal hebben. Die con-
sensus werd nog versterkt doordat er vooral in Vlaanderen alles aan werd 
gedaan de Nederlandse standaardtaal zo goed mogelijk te benaderen. 
Vlaanderen had daar overigens alle belang bij. In de latente concurrentie-
strijd met het hooglijk gewaardeerde Frans kon het alleen tegen die grote 
cultuurtaal optornen als het beschikte over een volwaardige standaardtaal, 
en die was er enkel in Nederland. In Nederland fungeerde het Nederlands 
al eeuwen als een volkwaardige cultuurtaal, terwijl het Nederlands in 
Vlaanderen slechts in een diaspora van dialecten overleefde na de rabiate 
verfransing die er sinds de Franse Revolutie had plaatsgevonden. Toen 
Vlaanderen in het nieuwe België van de negentiende eeuw eindelijk het 
recht op zijn eigen taal verworven had, richtte het zich voor de normering 
van de standaardtaal onverkort naar het Noorden. Sinds de jaren vijftig van 
de twintigste eeuw zagen we overal in het onderwijs abn-acties ontstaan 
die zich tot doel stelden het Algemeen Beschaafd Nederlands te bevorde-
ren, zodat er uiteindelijk één Nederlandse standaardtaal zou ontstaan. 
Gedragen ook door een Groot-Nederlandse cultuurbewustzijn vond er een 
standaardiseringproces plaats dat echter nooit heeft geleid tot een uni-
forme standaardtaal. In 19�7 merkte de Nederlandse taalkundige dr. C.B. 
van Haeringen op dat de taalkloof tussen Noord en Zuid dieper snijdt dan 
die tussen de regiolecten of de dialecten. Hij stelde onomwonden vast dat 
er een breuklijn liep in de standaardtaal. Het loont de moeite hem te even 
te citeren: ‘In Turnhout begint iets dat we zouden kunnen bestempelen als 
Belgisch Beschaafd Nederlands, een Nederlands dat misschien zelfs min-
der gewestelijke residuen vertoont dan dat van Tilburg en in zoverre als be-
ter moet gelden, maar dat kennelijk uit een andere bron gevoed wordt. Er 
is geen continuïteit tussen de beschaafde omgangstaal benoorden en be-

Ludo	Beheydt

Groeit het Nederlands in Noord en Zuid uit elkaar?
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zuiden de grens’. Dat wat Van Haeringen verhullend metaforisch aanduidt 
als ‘gevoed uit een andere bron’, zouden we vandaag in sociolinguïstische 
termen ‘een andere taal’ noemen, en die ‘andere bron’ zouden we allicht 
‘een andere cultuur’ noemen. Het inzicht namelijk dat taal de ‘spiegel van 
een cultuur’ is en dat de taal de specifiekste uiting van de culturele identi-
teit is, heeft tot de opvatting geleid dat de taal in Nederland en Vlaanderen 
wezenlijk verschilt. Al draagt de standaardtaal in Noord en Zuid officieel 
dezelfde naam en al zijn woordenschat en grammatica in hoge mate de-
zelfde, toch zijn het duidelijk onderscheiden varianten. Dit heeft niet al-
leen te maken met al of niet gedeelde woordenschat of grammatica, maar 
vooral met een onderliggend cultuurverschil. Dit verschil vond ik treffend 
geïllustreerd in een boek van Derk-Jan Eppink, die als journalist jaren 
in Vlaanderen heeft gewerkt. Hij klaagt: ‘Als Nederlander in Vlaanderen 
sprak ik dezelfde taal maar vaak begreep ik iets niet. Niet elk woord had 
dezelfde betekenis of gevoelswaarde. Dat je dezelfde taal spreekt, betekent 
niet dat je eenzelfde manier van denken hebt.’ Wat daar in feite speelt is 
dat het Nederlands in Vlaanderen en Nederland op een eigen, cultuurbe-
paalde wijze functioneert. Daardoor creëert die taal, zelfs bij gelijkheid 
van woordenschat en grammatica, toch andere betekenissen.

Convergentie	en	divergentie

Daarnaast zijn er natuurlijk de objectief vaststelbare verschillen. Die ver-
schillen zijn het opvallendst in de uitspraak en de intonatie. In de schrijf-
taal zijn ze minder saillant. Als we de ontwikkeling van de standaardtaal in 

Nederland en Vlaanderen enigszins 
generaliserend willen samenvatten, 
kunnen we stellen dat Vlaanderen 
en Nederland in toenemende mate 
de formele schrijftaal delen, maar 
dat op het gebied van de informele 
gesproken taal een versnelde diver-
gentie valt waar te nemen.

De groeiende convergentie in 
de schrijftaal in Vlaanderen en 
Nederland is volgens mij vooral te 

danken aan de spellingwijziging van 199� onder auspiciën van de Neder-
landse Taalunie. Die heeft er namelijk voor gezorgd dat het Nederlands 
van Vlaanderen ten minste in de spelling niet meer van het Nederlands van 
Nederland te onderscheiden is. Voor 199� hadden Nederlandse en Vlaamse 
kranten een verschillende spelling. Nederlandse hanteerden de voorkeur-

Vlaanderen en Nederland delen 
in toenemende mate de formele 
schrijftaal, maar op het gebied 
van de informele gesproken 
taal valt een versnelde 
divergentie waar te nemen
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spelling, Vlaamse kranten spelden zogenaamd progressief: consequent vs. 
konsekwent, quiz vs. kwis, enz. Die orthografische gelijkschakeling zorgt 
er voor dat een Nederlandse krantentekst oppervlakkig niet meer van een 
Vlaamse te onderscheiden valt. Daarnaast heeft zich ook nog een gelijk-
schakeling in woordgebruik voltrokken, vooral doordat de Vlaamse schrijf-
taal zich heeft bevrijd van nogal wat gallicismen, maar ook doordat Vlaan-
deren meer en meer voor Nederlandse woorden kiest. Ik ga ervan uit dat 
deze convergentie nog zal toenemen, want wij maken voor de normering 
van onze schrijftaal gebruik van dezelfde codificaties: de Van Dale geldt in 
Noord en Zuid als de ultieme scheidsrechter voor woordgebruik, net zoals 
de Algemene Nederlandse Spraakkunst als norm fungeert voor de gramma-
tica en het Groene Boekje als officiële spellinggids.

Het ziet er trouwens niet naar uit dat er een aparte Vlaamse normering 
zal komen voor de geschreven taal, vooral ook niet omdat Vlaamse auteurs, 
zowel wetenschappelijke als literaire, grotendeels zijn aangewezen op 
Nederlandse uitgevers. Toch betekent dit niet dat Vlaamse teksten niet 
meer van Nederlandse te onderscheiden zouden zijn. Wie goed oplet, zal 
bijvoorbeeld behalve een afwijkend woordgebruik (bedrijfsvoorheffing, 
remgeld, kinesist, enz. in Vlaanderen vs. bonnefooi, soebatten, kinnesinne, 
pakkie-an, enz. in Nederland ) vooral ook een verschil in genus waarnemen. 
Nederland heeft zo langzamerhand nagenoeg een tweegenerasysteem (al-
leen nog de- en het-woorden) terwijl Vlaanderen nog duidelijk een driege-
nerasysteem hanteert (vrouwelijke, mannelijke en onzijdige woorden). Zo 
zal men in Nederlandse kranten over een commissie lezen dat ‘hij nog niet 
heeft vergaderd’, terwijl er dan in de Vlaamse krant zal staan dat ‘ze nog 
niet heeft vergaderd’. Woorden als broek, deur, kamer, tafel zijn in Vlaande-
ren nog duidelijk vrouwelijk, terwijl ze boven de grote rivieren mannelijk 
zijn. Die zijn echter details, globaal genomen is er convergentie.

Iets anders is de gesproken taal. Daar blijkt zich een toenemende di-
vergentie voor te doen. Zelf had ik al in 1991 een toenemende divergentie 
vastgesteld in de uitspraak van het Standaardnederlands in Vlaanderen 
en Nederland. En die is sindsdien alleen nog maar toegenomen. Als ge-
sproken Standaardnederlands geldt in Vlaanderen het Nederlands van de 
nieuwslezers van VRT en VTM, en dit verschilt nogal van die in het Noorden. 
Vooreerst is er natuurlijk het frappante intonatieverschil, maar daarnaast 
zijn er opvallende verschillen als de ‘zachte g’ in Vlaanderen, de stemheb-
bende v, z en g aan het begin van woorden als vaak, zaak of gaan die in Ne-
derland ondertussen f, s en ch geworden zijn en de ongediftongeerde ee, oo 
en eu die in Nederland tot eej, oow en euj zijn geëvolueerd, zoals in eejten, 
loowpen, leujk. Die verschillen zorgen voor reële verstaanbaarheidsproble-
men bij sommige Vlamingen. 

Ludo	Beheydt

Groeit het Nederlands in Noord en Zuid uit elkaar?
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Interne	variatie

Zeker als daar bovenop nog komen de recente verschuivingen in de klan-
ken, zoals we die kunnen vaststellen in het steeds populairder wordende 
Poldernederlands, een vanuit het Gooi uitdeinende stadsvariant. En hier-
mee kom ik bij een ander aspect van de kloof, namelijk de interne variatie 
in de varianten. De Nederlandse taalkundige Jan Stroop omschrijft deze 
nieuwe variatie als ‘een soort Nederlands dat gekenmerkt wordt door 
een opvallende afwaaikende autspraak. Het is een manier van praten die 
bovendien de aandacht trekt door zijn snelle opmars en door de sprekers 
ervan: jongere, goed opgeleide, ambitieuze, succesvolle vrouwen.’ Dit 
Poldernederlands is voor Vlaamse oren erg moeilijk. 

De interne variatie doet ondertussen echter ook haar werk in Vlaan-
deren. Daar heeft zich namelijk naast en tegen de gesanctioneerde stan-
daardvariant een variant ontwikkeld, die zowel in grammatica als in uit-
spraak en woordgebruik heel sterk afwijkt van de standaardvariant. Die 
variant is door Geert van Istendael al in 1989 gebrandmerkt als Verkave-
lingsvlaams. Hij sneert: ‘Het is de taal die gesproken wordt in de betere vil-
la’s op de verkavelde grond van onze verminkte dorpen. Het is de taal van 
de jongens en de meisjes die naar een deftige school gaan en andere kinde-
ren uitlachen omdat die zo onbeschaafd praten.’ Inmiddels lijkt dit soort 
‘Schoon Vlaams’ onder zijn odium uitgekomen: het is de geaccepteerde va-
riant van Vlaamse soaps als Thuis (VRT) en Familie (VTM) geworden en het is 
de informele praatvariant van heel wat praatprogramma’s op de televisie. 
De taalkundige kenmerken van deze variant zijn ondertussen genoegzaam 
bekend: het is een soort ABT — Algemeen Brabantse Tussentaal — die het 
hele taalkundige gamma van uitspraak tot zinsbouw tekent.

Opvallende kenmerken in de uitspraak zijn onder meer de weglating 
van de begin-h en de weglating van eind-t in kleine woordjes. Of, in de 
woorden van een Vlaamse minister van cultuur: ‘Da ga ier nie goe!’ Voorts is 
er de aparte woordenschat met Vlaamse woorden (verdiep, efkes, goesting, 
plezant,…), gallicismen (taske koffie, camionette, microgolf, corniche, gecris-
peerd, ziek vallen …), purismen (duimspijker, stortbad, droogzwierder,…) en 
foute voorzetsels (gevoelig aan, hij vergeet van te drinken, van zodra dat, 
er zat veel volk op de trein, …). Ten slotte zijn er nog een aantal zinsbouw-
kenmerken zoals dubbele negatie (nie lang nie meer) en gebruik van steun-
pronomina (ge ga gij moeten zien da ge…) die de variant wel heel substan-
daard doen klinken.

Met dat al is het Nederlands in een enigszins dubbelzinnige, indien al 
niet precaire situatie beland. De talige tweespalt Noord-Zuid wordt nog 
eens versterkt door de interne variatie binnen de varianten.

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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Evaluatie

Op zichzelf is het bestaan van een noordelijke en een zuidelijke variant van 
een standaardtaal niet uitzonderlijk. Ook in het Duits, het Frans, het Itali-
aans, enz. is er een opvallend verschil tussen de noordelijke en de zuidelij-
ke variant van de standaardtaal. Variatie is een normaal verschijnsel en op 
zichzelf ook niet bedreigend voor een taal. Het gevaar schuilt veel meer in 
al te grote tolerantie tegenover variatie. Als onderwijs en media de variatie 
gaan bevestigen door ze ook in de media en het onderwijs te sanctioneren, 
is de kans op een teloorgang van de standaardtaal niet denkbeeldig, zeker 
niet als we daarnaast de opmars van het Engels als onderwijs- en bedrijf-
staal goedschiks aanvaarden. Die kans wordt nog groter als we meedrijven 
op de waan van een benepen particularisme. In Vlaanderen is er bijvoor-

beeld een fanatiek Genootschap 
Vlaamse Taal actief dat de kloof wil 
gaan institutionaliseren. Het wil het 
Vlaams promoveren tot een aparte 
standaardtaal, compleet met een 
eigen spelling, woordenschat en 
grammatica (zie het ‘Vlaams Mani-
fest’ op www.vlaamsmanifest.info). 
Gelukkig is dit clubje marginaal. 
Gelukkig zeg ik, omdat hun taal-
politiek zo kortzichtig is. Dit soort 
particularisme, dat is ingegeven 
door zelfoverschatting, is tegen de 

achtergrond van de europeanisering een bij voorbaat verloren strijd. Als 
wij het Nederlands in de vloedgolf van de globalisering als standaardtaal 
overeind willen houden, zal de gezamenlijke inzet van 22 miljoen Neder-
landstaligen meer dan nodig zijn.

Voor mij is er maar één Nederlands. Voor mij is er ook maar één Neder-
landse literatuur. Eén literatuur die is geschreven in een algemeen toegan-
kelijke variant van het Nederlands. De herkomst van de schrijver is daarbij 
voor mij van geen belang. Vlaams of Nederlands, allochtoon of autochtoon, 
als hij of zij in een variant schrijft van de in de Nederlanden gebruikelijke 
cultuurtaal, reken ik haar of hem tot de Nederlandse literatuur. Ik heb geen 
behoefte aan een verkrampte, navelstaarderige gettocultuur, net zomin als 
ik behoefte heb aan een particularistische Vlaamse standaardtaal. 

Als wij het Nederlands in de 
vloedgolf van de globalisering 
als standaardtaal overeind 
willen houden, zal de 
gezamenlijke inzet van 22 
miljoen Nederlandstaligen 
meer dan nodig zijn

Ludo	Beheydt

Groeit het Nederlands in Noord en Zuid uit elkaar?
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De	Nederlandse	Taalunie is een unieke constructie. Zij is gebaseerd 
op een verdrag uit 1980 tussen Nederland en (de Nederlandstalige gemeen-
schap van) België om een gemeenschappelijk taal- en letterenbeleid te voe-
ren. Sinds 12 december 200� is het verdrag via een associatieovereenkomst 
nog uitgebreid met een derde partner, Suriname. 

De doelstelling van het Verdrag luidt als volgt:
‘De Taalunie heeft tot doel de integratie van Nederland en de Nederlandse 

gemeenschap in België op het gebied van de Nederlandse taal en letteren in de 
ruimste zin’ (artikel 2 Taalunieverdrag, 9 september 1980)

Het ging, met andere woorden, niet over samenwerking of afstemming 
van beleid, maar over een heuse ‘integratie’, wat volgens Van Dale bete-
kent: ‘het maken tot of opnemen in een geheel’. 

Het verdrag was in de eerste plaats van toepassing op drie domeinen, de 
Nederlandse taal, de Nederlandse letteren en de bevordering van de Neder-
landse taal en letteren in het buitenland. Vooral wat taal betreft werden de 
taken voor de Taalunie vrij concreet omschreven, namelijk spelling, termi-
nologie, woordenboeken en grammatica. Wat het onderwijs in het Neder-
lands en het letterenbeleid binnen het taalgebied betreft, wordt er volgens 
artikel � alleen samengewerkt ‘daar waar zij (de Verdragsluitende partijen) 

Taalunie kan divergentie 
niet keren

Kan men van de Taalunie verlangen dat zij sturend optreedt 
in de ontwikkelingen van het taalproces in Nederland 
en Vlaanderen? De discussies over de manier waarop de 
Taalunie opereert, weerspiegelen slechts de hybride manier 
waarop Noord en Zuid met de Nederlandse taal omgaan. 
De Taalunie blijft hierdoor een organisatie die op een 
pragmatische manier vorm geeft aan het beleid.

door Annick Schramme

Docent Universiteit Antwerpen, lid van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaande-
ren-Nederland. Zij is gespecialiseerd in de naoorlogse cultuurgeschiedenis en het 
buitenlands beleid van Vlaanderen. 



1�9

Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

dit nodig achten…’. Het beleid is dan een aanvulling op het onderwijs- of 
cultuurbeleid van Nederland en Vlaanderen afzonderlijk. 

Het begrip integratie verwees duidelijk naar integratie zoals ze in de 
Europese context werd gehanteerd en betekent in feite ‘eenmaking’. Deze 
straffe formulering in het Taalunieverdrag is er in de eerste plaats gekomen 
omwille van het geloof aan Vlaamse zijde in de eenheid van de Nederlandse 
taal en cultuur. Een groot deel van de naoorlogse generatie Vlaamse politici 
was immers doordrongen van deze Groot-Nederlandse gedachte. Vanuit dit 
geloof streefde zij naar een volwaardige ‘culturele integratie’ met Neder-
land. Dit streven was niet nieuw. Al in 19�6 werd een Belgisch-Nederlands 
cultureel akkoord gesloten en in 1962 bracht de Commissie die toezag op de 
uitvoering van dit verdrag, een advies uit met een pleidooi voor een verre-
gaande integratie tussen Vlaanderen en Nederland door de oprichting van 
een Hoge Raad voor de Nederlandse taal en cultuur.1 Dit klonk in de jaren 
zestig haast staatsgevaarlijk, aangezien er toen nog geen sprake was van een 
autonoom Vlaams cultuurbeleid. België was nog een unitaire staat. In die 
jaren ging het streven naar integratie met Nederland wel hand in hand met 
het autonomiestreven van de Vlamingen binnen België. 

Aan Nederlandse zijde werd dit geloof in een gemeenschappelijke taal 
en cultuur niet in dezelfde mate gedeeld. Zij vreesden tevens betrokken 

te worden in de Belgische binnen-
landse communautaire problema-
tiek. Uiteindelijk wisten de Vlaamse 
politici hun Nederlandse collega’s 
over de streep te halen. De totstand-
koming van de Vlaamse culturele 
autonomie in 1971 maakte weder-

zijdse afspraken op het vlak van de taal en letteren immers mogelijk en 
zinvol. In 1980 zag de Nederlandse Taalunie, een afgeslankte versie van die 
zogenoemde Hoge Raad uit 1962, het levenslicht.2 Het verdrag gaat dus erg 
ver door te spreken van integratie in plaats van samenwerking en ademt 
duidelijk nog de geest van het Groot-Nederlandse ideaal. De oorspronke-
lijk verschillende inzet van beide partijen verklaart ook waarom het ver-
drag tot nu toe slechts gedeeltelijk werd uitgevoerd. 

Ondertussen zijn de Vlaams-Nederlandse relaties geëvolueerd. Sinds de 
staatshervorming van 1991 is Vlaanderen een volwaardige deelstaat gewor-
den�. Parallel hiermee is het culturele zelfvertrouwen van de Vlamingen 
toegenomen. Dit vertaalt zich in een meer zelfzekere en ook meer zakelijke 
benadering van de Vlaams-Nederlandse relaties. Het romantisch geïnspi-
reerde woord ‘integratie’ zouden de beide regeringen allicht nu niet meer 
in een verdrag gebruiken. 

Het Taalunieverdrag ademt 
duidelijk nog de geest van het 
Groot-Nederlandse ideaal 

Annick	Schramme

Taalunie kan divergentie niet keren
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Het naast elkaar bestaan 
van het vertrouwde Groene 
Boekje en het Witte Boekje 
raakt de fundamenten van het 
Taalunieverdrag

Groeiende	taalverschillen

Ook al strekt de bevoegdheid van de Taalunie zich uit over het brede do-
mein van taal, letteren en onderwijs in het Nederlands, er wordt enkel over 
haar bericht als het over spellingsperikelen gaat. De negatieve reacties na 
de eerste spellingshervorming van 199� werden breed uitgesmeerd in de 
pers. Toen in 200� de spelling voor een eerste maal werd herzien — zoals 
gestipuleerd in het verdrag — was het hek van de dam. De autoriteit die de 
Taalunie op dit vlak had opgebouwd, werd door enkele kranten, weekbla-
den en uitgeverijen uit het Noorden aangevochten. Het is zelfs tot een heus 
schisma gekomen waarbij er naast de uitgave van het vertrouwde Groene 
Boekje, nu ook het Witte Boekje op de markt is gekomen�. Wat op het eer-
ste zicht een storm in een glas water leek, is op termijn echter onrustwek-
kend voor onze taalgemeenschap, want het raakt de fundamenten van 

het Taalunieverdrag. Het incident 
viel anderzijds niet helemaal uit 
de lucht en vormde eigenlijk het 
hoogtepunt van een sluimerende 
‘taalstrijd’ die al langer aan de gang 
is. Zo wordt hoe langer hoe meer in 
Noord en Zuid afgeweken van de 
taalnorm die in Taalunieverband 
werd afgesproken. Taalvarianten 
tieren welig. Dialecten zijn meer 

aanvaard geworden. Het adagio ‘eenheid in verscheidenheid’ indachtig, 
hoeft dit geen probleem te zijn. Spreken van varianten, impliceert overi-
gens het aanvaarden van een norm. Pas wanneer men het streven naar en 
het verlangen naar de norm loslaat, rijst er een probleem. Centrifugale 
krachten nemen dan de overhand en op termijn dreigen we elkaar niet 
meer te verstaan. Het ondertitelen van tv-programma’s is in die zin symp-
tomatisch.

Kan en moet de Taalunie dit divergerende taalgebruik actief tegengaan? 
Het is niet gemakkelijk om een sociolinguistische evolutie te bestrijden. 
Het is als het strijden tegen windmolens. Een correct taalgebruik is ook 
niet langer een voorwaarde om hogerop de sociale of culturele ladder te ge-
raken. Sinds de democratisering van het onderwijs, is ook het taalgebruik 
gedemocratiseerd.

Ondertussen loert een andere indringer om de hoek: het Engels. Zeker 
in het licht van de toenemende Europese eenmaking zal het Engels verder 
oprukken. Op dit moment dreigt er nog geen gevaar voor het gebruik van 
het Nederlands. Het Nederlands blijft nog de moedertaal van de meeste 

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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Vlamingen en Nederlanders. Meer nog, zelfs ouders van allochtone ori-
gine kiezen vaak voor Nederlandse scholen om hun kinderen grotere 
kansen te bieden op de arbeidsmarkt. In verhouding verliest bijvoorbeeld 
het Frans veel meer terrein en dus ook status. Is er dan geen vuiltje aan de 
lucht? Toch wel, zodra het Engels de algemene voertaal zou worden in het 
hoger onderwijs, en bij uitbreiding in het regulier onderwijs, dreigt het 
Nederlands als moedertaal in de verdrukking te komen. Uit een beperkt 
onderzoek van de Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland, 
uitgevoerd in 2007�, blijkt overigens dat de ingang van het Engels als 
onderwijstaal, veel verder is doorgedrongen in Nederland dan in Vlaan-
deren. Moet de Taalunie dit proces tegengaan? De Taalunie weet het zelf 
niet; ze hoedt zich voor een verregaande ideologische stellingname en 
beperkt zich eerder tot organisator van het debat. Ook weet ze nog niet 
goed hoe ze de positie van het Nederlands in Europa kan versterken zon-
der zich te mengen in het nationale beleid dat Vlaanderen/België en Ne-
derland voeren.6 

Gezamenlijk	letterenbeleid?

Is taal een duidelijke bevoegdheid van de Nederlandse Taalunie, op let-
terenvlak is dat veel minder het geval. Het Taaluniebeleid moet volgens 
artikel � aanvullend zijn op het nationale letterenbeleid van Nederland en 
Vlaanderen. Wat dit ook moge betekenen, feit is dat er naast de Taalunie 
in beide landen nog verschillende andere actoren zijn die actief zijn op dit 
terrein. In de eerste plaats zijn er de fondsen die ieder voor hun land/deel-
staat een letterenbeleid voeren.7 Strikt genomen hadden deze fondsen 
volgens het verdrag niet hoeven opgericht te worden, maar de geschie-
denis en de politiek hebben er anders over beslist. Met als gevolg dat de 
verschillende letterenfondsen nu een afzonderlijk letterenbeleid voeren. 
Vlaamse auteurs vragen beurzen aan bij het Vlaamse (Vlaams Fonds voor 
de Letteren, 1999) én het Nederlandse fonds (Nederlands literair Productie- 
en Vertalingenfonds, 1991) en vice versa. De fondsen zelf zoeken wel naar 
mogelijkheden om samen te werken. Zo zijn er gezamenlijke stimulerings-
beurzen voor beginners. Maar het blijft allemaal beperkt. Een veel gehoord 
argument dat dit zo moet blijven, is het verschil in literaire smaak en dus 
literaire appreciatie tussen Noord en Zuid. Lange tijd hebben Nederlandse 
uitgeverijen inderdaad geen rekening gehouden met de literatuur uit het 
Zuiden, maar tegenwoordig gaan literaire prijzen even goed naar Vlamin-
gen als naar Nederlanders. De Vlaamse minister van Cultuur, Bert Anciaux, 
betreurde onlangs nog in een krantenartikel dat hij er niet in geslaagd is 
om beide fondsen te fuseren.8

Annick	Schramme

Taalunie kan divergentie niet keren



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

1�2

Voor de Taalunie is het echter niet evident om in die context een eigen 
territorium af te bakenen. Het blijft onduidelijk welke positie zij binnen 
dit belangenveld van uitgeverijen, fondsen, boekhandels, auteurs, en 
stichtingen kan innemen. 

Zij definieert het zelf als volgt: ‘De Taalunie fungeert in dit veld vooral 
als makelaar van kennis, informatie en inzichten.’9 Zij richt zich vooral tot 
de professionals en wil de leescultuur bevorderen. Met enkele opvallende 
initiatieven probeert zij zich toch te profileren. Zo is de Taalunie bezig 
met een nieuwe, negendelige geschiedenis van de Nederlandstalige litera-
tuur.10 

Kortom, het letterenbeleid van de Taalunie blijft erg summier en vrij-
blijvend. Van een echt gezamenlijk letterenbeleid is vooralsnog geen spra-
ke. Waar men in 1980 nog uitging van eenzelfde cultuur, is dit uitgangs-
punt vandaag helemaal zoek. 

Is	buitenlands	taalbeleid	ook	buitenlands	cultuurbeleid?	

De Taalunie scoort goed in het buitenland. Aan ruim tweehonderd univer-
siteiten in het buitenland wordt Nederlands als hoofd- of bijvak aangebo-
den. Nederlandstalig werk wordt steeds vaker vertaald in andere talen. Ook 
in de grensgebieden is er een groeiende belangstelling voor het Neder-
lands in het regulier onderwijs en het volwassenenonderwijs. De werking 
in het buitenland blijft echter beperkt tot het onderwijs in de Nederlandse 
taal. Alle pogingen om het succesvolle buitenlandse taalbeleid uit te brei-
den naar een buitenlands cultuurbeleid, zijn telkens gestrand. Zo verging 
het tien jaar geleden het project ‘Cultuur buiten de muur’ (1997-1999). 
Hiermee ondersteunde de Taalunie vier buitenlandse vakgroepen Neerlan-
distiek voor het ontwikkelen van een cultureel en literair programma aan 
een ruim publiek. Het was een bescheiden en relatief goedkope poging om 
de Nederlandse cultuur in het buitenland breder bekend te maken. Hoewel 
het een succesvol project was, werd het om intern administratieve redenen 
niet verder doorgezet. De Frankfurter Buchmesse (199�-200�) was eenzelfde 
lot beschoren. Tien jaar lang hebben Vlaanderen en Nederland zich geza-
menlijk gepresenteerd op boekenbeurzen in het buitenland. Maar ook dit 
samenwerkingsproject is gesneuveld. Beide fondsen voeren nu een afzon-
derlijk buitenlands letterenbeleid.

• • •

In achtentwintig jaar tijd is het territorium van de Taalunie gekrompen. Er 
zijn veel nieuwe spelers bijgekomen, zoals de Stichtingen Lezen in Neder-
land en Vlaanderen en verschillende literaire fondsen. Het is dan ook niet 
makkelijk voor de Taalunie om zich te profileren, zeker niet naar het brede 

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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publiek toe, ondanks de intensieve communicatiecampagnes van de laat-
ste jaren. De vraag is evenwel of dat nodig is. Sommige taalminnaars — zo-
als de in België wonende Nederlandse schrijver Benno Barnard11 — mogen 

dan wel dromen van een Taalunie 
die zoals de Académie française de 
taal actief verdedigt, maar in de 
eerste plaats blijft de Taalunie een 
organisatie die het beleid mede 
vorm geeft op een meer technischer 
manier.12 Het is zoals met de politie. 

Zij is noodzakelijk voor het garanderen van onze veiligheid en het regelen 
van het (taal)verkeer, maar zij moet zichzelf niet gaan promoten. Tot nu toe 
speelde ze die rol op het vlak van de Nederlandse taal met verve. Hier kwam 
echter twee jaar geleden een flinke deuk in, toen er twee spellingsboekjes 
op de markt verschenen. Ook staat de Taalunie vrij machteloos tegenover 
het divergerende taalgebruik in Vlaanderen en Nederland. Maar hoe mooi 
eenheid in verscheidenheid ook is, er moet voldoende eenheid gegaran-
deerd zijn, anders is er geen sprake meer van een taalgemeenschap. En 
dit geldt niet alleen tussen Vlaanderen en Nederland, maar ook binnen de 
grenzen van Nederland en Vlaanderen afzonderlijk. Kan het nu anders? 
Moeten de ambities van de Taalunie hoger liggen? De ambities hangen 
noodgedwongen samen met de status die de taal zowel binnen als buiten 
de eigen grenzen heeft. De werking van de Taalunie weerspiegelt in die zin 
de hybride manier waarop Noord en Zuid met hun taal omgaan. In Neder-
land blijft de omgang met de Nederlandse taal erg instrumenteel. De open-
heid voor het Engels is daar veel groter. In Vlaanderen is het symbolische 
belang van de taal altijd veel groter geweest. De liefde voor de Nederlandse 
taal was er wel in de negentiende eeuw en nog ver in de twintigste eeuw, 
maar sinds de Vlaamse emancipatiestrijd is gestreden, is dit taalbewust-
zijn erg afgezwakt. Dat laat zich voelen. Ook in de Taalunie. 

De Taalunie moet niet zichzelf 
gaan promoten

 Noten

1 Ook wel het ‘rode boekje’genoemd, 
verwijzend naar de culturele revolutie 
die het rode boekje in China had teweeg 
gebracht. De auteurs waren de voor-
zitters van de Belgisch-Nederlandse 
Commissie Cultureel Verdrag, Julien 
Kuypers en H.J. Reinink. 

2 Vlaanderen beschikte in 1980 nog niet 
over verdragsrecht zodat het Taalunie-
verdrag nog officieel ondertekend werd 

door de Belgische en de Nederlandse 
minister van Buitenlands Beleid. De 
ratificatie gebeurde al wel door de af-
zonderlijke deelparlementen, in casu de 
toenmalige ‘Vlaamse Raad’. De staats-
hervorming van 1980 voorzag immers in 
het instemmingsrecht van de deelparle-
menten voor verdragen die inhoudelijk 
betrekking hadden op bevoegdheden 
die behoorden tot de deelstaten.

� In 1991 vond met de St. Michielsak-
koorden de derde staatshervorming 

Annick	Schramme

Taalunie kan divergentie niet keren
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plaats, na de staatshervorming van 1970 
en 1980. Artikel 1 van de grondwet luidt 
sindsdien: ‘België is een federale staat’. 
Met de bijzondere wet van � mei 199� 
verkregen de Gemeenschappen en Ge-
westen in België ook verdragsbevoegd-
heid. 

� Op 16 augustus 2006 hield Bas Van 
Kleef, eindredacteur van de Volkskrant, 
een toespraak bij de presentatie van het 
‘Witte Boekje’.

� Oosterhof, Albert, Rapport over het 
Engels als voertaal aan onze universitei-
ten ? Een inventariserend onderzoek in 
opdracht van de Commissie Cultureel 
Verdrag. Brussel, 2007.

6 Een werkgroep van de Raad voor de Ne-
derlandse Taal en Letteren (het advies-
orgaan van de Taalunie) heeft het rap-
port Naar een samenhangend taalbeleid 
voor het Nederlands vanuit Europees 
perspectief in 2001 gemaakt. Het rap-
port bevat een groot aantal bouwstenen 
voor een samenhangend beleid voor de 
Nederlandse taal in Europees perspec-
tief. En op 12 november 2007 werd door 
de Taalunie een debat georganiseerd in 

het huis deBuren over de rol en beleve-
nis van het Engels in wetenschap en 
onderwijs, op straat en thuis. 

7 Op 1 januari 1991 werd het Nederlands 
Literair Productie- en Vertalingenfonds 
opgericht en op �0 maart 1999 werd het 
Vlaams decreet ter oprichting van het 
Vlaams Fonds voor de Letteren goedge-
keurd. 

8 ‘Ik ben minister van culturen, meer-
voud’. In: De Volkskrant 1� januari 2008. 

9 Nederlands zonder drempels. Meer-
jarenplan Nederlandse Taalunie 2008-
2012, p. 21.

10 Onder leiding van de Nederlandse 
Taalunie wordt gewerkt aan een breed 
en overkoepelend overzicht van de Ge-
schiedenis van de Nederlandse litera-
tuur in zeven delen. Delen 1, 2 en 7 zijn 
inmiddels verschenen, het laatste deel 
wordt in 2010 afgerond. 

11 Benno Barnard ‘Laat mij hier murmure-
ren’ In NRC-Handelsblad van 11 januari 
2008.

12 Zo is bijvoorbeeld digitalisering een 
thema waar de Taalunie zich naar de 
toekomst toe verder op wil toeleggen.

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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CDV sprak in Maastricht met de Limburgse 
gouverneur Léon Frissen en zijn Belgische 
evenknie Steve Stevaert over de interre-
gionale samenwerking tussen de beide 
Limburgen. Léon Frissen is gouverneur van 
Nederlands-Limburg en voorzitter van de 
Euregio Maas-Rijn en christendemocraat. 
Steve Stevaert is gouverneur van Belgisch-
Limburg, prominent lid van de SP. A. (de 
tegenhanger van de PvdA) en oud-minister 
van de Vlaamse Regering. De beide collega’s 
zijn eensgezind in hun oordeel: samenwer-
king in Limburg is tegen de verdrukking 
in gegroeid. Nationale regeringen houden 
de mogelijkheden daarvoor tegen, terwijl 
alleen op deze wijze Europa echt kan gaan 
leven voor zijn burgers. Het is noch de tijd 
voor hernieuwd nationalisme, zoals een 
partij als de SP in Nederland, voorstaat, noch 
voor Kosovaarse toestanden. Ruim baan voor 
euroregionale samenwerking! 

Gouverneur Stevaert, u hebt onlangs in 
een interview gezegd: ‘We zouden naar 
één Limburg toe moeten.’ Hoe zou dat 
moeten gebeuren? 

stevaert Er bestaat al één Limburg! Het 
Limburg van de mensen is een feit. Vroeger 
bestond het Limburg van de mensen in de 
grensregio door de smokkelpraktijken bij 
de gratie van de prijsverschillen rond de 
grens. Velen uit Belgisch-Limburg kochten 
net als ik hun communiekostuum over de 
grens. (Lachend:) De mensen van Belgisch-
Limburg komen hier in Maastricht eten, 
terwijl ze dat in de rest van Nederland nooit 
en te nimmer zouden doen. En nu is er volop 
woon-werkverkeer. Vroeger was het voor de 
deputaties van de provincies verboden el-
kaar te ontmoeten, omdat we verbonden zijn 
met verschillende koningshuizen. Nu heb-
ben we wekelijkse ontmoetingen met elkaar. 
Men heeft grenzen proberen op te gooien, 
maar we hebben ze allemaal overleefd. Ver-
plegers komen in Belgisch-Limburg werken, 
Nederlandse kinderen gaan er naar school 
en we hebben een transnationale universi-
teit. De Euregionale samenwerking is niet 
vaag, zoals ik wel eens hoor beweren, maar 
dagelijkse realiteit, waartegen vooral de na-
tionale overheid belemmeringen opwerpt. 
Ik weet dat de politiek niet vaak op dingen 

‘Nationale overheden belemmeren 
euregionale samenwerking’ 

In gesprek met Léon Frissen & 
Steve Stevaert 

Redacteur cdv en redactiesecretaris cdv.

door Paul van Velthoven & Jan Prij
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vooruitloopt, maar op dit terrein loopt de 
politiek wel heel erg achter de feiten aan. Ook 
de media laten zich in hun berichtgeving nog 
teveel door kunstmatige grenzen beïnvloe-
den. We hebben dat zelf achter ons gelaten en 
gebruiken ter aanduiding van de beide Lim-
burgen West in plaats van Belgisch- en Oost 
in plaats van Nederlands-Limburg.

frissen De pan-Limburgse relaties zijn 
in stand gebleven tegen de stroom in. We 
wonen hier in Limburg tussen Walen, Vla-
mingen en Duitsers in. We voelen ons hele-
maal Europees en delen met West-Limburg 
een grotendeels Latijnse cultuur. Dat werkt 
door in het onderbewustzijn van de mensen. 
Europa staat voor vreedzame samenwerking 
en is een enorme sociaaleconomische ver-
worvenheid. Dit gegeven wordt de laatste 
jaren veel te weinig ingezien. Het Europa 
van de toekomst is het Europa van de regio’s 
en van minder nationalisme. 

Tegen welke obstakels loopt u aan?

frissen Ik vraag mij af of de grote par-
tijen de gedachte van subsidiariteit wel 
serieus nemen. Alsof het iets is dat in Brussel 
wordt beleefd, maar in Den Haag ophoudt. 
Voor ons is het bijna vanzelfsprekend dat, 
als het gaat om de zorg en onderwijs, er geen 
grenzen meer zijn. Artsen van over de grens 
komen hier in ziekenhuizen werken, pa-
tiënten gaan over de grens omdat men daar, 
zo vindt men, aardiger en waardiger wordt 
behandeld. Maar samenwerking in de zorg 
mag blijkbaar niet grensoverstijgend zijn. 
Het is moeilijk over grenzen heen een top 
care ziekenhuis te realiseren. Zo beperken 
de samenwerkingsverbanden in het kader 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
zich noodgedwongen tot het grondgebied 
van Nederland, terwijl onze provincie voor 
maar liefst twee derde grenst aan België en 
Duitsland. De samenwerking kan via verdra-

gen worden geregeld, maar dat is een zeer 
moeizame aangelegenheid. 

De economische potenties van de streek 
worden nu verstikt in een woud van regelin-
gen en administratieve systemen, die totaal 
niet op elkaar aansluiten. Om iets te doen 
aan de verstikkende bureaucratie, willen we 
een experimenteerregio worden voor grens-
overschrijdende samenwerking en regelge-
ving. De eurocommissaris voor regionaal 
beleid, Hübner, wil via de EGTS-regeling1 vijf 
of zes pilotregio’s aanwijzen waarbij inten-
sievere vormen van samenwerking mogelijk 
worden gemaakt. Voor zo’n status van pilot-
regio willen we gaan. Gelukkig heeft minis-
ter Ter Horst ons daarin geholpen. Vooral 
dankzij de inspanningen van staatssecreta-

ris Timmermans en minister Verhagen van 
Buitenlandse Zaken is het op de nationale 
agenda gekomen. We lopen niet meer louter 
aan tegen muren van onbegrip, maar het kan 
nog veel beter! 

stevaert De mensen leven al in het Eu-
ropa van de grensoverschrijdende regio’s; 
zíj gaan erin mee, maar de politiek nog 
onvoldoende. Europa is zich aan het uitbrei-
den, maar het heeft nood aan verdieping. 
Dit kan hier en nergens anders. De nationale 
overheden moeten ons daarin meer faci-
literen. Wij zijn geen nationalisten, maar 
patriotten; wij zijn er fier op om Limburger 
te zijn. Tekenend is dat aan beide zijden van 

Tekenend is dat aan beide 
zijden van de grens een bord 
staat met ‘De Limburgers heten 
u welkom’ en niet Belgisch- of 
Nederlands-Limburg heet u 
welkom

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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de grens een bord staat met ‘De Limburgers 
heten u welkom’ en niet Belgisch- of Neder-
lands-Limburg heet u welkom. Dit kleine 
detail maakt een wereld van verschil.

frissen De Euroregio Maas-Rijn, waar-
van ik nu voorzitter ben, en over twee jaar 
mijn collega Stevaert, is bijna zo groot als 
de Randstad, zo’n vier miljoen mensen. In 
de residenties Brussel en Den Haag wordt 
nu van alles bedacht dat niet over ons gaat. 
De Euregio vervult in tegenstelling tot onze 
nationale lidstaten een duidelijke, grens-
overschrijdende centrumfunctie. We wil-
len dat onze signalen worden gehoord in 
Brussel en Den Haag. Zelfs de geschiedenis 
is hier anders. We zijn er hier al lang achter 
gekomen dat de vaderlandse geschiedenis, 
zoals die overal wordt geleerd, niet helemaal 
de geschiedenis van Limburg is…

stevaert Ja, dat klopt. Onze kinderen 
in West-Limburg krijgen foute informatie 

voorgeschoteld van de centrale overheid. 
Daar staat dat we in 18�0 bij België zijn geko-
men, terwijl dat toch echt 18�9 is.

Maar is die regiovorming niet een 
gevaar? Volgens senator Alain Destexhe 
in deze uitgave holt die de staten uit en zet 
het ons terug in de middeleeuwen.

stevaert Begrijp ons goed: we willen 
hier juist absoluut geen Kosovaarse toestan-
den. Wél ruimte voor een regio die toevallig 
in twee landen is gelegen. Omdat we die 
ruimte van nationale overheden onvoldoen-
de krijgen, proberen we nu via Europese 
kanalen onze ambitie te realiseren om een 
topregio in Europa te worden. We zeggen: 
laat de staten voor wat ze zijn. Trek geen 
harde grenzen, daar komt alleen maar el-
lende van. Als we niet oppassen, gaat Vlaan-
deren in België zo’n harde grens optrekken. 

Gouverneur Léon Frissen (links) en zijn Vlaamse collega Steve Stevaert
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‘Nationale overheden belemmeren euregionale samenwerking’
In gesprek met Léon Frissen & Steve Stevaert
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Ik ben voor fluïde grenzen. De grens, niet als 
een afscheiding tussen twee gebieden, maar 
als een teken van verbinding. Dan is er uit-
wisseling mogelijk. We hebben een gemeen-
schappelijke cultuur. We hebben allemaal 

dezelfde katholieke achtergrond. Ik voel me 
als ‘ketter’ veel meer verwant met de gelo-
vige Limburger, dan met een niet-gelovige of 
protestant van elders. 

frissen We willen geen Balkanisering 
van Europa; de regio’s hoeven geen zelfstan-
digheid. Ik betwijfel daarom of ik het wel 
zo’n goede beslissing vind van het kabinet 
om Kosovo te erkennen. Dergelijke ambities 
in de vorm van zelfstandigheid en totale 
autonomie zijn voor de ontwikkeling van 
Europa niet gunstig. We hebben hier te ma-
ken met obstakels tegen datgene wat juist 
over grenzen heen in de regio’s ontstaat. 
We willen geen beweging waarin alles weer 
bij de nationale staten wordt gelegd. Bij een 
partij als de SP zit in de kern een anti-Euro-
pese gedachte. Daar verzet ik mij fel tegen. 
We kunnen in deze tijd van globalisering en 
toenemende interdependentie echt niet te-
rugvallen in een nationalistisch sentiment. 

Maar u er zijn ook grote verschillen, zoals 
tussen het drugsbeleid van Nederland en 
België.

frissen Nederland heeft geen ander 
drugsbeleid dan België. De Randstad heeft 
een ander drugsbeleid dan de hele wereld. 
Het drugsprobleem is over de grenzen van 
de Randstad geëxporteerd naar de grensre-

gio’s. Burgemeester Leers heeft de gedoog-
problemen van het Randstadbeleid aan den 
lijve ondervonden en wil de problemen nu 
de stad uitduwen. De nabije buren willen 
dat niet. Door een gerechtelijke uitspraak 
zal de gemeente Maastricht nu weer moeten 
gaan overleggen met de buren in Nederland 
en België.2 We worden hier geconfronteerd 
met de gevolgen van het gedoogbeleid in de 
Randstad. In het regeerakkoord wordt nu 
terecht een andere aanpak gekozen, maar 
dat heeft nog te weinig handen en voeten 
gekregen. 

stevaert Gezien de gerechtelijke uit-
spraak zou ik nu blij moeten zijn. Maar der-
gelijke zaken moeten we niet bij de rechter 
regelen. Maastricht wordt in de perceptie 
een drugsstad. Dat is ook slecht voor ons. 
Problematisch is dat het ook een smet werpt 
op de mogelijkheden voor samenwerking. 
Wat is dan namelijk het verhaal: zie je wel 
dat samenwerking niet gaat? Maar dat is 
juist nu wel een reden om samen te werken. 
Problemen zijn altijd een reden geweest om 
samen te werken in Europa en daar samen 
beter van te worden. In de crèche aan de 
Belgische kant van de grens is nu 80 procent 
van de kinderen Nederlands. De reflex is 
dan te zeggen: dat is een probleem. Maar dat 
gegeven op zich is helemaal geen probleem! 
Wel moeten we in de toekomst toe naar een 
gezamenlijke financiering. 

Kunt u goede voorbeelden van samenwer-
king noemen?

frissen Deze liggen vooral op het ter-
rein van de ruimtelijke ordening en infra-
structuur. Naast uiteraard de al genoemde 
transnationale universiteit Limburg. De 
internationalisering van de faculteiten in 
Nederlands- en Vlaams-Limburg is gelukkig 
wél nationaal ondersteund. 

Een belangrijk punt voor mij is ook dat 

Frissen: Ik betwijfel of ik het 
wel zo’n goede beslissing vind 
van het kabinet om Kosovo te 
erkennen

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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ruimte voor regionale samenwerking abso-
luut niet ten koste hoeft te gaan van samen-
werking tussen landen; zie het belang van 
het Beneluxverdrag dat nu moet worden 
vernieuwd.

In Nederland is men geneigd daar te wei-
nig aandacht aan te geven. De Benelux zou 
een verdiepingsslag moeten krijgen, maar 
ik weet niet of men dat in Nederland wil 
meemaken. Ik hoor verhalen dat men zelf 
over � fte’s in het ambtelijk apparaat aan het 
steggelen is. 

 Ik ben ook voorstander van uitbreiding 
van de samenwerking met Noordrijnland-
Westfalen. Ook voor de ontwikkeling van de 
havens van Rotterdam en Antwerpen is dat 
belangrijk. Op termijn zouden Antwerpen 
en Rotterdam één havenautoriteit moeten 
vormen. In Sjanghai snappen ze het niet dat 
dit niet gebeurt. Sjanghai is nota bene qua 
gebied groter dan de rivierendelta waarvan 
Antwerpen en Rotterdam deel uitmaken. 
Voor een dergelijke bundeling van krachten 
kan de Benelux heel belangrijk zijn. 

stevaert Stel de nodige middelen voor 
de Benelux beschikbaar en wees niet kren-
terig op de instrumenten. Maar nog veel 

belangrijker is dat we een gezonde cultuur 
ontwikkelen van overleg en samenwerking. 
Ik ben nog minister voor de havens geweest 
van twee regeringen. De samenwerking met 
Rotterdam is essentieel voor Antwerpen, en 
vice versa. Maar er zijn ook nog andere spre-
kende voorbeelden: zo zijn wij met een dele-
gatie uit Belgisch- en Nederlands-Limburg 
naar India gegaan. In de slipstream van dat 
bezoek wilde iemand investeren in Limburg. 
Hij heeft het uiteindelijk gedaan in Neder-
lands-Limburg, maar heel Limburg zal van 
zo’n investering profiteren. 

frissen Ook op cultureel terrein zijn er 
tal van voorbeelden. Zo bestaat al zo’n 100 
jaar lang het Oud Limburgs Schuttersfeest, 
waar jaarlijks 100.000 mensen op af komen. 
De beschermvrouw en de beschermheer 
hiervan zijn koningin Beatrix en koning 
Albert. Zij waren ook bij het �0-jarig bestaan 
van de Euregio Maas-Rijn aanwezig. Het 
mooiste voorbeeld van het Limburg van de 
mensen, van de gezamenlijkheid over gren-
zen heen, is er trouwens ook al heel lang: 
we delen al bijna een eeuw lang hetzelfde 
volkslied; op één strofe na, die over het 
Oranjehuis… 

 Noten

1 Een Europese groepering voor territoriale 
samenwerking (EGTS) probeert de grens-
overschrijdende, transnationale en inter-
regionale samenwerking te stimuleren. In 
tegenstelling tot de structuren die hiervoor 
tot en met 2006 bestonden, heeft een EGTS 

rechtspersoonlijkheid. Een EGTS kan dus 
kopen en verkopen, en personeel in dienst 
nemen.

2 De rechter bepaalde op 11 maart jl. dat de ge-
meente Maastricht haar huiswerk opnieuw 
moet doen en dat de bouw van de coffeeshops 
in het buitengebied van de gemeente moet 
worden opgeschort. 

‘Nationale overheden belemmeren euregionale samenwerking’
In gesprek met Léon Frissen & Steve Stevaert
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Het	Beneluxverdrag	werd	vijftig	jaar geleden ondertekend en loopt 
in 2010 af. De drie landen onderhandelen over een nieuw verdrag. Vandaag 
is de politieke en maatschappelijke context van de Beneluxsamenwerking 
drastisch gewijzigd ten opzichte van 19�8. De ingrijpendste ontwikkeling 
is ongetwijfeld het proces van Europese integratie geweest, waarbij de EU 
dominant op de internationale kaart kwam te staan. Met het aflopen van 
het Beneluxverdrag rijst uiteraard de vraag welke bestaansreden er in die 
situatie nog is voor de Benelux. Het antwoord ligt in het flexibele, dynami-
sche en polyvalente karakter van de Beneluxsamenwerking. Enerzijds wer-
den taken afgestoten. Het werkterrein van de Benelux is voortdurend aan-
gepast om niet te blijven doen wat Europa intussen is gaan doen. Zo is de 

Voorhoederol van Benelux 
is niet uitgespeeld

De Benelux heeft voor de Europese samenwerking een 
belangrijke aanjagende functie gehad. Voor het nieuwe te 
sluiten Beneluxverdrag blijft deze functie onverminderd 
van belang. Nieuwe initiatieven zijn belangrijk. Elk van de 
drie regeringen zou een portefeuillehouder moeten opnemen 
die het gemeenschappelijke belang coördineert. Het oude 
verdrag omschreef de doelen duidelijk. Het nieuwe verdrag 
daarentegen zou ruimte moeten laten aan het dynamische 
proces van samenwerking, om nieuwe initiatieven niet te 
onderdrukken. De praktijk van de Beneluxsamenwerking in 
de afgelopen vijftig jaar moest steeds rekening houden met 
nieuwe ontwikkelingen.

door Jan Hendrikx & Eddy Baldewijns 

De auteurs zijn respectievelijk lid van de Eerste Kamer voor het CDA en oud-com-
missaris van de Koningin & adjunct-secretaris-generaal van de Benelux Econo-
mische Unie, oud-voorzitter van het Vlaams Parlement en oud-minister van de 
Vlaamse Regering.
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kern van de samenwerking in de sociaaleconomisch-financiële driehoek, 
die in het Benelux-Unieverdrag is voorzien, vrijwel volledig getransfor-

meerd tot Europese samenwerking. 
Anderzijds zijn er ook oorspron-
kelijk niet-voorziene terreinen van 
samenwerking opgepakt. Zolang 
de Europese kaas integratiegaten 
vertoont — en dat zijn er veel — is er 
ruimte voor anticiperend Benelux-
beleid. Want niet enkel bij het ont-
staan van Europa, maar ook daarna 
speelden en spelen de Beneluxlan-
den een belangrijke voedende en 
stimulerende rol in het Europese 
integratieproces. Deze aanjaag-

functie blijft een belangrijk aspect van de Beneluxsamenwerking, ja wint 
zelfs aan belang nu Europa is uitgebreid en het Europese beslissingsproces 
steeds meer via landencoalities wordt voorbereid. Het EU-verdrag voorziet 
dan ook niet voor niets in een unieke machtigingsclausule, die de Benelux 
in staat stelt voor het Europese peloton uit te rijden om verder te kunnen 
integreren. Die clausule wordt ook vandaag de dag actief gebruikt. Voor-
beelden zijn de samenwerking rond fraudebestrijding, energie en controle 
van het wegvervoer.

Naast de samenwerking rond Europa is de grensoverschrijdende sa-
menwerking een belangrijk werkterrein van de Benelux. Dat de Benelux 
voorloper is in grensoverschrijdende samenwerking hoeft geen verbazing 
te wekken. Bijna tien miljoen Beneluxburgers wonen of werken in de 
grensstreek. In die gebieden worden de gevolgen van niet op de buurlan-
den afgestemd beleid direct gevoeld. Voorbeelden zijn grensarbeiders die 
kampen met niet-afgestemde regelgeving, of de vaak ontoereikende voor-
zieningenniveaus in de grensstreek (denk aan grensoverschrijdend open-
baar vervoer, de werking/tarifering van gsm-verkeer, gezondheidszorg, 
onderwijs of culturele infrastructuur). De grensoverschrijdende samen-
werking kreeg in de laatste twee decennia vorm en inhoud via onder meer 
gemeenschappelijke brochures voor grensarbeiders, uitwerking van een 
juridisch kader voor publiekrechtelijke grensoverschrijdende samenwer-
king, afstemming van ruimtelijke ordening, gezamenlijke projecten voor 
natuurbescherming, regelingen rond politiesamenwerking en regelingen 
voor grensoverschrijdende hulpverlening door brandweer of ambulances. 
Talrijke praktische oplossingen konden hierbij worden gevonden. Maar 
frequent duiken ook nieuwe problemen op door niet-afgestemde regelin-

De machtigingsclausule 
uit het EU-verdrag, die de 
Benelux toestaat voor het 
Europese peloton uit te rijden 
om verdergaand te integreren, 
wordt vandaag de dag actief 
gebruikt
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gen, waardoor deze grensoverschrijdende samenwerking voorlopig nog 
hard nodig blijft.

Veel van de Beneluxsamenwerking gaat in op zaken waar als gevolg van 
de federalisering van België niet enkel België, maar soms ook gewesten of 
gemeenschappen het bevoegde gezag uitoefenen. De oorspronkelijke tri-
partiete formule van de Benelux is op talrijke beleidsgebieden uitgebreid 
tot vijf, en voor enkele terreinen zelfs tot nog meer partijen. Vanaf 199� 
is de aansturing van Beneluxsamenwerking door gewestelijke ministers 
geregeld voor die taken die onder hun bevoegdheid vallen. Daarbij zij aan-
getekend dat de gewesten ook zelf direct, bilateraal kunnen samenwerken 
met de buurlanden en daarbij zelfs de bevoegdheid hebben verdragen af 
te sluiten. Gewesten benutten deze mogelijkheid, die hen een belangrijke 
externe uitstraling biedt, zeer actief. Het werpt de vraag op wat beter bila-
teraal wordt gedaan en welke zaken geknipt zijn voor een samenwerking in 
Beneluxverband.

Niet enkel de tot het centrale gezag behorende gewesten, ook territo-
riaal gezag (provincies en gemeenten) neemt vandaag de dag actief deel 
aan de Beneluxsamenwerking. Bijvoorbeeld als het gaat om het oplossen 
van praktische territoriale grensproblemen (zoals politiesamenwerking, 
grensoverschrijdende ambulance- en brandweerzorg, exploitatie van 
gemeenschappelijke voorzieningen — bijvoorbeeld een gemeenschap-
pelijk containerpark of bibliotheek — of het gemeenschappelijke beheer 
van aangrenzende natuurgebieden). De rol van de grensregio’s vraagt bij 
het afbakenen van de toekomstige Beneluxsamenwerking dan ook zeker 
aandacht. Incidenteel nemen ook andere dan Beneluxlanden deel aan Be-
nelux-overleg. Dit is momenteel ondermeer het geval bij samenwerking 
over ruimtelijke ordening, energie, politie en controle van wegvervoer. Het 
roept de vraag op of deze praktische betrokkenheid van partners uit derde 
landen in een nieuw verdrag moet worden verankerd. 

Een bijzonder samenwerkingsproject met derde landen betreft de uit-
wisseling van kennis met andere regionale samenwerkingsinitiatieven, 
zoals de Noordse Raad, de samenwerking tussen de Baltische Staten en de 
samenwerking tussen de Visegrad-landen. 

Naar	een	nieuw	verdrag

Het bovenstaande illustreert dat de Beneluxsamenwerking qua inhoud en 
structuur met de tijd is meegegroeid. Dankzij een geregelde bijstelling van 
taken, doelen en middelen bleef de Benelux springlevend. De beëindiging 
van het huidige verdrag is voor de drie landen dan ook geen aanleiding 
het bestaan van de Unie ter discussie te stellen. Wel wordt — zoals iedere 
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vijftiger wordt aangeraden — een check-up gedaan, niet omdat zich acute 
gebreken voordoen, maar wel om de samenwerking en de samenwerkings-
structuur in de gewijzigde context optimaal voor nieuwe uitdagingen uit 
te rusten. Hieronder geven we enige elementen die aandacht verdienen 
bij deze check-up. Onze bevindingen zijn mede ingegeven door een aan-

tal recente onderzoeken1 die naar 
aanleiding van het aflopen van het 
huidige verdrag zijn gedaan en die 
eigenlijk alle tot de conclusie leiden 
dat de samenwerking de moeite 
waard is om te worden voortgezet, 
maar die ook wijzen op de noodzaak 
van een aantal veranderingen in 
opzet en structuur van de samen-
werking.

In de bestuurlijke politieke sa-
menwerking gaat het om een infor-
meel trilateraal initiatief, buiten 

het formele kader van het Beneluxverdrag om. De drie landen willen deze 
samenwerking intensiveren. Naar verwachting zal daarbij voor een lichte, 
informele opzet worden gekozen. Daardoor kan snel worden gereageerd 
op de vaak zeer turbulente internationale politieke ontwikkelingen. De 
keuze voor een intensivering zonder de verankering in nieuwe instituties, 
hangt zeker ook samen met het feit dat de visies van de drie landen op het 
buitenlandse beleid op een aantal elementaire punten nogal uiteen blijken 
te lopen2. Die verschillen hangen samen met ingebakken cultuurverschil-
len tussen de drie landen en die kun je niet zomaar uitgommen. Maar deze 
verschillen mogen geen beletsel zijn, ze vormen een extra argument om 
deze politieke samenwerking te intensiveren en te versterken. Meer be-
stuurlijke en ambtelijke aansturing en een grotere regelmaat in de samen-
komsten zullen de Beneluxsamenhang in het buitenlands beleid ten goede 
komen en daarmee de kansen voor een succesvolle krachtenbundeling in 
een ruimer internationaal kader. 

Eind 200� heeft Vlaanderen een nota uitgebracht waarin de Vlaamse 
Regering haar visie ontvouwt over de samenwerking met Nederland. Deze 
Strategienota Nederland heeft tot nu toe weinig echte weerklank gekregen 
in Nederland en dat is onverdiend. Wij pleiten ervoor om tussen Vlaan-
deren en Nederland te bespreken of deze Vlaamse zienswijze kan worden 
doorvertaald in een gemeenschappelijk strategisch plan, dat aan weerszij-
den van de grens wordt gedragen en dat periodiek wordt bijgesteld. Het 
verdient overigens de voorkeur om hierbij ook Wallonië te betrekken. Ook 

De politieke samenwerking 
tussen de Beneluxpartners 
kan beter niet worden 
geformaliseerd. Zo kan snel 
worden gereageerd op de vaak 
turbulente internationale 
politieke ontwikkelingen
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de grensprovincies zouden bij voorkeur dienen aan te schuiven bij deze 
gemeenschappelijke strategiebepaling, al was het maar om tegelijk tot een 
afstemming te komen met de Euregionale en grensoverschrijdende inter-
provinciale samenwerking. Een niet te vergeten partij is ook het Benelux-
secretariaat, dat als eerste lijnwerker in de grensoverschrijdende samen-
werking een belangrijke bijdrage in de strategiebepaling kan leveren. Deze 
— bij voorkeur niet enkel voor het Belgisch-Nederlandse, maar ook voor het 
Luxemburgs-Belgische grensgebied te ontwikkelen samenwerkingsstrate-
gie — zou bij voorkeur in nauwe samenhang met de bovengenoemde regel-
matige bijsturing van Beneluxtaken dienen te worden uitgestippeld. 

Wat betreft de sturing van deze afbakening van de grensoverschrij-
dende en de Beneluxsamenwerking, steunen wij de interessante suggestie 
om in iedere regering een portefeuillehouder op te nemen die let op het 
gemeenschappelijke belang in de betrekkingen met de buurlanden en de 
dossiers in de grensgebieden. Deze zou niet enkel als opdracht dienen te 
hebben om een stelselmatige grenseffectentoets te doen bij regeringsbe-
sluiten, maar ook de permanente coördinatie en waar nodig de afstem-
ming van de honderden grensoverschrijdende samenwerkingsinitiatieven 
te verzorgen, en dit laatste in nauw overleg met collega’s aan de overzijde 
van de grens en met provinciale bestuurders. Op die manier kan ook vast-
gesteld worden welke samenwerking bilateraal dient te worden opgezet en 
welke samenwerking bij voorkeur in Beneluxverband kan plaats hebben. 
In een aantal welomschreven gevallen kan een Beneluxbenadering meer 
perspectief op resultaat bieden dan een strikt bilaterale benadering. Dit is 
volgens ons in de volgende situaties zo:
• Als de Beneluxmachtigingsclausule wordt benut om verdergaande inte-

gratie te realiseren dan in EU-verband mogelijk is�;
• Wanneer afstemming tussen meer dan twee landen en/of gewesten aan 

de orde is (bijvoorbeeld natuurbeleid, energiebeleid, vervoerbeleid, 
ruimtelijke ordening);

• Als het Benelux-instrumentarium een oplossing biedt voor het (eenvou-
dig en snel) formaliseren van initiatieven in samenwerking (bijvoor-
beeld de Overeenkomst natuurbescherming of de Overeenkomst grens-
overschrijdende samenwerking);

• Indien polarisatie dreigt en een onafhankelijke mediator in de vorm van 
het Secretariaat-Generaal van de Benelux bemiddelend werk kan doen 
of wanneer de unieke expertise of vertaal- en tolkfaciliteiten van dit se-
cretariaat-generaal kunnen worden benut;

• Als er schaalvoordelen zijn te behalen door een belang in een groter dan 
bilateraal verband te doen (zoals bij wegbeprijzing, klimaatproblemen, 
milieu, waterbeleid of verkeersveiligheid).

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad adviseert het Comité 
van Ministers over de werking van de Unie en over andere voor de samen-
werking in de Benelux belangrijk geachte onderwerpen. De raad bestaat 
uit �9 vertegenwoordigers uit alle parlementen in de Benelux. Bijzonder 
— maar niet vreemd gelet op de politieke dimensie — is dat het hier niet en-
kel de nationale parlementen betreft, maar dat ook de gewest- en gemeen-
schapsparlementen in België zijn vertegenwoordigd in de Beneluxraad. De 
raad heeft enkel adviserende bevoegdheden. Wel kunnen de raadsleden via 
hun parlementsmandaten in eigen land verdergaande invloed uitoefenen. 
De Beneluxraad volgt de samenwerking via de jaarrapporten over de unie, 
werkt via gerichte commissies zelf gekozen onderwerpen nader uit en kan 
hierbij het initiatief nemen voor werkbezoeken of voor thematische bij-
eenkomsten met deskundigen en betrokkenen. Zo zijn er bijeenkomsten 
geweest rond de waterkwaliteit van de grensoverschrijdende rivieren, rond 
grensoverschrijdende hulpverlening en bijstand bij rampen, rond open-
baar vervoer, onderwijs, grensarbeiderproblematiek en nog vele andere 
onderwerpen. Dankzij deze actieve politieke bemoeienis kreeg de aanpak 
van deze problematiek vaak een duw in de rug, resulterend in concrete 
oplossingen. 

De Beneluxraad biedt de parlementsleden frequente contacten met 
buitenlandse collega’s, waardoor zij vaak in korte tijd vertrouwd raken met 
andere gewoonten, politieke culturen en een andere wijze van aanpak.� Dit 
proces van leren en vooral ook respecteren van andere politieke en bestuur-
lijke culturen en belangen, vormt de kern van succesvolle interparlemen-
taire samenwerking.

De Beneluxraad onderhoudt goede contacten met andere parlementaire 
clusters als de Scandinavische Nordic Council en de Baltic Assembly, de 
parlementaire samenwerking tussen Estland, Letland en Litouwen. Naast 
uitwisseling van kennis en praktijkervaring ligt ook hier een belangrijke 
meerwaarde in het netwerken met vaak sterk verschillende politieke cultu-
ren. De Baltic Assembly is overigens sterk geïnspireerd door de activiteiten 
van de Interparlementaire Beneluxraad, die het opstarten van de Assembly 
actief heeft gesteund. Dit soort initiatieven ter stimulering van interparle-
mentaire samenwerking tussen jonge democratieën, is natuurlijk vandaag 
de dag zeer actueel. Naar de toekomst kijkend zou niet zozeer de bestaans-
reden van de Interparlementaire Raad maar wel de effectiviteit en de her-
kenbaarheid aandacht dienen te krijgen van de raadsleden. De verwachte 
intensivering van de Benelux-activiteiten, in combinatie met een effectie-
vere ambtelijke en bestuurlijke aansturing van de samenwerking, zal de 
werkzaamheden van de raad ongetwijfeld meer actuele onderwerpen bie-
den en daarmee ook meer uitstraling.
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Naar aanleiding van de onderhandelingen over een nieuw Beneluxver-
drag zijn van Duitse zijde signalen ontvangen om te overwegen de trila-
terale samenwerking te verruimen tot de directe buren. Het betrekken 
van bijvoorbeeld Noordrijnland-Westfalen bij de Benelux zou een grote 
weerslag hebben op de Beneluxsamenwerking, al was het maar omdat de 
Benelux dan wordt uitgebreid met 18 miljoen personen. Dan is de vraag of 
de drie Beneluxlanden wel in voldoende mate hun eigen identiteit kunnen 
behouden. Onzeker is dan of een belangrijke meerwaarde van de Benelux, 
de Europese machtigingsclausule over anticiperende integratie, kan wor-
den gehandhaafd.� De drie landen lijken een formele verruiming van de 
Benelux met buren niet na te streven, maar erkennen anderzijds wel dat op 
welbepaalde terreinen een duidelijke meerwaarde ligt in praktische sa-
menwerking met deze buren. Deze ad-hocbenadering geeft blijk van prag-
matisme en vermijdt een vermoedelijk omslachtig onderhandelingsproces 
met deze buren.

Conclusie
 

De Benelux beschikt over een interessant samenwerkingscurriculum en 
biedt intrinsiek goede perspectieven voor de toekomst. Een nieuw verdrag 
moet de nieuwe samenwerking helder op de kaart zetten, maar in tegen-
stelling tot het huidige verdrag zou de inhoud van de nieuwe samenwer-
king bij voorkeur niet via langetermijnbeleidsdoelen moeten worden vast-
gelegd. Een nieuw verdrag moet het dynamisch proces van samenwerking 
tot zijn recht laten komen, zodat voortdurende aanpassing van de inhoud 
van de samenwerking en bijbehorende doelen plaats kan hebben. Hiervoor 
is een veel dynamischere en frequentere bestuurlijke aansturing nood-
zakelijk. Deze aansturing moet zich niet enkel richten op de Beneluxsa-
menwerking, maar zou bij voorkeur ook bilaterale en regionale grensover-
schrijdende samenwerking in aanmerking moeten nemen. De belangrijke 
rol van het Beneluxsecretariaat als trekker, verzorger en initiator van de 
samenwerking, dient met zich mee te brengen dat deze instelling ook een 
sterkere en centralere positie krijgt in de samenwerkingsstructuur.

 Noten

1 Naar aanleiding van het aflopen van 
het Beneluxverdrag werden talloze 
onderzoeken naar deze samenwerking 
uitgevoerd. Twee veelomvattende on-
derzoeken zijn: 
— het beleidsondersteunend onderzoek 
voor het Departement internationaal 

Vlaanderen uitgevoerd door het Insti-
tuut voor Internationaal Recht, samen 
met de Universiteit van de Verenigde 
Naties (UNU-CRIS) te Brugge (Deels be-
werkt als boek verschenen onder de titel 
De Benelux, Tijd voor een wedergeboorte?’ 
(2007)); 
— Benelux, nut en noodzaak van nauwere 
samenwerking van de Adviesraad Inter-

Grensoverschrijdende	Samenwerking
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nationale Vraagstukken (AIV) (2007)
2 Voorbeelden van deze verschillen in 

buitenlands beleid waren de standpun-
ten ten aanzien van Irak, het Europese 
defensie- en veiligheidsbeleid, de vi-
sie op de toekomst van Europa of het 
Grondwettelijk Verdrag.

� Over de vraag of deze machtigings-
clausule exclusief is voor de Benelux, 
verscheen een interessante bijdrage van 
professor Jan Wouters, De Benelux: van 
nu en straks in Rechtskundig weekblad 
2006-07, nummer 12 van 12 mei 2007.

� Vaak wordt niet beseft dat, ook in-
dien we een gemeenschappelijke taal 
spreken, er onderling grote cultuur-
verschillen zijn aan weerszijden van 
de grens. De conclusies in het pio-
nierswerk over deze verschillen van 
professor Geert Hofstede, Allemaal 
andersdenkenden: omgaan met cul-
tuurverschillen (1980), blijven zonder 
meer van belang. Wat betreft machts-
afstand, onzekerheidsvermijding en 

mate van masculiniteit, verschilt de 
Vlaming sterk van de Nederlander en 
enkel inzake individualisme is er enige 
samenhang. Hieraan moet worden 
toegevoegd dat ook historische feiten 
of specifieke belangen volledig anders 
worden ervaren aan weerszijden van de 
grens. Zo is de Antwerpse haven in Ne-
derlandse ogen vaak enkel concurrent 
van Rotterdam, terwijl onderzoek (in 
het kader van de Ontwikkelingsschets 
2010) laat zien dat voor het container-
vervoer de twee havens elkaar aanvul-
len en dat bijna een derde van de maat-
schappelijke baten van een verruiming 
van de Schelde ten goede komt aan in 
Nederland gevestigde bedrijven. Voor 
Vlaanderen is de Schelde — met in het 
achterhoofd de desastreuze economi-
sche en sociale gevolgen van de blok-
kade in een ver verleden — een levens-
ader voor ontwikkeling en welvaart. 
Verdieping van de vaarweg is dan ook 
een absolute prioriteit.

Eddy	Baldewijns	&	Jan	Hendrikx	
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De	Vlaamse	jurist	Ivan	Verougstraete heeft opgemerkt dat instel-
lingen de onweerstaanbare strekking hebben voort te leven, zelfs wanneer 
niemand nog goed weet waartoe ze effectief kunnen dienen.1 Voor de Be-
nelux gaat deze stelling niet op. Ondanks de realisering van nagenoeg al 
zijn oorspronkelijke doelstellingen behoudt hij zijn bestaansrecht, zoals 
in het vervolg van dit betoog zal worden aangetoond. Het expansieproces 
van de Europese Unie speelt bij velen een belangrijke rol in de argumenta-
tie daarvoor. Telde de Unie bij haar totstandkoming slechts zes lidstaten, 
thans bestaat zij uit 27 leden en de verwachting is dat ‘binnen tien tot vijf-
tien jaar het ledental van de Europese Unie verder zal groeien tot meer dan 
�0 landen.’2 Dit zal de bestuurbaarheid van de EU uiteraard niet ten goede 
komen. In de vernieuwing van het Beneluxverdrag ligt volgens hen een 
kans om de Benelux wederom een voortrekkersrol te laten spelen. De uit-
breiding van de EU moet hij aangrijpen om zich om te vormen tot een deel-

Hoe een nieuwe Benelux kan 
werken

Een nieuw Beneluxverdrag kan beter maar niet de 
uitwerking zijn van abstracte hoog gestemde idealen. De 
voortrekkersfunctie die de Benelux ooit voor de Europese 
integratie vervulde, kan daarentegen wel opnieuw aan het 
licht komen op een aantal terreinen waarover in Europees 
verband door groeiende Euroscepsis geen overeenstemming 
kan worden bereikt, maar waarvan de burger niettemin de 
evidente voordelen ondervindt, zoals bij de criminaliteit- 
en de rampenbestrijding en de harmonisatie van het 
immigratiebeleid.

door Jan De Groof

Hoogleraar Europacollege Brugge en Universiteit van Tilburg.
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federatie die andere landen tot voorbeeld kan strekken. De Benelux als in-
tra-Europese instelling kan dan tevens een inspirerende rol vervullen voor 
andere Europese deelfederaties. De al bestaande overlegstructuren tussen 
bijvoorbeeld de Scandinavische landen of de zogenoemde Visegradstaten 
zouden kunnen uitgroeien tot deelfederaties die met de Benelux verge-
lijkbaar zijn. Meer nog: Europa zou op termijn de deelfederaties formeel 
kunnen erkennen en als zodanig in zijn organisatie kunnen opnemen. De 
bundeling van EU-lidstaten in deelfederaties zou dan ook de bestuurbaar-
heid van Europa ten goede komen. 

Naast het bestuurbaarheidargument speelt de Europese expansie de 
voorstanders van verdragsvernieuwing nog een ander argument in han-
den. De toename van het EU-ledental zal immers leiden tot een relatief 
machtsverlies van individuele lidstaten in het algemeen, en dat van kleine 
lidstaten in het bijzonder. Deze relatieve verzwakking wordt nog verder 
in de hand gewerkt door het feit dat de besluitvorming binnen de EU nu in 
belangrijke mate plaatsvindt op basis van intergouvernementele afspra-
ken tussen de grote lidstaten, die in wisselende coalities hun wil trachten 
door te drukken. Voor kleine landen dreigt dan marginalisering. Om deze 
binnen de EU af te wenden, dienen ze hun van oorsprong economische 
unie te transformeren tot een politieke alliantie. Volgens S.W. Couwenberg 
moeten zij ernaar streven ‘in de EU in principe als politieke eenheid op te 
treden, daarbij voortbouwend op de traditie van overleg en consensus die 
in de Beneluxlanden sinds lang deel uitmaakt van de heersende politieke 
cultuur.’� Met een bevolking van 27,1 miljoen en een bruto nationaal pro-
duct vergelijkbaar met dat van Spanje, zou de vernieuwde Benelux binnen 
de expanderende EU in principe tot een machtsblok van betekenis kunnen 
uitgroeien.

In de tweede plaats moeten de Beneluxlanden, aldus de pleitbezorgers 
van hernieuwde samenwerking, in overleg met andere kleine landen uit 
Noord- en Midden-Europa, erop aandringen dat de besluitvorming binnen 
de EU plaatsvindt langs communautaire weg. Besluiten dienen genomen 
te worden via EU-instellingen zoals Europese Commissie, Europees Parle-
ment en Europese Raad, waar álle lidstaten zijn vertegenwoordigd. Rege-
ringen van grote lidstaten hebben immers, aldus collega Couwenberg, bij 
Europese besluitvorming de intrinsieke neiging via intergouvernementeel 
overleg hun wil door te drukken ‘en de kleine lidstaten zodoende voor het 
blok te zetten.’� Een politieke Benelux-Unie kan tegenover die tendens 
een belangrijke rol vervullen door zich in te zetten voor handhaving en 
verdere ontwikkeling van de communautaire methode, zodat de Europese 
eenwording daadwerkelijk naderbij komt. Maar zodoende kan zij tevens in 
het Europese machtsspel waken over de positie en de belangen van kleine 

Jan	De	Groof
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lidstaten, en een dam opwerpen tegen de neiging van grote lidstaten tot 
het voeren van een verdeel-en-heerspolitiek. Als voorloper en voortrekker 
van de Europese integratie zou hier dan voor de Benelux een nieuwe taak 
worden gevonden.�  

De	Vlaamse	toekomstvisie	

In tegenstelling tot Nederland, waar het kabinet het debat over de toe-
komst van de Benelux vooralsnog aan het initiatief van individuele weten-
schappers en publicisten overlaat, heeft de Vlaamse regering over verlen-
ging van het Beneluxverdrag twee jaar geleden al een positief standpunt 
ingenomen.6 Zij baseerde zich daarvoor op het werk van een onderzoeks-
groep onder leiding van prof.dr. Luk van Langenhove. Deze formuleerde 
veertien aanbevelingen om het functioneren van de Benelux in de toe-
komst te verbeteren. Deze aanbevelingen vloeien op hun beurt voort uit 
een analyse van de kansen die de Benelux, gelet op haar sterke en zwakke 
punten, zou kunnen benutten in de zich uitbreidende EU. 

Drie soorten argumenten ten voordele van verdragsvernieuwing 
kunnen daaruit gedestilleerd worden. Naast de eerder genoemde Euro-
pees-politieke argumentatie, wijst de onderzoeksgroep op de beteke-
nisvolle machtigingsclausule uit Artikel �06 van het Europese verdrag 
die de drie Beneluxlanden de unieke mogelijkheid verschaft in hun 
onderlinge samenwerking verder te gaan dan de Europese instellingen 
toestaan, en zelfs maatregelen te treffen tegen de Europese regels in-
gaan, en aldus bijvoorbeeld aan hun respectieve onderdanen voordelen 
toe te kennen die niet aan de onderdanen van andere EU-lidstaten zijn 
voorbehouden.7

Op basis daarvan pleit de onderzoeksgroep voor intensievere econo-
mische samenwerking in de Benelux als experimentele voortrekker op 
het vlak van de interne markt. Thema’s waar zich kansen voordoen en 
waar men verder kan gaan dan de EU, zijn dan energie, Lissabon-normen, 
liberalisering (o.a. diensten), fiscale harmonisering (o.a. accijnzen), har-
monisering van sociale wetgevingen en van de vestigingswetgeving voor 
bedrijven.8 Op deze terreinen zou de Benelux derhalve zijn pioniersrol in 
Europa wederom op zich moeten nemen. De lidstaten hebben in het verle-
den ten slotte aangetoond dat zij in staat zijn de economische laboratori-
umfunctie met succes te kunnen vervullen. 

De Euroregionale samenwerking vormt, naast het Europees-politieke en 
het economische argument, voor de onderzoeksgroep de derde rechtvaar-
diging waarop de voortzetting van het Beneluxverdrag kan worden geba-
seerd. In dit toekomstplan, dat ook wel de Benelux Plus wordt genoemd, 
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ontleent de Benelux zijn bestaansreden aan de ruimte-economische sa-
menwerking met de Duitse Länder en de Franse Régions die grenzen aan de 
Beneluxlanden. Deze Euroregionale samenwerking zou dan een concrete 
invulling kunnen geven aan het befaamde subsidiariteitsbeginsel van het 
Europese recht.9

Het onderzoeksrapport constateert dat aan dit Benelux Plus-scenario 
een aantal juridische knelpunten kleeft, maar acht die problemen niet 
onoverkomelijk. De auteurs van dit rapport wijzen erop dat zowel de 
Länder als de Régions niet als volwaardige leden aan dit Euroregionale sa-
menwerkingsverband kunnen deelnemen. Samenwerking tussen lokale 
en regionale overheden lijkt juridisch gezien nu al mogelijk op basis van 
het zogenoemde nabuurschapsrecht — het geheel van publiekrechtelijke 
rechtsregels en rechtsbeginselen die lokale en regionale overheden aan de 
weerszijden van de grens van Europese staten in staat stellen samenwer-
kingsakkoorden met elkaar te sluiten om grensoverschrijdende proble-
men aan te pakken.

De juridische basis die het nabuurschapsrecht biedt voor de samenwer-
king tussen de grensregio’s van de Beneluxlanden enerzijds en de Duitse 
Länder en de Franse Régions anderzijds, kan echter op zich geen alterna-
tief zijn voor een volwaardig verdrag waarop het samenwerkingsverband 
van de Benelux Plus moet zijn gefundeerd. Zonder een overkoepelende 
juridische structuur zou er immers een veelheid van gedifferentieerde 
samenwerkingsakkoorden tussen de grensregio’s kunnen ontstaan, wat de 
transparantie en toegankelijkheid voor de burger bemoeilijkt. Een kader-
verdrag in de vorm van een vernieuwd Beneluxverdrag of het bezigen van 
een protocol is vanuit het perspectief van de Euroregionale samenwerking 
daarom zeer gewenst.

Deze Euroregionale samenwerking is niet alleen juridisch mogelijk, 
maar kan financieel ook heel aantrekkelijk zijn. Immers, sinds de jaren 
negentig heeft de EU in het kader van het Europese cohesiebeleid via de 
zogenoemde structuurfondsen grote bedragen vrijgemaakt ter bevorde-
ring van grensoverschrijdende samenwerking tussen de lokale besturen. 
De politieke en bestuurlijke coördinatie die vereist is om daarop een ge-
slaagde aanspraak te kunnen doen, zou een krachtige stimulans zijn voor 
de betrokken grensregio’s in de Benelux, Duitsland en Frankrijk om hun 
grensoverschrijdende samenwerking te formaliseren en te intensiveren. 
De Verordening voor de Europese Groepering voor Territoriale Samenwer-
king (EGTS) die het Europees Parlement en de Raad op � juli 2006 hebben 
aangenomen, blijkt daarvoor een aanvullende rechtsbasis te kunnen bie-
den.10 Juridisch gezien bestaat er derhalve alle reden voor de buurlanden 
met regio’s die grenzen aan de Benelux, de aanstaande vernieuwing van 

Jan	De	Groof

Hoe een nieuwe Benelux kan werken



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

162

het Beneluxverdrag aan te grijpen om het mogelijke samenwerkingsstre-
ven van een juridisch fundament te voorzien.

Sterkere	rol	Secretaris-Generaal

Zal van deze mogelijkheid ook daadwerkelijk gebruik worden gemaakt? 
‘Indien de politieke wil bestaat om de Franse en de Duitse grensregio’s bij 
de Benelux te betrekken, zal dit zonder enige twijfel voor een versterkte 

dynamiek zorgen met positieve 
effecten voor de Benelux als geheel’, 
voorspelt de onderzoeksgroep van 
prof. Van Langenhove.

Tot nu toe is er echter van de 
zijde van politici voornamelijk lip-
pendienst bewezen aan dergelijke 
ideeën. In een vernieuwd verdrag 

dient daarom allereerst de politieke en de diplomatieke rol van de Secre-
taris-Generaal en het College van Secretarissen-Generaal te worden ver-
sterkt. Maar ook dient het Comité van Ministers te worden gerevitaliseerd. 
Dit comité komt nu nota bene, ondanks de verdragsrechtelijke verplich-
ting, praktisch nooit bij elkaar.11

Nederland hecht misschien, evenals het federale België, een zeker be-
lang aan de politieke samenwerking van de drie Beneluxlanden, maar zo-
als Theo Lansloot concludeerde kan men niet ontkomen ‘aan de indruk dat 
dit in beide landen meer lippendienst dan echte overtuiging is. Standpun-
ten liggen vaak al te ver uiteen’.12 Feit is dat de politieke divergentie tussen 
de grootste twee landen van de Benelux mede moet worden gezocht in hun 
verschillende geopolitieke oriëntatie.1� Daarnaast loopt ook hun economi-
sche oriëntatie sterk uiteen: ‘Nederland is met zijn grote bedrijven gericht 
op vrijhandel en liberalisering. België heeft een traditie op het gebied van 
marktbescherming en machtige vakbonden. Luxemburg heeft veel oog 
voor een specifiek doel: de banksector.’1� 

De historica Emmely Kruft heeft erop gewezen dat, als gevolg van 
ontwikkelingen in de Europese geschiedenis, de Fransen nog altijd een 
dominante rol spelen in de economie van België, een dominantie die zij 
met de steun van Franstalige Belgen in Wallonië in stand hebben weten te 
houden.1� De economische invloedssfeer van Frankrijk blijft echter niet 
beperkt tot Wallonië, maar strekt zich ook uit tot Vlaanderen. Nederland 
staat voor de liberale vrijhandel, terwijl Frankrijk bijna een synoniem is 
voor protectionisme en staatsinterventie in de economie. 

Politici bewijzen voornamelijk 
lippendienst aan versterkte 
samenwerking tussen de 
Beneluxlanden
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De	toekomstige	rol	van	de	Benelux

Moet daarom, gezien deze sterk uiteenlopende politieke en economische 
oriëntatie in de afzonderlijke Beneluxlanden, maar worden afgezien van 
een nieuwe rol voor de Benelux? Dit is niet alleen onwenselijk, maar blijkt 
ook weinig realistisch. Naast alle economische en politieke tegenstellingen 
tussen de Beneluxlanden bestaan er wel degelijk concrete beleidsterreinen 

waarop de nauwere samenwerking 
tussen deze landen dringend nood-
zakelijk is. Het gaat hierbij om de 
aanpak van kwesties op beleidster-
reinen waar de Europese integratie 
onvoldoende vordert. De Benelux 
kan die aanpakken nu het Europese 
integratieproces, mede door de 
sterke toename van het EU-ledental 
en de groeiende Euroscepsis onder 
EU-onderdanen, steeds moeizamer 

verloopt en een gemeenschappelijk Europees beleid niet mogelijk blijkt. 
Daarom ligt een nieuwe voortrekkersrol voor de hand. Aan deze laboratori-
umfunctie kan de Benelux na 2010 zijn nieuwe bestaansrecht binnen de EU 
ontlenen.

De juridische basis daarvoor kan worden gevonden in het subsidiari-
teitsbeginsel, dat in het Europese recht is verankerd. Door hun onderlinge 
samenwerking te intensiveren kunnen de Beneluxlanden, aldus prof.dr. 
J.Q.Th. Rood, een adequate en concrete invulling aan dit beginsel geven.16 
De tweede juridische bron die de Beneluxlanden in staat stelt verder te 
gaan in hun onderlinge samenwerking, is de al eerder aangestipte machti-
gingsclausule van Artikel �06 van het EG-Verdrag. 

De laboratoriumfunctie van de Benelux zou zich dan op de volgende ter-
reinen kunnen doen gelden.

Het eerste terrein is de bestrijding van grensoverschrijdende crimina-
liteit. Hierbij is de onderlinge samenwerking tussen de Beneluxlanden 
verder voortgeschreden dan met de rest van de EU. De juridische basis 
ervan bestaat uit een verdrag inzake grensoverschrijdend politieel optre-
den dat deze landen in 200� hebben gesloten en dat onder andere op het 
vigerende Beneluxverdrag is gestoeld. Het is inmiddels in alle drie lan-
den in werking getreden. Dankzij dit verdrag zijn de politiediensten uit 
België, Nederland en Luxemburg bevoegd om onder meer met elkaar te 
patrouilleren, wederzijdse bijstand te verlenen bij grote evenementen en 
persoonsgegevens uit te wisselen. Deze drie politiediensten hebben een 

Tekenend is dat aan beide 
zijden van de grens een bord 
staat met ‘De Limburgers heten 
u welkom’ en niet Belgisch- of 
Nederlands-Limburg heet u 
welkom
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samenwerkingsgraad bereikt, waardoor ze Europees gezien een voortrek-
kersrol vervullen. 

Een tweede domein waarin de Benelux zijn laboratoriumfunctie kan 
vervullen, is de harmonisatie van het mededingingsrecht van de Benelux-
landen. Op dit moment worden onder meer het kartelverbod en de markt-
transparantie binnen de Benelux gehandhaafd door nationale instanties, 
zoals de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de Belgische Raad voor de 
Mededinging en de Luxemburgse Conseil de la Concurrence. Gegeven de 
omstandigheid dat veel grote ondernemingen binnen de Benelux mede 
door de globalisering en de liberalisering van de Europese markt zich al 
dan niet gedwongen voelen om overnames te maken of fusies met elkaar 
aan te gaan, lijkt het beginsel van rechtsgelijkheid niet alleen te vergen dat 
deze ondernemingen onder een uniform rechtsregime vallen, maar ook 
dat de handhaving ervan door de diverse nationale instanties op een rede-
lijk consistente wijze geschiedt. Het EU Witboek verleent binnen het ge-
meenschappelijk communautair kader de beleidsruimte aan de lidstaten 
die dit gemeenschappelijk kunnen invullen.

Een ander gebied waarop de Europese regelgever relatief veel beleids-
vrijheid aan de individuele lidstaten overlaat en waar de Beneluxlanden 
dus een pioniersrol kunnen vervullen, betreft het complex van beleidster-
reinen die betrekking hebben op asiel, immigratie en integratie. 

Sinds de Top van Tampere in 1999 heeft deze problematiek altijd hoog op 
de Europese agenda gestaan.17 Er is gestreefd naar een gemeenschappelijk 
EU-beleid voor deze vraagstukken, maar het is echter niet mogelijk geble-
ken om, afgezien van de formulering van een aantal minimumeisen waar-
aan nationale regelgeving moet voldoen, deze doelstelling te verwezenlij-
ken. De beleidsvrijheid van die individuele lidstaten hierdoor, heeft in een 
aantal gevallen tot aanzienlijke verschillen in nationale wetgeving geleid, 
die voor buurlanden grote problemen hebben veroorzaakt.18

Het gaat hier om een letterlijk grensoverschrijdend probleem dat, in-
dien een gezamenlijk aanpak door de Beneluxpartners uitblijft, tussen 
hen kan leiden tot een heilloze concurrentiestrijd om de meest restrictieve 
vreemdelingenregelgeving. De harmonisatie van het vreemdelingenrecht 
dient dan ook één van de hoofdbestanddelen te zijn van het te vernieuwen 
Beneluxverdrag.

Tenslotte zou een nauwere samenwerking op het gebied van veterinaire 
veiligheid en volksgezondheid tussen de Beneluxlanden enerzijds en de 
Duitse Länder en de Franse Régions anderzijds in het kader van een ver-
nieuwd verdrag kunnen worden geregeld. De meest voor de hand liggende 
reden is epidemieën onder landbouwdieren die grensoverschrijdende 
problemen zijn, want de betrokken landen en regio’s vormen samen een 
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gebied waarbinnen een zeer hoge concentratie aan intensieve veeteeltbe-
drijven bestaat. Uitbraken van de ernstige acute ademhalingsziekte SARS 
in China en Canada in 200� en de dreiging van vogelgriep meer recentelijk, 
hebben bovendien aan het licht gebracht dat in bepaalde gevallen het ver-
schil tussen veterinaire veiligheid en volksgezondheid nihil is, daar dieren 
virussen in zich dragen die ook dodelijk kunnen zijn voor mensen. De 
Benelux heeft bij de (preventieve) strijd tegen het vogelgriepvirus in 200� 
duidelijk laten zien dat het over het coördinerende vermogen en de vete-
rinaire expertise beschikt om een dreigende epidemie van onvoorziene 
omvang te voorkomen dan wel te bestrijden. Deskundigen hebben erop 
gewezen dat de Benelux in de strijd tegen de vogelgriep een zeer cruciale 
rol heeft gespeeld, ‘omdat het Europees verband juridisch onvoldoende 
lijkt om grote epidemieën te beheren’. Met het oog op de bestrijding van 
vergelijkbare uitbraken in de toekomst, is het derhalve noodzakelijk het 
samenwerkingsverband van de Benelux op dit terrein uit te breiden met 
de aangrenzende Duitse en Franse regio’s. ‘Vogels trekken zich [ten slotte] 
niets aan van landsgrenzen, en de vogelgriep dus ook niet.’19

Meerwaarde

Er zijn ongetwijfeld nog andere beleidsterreinen waarop de samenwerking 
tussen de Beneluxlanden kan worden geïntensiveerd. De meerwaarde 
dient in iedere hypothese duidelijk te worden gemotiveerd. De doorwer-
king op termijn op Europese schaal verdient daarbij de voorkeur. Als de 
grensoverschrijdende samenwerking op redelijke termijn niet effectief 
blijkt, moet je overwegen daarvan weer af te zien. De Europese voortrek-
kersrol die de Benelux kan spelen bij de bestrijding van grensoverschrij-
dende criminaliteit, politioneel optreden, drugsbestrijding, rampenbe-
heersing, harmonisatie van het immigratiebeleid of de waarborg van de 
veterinaire veiligheid, vormt een potentieel dat zijn voortbestaan recht-
vaardigt. En tegelijk moet de Beneluxbureaucratie worden verminderd. 

Rechtvaardiging op bovengenoemde gronden klinkt bescheiden in ver-
gelijking met de economische en euregionale vergezichten die de Vlaamse 
onderzoeksgroep van prof. Van Langenhove heeft geschetst inzake vraag-
stukken waarmee heel wat burgers in de Beneluxlanden dagelijks in aan-
raking komen. Economische of euregionale vergezichten zijn daarentegen 
zeer abstract en het is de vraag of zij in staat zullen zijn onder de bevolking 
van de Benelux die publieke steun te genereren die nodig is om het voort-
bestaan ervan te bestendigen. De toekomst van de Benelux moet, met an-
dere worden, niet worden gezocht in de high politics van de idealen, maar 
in de low politics van de alledaagse praktijk.20 
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De EU wordt beschouwd als ‘a loosely integrated multi-level system of 
governance characterized by fragmentation and complexity’. Een gevolg 
hiervan is het gebrek aan politieke verantwoording (democratisch deficit) 
en een doodlopen van de beslissingsprocedure. De Benelux moet bewijzen 
op structurele wijze een toegevoegde waarde te kunnen leveren.
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Arnoud van Adrichem
 

*

Ergens wij missen een afslag. 
Er moet een richting zijn, borden met tekens,
stoplichten — het zijn misschien gedachten 
die steeds nauwer om een bestemming cirkelen. 
Met piepende banden? Niemand denkt zonder 
geluid te maken. De afstand tussen twee woorden 
volstaat voor een gedachtestreepje. U hebt uw twijfels 
over België: mensen lijken slimmer als ze Frans praten.
Wielen rollen zichzelf achterna, verbranden rubber, 
draaien om een redenering die niet tot stilstand kan komen 
dan met een ongeluk, de dodelijke logica van een punt. 
(De echo ervan.) Kunt u schrijven in een auto? Elke meter 
is een beslissing. Steeds dezelfde bocht op de rotonde: 
niets bewijst het nieuws. Rechte wegen overtuigen slechts 
van hun tegendeel.

Arnoud van Adrichem (1978) is dichter, essayist, hoofdredacteur van literair tijdschrift 
Parmentier en redactieraadlid van Dietsche Warande & Belfort. Onlangs verscheen zijn 
poëziedebuut Vis bij uitgeverij Contact. Daarnaast schrijft hij samen met Jan Lauwereyns 
aan de essaybundel Stemvork.
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De actualiteit van 
Thomas a Kempis 
(Kempen 1�79/80-Zwolle 1�71)

door Paul van Geest 

Hoogleraar Augustijnse studies aan de Faculteit Katholieke Theologie van de UvT en aan de Theologi-
sche Faculteit van de VU. Directeur van het interuniversitair Centrum voor Patristisch Onderzoek van 
de UvT en de VU. In 1996 promoveerde hij op een studie naar Thomas a Kempis.

De eigen onvolkomenheid als basis 
voor verantwoord handelen

Thomas a Kempis (1�79/80-1�71) behoorde 
tot de laatmiddeleeuwse hervormingsbewe-
ging van de Moderne Devotie. Aangegrepen 
door het morele verval en de schraapzucht 
van de clerus, de ongeloofwaardigheid, 
maar ook teleurgesteld in de steriele wijze 
waarop in zijn tijd theologen over God spra-
ken, begon de Deventer schepenzoon Geert 
Grote vanaf 1�79 een leven van omkeer en 
inkeer te verkondigen in de Noordelijke 
Nederlanden. Zijn inspiratie daarvoor had 
hij onder meer gevonden in de Zuidelijke 
Nederlanden. Voor zijn terugkeer naar de 
maatschappij als boeteprediker verbleef hij 
immers bij Jan van Ruusbroec, de prior van 
Groenendaal in het Zoniënwoud bij Brussel. 
Deze Vlaamse mysticus had grote invloed 
op Grote. Grote heeft op zijn beurt Thomas 
a Kempis weer beïnvloed. Misschien is het 
besef dat eenzaamheid vruchtbaar is en het 
besef van de eigen onvolmaaktheid heil-

zaam, vanuit het Zuiden naar het Noorden 
komen aanwaaien en heeft het de Noorder-
lingen ten goede en Gode gekeerd.

Ongezochte	roem	en	relevantie

Aan Thomas wordt wel de verzuchting toe-
geschreven dat hij overal rust heeft gezocht, 
maar deze nergens heeft gevonden, behalve 
in een ‘hoekske met een boekske’. Al is dit 
adagium nergens in zijn verzamelde werk 
terug te vinden, toch is het tekenend voor 
deze reguliere kanunnik van St. Augustinus, 
die bijna 70 jaar van zijn leven doorbracht 
in een klooster op de St. Agnietenberg bij 
Zwolle. Hij is geboren in Kempen, bij Kleef, 
en is naar school gegaan in Deventer en 
Zwolle. Op 18- jarige leeftijd verzocht hij om 
opname in het voornoemde klooster, waar 
hij in 1�71 is overleden. In alle jaren dat hij 
er in de kloosterlijke ordo zijn leven gestalte 
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gaf, bleef hij de eenzaamheid (solitudo) 
gelukzalig (beata) noemen. Zijn jongere 
medebroeders hield hij decennia lang voor: 
ama nesciri, ‘hou ervan om niet gekend te 
worden’. Thomas lijkt dus niet de meest 
aangewezen religieus in de Nederlanden 
om lezers van een politiek maatschappelijk 
tijdschrift toe te spreken of politici te inspi-
reren die, soms in de hitte van de strijd en 
van de cameralampen, rapporten aangaande 
een aspect van de publieke zaak nader heb-
ben toe te lichten.

Des te merkwaardiger lijkt het dat maat-
schappelijk actieve christenen, boeddhisten 
en moslims al eeuwen rust, kracht en wijs-
heid hebben gevonden in zijn De Imitatione 
Christi (De Navolging van Christus). Dit 
boek, dat eigenlijk uit vier afzonderlijk van 
elkaar tot stand gekomen boekjes bestaat, is 
een verzameling geordende spreuken, waar-
in een weg naar Christus wordt uitgestip-
peld. Wereld en tijd bepalende mensen als 
Dag Hammarskjöld, de vroegere secretaris-
generaal van de VN, Robert Schuman, ooit 
minister-president van Frankrijk en vader 
van de EEG, paus Johannes XXIII, een wijze 
en vernieuwingsgezinde paus, de filosoof 
Leibniz, de evolutiedeskundige Pierre Teil-
hard de Chardin, de schrijver George Orwell, 
allen ontdekten in dit werk een gids naar een 
hoge vorm van vrijheid en verlichting. De 
grensverleggende fysicus Ampère bekende 
op zijn sterfbed het boek geheel van buiten 
te kennen. Maar het zijn niet eens de groten 
der aarde die De Navolging een fabelachtige 
bekendheid hebben bezorgd. Nog vóór de 
uitvinding van de boekdrukkunst duizen-
den malen overgeschreven, werd het werk 
nadien al bijna �000 keer herdrukt in 90 
talen. Zelfs de Arbeiderspers gaf niet alleen 
werken van Marx en Engels uit in de Socia-
listische Studiebibliotheek maar ook ‘boeken 
van levensbeschouwende aard die dateren 
van voor de uitvinding van de boekdruk-

kunst’. De boeken in de Reeks van eeuwige 
geschriften waren veel fraaier vormgegeven 
dan die in de voornoemde Studiebibliotheek. 
Men voelde goed aan dat het in de laatste 
reeks écht ging om boeken voor de eeuwig-
heid. Als vanzelf was de De navolging van 
Christus erin opgenomen. Niettemin werd 
het werk vooral in de christenheid het op de 
Bijbel na meest gelezen boek. Priesters, pre-
dikanten en leken, over de hele wereld lazen 
zij het werk gedurende de eeuwen, of lezen 
er nog dagelijks in.

Richtlijnen	voor	een	stabiel	

geestelijk	leven

Dan rijst toch de vraag wat deze terugge-
trokken religieus, die Thomas a Kempis ex 
professo was, aan talloze miljoenen in de 
loop der eeuwen te bieden heeft gehad. Om 
antwoord op deze vraag te vinden, volstaat 
voor deze bijdrage een kennismaking met 
het eerste boek van De Imitatione Christi, 
getiteld: de Ammonitiones ad spiritualem 
vitam utiles: ‘Wenken, nuttig voor het gees-
telijk leven’. Thomas moet dit werkje vóór 
1�2� geschreven hebben. Perfectionistisch 
als hij was, bleef hij eraan schrappen en 
schaven totdat dit eerste boek samen met 
de drie andere boeken van de Imitatio pas in 
1��1 definitief werden afgerond.

De inhoud van de Ammonitiones ad spiri-
tualem vitam utiles is niet eenvoudig samen 
te vatten. Tekstfragmenten sluiten niet di-
rect op elkaar aan en vaak herneemt Thomas 
gedachten in een andere stijlvorm, soms in 
een ander hoofdstuk, soms direct. Thomas 
herinnert bijvoorbeeld soms op pregnante 
wijze aan het Laatste Oordeel; soms doet hij 
dit in een vraag of zijn lezer dit Oordeel wel 
indachtig blijft en of deze zich wel realiseert, 
dat het leven zich afspeelt in het perspectief 
van de eeuwigheid. Soms verwoordt hij deze 
herinnering als dreigwoord: Time iudicium! 

De actualiteit van Thomas a Kempis
Paul	van	Geest
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(‘Vrees het Oordeel!’). Soms is het Oordeel 
tot uitdrukking gebracht in een aansporing 
zich te beteren. Omdat Thomas met de stilis-
tische variaties van enkele grondgedachten 
ook een monotone resonans teweegbracht, 
werkte hun inhoud op meer niveaus door 
dan alleen het puur inhoudelijke of cogni-
tieve.

Uit de richtlijnen in het eerste boek valt 
af te leiden dat Thomas de ‘beginner’ wil 
laten ontdekken dat temperamentwisselin-
gen en de hang naar de netwerken van de 
wereld een geslotenheid voor het licht van 
de waarheid, Christus, kunnen betekenen. 
Verder houdt hij zijn medebroeders voor 
dat ervaringskennis op een hoger plan staat 
dan theoretische kennis, mankeert het een 
mens aan nederigheid, dan baat geleerdheid 
hem niets. Het is ook beter berouw te voelen 
dan de definitie van berouw te kennen (De 
Imitatione Christi, I.1, 9). Door deze raden 
zet Thomas de toon voor de overdenking van 
het leven van Christus. Dat hij schatplichtig 
is aan de meditatiestof van andere devoten, 
maar deze ook ontstijgt, blijkt uit de origi-
nele lijn die hij aanbrengt in de laatste vijf 
hoofdstukken, waarin bouwstoffen uit ande-
re meditaties merkbaar zijn. Elk hoofdstuk 
behelst een afgesloten meditatie: over de 
rouwmoedigheid (compunctio cordis, 21), de 
menselijke armzaligheid (22), de dood (2�), 
het oordeel en de hellestraffen (2�). Alle me-
ditaties dienen om de ‘wereld’ te relativeren. 
De hoofdstukjes vinden hun samenhang 
en verklaring in hoofdstuk 2�, waarin tot de 
verbetering van levensstijl, de emendatio 
vitae, wordt aangespoord.

Deze al te summiere samenvatting van 
de thema’s in de Wenken zou toch de vraag 
moeten doen opkomen wat er nu zo nuttig 
is aan Thomas’ adviezen ten behoeve van het 
innerlijke leven. De onderwerpen waarop 
gemediteerd dient te worden, lijken achter-
haald. Bovendien ligt er een wereld- of gods-

beeld aan ten grondslag dat niet het onze 
is. De wereld was inmiddels rond gebleken; 
de mens ontwikkelde de gedachte dat hij, 
en niet God, voor het grootste gedeelte de 
oorzaak van zijn eigen leven is. Niettemin 
blijkt De Navolging tijdloos om een aantal 
redenen. 

Een zeer goede reden is recent heel 
scherp verwoord in het ‘Nawoord’ bij de 
mooie, eigentijdse vertaling van Paul Sil-
verentand. Désanne van Brederode schrijft 
hierin dat de optimistische en ruimdenken-
de auteurs als Bhagwan en de Amerikaanse 
newageschrijvers ‘die moderne psychothe-
rapeutische kennis verbonden met paranor-
male inzichten en wat lotusbloempjes… uit 
exotische wijsheidstradities’, steeds maar 
benadrukten dat hun lezers en volgelin-
gen ‘deugden van kop tot voetzool’ (p.186). 
Ouders, opvoeders en onderwijs werden 
daarentegen afgeschilderd als rationeel en 
materialistisch. Zij waren te zeer gepokt 
en gemazeld door de onderdrukkende en 

liefdeloze christelijke cultuur met haar 
alles doordringende zondebesef. Vrijheid 
en gelukkig leven hield, aldus Van Brede-
rode, volgens Bhagwan en new age in vooral 
zonder schaamte en schuldgevoelens te 
leven; oordelen die opgedrongen waren in 

Door de lectuur van Thomas’ 
Navolging raakt de lezer 
steeds beter in staat zich niet 
uit te leveren aan de waan van 
de dag die in de oordelen van 
anderen over een optreden of 
carrièrepad besloten ligt

De actualiteit van Thomas a Kempis
Paul	van	Geest



Christen Democratische Verkenningen | Lente 2008

172

de jeugd dienden te worden vervangen door 
eigen ideeën en verlangens. Jij bent immers 
zuiver, in tegenstelling tot de mensen en 
dingen om je heen, zogezegd. Als keerzijde 
van deze wereldvisie noemt zij dat vervol-
gens ook de begeleidende goeroe de schuld 
kon krijgen als ervaringen uit het verleden 
bleven knellen (cf. p. 186-189). Thomas’ Na-
volging ziet zij dan als boek, waardoor de 
lezer steeds beter in staat raakt zich niet uit 
te leveren aan de waan van de dag die in de 
oordelen van anderen over een optreden 
of carrièrepad besloten ligt: ‘Midden in de 
wereld staan en toch proberen eenzaam 
te blijven, eenzaam met en als Christus… 
dat zou een opdracht kunnen zijn. Een op-
dracht die bovendien geen naastenliefde 
uitsluit, maar er een voorwaarde toe kan 
zijn …. (p. 19�)’.

Toegegeven, het is niet raadzaam pro-
movendi even vóór de verdediging van hun 
proefschrift of politici voor een debat voor 
te houden dat zij midden in de wereld een-
zaam als Christus moeten blijven. Het is 
dan namelijk onmogelijk op de benodigde 
spanning te komen. Niettemin kan een fun-
damenteler bewustzijn dat eenzaamheid nu 
eenmaal een wezenlijke component in het 
leven is, vruchtbaar zijn. Het gaat immers 
samen met een relativering van waarde-
oordelen, waarin anderen iemand kunnen 
verstikken, om het even of dit nu positieve 
of negatieve oordelen zijn. Van Brederode 
voelt goed aan dat contemplatie ín de actie: 
het vermogen tot bezinning en relativering 
tíjdens het ontplooien van een activiteit 
dienstig is en door het lezen van Thomas’ 
werk kan worden geleerd. Deze contempla-
tio in actione zou Ignatius van Loyola, de 
stichter van de orde van de Jezuïeten en zeer 
vertrouwd met de Imitatio, tot één van de 
zwaartepunten van zijn spiritualiteit ma-
ken. Bij de Jezuïeten zijn in de loop van hun 
geschiedenis door heel Europa zeer velen 

schoolgegaan, die als politicus hun leven 
gestalte gingen geven.

Behalve dat uit De Imitatio te leren is dat 
midden in het leven eenzaamheid en stilte 
zeer heilzame kanten kunnen hebben, is er 
nog een tweede reden om het boek ter hand 
te nemen. Thomas streeft ernaar om mensen 
te laten leven in het besef dat zij verre van 
volmaakt zijn: hij acht ze nalatig, self-cen-
tered, zondig. Direct in het begin van zijn 
Ammonitiones ad spiritualem vitam utiles 
schrijft hij: ‘Dit is het hoogste en het nuttig-
ste dat de mens kan leren: zichzelf werkelijk 
kennen en geringschatten. Van zichzelf geen 
enkele dunk hebben en over anderen altijd 
een goede en hoge gedachte: dat is diepe 
wijsheid en grote volmaaktheid. Gesteld dat 
u een ander openlijk zou zien zondigen of 
ernstige wandaden bedrijven, dan moet u 
uzelf nog niet beter achten, want u weet niet, 
hoelang u vast kunt staan in het goede. Allen 
zijn wij zwak, maar u moet toch niemand 
voor zwakker houden u zelf bent’ (De Imita-
tione Christi I.2).

Het vereist geen ingewikkelde herme-
neutische vertaalslag om te kunnen zien 
dat, heel paradoxaal, Thomas iemand in zijn 
kracht vindt staan als deze zichzelf minder-
waardiger vindt dan degenen die hij ont-
moet. Het cultiveren van dit ‘minderwaar-
digheidscomplex’ is echter geen doel op 
zich. Het uiteindelijke oogmerk is iemand 
een aangenamer mens te maken voor zich-
zelf en voor anderen. Het correlaat van de 
erkenning van de eigen onvolmaaktheid is 
namelijk de nederigheid. Voor Thomas heeft 
deze levenshouding zoals voor Augustinus 
een innerlijk evenwicht en vrijheid tot ge-
volg: ‘Een hoogmoedig en hebzuchtig mens 
vindt nooit rust, maar de arme en nederige 
van geest leeft in overvloed van vrede. … Een 
hoogmoedig en hebzuchtig mens … raakt hij 
ook ontstemd, als iemand tegen hem ingaat. 
Zodra hij echter verkrijgt wat hij begeert, 

De actualiteit van Thomas a Kempis
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voelt hij zich bezwaard door zijn wroegend 
geweten, omdat hij heeft toegegeven aan 
zijn hartstocht, die niets bijdraagt tot de 
vrede die hij eigenlijk zocht.’ (De Imitatione 
Christi I, 6)

Uitdagingen	voor	politiek	handelen

Max Weber bracht in zijn essay ‘Politik als 
Beruf’ een onderscheid aan tussen de Gesin-
nungsethik en de Verantwortungsethik. Voor 
een Gesinnnungsethiker zijn het motief, de 
drijfveren en de levenshouding die aan het 
handelen ten grondslag liggen, de belang-
rijkste criteria voor de beoordeling ervan. 
Politici wilden Weber daarom toch vooral 
beoordelen aan de hand van de criteria die 
de Verantwortungsethik hem verschafte. De 
politicus wordt afgerekend op datgene wat 
hij met zijn daad bewerkt. Naastenliefde 
is uit de aard van de drijfveer die eraan ten 
grondslag ligt, goed. Een Gesinnungsethiker 
zou een daad van naastenliefde daarom goed 
vinden, zelfs als het gevolg onderdrukkend 

zou zijn. Het is onmiskenbaar dat Thomas 
zijn lezers eerder naar een inzicht in hun 
drijfveren en levenshouding wil leiden, dan 
hen wil afrekenen op de gevolgen van hun 
daden. Hij stelt in zijn Ammonitiones ad spi-
ritualem vitam utiles veelvuldig dat een goed 
mens eerst innerlijk de bezigheden moet 
regelen, die hij uiterlijk gaat verrichten (cf. 
bijvoorbeeld De Imitatione Christi I.�). Het 
tweede boek van zijn Navolging, de Am-
monitiones ad interna trahentes begint ook 
met de zin uit het Lucasevangelie: ‘Regnum 
dei intra vos est dicit dominus (Lc. 17: 21)’. Bij 
Thomas betekent dit: ‘Het rijk van God is in 
uw binnenste’. Niettemin leert zijn Imitatio 
ook dat Gesinnung en Verantwortung meer 
in een wisselwerking staan dan een strikte 
scheiding hiervan suggereert. In navolging 
van Augustinus gaat Thomas ervan uit 
dat eenzaamheid noodzakelijk is en samen 
met een besef van de eigen onvolmaaktheid 
de basis vormt voor de bezinning, die elk 
handelen uiteindelijk niet anders dan ver-
antwoord maakt.
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België verkeert de laatste tijd in commu-
nautaire spanningen die hun weerga niet 
kennen. En Nederland kijkt in stilte toe. De 
media berichten regelmatig over de gang 
van zaken in de spannende en gespannen 
formatierondes, zonder de zaken tot de onze 
te maken. Deze neutraliteit, afgewendheid 
bijna, staat haaks op de lange geschiedenis 
die wij samen hebben beleefd — als laghe 
landen bi der see, als eigendom van vreemde 
vorsten, als groeiend taal- en cultuurgebied 
doorsneden door de vrede van Munster, als 
nabuurstaten en taalgenoten, als Benelux-
partners, als Deltagebied van Europa. En dat 
terwijl de Nederlandse media wel de Ame-
rikaans verkiezingen nauwlettend volgen, 
maar het blijkbaar niet nodig vinden ons 
juist nu nauwkeurig op de hoogte te bren-
gen van de stand van zaken van onze naaste 
buur. 

Waar België voor staat: 
een pleidooi voor zijn behoud 

Geert Buelens, Jan Goossens en David Van Reybrouck (red.) 
Waar België voor staat — een toekomstvisie.

Meulenhoff / Manteau| 2007 | 28� pp. | ¤ 19,9� | ISBN 978908��20996

door Els Ruijsendaal 

Hoofdredacteur Neerlandia 

Intussen verschijnen er in België, buiten 
de dagelijkse grote nieuwsporties, veel ma-
nifesten en pamfletten: in Vlaanderen van 
verontruste zakenlieden (‘Manifest voor een 
Zelfstandig Vlaanderen’), van het OVV (Over-
legcentrum van Vlaamse Verenigingen) en 
de campagne ‘Woord houden’, recent nog 
van de Gravensteengroep, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Van Waalse zijde 

herinneren we ons nog de mars in Brussel 
voor de eenheid van België (18 november 
2007), de talrijke schrifturen met dit onder-
werp en een actie in de vorm van een nep-
journaal, dat kwam met een speciale uitzen-
ding over de zelfstandigheidverklaring van 
het Vlaams Parlement.

Terwijl de Nederlandse media 
de Amerikaanse verkiezingen 
nauwlettend volgen, worden 
we niet nauwkeurig op de 
hoogte gehouden van de stand 
van zaken bij onze naaste buur
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Het vraagstuk lag na deze laatste stunt 
wel in binnen- en buitenland op ieders lip, 
maar hoe verwrongen is het daardoor over-
gekomen? De Belgische toestanden zijn al 
niet zo eenvoudig voor de buitenstaander, 
maar hij zou er veel van kunnen opsteken 
voor Europa, dat deze problematiek in het 
groot in zich draagt. 

Boeken verschijnen er ook, van felle 
voorstanders van deelstaten tot en met 
unitaristen, en ook gematigde reacties aan 
beide kanten. Een poging tot gematigdheid 
ten faveure van het behoud van de Belgische 
staat heb ik hier in handen: Waar België 
voor staat — een toekomstvisie. Geert Bue-
lens (hoogleraar Nederlandse letterkunde 
in Utrecht), Jan Goossens (artistiek leider 
van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in 
Brussel) en David Van Reybrouck (filosoof, 
veelgeprezen dichter en essayist) proberen 
in dit boek te laveren tussen de Vlaams-nati-
onalistische tendens en de immobiliteit van 
Wallonië, met een bezonnen inbreng die een 
zakelijke discussie dient. Soms worden deze 
mensen ook wel aangeduid als de nieuwe 
‘Belgicisten’.

Zij hebben daartoe vijftien vooraanstaan-
de Vlamingen, voornamelijk met culturele 
achtergrond en liefhebbers van België, ge-
vraagd naar hun mening over hoe het op de 
verschillende terreinen verder moet met het 
België dat sinds 199� (Sint-Michielsakkoord) 
een federale staat is. Eén en ander resul-
teerde in vijftien kleine essays, geschreven 
op vragen die samen het veld van de huidige 
problemen bestrijken. 

Het geeft geen verhaal, het geeft eerder 
een raamvertelling in de vorm van kleine 
colleges, met de bewuste bedoeling aan te 
geven dat de staat België ook veel Vlamingen 
ter harte gaat, en dat ook aan Vlaamse zijde 
genuanceerd wordt gedacht over hoe het 
verder moet, en daarmee de weg te zoeken 
naar het debat met de Walen.

De samenstellers laten in het voorwoord 
nog hun blik gaan over de huidige situatie 
en schetsen daarin beide taalgemeenschap-
pen (het Duitse deel komt niet im Frage). 
Daarbij vallen aan de Vlaamse kant uitdruk-
kingen op als ‘roeren de Vlaams-nationalis-
tische trom’, ‘eisenbundels’, ‘ons behoeden 
voor de Vlaamse tunnelvisie’ — en aan de 
Franstalige kant het non, ‘staatkundig im-
mobilisme’ en de aanmoediging eens in 
gesprek te gaan. Apologisch, zo lijkt het, 
jegens de Waalse standpunten, maar mis-
schien wordt meer duidelijk na lezing van 
de artikelen in de hier aangekondigde ru-
brieken, waarvan Beeldvorming er eentje is, 
naast Ideologie in Vlaanderen, Splijtzwam-
men, Wallonië, Brussel. Bij de titels valt de 
proevende lezer op dat tegenover de titel 
Wallonië niet Vlaanderen staat, maar Ideolo-
gie in Vlaanderen. 

Buitengaats is de verlammende angst in 
Wallonië bekend voor een mogelijk ‘plak-
kaat van verlating’ van Vlaanderen; niet 
voor niets, want Wallonië is zonder Vlaams 
geld toch nauwelijks in staat zichzelf te be-
druipen? De veelbesproken transfers vanuit 
Vlaanderen worden tegen het licht gehou-
den, belooft het voorwoord, alsmede de staat 
van ‘Brussel’ in alle vergezichten. En nog een 
leidende gedachte bij het lezen zou aardig 
zijn om mee te nemen: wat betekent de dis-
cussie, de gang naar een staatshervorming 
voor de Lage Landen? 

Beeldvorming,	misvorming,	

hervorming	

In dit onderdeel zijn enkele voorbeelden 
uitgewerkt van de beeldvorming over en 
weer. De uitzending van het nep-RTBF-
nieuws over het opstappen van Vlaanderen 
uit de federale staat, bevatte redenen tot 
ergernis, aldus Dave Sinardet in de eerste 
bijdrage van de bundel onder de pakkende 

Els Ruijsendaal bespreekt 
Waar België voor staat — een toekomstvisie
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titel ‘Het samenleven van twee onderdrukte 
minderheden’, maar de Vlamingen hebben 
boter op hun hoofd door eveneens kleine 
zaken te veralgemenen en stereotiep over de 
andere partij te denken. Wat hij daarbij als 
verklaring van de wederzijdse beeldvorming 
aanmerkt, is een gekend, maar toch weinig 
genoemd feit: het bijna volledig op taalbasis 
opgesplitste medialandschap leidt ertoe dat 
taalgroepen niet meer met elkaar spreken en 
dat werkt weer stereotiepen in de hand. 

Nog een ander gevolg daarvan is zicht-
baar: de Belgische verkiezingen zijn in we-
zen verkiezingen van ‘Vlamingen en Frans-
taligen’ (een opvallende nevenschikking); er 
zijn dientengevolge geen federale debatten 
op de televisie bij de federale verkiezingen. 
De gescheidenheid van de gemeenschap-
pen is daarmee een zichtbaar feit geworden 
en dat werkt door. Dit wordt kennelijk be-
treurd, maar ik kan me uit de geschiedenis 
niet herinneren dat de twee taalgroepen het 
vroeger zo gezellig hadden met elkaar. Hoe 
ver ga je terug en wat bepleit je daar nu ei-
genlijk mee?

Marnix Beyen merkt in de volgende bij-
drage een groot verschil tussen het ronken-
de nationalisme van voorheen en de bood-
schap van orde en structuurhervorming, die 
nu datzelfde nationalisme vertegenwoor-
digt. Het nieuwe Vlaamse vertoog noemt hij 
daarom ‘Een natieontwijkend nationalisme’. 
De nieuwe zakelijkheid is inderdaad opval-
lend, maar zó wantrouwig duiden, vraagt 
mijns inziens om een rekenschap die niet 
helemaal wordt gegeven. 

Sophie De Schaepdrijver geeft hier wel 
een antwoord op, dat inzicht geeft in de 
moeizame cultuurworsteling met een staat-
kundig vraagstuk. Misschien is haar bijdra-
ge te midden van de ‘gematigde’ bijdragen 
er één om ruimer aan te halen, één die door 
de poëzie ervan een genadeloze exactheid 
krijgt en ons kan doen meevoelen wat er 

gaande is (�9): ‘De communautarisering van 
het blikveld gaat alsmaar door. Zij breidt 
zich niet alleen naar het verleden uit, maar 
ook naar de toekomst: politieke structuren 
en wederzijdse vervreemding maken van de 
“gemeenschapsblik’’ een zelfvervullende 
voorspelling. Dát is de context van de RTBF-
klucht; dát is de context van de agitatie om 
Brussel-Halle-Vilvoorde […]. Franstalige 
studenten geschiedenis krijgen het verleden 
van wel twee regio’s onderwezen: Wallonië 
… en de Duitstalige gewesten. Vlaanderen 
bestudeert men daar niet, dat is het terra 
incognita van de middeleeuwse landkaar-
ten, waar draken spuwen en de roekeloze 
reiziger van de aardkorst afvalt. […] En in 
Vlaanderen is het communautaire discours 
zó vanzelfsprekend geworden, dat het zich-
zelf presenteert als een louter zakelijk con-
tract met de burger: een rationele keuze voor 
goed bestuur en heldere geldhuishouding, 
machteloos bejammerd door de sentimen-
tele verdedigers van België.’

Het is verademend proza, waarin men 
te horen krijgt hoe de zaken erbij staan. De 
zakelijkheid wordt de ‘Vlamingen’ verweten 
door ‘Nederlandstalige’ auteurs die in deze 
bundel de nuchterheid willen inbrengen, 
maar ongemerkt scherper stelling nemen 
dan beloofd is, vgl. Inleiding, blz. 16: ‘Alleen 
een nuchtere analyse van de wederzijdse 
beeldvorming in de pers, van de separatis-
tische scenario’s [sic!], van de weeffouten in 
het huidige bestel en bovenal van de grote 
sociale en politieke uitdagingen kunnen ons 
helpen om het debat ten gronde te voeren.’

De Schaepdrijver stelt verder voor (61): 
‘Maar het moet de Belgen menens zijn. Dit 
land moet als een land gelden, als een meer-
waarde, een gemeenschappelijk goed. En 
dat kan alleen als de talenkwestie weer een 
talenkwestie wordt — niet méér, maar vooral 
ook niet minder. Geen gemeenschaps- of 
geld- of grondkwestie, maar een talen-
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kwestie. Dus: de taalterritorialisering (c.q. 
communautarisering) gedeeltelijk terugge-
draaid ten voordele van een werkelijk twee-
talige ruimte. Dat kost inspanning. Vooral, 
zij het niet uitsluitend, francofone inspan-
ning.’ Of het haalbaar is, is natuurlijk de 
vraag, maar dat taal één van de belangrijkste 
gewrichten is in het Belgische stelsel, lijkt 
mij onbetwist.

Het voorstel van Kris Deschouwer volgt 
op een andere noemer: ‘Een federale kies-
kring’ behandelt het ‘democratisch deficit’ 
van een staat die zijn bewoners politici laat 
kiezen ‘die niet de mogelijkheid hebben om 
zich te onderwerpen aan het oordeel van de 
kiezers van de federale staat’. Een oplossing 
zou volgens hem — bij wijze van denkoefe-
ning, neem ik aan — kunnen zijn een deel 
van de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
te laten verkiezen in een federale kieskring.

Vlaanderen,	Wallonië	en	Brussel:	

hoe	nu	verder?

In de bijdragen die achtereenvolgens de ge-
westen en taalgebieden behandelen, wordt 
het afbrokkelen van België besproken. Jan De 
Volder ziet in de onderbouwing van die gang 
het verlopen van het ‘kernbegrip in de sociale 
leer van de katholieke kerk’ terug, het subsi-
diariteitsbeginsel, waarin problemen worden 
aangepakt op het overheidsniveau dat er het 
dichtst bij is. Het leidde, net als in de Rooms-
Katholieke Kerk, tot een sterk centraal gezag 
met gedecentraliseerde bevoegdheden. Zo-
lang de christendemocraten deze vorm be-
waakten, bleef de Belgische staat onbedreigd, 
maar dat kantelde toen zij in 1999 in de op-
positie terechtkwamen. De rol van de ‘Belgi-
sche’ generatie in de christendemocratie lijkt 
uitgespeeld, zo constateert De Volder. 

Vincent Stuer heeft als liberaal niet al te 
veel vertrouwen in de mogelijkheden van de 
staat om een leefbare samenleving te creë-

ren: ‘Wie te veel nadruk legt op collectieve 
identiteit en emancipatie, sluit burgers uit 
die niet in de juiste vakjes passen.’ Tarik 
Fraihi pleit in deze situatie mede daarom 
voor een pragmatisch socialisme, waarbij 
het streven naar autonomie niet mag gaan 
ten koste van solidariteit. 

Ook de Groenen zoeken volgens Manu 
Claeys naar een moderne verbondenheid 
van de burgers en vinden die voorbij de nati-
onale identiteit in een ‘gezamenlijk burger-
schap van hen die een grondgebied delen’. 
Vertaald naar de Brusselse situatie brengt 
dat een intrigerend voorstel: het Brusselse 
Gewest laten opgaan in het Vlaamse Gewest 
voor grondgebiedgerelateerde materies, 
en een twee-, desnoods drietalige gemeen-
schap voor persoonsgebonden materies. 
Cultureel betekent dat: ‘De maatgevende 
cultuur ligt niet vast en kan door niemand 
geclaimd worden. Er ís wel een Leitkultur, 
maar die wordt niet (langer) aangestuurd 
door één dominante, homogene groep.’ In 
die Leitkultur hebben mensen hun etnische, 
levensbeschouwelijke of culturele inbreng 
zonder dat men tot apartheid vervalt. Dus 
weer een bemiddeling tussen individu en 
gemeenschap. En tussen talen. Hoe hier de 
taalterritorialisering bij aan moet sluiten 
vraagt in feite om een nieuwe bundel.

Er volgen betogen over het koningschap 
(Marc Reynebeau), over de noodzakelijke her-
vorming van justitie (Walter Van Steenbrug-
ge), het sociaaleconomisch overleg (Tony 
Vandeputte) en het werkgelegenheidsbeleid 
(Luc Cortebeeck), die stuk voor stuk prachtig 
zijn om te lezen. Zij maken de gang naar de 
onderdelen van staat en maatschappij. 

Guido Fonteyn legt vervolgens uit waar-
om ‘Waarom Wallonië voor België kiest’. 
Wallonië is een delfstoffenland. Gedurende 
anderhalve eeuw was Wallonië zeer welva-
rend dankzij de delfstoffenindustrie. In die 
welvaart groeide de bevolking en slonk die 
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van Vlaanderen. In de loop van de Tweede 
Wereldoorlog draaide dat om. Wallonië 
betreurt de opmars van de Vlamingen, maar 
het schrikt terug voor autonomie, omdat het 
daarvoor te zwak is. 

En daar is Brussel, dat ook voor de 
Vlamingen van levensbelang is (19�): ‘Na 
Antwerpen en de hele zeehavenregio is de 
subregio Vlaams-Brabant rond Brussel de 
belangrijkste drager van de welvaart in 
Vlaanderen, met de luchthaven van Zaven-
tem en de talrijke industrieterreinen langs 
de Ring als trekkers.’ 

Walloniës welvaart moet van Brussel en 
Luxemburg komen (groeias van Waals-Bra-
bant over Namen naar het noordwesten van 
de provincie Luxemburg). ‘Aangezien ook 
Vlaanderen Brussel niet kan loslaten […], 
lijkt mij de status van België als een verbond 
van gewesten niet bedreigd’, besluit Fonteyn 
tevreden. 

Rudy Aernoudt, een van de belangrijkste 
Vlaamse woordvoerders tegen verdergaande 
opsplitsing van België, behandelt nog een 
ander gevoelig thema: de transfers naar Wal-
lonië. Ofschoon het een feit is dat heel veel 
Vlaams geld naar Wallonië gaat, beschouwt 
Aernoudt de mensen die dit als een splijt-
zwam beschouwen, als separatisten. ‘Onge-
veer honderd jaar geleden deden de Walen 
precies hetzelfde.’ En dat is natuurlijk ook 
waar, al wordt de mate ervan betwist en kun 
je, zo redenerend, ook stellen dat Brussel 
oorspronkelijk Nederlandstalig was. 

Transfers dienen uiteindelijk de solida-
riteit door regionale ongelijkheden weg te 
werken. 

Alleen duurzame economie van Wallonië 
kan het tij keren. Een marshallplan voor 
Wallonië is nodig, waardoor ‘innovatief 
gedrag, het stimuleren van ondernemer-
schap en het aanwakkeren van de zin om 
te arbeiden en initiatief te nemen’ worden 
aangebracht.

Luc Vansteenkiste probeert dit marshall-
plan vorm te geven. Hij ziet werkwilligen, 
maar geen bedrijven die hen kunnen op-
nemen. We dienen dit probleem groter te 
zien: Europees en wereldwijd; denk maar 
aan lagelonenlanden, die onze economische 
zekerheden van weleer dreigen aan te tasten. 
Antwoorden worden gevonden in loonma-
tiging, innoveren en versnippering van de 
kredieten vermijden, een breed programma 
voor meer ondernemerschap in Wallonië 
met als doel: Vlaanderen evenaren. Het is 
een ongewild compliment aan het adres van 
Vlaanderen.

De socioloog Dirk Jacobs waagt zich 
aan enkele toekomstscenario’s van het 
stadsgewest Brussel: de huidige situatie 
voortzetten, een uitbreiding van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest met zes facilitei-
tengemeenten uit de rand, een confederaal 
systeem (statenbond tussen onafhankelijke 
deelstaten — beide deelstaten zouden dan 
samen Brussel besturen), of een autonoom 
Brussel binnen de confederatie België.

De auteur heeft voorkeur voor een ver-
sterkt stadsgewest, tweetalig, aangeduid 
met gemeenschap. Het komt neer op de 
huidige situatie verbeteren.

Eric Corijn zou ‘Brussel als Europees 
project’ willen zien: een stad die een stede-
lijk gebied is en voorzieningen en diensten 
heeft met wijde uitstraling. Het zou een 
Europastad moeten worden. Een culturele 
kanteling in het vertoog over de missie van 
Brussel. 

Het neemt niet weg dat de lezer moet be-
sluiten dat het beter moet, breder, maar niet 
fundamenteel anders.

Filip Rogiers’ epiloog, een gesprek met 
Philippe Van Parijs (‘We blijven buren in 
België tot het einde der tijden’) sluit aan bij 
de vorige invalshoeken. Brussel heeft een 
Europese taak en uitstraling, en is in feite 
de naaste omgeving enigszins ontgroeid. 
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Brussel wordt steeds minder een plaats van 
Vlamingen en Walen: �6 procent komt uit 
het buitenland. Elke politicus behoort hier 
bovendien tot een partij waarvan het zwaar-
tepunt zich buiten de hoofdstad bevindt. De 
mensen zullen zich hier zelf tot elkaar moe-
ten wenden.

Het is kortom tijd, zo wordt gesteld, voor 
een federalisme op basis van drie gewesten. 
Daarbij zou het minder logisch zijn dat 
Brussel de hoofdstad van Vlaanderen is. En 
Brussel wordt drietalig — is het feitelijk al. 
En buren blijven we voor eeuwig, want we 
gaan toch niet massaal verhuizen?

Eenheid

Wij zijn aan het einde gekomen van een 
boek dat de lezers veel bijbrengt over moei-
lijkheden en mogelijkheden van een land 
dat ingewikkeld in elkaar zit en in een las-
tige periode verkeert. Een compliment mag 
worden gemaakt aan het adres van de sa-
menstellers, die van dit boek een behoorlijke 
eenheid hebben weten te maken.

Na lezing van het geheel wordt duidelijk 
dat het af en toe moeilijk is gematigd te zijn 
en zich open te stellen voor een debat met 

de Franstaligen, zonder zich enigszins af 
te wenden van het merendeel van de Vla-
mingen.

Over Nederland gesproken, komen de 
noorderburen voor in het verhaal? Nee, en 
omgekeerd is het helaas gemiddeld niet 

veel beter. Ook de Benelux en Europa komen 
maar mondjesmaat aan de orde. De toetsing 
van meningen aan die van andere groeperin-
gen ontbreekt. Het is een boek dat onwille-
keurig de sterkte en het gelijk zoekt in eigen 
kring, zoals de nationalistische Vlamingen 
nogal eens wordt verweten. Maar het is te-
vens verrijkend, want die andere eigen kring 
is boeiend om mee in gesprek te zijn. Iedere 
bladzijde is door de gecomprimeerde opzet 
de moeite waard om te lezen. Het lijkt mij 
voor de Vlaamse discussie bovendien een 
noodzakelijk boek en voor de Nederlanders 
een onmisbare aanvulling op hun kennis 
van België en daarmee van Vlaanderen.

De toetsing van meningen aan 
die van andere groeperingen 
ontbreekt
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Hoe lang bestaat België nog? Na iedere 
verkiezing (landelijk of regionaal) drijven 
Vlaanderen en Wallonië verder uiteen. Mis-
schien geeft het ook de gekunsteldheid van 
de Belgische staat aan. Dat is niet vreemd en 
we zien het overal in Europa: de hang naar 
de regio. Het is ook volstrekt verklaarbaar 
in een tijd dat Europa steeds belangrijker is 
geworden, dat mensen iets eigens, iets dat 
dichterbij is, willen. Waar de laatste decen-
nia de regio (provincie) tussen wal en schip 
viel, tussen gemeente en nationale staat, 
zien we in een zich ontwikkelend Europa dat 
de natiestaat klem komt te zitten tussen re-
gio en Europa. En natuurlijk spelen vaak ook 
financieel-economische kwesties mee, zoals 
ook voor de Vlamingen en in Italië voor de 
Noord-Italianen in hun drang het zuiden af 
te stoten, maar de cultuur, iets duurzamers, 
is leidend. In België kennen we vanaf het be-

gin (18�0) al duidelijk twee regio’s, Vlaande-
ren en Wallonië. De twee landsdelen hebben 
een zeer verschillende geschiedenis. Vaak 
was de ene regio sterk en de ander zwak. Ook 
nu is dat het geval. Wanneer we ver terug-
gaan was Vlaanderen met beroemde steden 
als Brugge, Mechelen en Gent belangrijk en 
welvarend. Vooral de laken- en de textielin-
dustrie en de handel in deze producten wa-
ren vermaard in het middeleeuwse Europa. 
Verder hebben Vlaanderen en Wallonië, al 
dan niet gezamenlijk, deel uitgemaakt van 
verschillende grotere landen of keizerrijken.

• • •
Terug naar de jongere geschiedenis. Het 
boek ‘Arm Wallonië’ van Pascal Verbeken 
vertelt het verhaal van Wallonië vanaf de 
industriële revolutie tot heden. Hoe dit 
gebied een glorietijd kende en nu diep weg-
gezakt is. De titel verwijst naar een boek van 
Auguste De Winne. Deze Franstalige jour-
nalist schreef in 1902 het melancholische 
boek ‘A travers les Flandres’, waarvan een 
jaar later van de hand van Karel Beerblock de 
vertaling ‘Door Arm Vlaanderen’ verscheen, 
een verslag van een reis langs de armoedige 
plaatsen in het Vlaanderen van toen. In die 

De remmende voorsprong zette Wallonië 
op achterstand

Pascal Verbeken
Arm Wallonië, een reis door het beloofde land 
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tijd leefden mensen in plaggenhutten op het 
platteland of in de vieze straten van Antwer-
pen. De kerk was in die tijd vaak het enige 
houvast voor deze arme lieden, maar kon 
ook niet de gewenste welvaart bieden. Wal-
lonië, daarentegen, floreerde. Wallonië, één 
van de welvarendste streken ter wereld in de 
tweede helft van de negentiende eeuw, was 
de eerste regio op het vasteland van Europa 
waar de industriële revolutie plaatsvond. 
Wallonië had de luxe dat er ijzererts en 
steenkool dicht bij elkaar werden gevonden. 
Daarbij kwam de centrale ligging en de lo-
gistieke mogelijkheden van de Maas en de al 
vroeg aangelegde spoorwegen. Wallonië kon 
snel groeien. Overal vandaan werden men-
sen gehaald om te werken in de mijnen en in 
de ijzer- en staalindustrie. Charleroi, Luik 
en Seraing waren de metropolen van die tijd. 
Cockerill was de dominante hoogoven van 
de streek. Hele families en generaties waren 
werkzaam in deze industrie die de grond-
stoffen en halffabrikaten leverden voor 
de industrie, voor de opbouw van Europa. 
Samen met het Roergebied en de industrie 
rondom Lille in Noord-Frankrijk ging het 
snel. De eerste ‘buitenlandse’ arbeiders kwa-
men uit Vlaanderen. De Winne beschrijft 
hoe de armoedzaaiers uit Vlaanderen met 
duizenden naar Wallonië trokken. Veel van 
oorsprong Vlaamse families wonen er nog 
steeds. En net als in het leger en in Brussel 
hadden deze Vlamingen het zwaar. Ze wer-
den vaak slecht behandeld en moesten het 
zwaarste en smerigste werk doen. De Winne 
beschrijft in zijn boek van een eeuw geleden 
de armoede van deze mensen die in één van 
de rijkste gebieden van Europa woonden. 

En dan de huidige tijd. Arm Vlaanderen 
is verdwenen, Vlaanderen floreert, wil onaf-
hankelijk zijn, heeft er genoeg van te betalen 
voor de arme Walen. Hoe is dit zo gekomen? 
Hoe kan Wallonië zo ver zijn weggezakt 
en Vlaanderen zo opgekrabbeld. Het is te 

verklaren met de theorie van de remmende 
voorsprong. Verbeken beschrijft tijdens zijn 
rondtocht door Wallonië hoe het ooit wel-
varende gebied is verpauperd en verwaar-
loosd. Hij begint zijn boek met een open 
brief aan Auguste De Winne. Hij refereert 
aan diens boek en hoe het daarna is vergaan 
met Vlaanderen. De Winne (1862-19��) heeft 
de neergang van de ene regio en de opkomst 
van de andere regio niet meer meegemaakt. 
Verbeken schrijft De Winne dat het goed 
gekomen is met het arme Vlaanderen, maar 
dat nu sprake is van een arm Wallonië. Ver-
volgens beschrijft Verbeken zijn rondrit. 
Hij bezoekt de plaatsen in Wallonië en be-
schrijft de vergane glorie, hij kijkt terug op 
wat de afgelopen honderd jaar is gebeurd. 
Na de Tweede Wereldoorlog zet het verval in. 
De mijnen raken uitgeput, olie en gas ver-
vangen de steenkool en andere gebieden in 
Europa komen op. Tegelijk met de neergang 
van Wallonië komt Vlaanderen bovendrij-
ven, met sterke Vlaamse bedrijven, maar ook 
met buitenlandse ondernemingen die zich 
in Vlaanderen vestigen. De Antwerpse haven 
en het gebied eromheen groeien maar door. 
Begin jaren zestig is het keerpunt. Wallonië 
gaat nog redelijk goed, maar Vlaanderen be-
ter. Vlaanderen haalt Wallonië in. De rollen 
zijn vanaf dat moment omgekeerd en gaan 
steeds meer uiteenlopen.

• • •
Het is prachtig hoe Verbeken de sfeer weet 
weer te geven van dat karakteristieke Wallo-
nië dat wij Nederlanders natuurlijk kennen 
van onze tripjes naar de Ardennen. De Ar-
dennen, waar de landbouwnederzettingen 
op de toppen van de heuvels, op de plateaus 
liggen en de oude handels- en industrie-
stadjes lager, aan de rivieren de Ourthe en 
de Maas. Vergane glorie. Verbeken maakt 
een rondgang langs de industriële neder-
zettingen die er troosteloos bijliggen. Hij 
beschrijft de opkomst van Cockerill in de 
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regio Luik/Seraing. De fabrieken in de 
woonwijken waren destijds een teken van 
vooruitgang, maar nu van armoedig leven. 
Zeker omdat de fabrieken leeg zijn en veel 
mensen buiten rondhangen in het zicht van 
de vergane hoogovens. Hoe welvarend was 
het ooit. De generaties die zij aan zij in de 
fabriek werkten, zijn nu werkloos. Vader, 
kinderen, ooms en jonge generatie zonder 
werk. Verbeken stelt vast: ‘Kinderen die 
nooit hun ouders of grootouders uit werken 
hebben zien gaan’. Een oude cultuur van 
verkeerd socialisme, cliëntelisme, weet ook 
geen goed perspectief te bieden. Of, zoals 
Verbeken het zegt: ‘Het verschil tussen 
cliëntelisme en gezonde betrokkenheid is 
soms bijzonder klein’. Ooit floreerden de ne-
derzettingen hier. Tot in de jaren zestig trok-
ken mensen uit heel Europa naar de mijnen 
en de fabrieken van Wallonië. Italianen in 
groten getale, Polen en Russen. Het was een 
smeltkroes met Klein-Italië, Klein-Rusland 
en natuurlijk Klein-Vlaanderen. Nu, met 
de nieuwe generaties, zijn er, net als in veel 
andere Europese steden, de integratiepro-
blemen en de gettovorming. Geen perspec-
tief. En het verschil met een eeuw daarvoor 
is dat de arme Walen niet naar Vlaanderen 
trekken om daar te werken. La Louvrière, 
Marcinelle, Manage en andere grotere en 
kleinere plaatsen zakken weg. De etiketten 
zijn maffieus, postindustrieel, verloederd. 
Na de socialistische dominantie, dreigt op 
sommige plekken nu extreem rechts, het 
Front National, voet aan de grond te krijgen. 
Buitenlanders, werkloosheid, politieke 
schandalen, criminaliteit zijn hiervoor de 
voedingsbodem. Nieuwe bedrijven krijgen 
niet echt goede vestigingscondities. Verbe-
ken beschrijft de opkomst van de Italiaanse 
emigrantenzoon Elio Di Rupo binnen de 
socialistische partij. Hij beschrijft de kracht 
en macht van enkele families die genera-
ties lang de dienst uitmaakten in bepaalde 

streken en die in de tijd van de tocht van 
De Winne tot de rijkste mensen van België 
behoorden. Verbeken ontwaart de contou-
ren van het ooit zo roemruchte Cockerill 
in Seraing. John Cockerill was de motor 
van de industrialisatie. De bekende Franse 
schrijver Victor Hugo maakte zelfs lofge-
dichten over de industrie in Wallonië; Wal-
lonië was het voorbeeld voor de wereld. Nog 
slechts enkele decennia geleden werkten 
en leefden tientallen nationaliteiten naast 
elkaar. Inmiddels is Cockerill in handen 
van de Arcelorgroep, staan de fabrieken op 
andere plaatsen in de wereld en stroomt de 
winst naar elders. Sinds begin jaren zeventig 
heeft de Luikse regio honderdduizend ba-
nen verloren in de industrie. Wat gebleven 
is in Seraing is het verkiezingsresultaat van 
60 procent voor de Parti Socialiste. In 2007 
ging er weer een hoogoven dicht. Weer 2700 
man eruit. Recente ministers-presidenten 
in Wallonië herinneren aan de arbeiders die 

ooit van elders kwamen, want ze waren van 
Vlaamse (Cauwenberghe) of Italiaanse (Di 
Rupo) komaf.

Voor de Vlamingen is Wallonië nu een 
achtergebleven gebied. De Vlamingen zien 
de Walen als ‘stakingsdolle potverteerders’. 
Honderd jaar geleden zag De Winne het 
rode, voorspoedige, vrijdenkende Wallonië 
nog ver verheven boven het arme, bevoogde, 
ongeletterde, zieke Vlaanderen. Overigens 
zijn er nog steeds Walen die, ondanks alles, 
neerkijken op ‘dat xenofobe Vlaanderen’. 
Verbeken trekt door Bergen, de plaats waar 
Di Rupo woont en waar de banken, de han-
delaars en het geld van Wallonië zitten; nu 

De Vlamingen zien de 
Walen als ‘stakingsdolle 
potverteerders’

Frank van den Heuvel bespreekt 
Arm Wallonië, een reis door het beloofde land
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wat minder dan vroeger. Komt Wallonië 
er bovenop? Uiteindelijk wel natuurlijk. 
Voorzichtig vestigen nieuwe bedrijven zich 
in deze regio. Ook hightechbedrijven. Er is 
hoop, hoewel de laatste pagina van het boek, 
een nagestuurde brief van Verbeken aan De 
Winne, weer de somberheid uitspreekt. De 
socialistische burgemeester van Charleroi 
is opgepakt en de krant Le Peuple, waarvoor 
De Winne zijn leven lang heeft gewerkt, is 
failliet.

België is een land met veel gezichten en 
met een wilde geschiedenis, en een land met 
veel oorlogen. Benno Barnard memoreert 
in zijn boek Eeuwrest al aan de bloedige ge-
schiedenis van dit gebied. Barnard schrijft 
dat ‘als Europa weer eens zwanger was van 
oorlog, dan was België steeds de kraamka-
mer’. En dat klopt. Natuurlijk de Guldenspo-
renslag in 1�02, maar verser in de historie 
zijn de beslissende Slag bij Waterloo, de 
loopgraven van Ieper en aan de IJzer en het 

Ardennenoffensief. België, het land dat niet 
bestaat, maar twee regio’s heeft, Vlaanderen 
en Wallonië. Blijft België overeind? Het is 
de vraag. Hoopgevend is misschien dat in 
november 2007 in Brussel een demonstratie 
pro België plaatsvond. Hoewel? Wanneer 
je moet demonstreren voor het behoud van 
je land, er bovendien slechts ��.000 men-
sen komen opdagen en deze bijna allemaal 
Frans spreken, dan is de desintegratie mis-
schien al verder dan we denken. Als het met 
de ene regio goed gaat, heeft de andere het 
moeilijk en daardoor zijn de verhoudingen 
in België steeds gespannen. En ‘Arm Wal-
lonië’ is de zoveelste testcase voor dit nog 
jonge land dat Pascal Verbeken beschrijft. 
Hoopgevend is dat hij ook zijn reis door het 
arme Wallonië een reis door het beloofde 
land noemt. Misschien dat de regio die ten 
onder ging aan de remmende voorsprong, 
de versnellende achterstand kan gebruiken 
om er weer bovenop te komen.

Frank van den Heuvel bespreekt 
Arm Wallonië, een reis door het beloofde land
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Wat heeft de Benelux ons nog te zeggen? 
Weinig, zal de gemiddelde eerste reactie 
zijn. Waar zit de meerwaarde nog in om ons 
als Nederland verbonden te voelen met spe-
cifiek België en Luxemburg? Ja, België — 
Vlaanderen tenminste — daar delen we onze 
Nederlandse taal mee en een gedeeld (ver) 
verleden, maar voor de rest? De meerwaarde 
valt nauwelijks uit te leggen aan mijn gene-
ratie die is opgegroeid met de uitkomsten 
van de samenwerking met Be en Lux of met 
de uitkomsten van de samenwerking met de 
andere lidstaten van de eu. De verworvenhe-
den van de samenwerking zijn vanzelfspre-
kend geworden. De Benelux heeft iets heel 
erg retro. Voor ons is het moeilijk voor te 
stellen dat net na de Tweede Wereldoorlog in 
de grensstreek tussen België en Nederland 
boter, kousen en koffie werden gesmokkeld, 
omdat de markten niet met elkaar in concur-
rentie stonden, de prijzen flink verschilden 
en de smokkelaar er dus wat mee verdiende. 

Het is nostalgie en levert geen levende herin-
neringen meer op.1

Toch is de Benelux een geuzentruc. De 
samenwerking tussen deze drie West-Euro-
pese landen doorbrak bestaande structuren, 
slaagde er in de economische grenzen te 
beslechten en de markten te laten integreren 
om vervolgens op andere terreinen samen-
werking te ontplooien. Het was geregeld 
een sprekend voorbeeld voor Europa. Bij de 
vaststelling van de Benelux Douane-unie 
in Londen in 19�� werd bijvoorbeeld de 
aanzet gegeven om te komen tot een vrij 
verkeer van goederen, personen, diensten 
en kapitaal binnen de Benelux. Dat leidde er 
stapsgewijs toe dat smokkelen van de hier 
bovengenoemde goederen tussen België 
en Nederland steeds vaker zijn zin verloor. 
Doordat de samenwerking tussen de drie 
landen zo succesvol bleek, werd een deel 
van de integratie-instrumenten die binnen 
de Benelux werden gehanteerd vrij snel in 
de bredere Europese samenwerking over-
genomen. Men spreekt daarom wel van de 
‘laboratoriumfunctie’ van de Benelux. Niet 
verwonderlijk is dan ook dat we het vrije 
verkeer van goederen, personen, diensten 

Het succes van de Benelux, een goed 
bewaard geheim

Jan Wouters, Luk van Langenhove e.a
De Benelux: tijd voor een wedergeboorte?

Intersentia, Antwerpen | 2007 | 279 pp. | ¤ �9,00 | ISBN 97890�09�6��8

door Herman van Harten 

Docent en promovendus verbonden aan het Eu-
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en kapitaal als instrument van economische 
integratie terugvinden in het Verdrag van 
Rome uit 19�8, waardoor de Europese Econo-
mische Gemeenschap tussen de zes landen 
(naast de Benelux, Frankrijk, Italië en West-
Duitsland) een feit werd. Begon de Benelux 
met actieve samenwerking op het terrein 
van milieu, weldra werd ook binnen de Euro-
pese context de noodzaak daarvan ingezien.

• • •
Was de vormgeving van de Beneluxsamen-
werking gedurende de Tweede Wereldoor-
log en decennia daarna nog veelal een con-
creet streven van de Nederlandse regering, 
tegenwoordig krijgt de vroegere proeftuin 
voor de Europese Unie geen bijzondere aan-
dacht: in de visiedocumenten van de huidi-
ge regering over de lopende kabinetsperiode 
wordt over de Beneluxsamenwerking met 
geen woord gerept. Net zoals dat bij de Euro-
pese Unie tijden het geval was, lijkt de Be-
nelux eerder een technocratisch geheel van 
praktisch alleen uitvoerend beleid dan een 
onderwerp voor concrete politiek die van 
direct belang is. Laat staan dat de Benelux 
wordt opgevoerd als een slimme strategie 
om de positie van Nederland in een Euro-
pese Unie van — voorlopig — 27 lidstaten 
beter te borgen. Dat is jammer. Het Verdrag 
tot instelling van de Benelux Economische 
Unie loopt immers nog in deze kabinetspe-
riode af en de vraag naar de voortzetting en 
met name de vormgeving daarvan verdient 
een duidelijke plek op de politieke agenda. 
De toekomst van de Benelux vraagt om een 
heldere toekomstvisie van de Nederlandse 
regering en misschien zelfs om een maat-
schappelijk, maar ten minste parlementair 
debat over de toekomst van dit succesvolle 
regionale integratieproces. 

Wat ook van de huidige interne politieke 
constellatie van België zij, de Vlaamse rege-
ring lijkt zich in dit licht eerder te hebben 
voorbereid op de fundamentele vragen die 

afloop van het Beneluxverdrag te berde 
brengt dan de Nederlandse. Het hier be-
sproken boek is een voortvloeisel uit een 
onderzoek dat de auteurs hebben verricht in 
opdracht van Internationaal Vlaanderen, het 
departement voor buitenlands beleid van 
de Vlaamse overheid. De Vlaamse regering 
streeft een grotere regionale betrokkenheid 
bij de Beneluxsamenwerking na. Door de 
verdere Belgische federalisering, die plaats-
vond tijdens de looptijd van het huidige 
verdrag, heeft Vlaanderen onder meer een 
grotere bevoegdheid tot en rol bij het sluiten 
van verdragen gekregen.

• • •
Strikt genomen loopt enkel het Verdrag be-
treffende de Benelux Economische Unie op 
1 november 2010 af, en blijft dit verdrag van 
kracht voor opeenvolgende periodes van tel-
kens tien jaar, tenzij één van de partijen het 
wil beëindigen. Dat gegeven vormt wel een 
moment waarop de Beneluxsamenwerking 
in nieuwe vormen kan worden gegoten. De 
auteurs beperken zich — gelukkig — niet tot 
enkel de Economische Unie, maar trachten 
een overzicht te geven van het verwarrende 
en complexe geheel dat het institutionele en 
materiële kader vormt, waarbinnen de Bene-
luxsamenwerking in het heden plaatsvindt. 
Dat is op zich al een lovenswaardig streven, 
want voor een buitenstaander hebben de 
huidige Beneluxstructuren zonder meer 
veel weg van een gordiaanse knoop. Het 
boek wil een beeld schetsen van de huidige 
werking en tot veranderingen aanzetten. 
Met het boek hopen de auteurs bij te dragen 
aan het debat over de toekomst van de Bene-
lux en, in bredere zin, de gedachtevorming 
over regionale integratieprocessen in Euro-
pa. Die doelstellingen worden met dit boek 
stellig bereikt. 

Een inleidend hoofdstuk geeft een nadere 
inbedding van de Benelux. Besef van de 
context — het verdere Belgische federalisme 

Herman van Harten bespreekt 
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en de voortschrijdende Europese integratie 
— is een noodzakelijk basisingrediënt voor 
een hernieuwd Beneluxrecept. Immers, 
een Europese Unie van bijna dertig landen 
maakt de noodzaak voor kleine lidstaten tot 
samenwerking onherroepelijk. Na enkele 
sprekende kerndata en een overzicht van de 
regeringscoalities leggen de auteurs maar 
liefst zestien onderzoeksvragen neer die 
zijn op te delen in vijf groepen (de Benelux-
structuren, de verhouding tussen EU-po-
litieke samenwerking door de drie landen 
en de Beneluxorganisatie, de verhouding 
tussen plurilaterale en bilaterale samenwer-
king binnen de Benelux, de internationale 
initiatieven van de Benelux en ten slotte de 
decentrale overheden en de Benelux). De 
beantwoording van deze vragen zit door het 
boek heen verweven.

Het boek put uit talrijke bronnen. Een 
uitstekende bibliografie geeft handvat aan 
wie zich verder zou willen verdiepen in 
bepaalde deelaspecten van de Beneluxsa-
menwerking. De literatuurstudie is daar-
naast aangevuld met empirisch onderzoek: 
er is gesproken met bijna honderd experts 

uit alle drie de landen over de verwachtin-
gen en meningen over de toekomst van de 
Benelux. Bewust is niet gekozen voor een 
onderzoek bij de individuele burger omdat 
‘de mate waarin het brede publiek met de 
onderzoeksvraag vertrouwd is, zeer beperkt 
is. De toekomst van de Benelux is niet al-
leen complexe materie, het is ook een thema 
waarrover tot op heden amper een publiek 
debat werd gevoerd.’ Daarom wel gesprek-

ken met politici, diplomaten, ambtenaren, 
academici en maatschappelijk middenveld, 
verdeeld over verschillende beleidsterrei-
nen, maar geen burgerbemoeienis. Men kan 
de vraag stellen of dat laatste gelukkig is. 
De bredere publieke dimensie uitschake-
len om reden van een kennistekort, is een 
riskante aangelegenheid. Dit soort onder-
zoek moet toch met de maatschappelijke 
werkelijkheid in verbinding blijven staan. 
En dat de Benelux misschien op het punt 
van het publieke draagvlak daadwerkelijk 
een wereld te winnen heeft, zou immers een 
zeer relevante constatering kunnen zijn. In 
ieder geval blijkt uit de uitkomsten van de 
expertgesprekken, die door het boek heen 
zitten verwerkt, hoe dit soort empirisch 
onderzoek ten dienste van de meningsvor-
ming kan staan. Het relativeert de formele 
betoogtrant die een bespreking van de ta-
ken van een organisatie automatisch met 
zich meebrengt. Ongetwijfeld ontstaat door 
de anonimisering van de meningen een 
smeuïgheid die lang niet altijd in dit soort 
academische literatuur te vinden is. In het 
boek zit op deze manier de nodige prakti-
sche kritiek op het functioneren van de Be-
nelux verwerkt: binnen de onoverzichtelijke 
institutionele structuur wordt lang niet 
altijd nuttig werk verricht, kan het nodige 
op de schop, verliezen elementaire instel-
lingen, zoals het Comité van ministers, zich 
in vrijblijvendheid, maar is tegelijkertijd 
de Benelux zeer afhankelijk van politieke 
wil, boeken sommige werkgroepen nauwe-
lijks concrete resultaten en wordt de vraag 
gesteld of de Europese ontwikkelingen de 
meerwaarde van de Benelux ongedaan ma-
ken. In de regel geven de auteurs zelf geen 
waardeoordeel over deze uitlatingen. Zij 
blijven in eerste instantie bij een feitelijke 
beschrijving en laten pas in de slotbeschou-
wingen hun visie blijken. Op zichzelf is dat 
een verstandige aanpak. 

Binnen de onoverzichtelijke 
structuur van de Benelux 
wordt lang niet altijd 
nuttig werk verricht

Herman van Harten bespreekt 
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Naast de inleiding bevat het boek drie 
hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk con-
centreert zich nauwgezet op de complexiteit 
van het huidige institutionele kader van 
de Beneluxsamenwerking. Beeldend is het 
feit dat in omvang het zwaartepunt van het 
boek op dit institutionele hoofdstuk ligt. 
In dit hoofdstuk wordt getracht een schets 
te geven van het institutionele kader zoals 
dat in het heden functioneert. Dit overzicht 
laat zich hier eenvoudigweg niet samenvat-
ten. Terecht hebben de auteurs aandacht 
voor de verschillende dimensies waardoor 
de Beneluxsamenwerking in praktische 
zin wordt begrensd en vormgegeven. Zo is 
er onder meer aandacht voor de ruimte die 
het Europees recht laat aan de Benelux. De 
EU geeft als enige samenwerkingsverband, 
om historische redenen, aan de Benelux de 
mogelijkheid om verder te gaan dan de Eu-
ropese integratie. 

Vervolgens schetst een algemene para-
graaf de institutionele kaders waarlangs de 
Beneluxsamenwerking gestalte krijgt. De 
institutionele structuur is, volgens de au-
teurs, verre van doorzichtig. Uit alles blijkt 
inderdaad dat de Benelux een zeer complex 
geheel van — al dan niet slapende — interac-
terende instellingen, werkgroepen en com-
missies behelst met dito overeenkomsten en 
verdragen. Dat geheel is een stille getuige 
van het feit dat de samenwerking op concre-
te beleidsterreinen het institutionele kader 
van het in 2010 aflopende Verdrag heeft in-
gehaald. Door het hoofdstuk heen opperen 
diverse experts veranderingen. Het lijkt mij 
daarom zeker niet overbodig om te kijken 
of dit alles bij een nieuw verdrag opnieuw 
in één omvattende structuur kan worden 
gegoten. 

In afzonderlijke paragrafen wordt bijzon-
dere aandacht gegeven aan het functioneren 
van het Beneluxparlement, het Benelux-Ge-
rechtshof en het Benelux-bureau voor het 

Intellectuele Eigendom. Daarna passeert op 
thematische wijze een aantal institutionele 
onderwerpen de revue. Eerst het gemeen-
schappelijk extern optreden in Beneluxver-
band. De politieke samenwerking verloopt 
veelal op ad-hoc-basis en kent bergen en 
dalen. Volgens diplomaten is verdergaande 
politieke samenwerking ‘allerminst realis-
tisch’. Toch zou er wat betreft de auteurs er 
een beperkte ruimte voor institutionalise-
ring van deze politieke samenwerking moe-
ten zijn. Na bespreking van het juridisch 
instrumentarium van de Benelux wordt 
ingegaan op de communicatie en uitstra-
ling van de Benelux. Dit onderwerp verdient 
mijns inziens belangrijke aandacht, omdat 
uit het boek blijkt dat zelfs de experts — amb-
tenaren niet meegerekend — tegenwoordig 
amper in contact staan met de Benelux 
Economische Unie. Buiten het formele Bene-
luxkader bestaan afzonderlijke vormen van 
bilaterale samenwerking (denk aan de Ne-
derlandse Taalunie). Het lijkt de auteurs niet 
nuttig deze verder in de Beneluxsamenwer-
king te betrekken, want het zou de onder-
handelingen danig verzwaren. Ik vraag mij 
af of een dergelijk haalbaarheidsargument 
doorslaggevend zou moeten zijn. 

De wijzigingsprocedure van de Benelux-
verdragen krijgt ten slotte aandacht. Daarna 
vormen enkele slotbeschouwingen het sluit-
stuk van het hoofdstuk. De organisatiestruc-
tuur uit het Verdrag verschilt onnodig sterk 
met de Beneluxpraktijk. De verhoudingen 
binnen de institutionele structuur van de 
Beneluxsamenwerking moeten worden ver-
helderd en aangepast aan modernere maat-
staven. Bovendien verdient het Benelux-
recht meer transparantie en zou de externe 
politieke samenwerking mogen worden 
geïnstitutionaliseerd. Met deze aanbevelin-
gen ben ik het eens, maar — zoals de auteurs 
ook al terecht duidelijk maken — instituties 
staan niet op zichzelf; zij zijn er voor de 
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burger. Daarom is het volgende hoofdstuk 
misschien wel nog belangrijker.

• • •
In hoofdstuk iii staan namelijk de beleids-
terreinen van de Beneluxsamenwerking 
centraal. De oorspronkelijke economische 
doelstellingen zijn in de praktijk door de 
jaren heen aangevuld met andersoortige 
beleidsterreinen. Ruimte- en persoonsge-
bonden problemen, waarmee de lidstaten 
werden geconfronteerd, vormden met re-
gelmaat de grondslag om nieuwe, regionale, 
grensoverschrijdende activiteiten binnen 
het kader van de Beneluxsamenwerking te 
ontplooien. Maar op bepaalde terreinen in 
de geschiedenis van de Benelux duurde het 
‘niet lang vooraleer de Europese trein de Be-
neluxlocomotief voorbij denderde.’ Na een 
korte inleiding over de doelstellingen van 
de samenwerking behandelen de auteurs in 
afzonderlijke paragrafen de interne markt 
en economische samenwerking; ruimte-
gebonden samenwerking (o.a. ruimtelijke 
ordening, verkeer en vervoer, Euregio’s); 
justitie en binnenlandse zaken (veiligheid, 
politiesamenwerking; Senningen-overleg) 
en ten slotte andere persoonsgebonden 
materie (grensarbeid, jeugdbeleid, onder-
wijs en onderzoek, cultuur). Duidelijk is dat 
de samenwerking op het beleidsterrein van 
justitie en binnenlandse zaken, alsmede de 
ruimte- en persoonsgebonden samenwer-
king tegenwoordig zwaarder wegen in de 
huidige Beneluxactiviteiten dan de econo-
mische samenwerking. Daar ligt dan ook 
een toekomst verborgen. Het is wat mij be-
treft noodzakelijk dat de Benelux ook in het 
basisverdrag daarvoor expliciete bevoegd-
heden krijgt of ten minste een basisbevoegd-
heid die door de tijd heen eenvoudig kan 
worden gewijzigd of aangevuld. Typerend 
is de constatering die we aan het einde van 
dit hoofdstuk vinden — een constatering die 
overigens net zo goed opgaat voor het insti-

tutionele kader — dat ‘de geïnteresseerde 
leek zich op dit ogenblik door lectuur van 
het Benelux-Statuut geen waarheidsgetrouw 
beeld meer [kan] vormen van de doelstel-
lingen en activiteiten van de Benelux.’ De 
evolutie van de doelstellingen heeft volgens 
de auteurs alles te maken met de laborato-
riumfunctie van de Benelux. Dat is in prin-
cipiële zin een mooi gegeven: de Benelux 
weet in zijn bestaan dynamisch met taken en 
beleidsterreinen om te gaan. Toch lijkt mij 
een wezenlijke voorwaarde voor de laborato-
riumfunctie dat er een politiekere schwung 
aan de Benelux en zijn publieke dimensie 
wordt gegeven, want ook voor een leek of het 
publiek moet het begrijpbaar en transparant 
zijn wat er op Beneluxniveau ondertussen 
allemaal boven zijn of haar hoofd wordt 
geregeld. Dat de Benelux ons in het heden 
eigenlijk weinig zegt, onderstreept de nood-
zaak daarvan des te meer. 

Het laatste hoofdstuk trekt algemene 
conclusies en geeft talrijke aanbevelingen. 
De vraag of er een toekomst is voor de Bene-
lux beantwoorden de auteurs met een genu-
anceerde, positieve visie. Het merendeel van 
de experts is voorstander van voortzetting 
van de Benelux, maar hier speelt volgens de 
auteurs de ‘wet van de institutionele inertie’, 
die kort gezegd aanzet tot het behoud van 
bestaande organisatiestructuren. Een swot-
analyse — sterkten, zwakten, opportunitei-
ten, en bedreigingen — onderbouwt de visie 
van de auteurs. De Benelux is bijvoorbeeld 
een troef, maar zonder duidelijke focus 
en institutionele duidelijkheid. Ook is de 
‘politieke chemie’ tussen de bewindslieden 
van de landen zwak. Alliantievorming bij de 
vormgeving van het EU-beleid is een strate-
gische kans, maar de afbrokkeling van de 
Belgisch-Nederlandse vertrouwensrelatie is 
daarvoor een serieuze bedreiging. 

Daarna worden veertien kernaanbe-
velingen gedaan die een ambitieuze toe-
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komstvisie voor achtereenvolgens de doel-
stellingen, de kerntaken en de organisatie 
van de Benelux geven. De Benelux moet 
onder meer een flexibel instrument voor 
samenwerking blijven, een duidelijkere 
visie, kerntaken en accenten krijgen. Een 
Benelux-plus (met Franse en Duitse grens-
gebieden) zou eveneens kunnen ontstaan. 
Daarnaast moet het politieke en communi-
catieve element versterkt en ‘zacht geïnsti-
tutionaliseerd’ worden. Het zou in 2010 een 
Benelux Unie moeten worden, met daarbij 
een herziening van het verdrag waarbij 
rekening wordt gehouden met de veran-
derde context. Een finale slotbeschouwing 
vormt het einde van dit boek. Wat betreft de 
auteurs zou een nieuwe start van de Bene-
lux duidelijk meer moeten betekenen dan 
het oppoetsen van het huidige Verdrag. De 
Benelux kan enkel blijven bestaan als de 
organisatie kan overtuigen en resultaten 
aflevert. 

Verworvenheden scheppen een funda-
menteel probleem. Ze normaliseren en 
dreigen uit het levende bewustzijn weg te 
glijden. De Beneluxsamenwerking heeft 
jarenlang een succesvolle voortrekkersrol 
in de regionale Europese integratie gehad. 
De retro Benelux verdient uitleg over zijn 
verworvenheden en toch ook een nieuwe 
toekomst. Het jaar 2010 biedt een uitgelezen 
kans om de krachten van deze drie landen 
opnieuw te bundelen en de pioniersfunctie 
weer op te pakken. Daarvoor is allereerst 
noodzakelijk dat de publieke dimensie van 
de Benelux wordt versterkt. Concreet bete-
kent dat in ieder geval een noodzaak voor 

sterkere politieke sturing en een betere com-
municatie van het beleid. Een helderdere 
institutionele structuur moet gepaard gaan 
met verdere samenwerking op de ‘gevoelige’ 
markten waarin publieke belangen spelen 
(zoals gezondheidszorg, energie, onderwijs, 
sociale zekerheid). Ook kan worden gedacht 
aan mogelijke afstemming van het immi-
gratiebeleid, een verdere versterking van de 
politiële en justitiële samenwerking en een 
voorwaardenscheppend kader om tot verde-
re bestuurlijke integratie in de grensregio’s 
te komen. In wezen zijn dit allemaal concre-
te thema’s, waarmee we vroeg of laat in het 
bredere verband van de Europese Unie ook 
te maken zullen krijgen. Dan liever samen 
als Benelux tot levend voorbeeld zijn, met 
evenwicht tussen eigenheid en verdere inte-
gratie, dan veroordeeld te zijn tot politieke 
achterhoedegevechten. Al was het maar om 
het enkele feit dat de opinie of het voorbeeld 
van drie pays fondateurs bijna altijd een 
zwaarder gewicht in de schaal legt dan de 
enkele stem van één van de zevenentwintig 
lidstaten. Ik hoop dan ook dat daarvoor de 
politieke wil ontstaat. 

In juli 2006 werd het onderzoeksrapport 
voor de Vlaamse regering uitgebracht, Maar-
ten Vidal zorgde voor de ombouw van dat 
rapport naar het onderhavige boek, dat be-
gin 2007 werd gepubliceerd. Daarmee heb-
ben de auteurs de verdere gedachtevorming 
over de Benelux een dienst bewezen. Met 
Benelux: tijd voor een wedergeboorte? is een 
boeiend ijkpunt beschikbaar gemaakt voor 
hoe de Beneluxsamenwerking in de nabije 
toekomst kan worden vormgegeven. 

 Noot

1 Zie in deze context de illustratieve aflevering 
Botersmokkel van het televisieprogramma An-
dere Tijden, uitgezonden op 18 december 2001.

Herman van Harten bespreekt 
De Benelux: tijd voor een wedergeboorte?
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Het is zonder meer een unicum dat een Ne-
derlandse historicus een geschiedenis van 
België schrijft. Er zijn natuurlijk meer Bel-
gisch-Nederlandse ondernemingen waarin 
de geschiedenis van beide landen samen 
wordt beschreven. Al in Romeins Lage Lan-
den aan de zee was dat het geval, in de ‘oude’ 
en de ‘nieuwe’ Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden wordt de formule systematisch 
voortgezet en ze is ook karakteristiek voor 
syntheses, zoals de Geschiedenis van de Ne-
derlanden, onder redactie van J. Blom en E. 
Lamberts. In al deze werken wordt er echter 
niet veel vergeleken. De Nederlandse histo-
ricus schrijft over Nederland en de Belgische 
over België. 

Ernst Kossmann pakte het heel anders 
aan. Hij wilde een vergelijkende geschiede-
nis schrijven van deze twee (kleinere) staten, 
die weliswaar verschillend zijn maar toch 

uitstekend vergelijkbaar. In 1976 verscheen 
bij Elsevier zijn Lage Landen, die de periode 
1780-19�0 behandelde en gebaseerd was op 
literatuur die tot omstreeks 1972 was gepu-
bliceerd. De auteur vulde het boek vervol-
gens aan met de geschiedenis van de periode 
19�0-1980, waardoor het werk in 1986 de 
titel Twee eeuwen Nederland en België kon 
meekrijgen. Het ontbrak de uitgaven geens-
zins aan succes, noch in Nederland, noch 
in België. In 2006-2007 verscheen dan ook 
bij uitgeverij Contact-Olympus een nieuwe 
uitgave, met een aangepaste inleiding, die 
Kossmann kort voor zijn dood in 200� heeft 
voltooid. Maar als we vergelijken met de 
uitgave die in 1986 verscheen, dan is er voor 
het overige niets veranderd.1

Dit brengt ons meteen bij enkele zwak-
kere punten van deze recente uitgave. Op 
een paar werken met betrekking tot de jaren 
1960 na, stopt de literatuur die de auteur ge-
bruikt, nog steeds in het begin van de jaren 
zeventig. Sindsdien heeft de contemporaine 
geschiedenis ook in België grote sprongen 
voorwaarts gemaakt. Op de meeste terrei-
nen werden belangrijke hiaten opgevuld 
en er verschenen meer basiswerken. In een 

Kossmanns kijk op Nederlands-Belgische 
betrekkingen is nog steeds verhelderend 

Ernst Kossmann
De Lage Landen 1780-1980 (deel i & ii) 

Uitgeverij Olympus | 2006/2007 | ¤ 27,�0 | ISBN 9046700720

door Els Witte

Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel en auteur 
van Politieke Geschiedenis van België van 1830 tot 
heden.
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recent historiografisch overzicht wordt dat 
nog overtuigend aangetoond2. Het ligt dus 
voor de hand dat Kossmanns werk lacunes 
vertoont. Het is zeker niet de bedoeling om 
deze leemten hier extra in de verf te zetten, 
maar toch willen we een paar treffende voor-
beelden geven. Zo is het beeld dat over de 
boeiende postrevolutionaire jaren 18�1-18�� 
wordt geschetst, sterk verouderd. Onvolle-
dig zijn ook de stukken over de organisaties 
die liberalisme, rationalisme, katholicisme 
en socialisme in de negentiende eeuw tot 
ontstaan en ontwikkeling brachten. De peri-
odes rond de eeuwwisseling en tussen beide 
wereldoorlogen komen in de historiografie 
pas vanaf de jaren tachtig goed aan bod. Met 
betrekking tot die periodes zijn de hiaten in 
De Lage Landen dan ook het talrijkst. 

Maar het storendst zijn toch de leem-
ten in de stukken die op de jaren zestig en 
zeventig van de vorige eeuw betrekking 
hebben. De sociale en de economische ont-
wikkelingen komen daar maar spaarzaam 
aan bod. In zijn inleiding uit 2001 geeft Koss-
mann dezelfde verantwoording als in 1986. 
Omdat de evolutie nog geen eindpunt kent, 
de auteur de gebeurtenissen zelf meemaakte 
— en dus onvoldoende afstand kan bewaren 
—, de informatie te verspreid en te hetero-
geen is, kan de historicus enkel maar een 
chroniqueur zijn en slechts een opsomming 
van feitelijkheden geven waarvan men het 
belang voorlopig nog niet kan inschatten. 
Een standpunt waarbij menig historicus van 
de eigentijdse periode zich niet zal aanslui-
ten. Op basis van de literatuur uit de eco-
nomische wetenschap, de sociologie en de 
politologie, kan hij immers veel meer doen 
dan ‘incidenten registreren in een chrono-
logisch verslag’. Jammer dat Kossmann het 
zelf niet heeft geprobeerd. 

Deze enkele kritische bedenkingen bete-
kenen echter geenszins dat Kossmanns boek 
zou zijn voorbijgestreefd voor de lezer die 

de Belgische geschiedenis wil leren kennen. 
Het tegendeel is waar. Om dat aan te tonen 
heb ik minstens vijf goede argumenten. 
Kossmanns analyses mogen dan steunen 
op minder recente werken, ze blijven toch 
allemaal bijzonder waardevol. Over Koss-
manns reputatie als historicus hoef ik het 
hier niet te hebben. We weten dat hij één 
van de scherpzinnigste historici van de Lage 
Landen is geweest, die de bronnen aan zeer 
representatieve selecties onderwierp, het 
materiaal zo ordende en interpreteerde dat 
er een hoogst begrijpelijk, genuanceerd en 
vooral samenhangend en origineel verhaal 
uit ontstond, met veel begrip voor de betrek-
kelijkheden in de evolutie en evenveel empa-
thie voor de actoren van het verhaal. Hij was 
ook een meester in de synthese en slaagde 
er elke keer opnieuw in de essentie aan te 
geven. En dat alles in een rustige, beheerste, 
nuchtere, zakelijke stijl die nooit moralise-
rend is. Welnu, elk onderdeel van de Belgi-
sche geschiedenis dat hij opstelde, vertoont 
al deze hoogwaardige kenmerken. 

Kossmann was niet de historicus die aan 
de economische en sociale ontwikkelingen 
of aan de geschiedenis van de collectivitei-
ten voorrang verleende. Hij onderschatte 
hun belang niet, maar bij de ordening die de 
samenleving doorvoert en de oppositie daar-
tegen, gaat zijn aandacht toch bij voorkeur 
uit naar de rol van de sociale en intellectuele 
elite. Ideologische bewegingen analyseert 
hij dan ook graag en voortreffelijk aan de 
hand van denken en handelen van represen-
tatieve figuren. Ook zijn Belgische geschie-
denis zit boordevol kritische en genuan-
ceerde analyses van deze hoofdactoren, en 
meestal zijn ze ook gebaseerd op de lectuur 
van hun geschriften. Zo krijgen we inzicht in 
het negentiende-eeuwse conservatieve libe-
ralisme via de regeringsleider Frère-Orban. 
Dank zij de Laveleye, Goblet d’Alviella en 
Laurent leren we de verschillende aspecten 

Ernst Kossmann
De Lage Landen 1780-1980 (deel i & ii) 

Uitgeverij Olympus | 2006/2007 | ¤ 27,�0 | ISBN 9046700720

Els Witte bespreekt 
De Lage Landen 1780-1980 (deel i & ii) 
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van het progressieve en antiklerikale libera-
lisme uit de late negentiende eeuw kennen. 
De portretten van Picard en Janson dienen 
dan weer om het radicale liberalisme aan de 
vooravond van de Eerste Wereldoorlog te 
analyseren. Banning, Lambermont en Stan-
ley leggen goed de entourage van Leopold II 
bloot. Het katholieke ultramontanisme, met 
zijn kruistocht tegen het liberalisme, maar 
ook met zijn sociale aspecten, verschijnt 
helder uit de notities over Ch. Périn. De cul-
tuurgeschiedenis van het fin de siècle is een 
bijzonder indringend hoofdstuk geworden, 
weer met knappe portretteringen van onder 
meer de historicus Pirenne, de kunstenaar 
Van de Velde, de dichter Verhaeren, de 
neothomist en aartsbisschop Mercier en 
de industrieel-intellectueel Solvay. De so-
ciaaldemocratie wordt via de partijleiders 
Vandervelde en De Man en de naoorlogse 
pragmaticus Van Acker neergezet. Al deze 
figuren hebben natuurlijk hun Nederlandse 
evenknie, met wie ze telkens uitvoerig wor-
den vergeleken. 

Dit brengt ons bij dé grote meerwaarde 
van het boek: het comparatieve aspect. Koss-
mann laat wel heel overtuigend zien hoe 
relevant die werkwijze is, hoe ze dieper in-
zicht verschaft in de ontwikkelingen, zeker 
als men systematisch aanzetten geeft om de 
gelijkenissen en vooral de verschillen op een 
intelligente wijze te duiden en te verklaren. 
Zo komt aan Belgische kant de impact van 
het vroege negentiende-eeuwse industria-
liseringsproces voortreffelijk tot zijn recht, 
en dat geldt ook voor de heftigheid van de 
antiklerikale strijd, voor de eigenheid van 
de Franstalige extreemrechtse beweging 
van Degrelle in het interbellum en voor de 
snelheid waarmee België zijn sociaalecono-
misch evenwicht na de Tweede Wereldoor-
log terugvindt. Maar even opmerkelijk zijn 
de parallelle ontwikkelingen: de massale 
doorbraak van de sociaaldemocratie en die 

van de christendemocratie aan de vooravond 
van de Eerste Wereldoorlog, de culturele 
stromingen in diezelfde periode, de econo-
mische politiek waarmee de regeringen de 
economische crisis van de jaren dertig be-
antwoordden, en vooral de oorlogsperiode 
19�0-19��. Bezetting, jodenvervolging, colla-
boratie en verzet blijken heel merkwaardige 
gelijkenissen te vertonen.

Van een boek dat de vergelijking tussen 
beide landen zo centraal stelt, mag men 
verwachten dat de auteur veel aandacht 
besteedt aan de Belgisch-Nederlandse be-
trekkingen. Kossmanns Lage Landen is dan 
ook de enige synthese die deze problematiek 
zo uitvoerig analyseert. Dit geldt uiteraard 
voor de periode 181�-18�0, als de twee landen 
verenigd zijn, maar ook de Belgische toena-
deringspogingen uit het midden van de ne-
gentiende eeuw krijgen de nodige aandacht, 
evenals de moeizame betrekkingen voor en 
onmiddellijk na de Eerste Wereldoorlog, als 
er aan de Belgische rechterzijde annexionis-
tische plannen (onder meer met betrekking 
tot Zeeuws-Vlaanderen) opduiken die de 
relaties lange tijd verzuren. Tot in de Tweede 
Wereldoorlog de hervormingsplannen van 
Groot-Brittannië en de Verenigde Staten Bel-
gië en Nederland tot economische samen-
werking nopen. Op die manier proberen de 
twee landen in de onderhandelingen sterker 
te staan. De Benelux ontstaat ten gevolge van 
deze strategie; Kossmann licht dit uitvoerig 
toe. De Schelde- en de Rijnproblematiek 
blijven in al deze stukken uiteraard ook niet 
onbesproken. 

Kossmanns boek is ten slotte erg nuttig 
voor wie zicht wil krijgen op de Vlaamse 
kwestie. Als tegen het einde van de negen-
tiende eeuw de Vlaamse beweging ten ge-
volge van de toename van het economische 
gewicht van de noordelijke havens én van 
het democratiseringsproces, meer armslag 
krijgt, dan kunnen we op de voet volgen hoe 

Els Witte bespreekt 
De Lage Landen 1780-1980 (deel i & ii) 
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de flaminganten opkomen voor de verneder-
landsing van het bestuur, het gerecht, het 
onderwijs en de Gentse universiteit, hoe de 
radicalen onder hen in het door de Duitsers 
bezette land en aan het front gebruik maken 
van de oorlogssituatie om eisen voor meer 
Vlaamse autonomie af te dwingen en hoe die 
vormen van collaboratie de invloed van de 
beweging na de Eerste Wereldoorlog afzwak-
ken. Door de invoering van het algemeen 
enkelvoudig mannenstemrecht (1919) kun-
nen de meer evenwicht brengende taalwet-
ten echter niet langer worden afgewezen. 
De stemmen van de Vlaamse meerderheid 
wegen in alle verkiezingen voortaan immers 
veel meer door. Heel genuanceerd beschrijft 
Kossmann vervolgens hoe de Groot-Neder-
landse beweging onder invloed van de Neder-
landse historicus P. Geyl zich ontwikkelt en 
hoe die het samengaan met Nederland be-
oogt, hoe de successen van het Vlaams Natio-
nalistisch Verbond (VNV) en van het Verbond 
van Dietsche Nationaal Solidaristen (Verdi-
naso) de Vlaamse beweging voor een belang-
rijk deel in extreemrechtse hoek duwen, en 
hoe de VNV-leiders vervolgens in het bezette 
België met de nazi’s gaan samenwerken. 

In het hoofdstuk over de jaren zestig blijft 
Kossmann uitvoerig stilstaan bij het econo-
mische reveil van Vlaanderen en de daarbij 
aansluitende doorbraak van de Vlaamse 
sociale en politieke elite. De Leuvense kwes-
tie (1966-’68), waarbij de Franstalige afdeling 
van de katholieke universiteit naar Waals-

Brabant moet verhuizen, krijgt terecht veel 
aandacht, want ze werkte duidelijk als kata-
lysator. Van dan af is de politieke wereld in 
België verdeeld en wordt de unitaire staat 
omgevormd tot een federale staat. Koss-
mann waagt zich daarbij aan een voorspel-
ling: de Belgische staat zal op de duur uit-
eenvallen. Tot op heden is die voorspelling 
niet bewaarheid geworden, ook al hebben 
de drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en 
Brussel) ondertussen steeds maar meer be-
voegdheden gekregen. In zijn betoog komen 
de verschillende fasen van het langzame en 
moeizame federaliseringproces echter niet 
aan bod, want die hebben vooral na 1970 
plaats. Kossmann kan dus onvoldoende in-
schatten welke remmende rol het nog steeds 
economisch zwakke en op de federale staat 
steunende Wallonië speelt bij het in stand 
houden van het federale België. Ook de 
unificerende invloed van Brussel kan hij op 
die manier onvoldoende inschatten. Noch 
Vlaanderen, noch Wallonië wil de band met 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest immers 
graag loslaten. Daarvoor speelt dit gewest 
in het internationalisering- en Europeanise-
ringproces ondertussen een te belangrijke 
rol. Ja, in sommige radicale Vlaamse par-
tijen staat het separatisme op de politieke 
agenda, maar tot op heden staat slechts een 
kleine minderheid van het Vlaamse electo-
raat achter deze politieke stellingname. Of 
Kossmann alsnog gelijk zal krijgen, zal de 
toekomst uitwijzen.

 Noten

1  E.H.Kossmann, De Lage Landen 1780-1980. Twee 
eeuwen Nederland en België. Deel I: 1780-1914.
Olympus, 2006,�78 p.; E.H.Kossmann, De Lage 
Landen 1780-1980. Twee eeuwen Nederland en 

België. Deel ii: 1914-1980. Olympus, 2007,��6 p. 
2  G.Vanthemsche, M. De Metsenaere, J.-C. Bur-

gelman (eds.), De Tuin van Heden. Dertig jaar 
wetenschappelijk onderzoek over de hedendaag-
se Belgische samenleving. Brussel, VUBPress, 
2007,6�8 p.

Els Witte bespreekt 
De Lage Landen 1780-1980 (deel i & ii) 
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Acedia
Hij klemt bij de tramhalte de bal tussen zijn knieën.
Hij wijst midden op straat naar de kant.

Water waar de kou vanaf is, handen
die tegen tegels praten, wenkbrauwen
waaronder woorden op adem komen.

Hij houdt de bal in een netje in zijn hand.

Op het raam staat een telefoonnummer.
In de kooi voor het raam staat een plant.

Het slapend hoofd op tafel
een haarlok over de rand.

De hand die ze op de tast over de kom legt.

Op een bumper waait een pauwenveer.
De bal draait rond in het water.

Op de straathoek een bureaustoel.

Hij loopt en begint plotseling te rennen. 

door Erik Lindner

Erik Lindner (1968) publiceerde de dichtbundel Tramontane (Perdu, 1996), Tong en 
trede (De Bezige Bij, 2000) en Tafel (De Bezige Bij, 200�). In het Frans verscheen Ter-
rain (Centre Internationale de Poésie Marseille/Spectres familières, 2007), een verta-
ling van Kim Andringa en Éric Suchère van gedichten uit Tafel, aangevuld met nieuw 
werk. Hij schrijft poëzierecensies voor De Groene Amsterdammer.
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Uit	het	opinieonderzoek	21	minuten.nl komt naar voren dat de 
meerderheid van de bevolking pessimistisch is over de toekomst van Ne-
derland. Belangrijkste bronnen van zorg zijn: veiligheid en criminaliteit, 
kosten van levensonderhoud en integratie van allochtonen. Deze zorgen 
over economie en cultuur lijken over te slaan op de middenklasse die, al-
dus sommigen, zelfs op breken zou staan. 

• • •

In de voor u liggende uitgave, Benauwd in het midden, brengen we in kaart 
hoe het daadwerkelijk met de middenklasse is gesteld en welke politieke 
en maatschappelijke opgaven daaruit voortvloeien. 

Is de geestesgesteldheid van de middengroepen door angst bepaald? 
Heerst er benauwdheid in het midden, of voelt de modale burger zich 

machtiger en krachtiger dan ooit, zoals Peter Cuyvers in zijn bij-
drage betoogt? En hoe terecht zijn de zorgen om economi-

sche achteruitgang en verlies van nationale identiteit?
In het redactioneel wordt gepoogd de benauwd-

heid te duiden. Meer nog dan een economisch 
probleem, zo is de stelling, moeten we de onvrede 
in culturele zin verklaren. Zij is vooral het para-
doxale gevolg van een succesvolle naoorlogse 
emancipatiebeweging. Waar burgers vanaf de ja-
ren zestig zich vooral van allerlei bindingen heb-

ben losgemaakt, zien we nu nieuwe verbindingen 
ontstaan en een nieuwe behoefte tot verbinding. 

Verschillende auteurs in de bundel laten niet alleen 
zien hoe lastig deze taak is, maar bieden er ook aan-

knopingspunten voor. 
• • •

De uitgave bestaat uit 3 hoofdonderdelen. In De middenklasse in 
het buitenland gaan we in op de vraag hoe verschillende sociaaleconomi-
sche stelsels voor de middengroepen uitpakken. Achtereenvolgens komt 

Ter introductie

7
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de situatie in de Verenigde Staten, Scandinavië, Frankrijk en Duitsland 
aan bod. 

In De ethiek van de middenklasse komen de niet-materiële aspecten rond 
de positie van de middenklassen aan de orde. Hierin ruim aandacht voor 
de vraag welke rol religie en moraal spelen. Veelal liggen deze vragen op 
verrassende wijze ook onder economische vraagstukken verscholen. 

Zie het pleidooi van Frank Ankersmit voor het ethos dat aan het Rijn-
landse model ten grondslag ligt. Veel meer dan de Angelsaksische variant 
is het geschikt met verschil & conflicten om te gaan. En zie ook het prikke-
lende betoog van Ger Groot. Hij stelt dat de spanningen die de hedendaag-
se burgers ondervinden, in belangrijke mate in de eigen inborst van de 
burgers besloten liggen. Als erfgenaam van de Verlichting ontkent Groot 
het belang van allerlei bindingen, die hij nu juist krachtens zijn romanti-
sche geest zo belangrijk vindt. 

Het derde en laatste deel concentreert zich op De economie van de mid-
denklasse. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan de inkomens-
positie van de middengroepen, de positie van de middenklasse in de ste-
den en de opkomst van een nieuwe autochtone middenklasse. 

In dit deel laat Annet Bertram zien dat ‘de vlucht van de steden een fa-
beltje is’ en legt Pieter Omtzigt uit hoe economisch nadelig het is om in het 
huidige socialezekerheidsstelsel relaties aan te gaan. Er is een impliciete 
‘trouwtaks ontstaan die wanneer zij te groot wordt, de vrije partnerkeuze 
van mensen belemmert’. Dat de huidige inrichting van sociale zekerheid 
mensen ontmoedigt om samen te leven of te trouwen is onwenselijk, om-
dat voor een stabiele middenklasse juist ook de vorming van stabiele ge-
zinnen essentieel is. 

• • •

Tussen de hoofddelen door staan kleine interviews met maatschappelijke 
verbinders uit de wereld van sport, onderwijs en religie. 

Ook bevat de uitgave als vanouds een DWARS en omlijsten voor CDV ge-
schreven gedichten de bundel. 

De boekenrubriek schenkt onder meer aandacht aan de boekbespreking 
van Co Welgraven van de biografie van Van Agt. 

De rubriek De actualiteit van gaat deze keer over Abraham Kuyper, ‘de 
klokkenist van de kleine luyden’. Hierin verdedigt Harinck onder meer de 
stelling dat Kuyper vooral voor de emancipatie van de katholieken en de 
sociaaldemocraten heeft gezorgd, meer nog dan dat hij de gereformeerden 
op een hoger plan zou hebben getild. Ook hieruit blijkt wellicht hoezeer 
emancipatieprocessen paradoxale gevolgen kunnen hebben. 

Jan Prij, Redactiesecretaris CDV

ter	introductie
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Marcel	ten	Hooven	nieuwe	hoofdredacteur	

Marcel ten Hooven is de nieuwe hoofdredacteur van Christen Democrati-
sche Verkenningen. Dit nummer is het eerste dat onder zijn verantwoorde-
lijkheid is tot stand gekomen.

• • •

Ten Hooven (51), per 1 juni benoemd door het bestuur van het Wetenschap-
pelijk Instituut voor het CDA, was politiek redacteur, eerst bij Trouw, later 
bij Vrij Nederland. Voor dat werk kreeg hij in 2003 de Anne Vondelingprijs. 
Ten Hooven heeft enkele boeken op zijn naam staan over het raakvlak van 
religie en politiek. In 2006 verscheen van zijn hand en die van Theo de 
Wit Ongewenste Goden, een reeks beschouwingen over het belang van het 
maatschappelijk middenveld, de kerk en de rol van religie in het publieke 
domein. Op dit moment rondt hij een boek over de geschiedenis van de 
CHU af.

Marcel ten Hooven zal Christen Democratische Verkenningen uitbouwen 
langs lijnen die in het verleden zijn getrokken en die een reeks boeiende, 
diepgravende themanummers hebben opgeleverd. Zijn benoeming is de 
afsluiting van een overgangsperiode na het vertrek van Thijs Jansen, een pe-
riode waarin Paul van Velthoven en Jan Prij van groot gewicht zijn geweest.

De redactie is ook versterkt met de komst van Paul van Geest, vanaf 2005 
bijzonder hoogleraar Augustijnse Studies aan de Vrije Universiteit Am-
sterdam (VU) en sinds vorig jaar hoogleraar-directeur van het Centrum van 
Patristisch Onderzoek, een gezamenlijke ‘onderneming’ van de faculteit 
der Godgeleerdheid van de VU en de faculteit Katholieke Theologie van de 
Universiteit van Tilburg.

Christen Democratische Verkenningen blijft de moeite waard.

Jan Schinkelshoek, Voorzitter redactie Christen Democratische Verkenningen

ter	introductie
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Is er wel één mei 1968? Of gaat het om een 
loutere referent waarmee onsamenhangen-
de en grondig verschillende dingen worden 
verbonden? In Amsterdam leek het vooral 
te gaan om flowerpower, terwijl het onder 
de Moerdijk en in Vlaanderen veeleer ging 
om een links-doctrinaire beweging, zoals 
in Parijs. Toch heerste er in die jaren in de 
westerse wereld, en vooral bij de jeugd, een 
nieuwe, antiautoritaire, libertaire geest, ver-
bonden met allerlei sociale experimenten, 
bijvoorbeeld op seksueel gebied (‘sex and 
drugs and rock & roll’). De nieuwe geest ver-
bond zich met of werd gebruikt door allerlei 
tegenstrijdige bewegingen. In Vlaanderen 
entte het antiautoritarisme zich in mei 1966 
eerst op Vlaams nationalisme om daarna 
snel te evolueren naar een links-doctrinaire 
beweging: Studentenvakbeweging (SVB), 
uitmondend in het maoïstische Alle Macht 
aan de Arbeiders (Amada).

Wat is, terugblikkend, het treffendst, het 
meest verwonderlijk? Wat mij betreft de ver-
regaand onkritische houding van de massa’s 
studenten. Twijfel of dissidentie bestond al-

leen bij enkelingen, die snel monddood wer-
den gemaakt. Wat de geesten in de ban hield, 
waren geen doordachte ideeën, maar slogans 
en mantra’s. Het was alsof mentale virussen 
zich razend snel verspreidden en de geesten 
infecteerden. Kenmerkend was ook hoe vlug 
de ene slogan de andere kon verdringen: 

van ‘Walen buiten’ in ’66 naar ‘Bourgeois 
buiten’ in ’68. Veel slogans, vooral in Parijs, 
waren eigenlijk betekenisloos of onmoge-
lijk in praktijk te brengen, maar dat kon het 
enthousiasme ervoor niet bekoelen. Typisch 
eigenlijk voor de utopische mentaliteit. 

Toch ging het wel degelijk om een revolu-
tionair gebeuren dat, zeker in de beginfase, 
een enorme sociale energie mobiliseerde 
en het leven van veel deelnemers minstens 
tijdelijk compleet overhoop gooide. De ver-
bijstering van de institutionele en politieke 
autoriteiten bewijst dat het om iets onuitge-
geven ging. Dit onbegrip en onvermogen lij-
ken achteraf bekeken haast onbegrijpelijk, 
en dus verdere studie meer dan waard. Hoe 

De erfenis van 1968 [ 1 ]

Het ideaal van vrije zelfontplooiing 
is bedrieglijk

door Herman de Dijn

Hoogleraar wijsbegeerte aan de Katholieke 
Universiteit Leuven.

Veel slogans waren eigenlijk 
betekenisloos of onmogelijk in 
praktijk te brengen
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was het mogelijk dat machthebbers — zelfs 
De Gaulle — zo inadequaat op de gebeurte-
nissen reageerden dat de zaken altijd maar 
verder konden escaleren? Men kon niet gelo-
ven dat de toekomstige elite van universitair 
geschoolden het bestaande systeem zo dras-
tisch op de helling wilde zetten. 

Centraal in de jaren zestig staat het indivi-
du dat zich ontvoogdt uit als beknellend aan-
gevoelde instellingen, is gericht op instant 
satisfaction en gelooft in freedom, peace and 
love. In Europa geraakt deze geest van indivi-
duele vrijheid paradoxaal genoeg verbonden 
met een utopisch-marxistische afwijzing van 
de bestaande, niet zelden verzuilde samen-
leving. Veel edelmoedige katholieke stu-
denten die vroeger priester, missionaris of 
arts zouden zijn geworden, kwamen in deze 
context in de ban van een nieuwe heilsleer. Is 
het toevallig dat het marxisme na de Tweede 
Wereldoorlog in West-Europa vooral in ka-
tholieke landen zo populair was? Deze com-
binatie van het libertaire en het links-doctri-
naire was echter slechts een intermezzo. De 
ironie van de geschiedenis is dat dit stiekem 
de toekomst voorbereidde voor de ‘natuur-
lijkere’ combinatie van expressief individua-
lisme en laatkapitalisme. Het fenomeen van 
een kapitalisme van conspicuous consump-
tion dat zich in de Verenigde Staten al voor 
de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde, zal via 
de economische vooruitgang en de mentale 
revolutie van de jaren zestig het hele Westen 
(en verder) veroveren. 

Het ideaal van het expressieve individu-
alisme is het ideaal van de Adamische mens 
van J.-J. Rousseau, vrij van opgedrongen mo-
raal en sociale inbedding. Het is de mens over 
wie Joni Mitchell zingt in Woodstock: ‘We’re 
golden, we are stardust, we have got to get our-
selves back to the garden’. In de Golden Sixties 
geloofden we in dat ideaal en, zolang we 
student waren, konden we het min of meer 
beleven. Vandaag is iedereen een expressief 

individu. Iedereen, student of niet, werkne-
mer of werkgever, man of vrouw, is — althans 
in de vrije tijd — volkomen vrij te doen wat 
hij of zij wil. Het Grote Verhaal van vandaag 
is ‘Leef zoals je wilt’ en ‘Wees jezelf ’, en zo 
dat je applaus krijgt (‘Iedereen beroemd’). 
Wat de pubers en adolescenten in de jaren 
zestig wilden, wil nu iedereen, hiertoe aan-
gespoord en geholpen door de markt, maar 
niet door kerk of staat. Op de vrachtwagens 
van de voedselketen Delhaize kun je in grote 
letters lezen: ‘Leef zoals je wil’. Hoe iedereen 
het eigen leven kan stileren, leert ons de re-
clame en de veralgemeende mode waaraan 
niets meer ontsnapt, zelfs niet de godsdienst. 
De staat, de maatschappij is neutraal, schept 
gewoon het kader waarin iedereen zichzelf 
kan zijn. Alle vroegere barrières tussen hoog 
en laag, man en vrouw, huwelijk en samenle-
ven zijn opgeheven; alle verschillen zijn even-
waardig. Juist degene die het oneens is met of 
zondigt tegen dit decreet van gelijkwaardig-
heid, wordt in het oog gehouden of gestraft. 
Werken aan jezelf, plus tolerantie, ziedaar de 
nieuwe conformistische moraal.

Betekent dit dat alle disciplinering is 
verdwenen? Om te kunnen leven zoals je 
wilt, moet je je wel een deel van je tijd onder-
werpen aan de dwang van systemen — niet 
van gezagsdragers —, dus de zachte dwang 
van flexibilisering, interim-arbeid, psycho-
logische tests, voortdurende evaluatie en 
levenslang leren. Dit is de prijs die we moeten 
betalen om deeltijds in de Hof van Eden te 
verblijven. Maar zelfs daar is het druk, druk; 
het is niet, zoals we hadden gedroomd, de 
plaats van het pure genieten en de vredige 
contemplatie. Het valt niet mee jezelf te zijn. 
Hoewel iedereen zichzelf mag zijn, ontstaat 
er ook in die tuin toch wedijver en dus onte-
vredenheid. Het lijkt wel of er iets mis is met 
de tuin, of in elk geval met ons verlangen. Dit 
lijkt wel behept met een erfzonde. Ten diepste 
is er misschien toch niet zoveel veranderd?
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Het meest verwonderlijke aan de jaren zes-
tig is ‘de verregaand onkritische houding’ 
van de opstandige studentenmassa, zegt 
Herman de Dijn, en hij slaat de spijker op 
zijn kop. Onbedoeld verwijst De Dijn naar 
de kern van wat in 1968 gebeurde.

Het voetvolk van de revolte was weinig 
kritisch of sceptisch, juist omdat het was ge-
vormd naar een conformistische esprit. De 
lokroep van de vrije geest, van authentici-
teit, was echter goed verstaan. En volgzaam 
sloten de opstandelingen zich aan bij het 
verzet tegen de volgzaamheid.

Ik was er niet bij; in 1968 hadden mijn ou-
ders alleen verkering en geen kinderen. Maar 
geboren drie jaar later, heb ik de vruchten ge-
plukt van de verruimde vrijheid. Ik kan mijn 
eigen spoor zoeken, zonder te worden ge-
hinderd door sociale controle, stand, klasse 
of religieus milieu. De mogelijkheid om het 
script van je eigen leven zelf te schrijven, vrij 
van dwingende conventies, sociale structu-
ren en knellende instellingen, is de grootste 
verworvenheid van de sociale omwenteling 
die in de jaren zestig haar beslag kreeg.

In hun queeste naar de individueelste 
zelfexpressie, ogen de hippies nu naïef en 

collectivistisch. Flowerpower pakte voor na-
bije anderen vaak egoïstisch uit. En dat in die 
zoektocht naar mentale autonomie uiteenlo-
pende, soms onsamenhangende combinaties 
werden gelegd tussen individuele bevrijding 
en een passende politieke en maatschap-
pelijke orde, zoals het marxisme, is niet gek. 
Dat de bevrijdingsstrijd gepaard ging met 
uitbundig gedrag en utopische slogans, net 
zomin. Een koe die na een winter op stal het 
verse gras op mag, maakt gekke sprongen.

• • •
Veertig jaar na dato claimt iedereen zijn 
eigen interpretatie van de jaren zestig. Vol-
gens mij is de kern ervan dat het individu de 
vrijheid veroverde om authentiek te leven.

Dit ideaal heeft aan waarde niets inge-
boet. Alleen zijn de jaren zestig onaf. Het 
is een halfbakken revolutie geweest die is 
blijven steken bij de bevrijding van het indi-
vidu. Ze heeft nagelaten om in de plaats van 
de oude ordening een nieuw moreel kader 
te bieden. Vrijheid blijkt niet hetzelfde als 
grenzeloosheid. En mensen voor wie de last 
van de vrijheid moeilijk is te dragen, maken 
die vrijheid te schande.

Zo is de opzichtige consumptie waaraan 
Herman de Dijn zich stoort, een toonbeeld 
van individuele vrijheid die langs een min-
der mooi zijspoor is afgeslagen. Ze drukt 
een habitus uit waarin zelfverwerkelijking 
de vorm krijgt van verrijking en directe 
behoeftebevrediging. Alsof het individu al 

door Marcia Luyten 

Marcia Luyten is journalist en publicist. Onlangs 
verscheen haar tweede boek: Ziende blind in de 
sauna: Hoe onze politiek, economie en cultuur ‘Afri-
kaanse’ trekken krijgen. Lemniscaat 2008.

De erfenis van 1968 [ 2 ]

Ideaal om eigen leven zelf vorm te mogen 
geven nog steeds actueel, maar onaf
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consumerend doel en middel van een mooi 
leven laat samenvallen.

De Canadese filosoof Charles Taylor is 
een hartstochtelijke pleitbezorger van ‘het 
ideaal van authenticiteit’. Dat de westerse 
mens zich heeft bevrijd van de eis tot con-
formisme en de vrijheid heeft verworven om 
zijn eigen leven vorm en betekenis te geven, 
is fantastisch. Maar Taylor waarschuwt voor 
ontaarding van het ideaal: ‘De donkere kant 
van het individualisme is een concentratie 
op het zelf, waardoor ons leven zowel vlak-
ker als enger wordt, armer aan betekenis 
en minder betrokken op anderen of op de 
samenleving.’ 

Een andere valkuil is het misverstand dat 
persoonlijk geluk alleen is te halen in de pri-
vé-sfeer. Taylor citeert Alexis de Tocqueville, 
die vreesde dat het individu geobsedeerd 
zou raken door zijn petits et vulgairs plaisirs 
— in de publieke zaak geen zin.

• • •
Het ideaal van zelfvervulling en authentici-
teit stelt hoge eisen aan het individu. En daar 
gaat het dus wel eens mis. Menigeen is niet 
uitgerust met de mentale en morele bagage 
voor de hoogste regionen van persoonlijke 
vrijheid. Mijn grootste verwondering over de 
jaren zestig geldt die omissie. De achtenzes-
tigers hebben het individu willen vrijmaken 
van knellende sociale en religieuze verban-
den. Dat met die ontvoogding ook vormende 
en corrigerende kaders kwamen te vervallen, 
is volkomen logisch; dat is nagelaten het 
vrije individu uit te rusten met het vermogen 
tot zelfsturing, onbegrijpelijk.

De generatie 1968 heeft aangenomen dat 
het vrije individu vanzelf wel de ingewik-
kelde mores en codes zou beheersen die de 
grootst mogelijke vrijheid schragen. En dat 
terwijl bij het goeddeels verdwijnen van 
externe dwang, de vrijheid moet worden 
bestendigd door een naar de vrijheid ge-
vormde esprit. Het ontvoogde individu moet 

het juist hebben van zijn karakter. Hoezeer 
persoonlijke vorming is verwaarloosd, lees 
je af aan het onderwijs — de nalatigheid is er 
geïnstitutionaliseerd.

• • •
Om de jaren zestig te redden, moeten we ze 
verlossen van hun vijanden én van hun fana-
tiekste aanhangers: van conservatieven die 
dwepen met cultuurpessimisten à la Dal-
rymple en fanatieke gelovigen voor wie het 
vrije individu een existentiële bedreiging is. 
Maar net zo belangrijk is dat we de vrijheid 

veroveren op fanatiekelingen die zich de 
jaren zestig hebben toegeëigend, maar ze 
behalve de emancipatie vooral één dimensie 
hebben gegeven: die van de permissiviteit.

We moeten dus werk maken van onze 
eigen vorming, zodat we de vrijheid voluit 
kunnen vieren. In plaats van driften en 
impulsen te houden voor signalen van een 
heilige innerlijkheid, gaan we onszelf onder-
zoeken. We leren dat zelfbeschikking iets 
anders is dan met niets of niemand rekening 
houden. We ervaren dat persoonlijk geluk 
uiteindelijk niet buiten de publieke zaak 
kan bestaan. Daarbij ligt altijd het chagrijn 
op de loer. Als we sommige politici mogen 
geloven, dan is de heilstaat haalbaar. Verha-
len over ‘nu het zuur en straks het zoet’ zijn 
bedrieglijk. Zoet is het leven, dat wel. Maar 
het zuur zal blijven opborrelen. Vrijheid 
vraagt sisyfusarbeid. We zullen de steen 
steeds weer omhoog moeten rollen. Met het 
verschil dat Sisyfus in de onderwereld zat en 
wij dicht bij het paradijs.

Om de jaren zestig te redden, 
moeten we ze verlossen van 
hun vijanden én van hun 
fanatiekste aanhangers



Burger King. Symbool voor macht en emancipatie van de modale burgers? Of voor de problemen die 
daar mee samenhangen?
Burger King Amerikaanse Hamburgergigant foto: Hollandse Hoogte, Nederland, Den Haag, 29 
januari 2008.



Benauwd in het midden 
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Hoe	is	het	gesteld	met	de	ruggengraat van de samenleving? Zoals 
het menselijk lichaam niet zonder ruggengraat kan om het samenhang en 
evenwicht te geven, zo kan ook de samenleving niet zonder een groep bur-
gers die deze stabiliserende functie heeft.

Al sinds Aristoteles bestaat het inzicht dat de middenklasse deze rol 
vervult. Zowel in zijn deugdenleer, ontvouwd in de Ethica Nicomachea, als 
in zijn zienswijze op een deugdzame samenleving, gold het zoeken van het 
midden als de hoogste wijsheid. Zonder middenklasse, redeneerde Aris-
toteles, is er geen dempende buffer tussen de uitersten, de heersers en de 
slaven, die elkaar daardoor naar het leven zullen staan.1

Ook voor deze tijd is een steekhoudende redenering over de noodzaak 
van een middenklasse op te zetten. In deze redenering is zij de drijvende 
kracht van de samenleving, niet alleen economisch, maar ook moreel. Het 
economische belang van een goed functionerende middenklasse is evi-
dent. Anders dan de rentenierende toplaag en ook anders dan de van steun 

Op zoek naar verbinding

Het gaat niet goed met Nederland als het niet goed gaat met 
de middenklasse. Vanouds heet deze klasse de ruggengraat 
van de samenleving, om het grote belang dat zij zowel voor 
de economie heeft als voor de ‘ethiek van de vooruitgang’. 
Hoe is het met de middenklasse gesteld? De trek van de 
kiezers naar de flanken lijkt te wijzen op maatschappelijk 
onbehagen onder deze groep burgers. Maar dit kan ook een 
paradoxaal bijverschijnsel van een voltooide emancipatie 
zijn. Dat maakt het probleem er voor de politiek niet 
gemakkelijker op.

door Marcel ten Hooven & Jan Prij

Hoofdredacteur van CDV & redactiesecretaris van CDV.
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Marcel	ten	Hooven	&	Jan	Prij

Op zoek naar verbinding

afhankelijke onderlaag, is zij door de omstandigheden, waartoe doorgaans 
een eigen huis en een gezin behoren, gedwongen te blijven werken en goed 
te presteren, om het bereikte levenspeil te behouden en mogelijk te verbe-
teren. Dat werkt als een katalysator voor economische groei. 

De middenklasse genereert op deze wijze bovendien een ethiek van 
de vooruitgang. Om vooruit te komen, is het noodzakelijk door te zetten, 
jezelf voortdurend verder te ontwikkelen in vaardigheden en intellect, 
je behoeftes te temperen en je eigenbelang te bemiddelen met dat van 
anderen. Dit zijn vormende krachten voor de ontwikkeling van wijsheid, 
rechtvaardigheid, zelfbeheersing en moed: de vier kardinale deugden die 
de klassiek-humanistische filosofie van Plato en Aristoteles ons heeft aan-
gewezen als onmisbaar voor het morele kapitaal van een samenleving. De 
christelijke ethiek, neergeslagen in de leringen van Jezus Christus en de 
Tien Geboden, voegde daar naastenliefde, trouw, mededogen, vrijgevig-
heid en solidariteit aan toe. Dat zijn deugden die floreren in een omgeving 
waarin mensen het vermogen moeten ontwikkelen om met anderen reke-
ning te houden. Dankzij haar leef- en werksituatie zal zo’n omgeving zich 
eerder bij de middenklasse voordoen dan bij de bovenlaag van mensen die 
financieel onafhankelijk zijn, of bij de onderklasse waarin armoede niet 
zelden gepaard gaat met werkloosheid, gebroken gezinnen en andere on-
evenwichtige sociale omstandigheden.

De idee van wederkerigheid in de omgang tussen mensen, op basis van 
respect voor elkaars integriteit, is in alle grote religies en wereldbeschou-
wingen geformuleerd. ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet’, luidt die gouden leefregel. Deze doet een beroep op mensen 
hun vrijheid niet te misbruiken voor minachting, aanzetten tot haat, dis-
criminatie en andere vormen van degradatie van medemensen. 

Het uitgangspunt van christendemocraten is dat vrijheid die niet is ver-
ankerd in die ethiek van wederkerigheid, ontaardt in respectloos en scha-
delijk gedrag jegens anderen. Dat gaat ten koste van de tolerantie, de basis 
van vreedzame verhoudingen in een open samenleving als de Nederlandse. 
Wanneer de kardinale deugden en de gouden leefregel niet meer worden 
overdragen in de opvoeding, leidt dit tot probleemgedrag. Zie hiervoor in 
deze uitgave de bijdrage van Lampert, die aangeeft dat dit voor ruim een 
derde van de ouders het geval is. 

Een	instabiele	ruggengraat

Al met al staat er zowel in economisch als in ethisch opzicht wel wat op het 
spel als het niet goed gaat met de middenklasse. In vergelijking met een 
aantal andere landen lijkt de middenklasse in Nederland er economisch 
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gezien zo slecht nog niet voor te staan. Uit de landenstudies in deze uit-
gave van Christen Democratische Verkenningen komt naar voren dat er in de 
VS, Duitsland en Frankrijk een concrete dreiging is voor de toekomst van 
de middenklasse. Dat is, in ieder geval vanuit economisch perspectief, niet 
aan de orde in Nederland, zoals onder meer blijkt uit het artikel van Jaap 
van Duijn. Een voorlopige conclusie uit die vergelijking is dat een crisis in 
de economische positie van de middenklasse zich in verschillende stelsels 
kan voordoen, zowel in het Angelsaksische kapitalisme van de VS, als in het 
Rijnlandse model van Duitsland en het etatistische systeem van Frankrijk. 

Niettemin domineren in de beschouwingen over de toestand van de 
middenklasse twee argumenten voor de stelling dat de ruggengraat van de 
Nederlandse samenleving instabiel is. In de eerste plaats de bevinding van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de Nederlanders tevreden 
zijn over hun eigen welbevinden en tegelijkertijd met onbehagen naar de 
toestand van de samenleving kijken.2 ‘Met mij gaat het goed, maar met de 
samenleving minder’, zo verwoorden CDA, PvdA en ChristenUnie die stem-
ming in de preambule van hun coalitieakkoord.3 

De trek van het electoraat naar de flanken wordt doorgaans aangevoerd 
als tweede aanwijzing dat zich in de middenklasse maatschappelijk on-
behagen heeft genesteld. De langjarige trend in de kiezersbeweging, nog 
eens bevestigd in de peilingen, is dat kiezers het midden verlaten en de 
radicalere versies van de centrumpartijen CDA, PvdA, VVD opzoeken, hoe-
wel de christendemocraten tot dusver minder te lijden hebben onder deze 
trend dan de sociaaldemocraten en de liberalen.

Voor dit verschil zullen we aan het einde van deze beschouwing een mo-
gelijke verklaring aanvoeren. Hier zij ter relativering de vraag opgeworpen 
of de trek naar de flanken alleen duidt op een radicalisering van kiezers, of 
ook op een falen van het midden. Bezien vanuit dit perspectief lukt het de 
middenpartijen onvoldoende de kiezers te vertegenwoordigen en is daar-
door het jachtveld opengelegd voor de electorale concurrenten. Vooral VVD 
en PvdA moeten zich deze vraag stellen, gelet op de stand in de peilingen. 
Tot de kern teruggebracht waren de opvattingen van Wilders en Verdonk, 
gekenmerkt door een angstige blik op de buitenwereld, vroeger ook in de 
VVD te beluisteren, maar slaagde de partij erin dat geluid te verkondigen 
zonder het liberale vooruitgangsgeloof van de andere vleugel te verlooche-
nen. De matigende werking die hiervan uitging, ontbreekt nu Wilders en 
Verdonk buiten de VVD zijn getreden, wat een verklaring kan zijn voor het 
feller en onverzoenlijker worden van hun verhaal.

Over de PvdA is een vergelijkbare analyse te maken. Haar kracht was 
vanouds dat zij arbeiders en intellectuelen verenigde in één sociaaldemo-
cratisch vertoog. De snelle groei van de SP, een proces dat samenvalt met 
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de keuze van de PvdA in de jaren negentig voor meer marktwerking en 
minder overheidszorg, wijst er volgens de politicologen Gerrit Voerman en 
Paul Lucardie op dat de PvdA deze kunst niet meer verstaat.� 

De	dreiging	van	ressentiment

Welke les leert de combinatie van het ene gegeven, de kiezerstrend naar de 
flanken, met het andere, de bevindingen van het SCP over de privé geluk-
kige burger die bezorgd is over de maatschappij? Het beeld rijst van de 
burger die zijn persoonlijk geluk van buitenaf ziet bedreigd door krachten 
waarop hij geen greep heeft, de politiek voorop, en dat verhaalt op partijen 
die hij, vanwege hun internationale oriëntatie en pro-Europese beleid, ver-
antwoordelijk houdt voor het ‘binnenhalen’ van deze bedreigingen. 

Het gevaar dreigt dat het maatschappelijk onbehagen de vorm van res-
sentiment aanneemt, een wrok die zich tegen anderen keert of tegen de 
democratie en de rechtsstaat als zodanig. Beide vormen van ressentiment 
zijn al zichtbaar, in het ongenoegen dat zich richt tegen moslims of tegen 
‘Haags gedoe’. Zie hiervoor ook het vraaggesprek met Ernst Hirsch Ballin 
in deze uitgave. 

Maar wat is nu precies die verwarring waarin de middenklasse zou 
verkeren? In een geschreven column voor een conferentie van ‘Hollands 
Spoor’, een gezamenlijk initiatief van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) en een ambtelijk strategieberaad, wees journalist 
Bas Heijne op de discrepantie tussen de feitelijke toestand van Nederland, 
waarmee het naar objectieve maatstaven gemeten zo slecht nog niet gaat, 
en de interpretatie van die feiten.5 Het probleem waarvoor deze discrepan-
tie de politiek stelt, vatte hij samen in de vraag: ‘Hoe bestrijd je onvrede die 
niet goed te herleiden is naar feitelijke omstandigheden?’

Om de kwestie overzichtelijk en schematisch te houden, is het aanlok-
kelijk een directe relatie te veronderstellen tussen het maatschappelijk 
onbehagen en de trek naar de politieke flanken. De redenering kan dan 
ongeveer als volgt luiden.

Een toenemend aantal burgers in de middengroepen lijkt in onze-
kerheid te verkeren over hun positie. In hun perspectief verschijnt de 
globalisering als een bedreiging. Zij voelen zich speelbal van anonieme 
marktkrachten of bureaucratische structuren, waarbij ze zich minder dan 
vroeger ingebed weten in beschermende structuren als landsgrenzen, 
economisch protectionisme of de verzorgingsstaat. Dit onbehagen kan 
ook voortkomen uit de al dan niet reële vrees onvoldoende te zijn toegerust 
voor de flexibiliteit die de moderniteit van mensen verlangt, zowel in eco-
nomisch als in cultureel opzicht.
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De angst te verliezen wat men heeft, uit zich in politieke zin in een keu-
ze voor de rechter- dan wel linkerflank. Aan beide zijden van het politieke 
spectrum wordt ingespeeld op de zucht naar behoud van het bestaande. Bij 
de vlucht naar de rechterflank lijkt het vooral te gaan om het angstgevoel 
dat de ‘eigen’ cultuur en de nationale identiteit op het spel staan, door de 
komst van migranten met een andere culturele achtergrond en een ander 
geloof. Die angst speelt bij de vlucht naar de linkerkant ook mee, naast de 
vrees voor een neoliberale Europapolitiek die de verzorgingsstaat ontman-
telt en buitenlanders in staat stelt de banen ‘in te pikken’. De Polen zijn 
hiervoor spreekwoordelijk geworden. 

Zowel extreem nationalisme als verzorgingsstaatconservatisme houdt 
een valse belofte van behoud van oude zekerheden in. Beide recepten ver-
gen de opzegging van internationale rechtsstatelijke verdragen, een af-
scheid van het Europese engagement en van de internationale solidariteit, 
dan wel een terugkeer van een verzorgingsstaat die mensen niet emanci-
peerde maar juist afhankelijk maakte. Het zal duidelijk zijn: deze middelen 
zijn erger dan de kwaal. Deze in zichzelf gekeerde houding en deze wereld-
vreemde houding voldoen niet vanuit christendemocratische optiek.

Een	geslaagd	proces	van	emancipatie

Tot zover de redenering waarin de trek naar de flanken en maatschappe-
lijk onbehagen twee kanten van dezelfde medaille zijn. Hoewel zeker niet 
onjuist of onzinnig, lijkt deze zienswijze niet de volledige verklaring voor 
het fenomeen van het benauwde midden. De onvrede ís ook het paradoxale 
gevolg van het geslaagde proces van naoorlogse emancipatie, zowel in eco-
nomisch als moreel opzicht, waarvoor de middenklasse een voertuig was. 

Economisch ervoer de middenklasse een concrete druk om te presteren, 
zolang er een zichtbaar voorbeeld was om zich tegen af te zetten, een klasse 
van burgers die minder hoog op de maatschappelijke ladder stonden. Voor 
de eerste generaties na de oorlog gold dat de eigen ouders meestal dit voor-
beeld waren. Zij hadden doorgaans een minder goede opleiding genoten 
dan hun kinderen en beschikten over minder kansen om te voldoen aan 
de eisen van de snelle economische modernisering. De emancipatie van 
de naoorlogse generaties kan dus ook worden geschetst als een proces van 
economische statusstijging, oftewel als het zichtbare bewijs dat een dub-
beltje wel degelijk een kwartje kan worden. 

Nu is dat anders. Het opleidingspeil kan niet eindeloos worden opge-
schroefd, zodat de kans groter is dat de jongeren van nu dezelfde opleiding 
genieten als hun ouders. Oftewel, het voorbeeld dat het dubbeltje voor 
het kwartje kon zijn, is minder zichtbaar. Van de werkende bevolking van 
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Nederland heeft nu een kwart een opleiding op het niveau van hogeschool 
en universiteit. In de leeftijdsgroep tot 35 jaar is zelfs één op de drie hoog 
geschoold, tegen één op de tien 35 jaar geleden. De snelle verhoging van 
het gemiddelde opleidingspeil kan worden toegeschreven aan de doorbre-
king van de klassenverhoudingen en standsverschillen die tot in de tweede 
helft van de vorige eeuw de selectie van talent bepaalden. De economische 

en sociale ontwikkeling maakte het 
wenselijk het ‘verborgen talent’ in 
de lagere klassen en standen aan te 
boren.6 Dat is gebeurd.

De ‘nivellering’ van de oplei-
dingsniveaus kan wel een onbe-
doeld, negatief effect hebben. Wat 
minder sterk wordt, is de stimule-

rende gedachte dat jij het straks beter zult hebben dan je ouders, de motor 
van economische emancipatie. Een indicatie dat die motor hapert, is de 
bevinding van het SCP dat in de samenleving een gevoel van urgentie ont-
breekt over de noodzaak economisch bij te blijven. Het planbureau signa-
leert dat Nederland in de internationale verhoudingen van nu een grotere 
inspanning zal moeten leveren, om zelfs maar op dezelfde plaats in de 
rangorde van welvarende landen te kunnen blijven. Dat geldt zowel voor 
de kwaliteit als voor het rendement van het onderwijs, maar ook voor de 
integratie van minderheden, de investeringen in innovatie en de arbeids-
participatie.7 

In moreel opzicht kan een vergelijkbare redenering over de effecten van 
het geslaagde emancipatieproces worden gevolgd. In deze editie van CDV 
staat Gabriël van den Brink stil bij het fenomeen van de ‘privatisering van 
het normbesef ’. Burgers vatten de eisen die zij aan het leven stellen in toene-
mende mate als private normen op. Het zijn hún normen en daar heeft ver-
der niemand iets mee te maken. Het oordeel over goed en kwaad is niet meer 
het voorrecht van pastoor, dominee of andere morele specialisten, maar van 
gewone burgers die geneigd zijn hun leven op eigen gezag vorm te geven. 

Het gevolg is wel dat oude morele bronnen aan kracht inboeten, of in het 
ergste geval in de vergetelheid raken, niet alleen religie, maar ook de klas-
siek-humanistische erfenis en de lessen van de geschiedenis. Net als bij de 
economische emancipatie, geldt bij de morele emancipatie dat mensen 
een voorbeeld van buiten nodig hebben, een stimulans om onderschei-
dingsvermogen over goed en kwaad te ontwikkelen. 

Van den Brink bepleitte in dat verband eerder een ‘beschavingsoffen-
sief ’ waarin mensen op de sleutelposities in onderwijs, veiligheid, zorg, 
maatschappelijk werk, bestuur en recht volgens hem onmisbaar zijn.8 Zij 
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hebben toegang tot de burgers, meestal laagopgeleid of kansarm, voor wie 
de normen die onmisbaar zijn voor het maatschappelijk verkeer, te hoog 
gegrepen zijn. Volgens hem gaat het welbeschouwd om beginselen van 
goed burgerschap, oftewel het vermogen en de bereidheid om op verschil-
lende levensgebieden rekening te houden met anderen. Dit betekent niet 
dat alle burgers er dezelfde denkbeelden, waarden of idealen op na dienen 
te houden. Verschil van mening op religieus of moreel gebied is in een 
moderne samenleving onvermijdelijk. Tegelijkertijd is er volgens Van der 
Brink wel een minimum aan collectief gedragen regels vereist als waarborg 
voor een beschaafd maatschappelijk verkeer.

Met vergelijkbare opvattingen pleitte CDA-fractieleider Pieter van Geel 
op het CDA-congres van 31 mei 2008 eveneens voor een beschavingsof-
fensief: ‘Een offensief om normaal doen, respectvol, hoffelijk, aardig en 
beleefd zijn en eerst even tot 10 tellen, weer tot norm te maken. Niet ikke, 
ikke, ikke, en de rest kan stikken.’

Een	behoefte	aan	verbinden

Beide vormen van emancipatie, zowel de economische als de morele, 
komen neer op het losmaken van oude banden, met vorige generaties en 
morele elites. Bedoeld als een bevrijding, kan daarmee ook iets wezenlijks 
verloren zijn gegaan. Na het losmaken lijkt er een behoefte aan verbinden. 
Ook een ruggengraat in het menselijke lichaam kan zijn stabiliserende 
functie alleen uitoefenen als de verbindingen met centraal zenuwstelsel, 
spieren en andere botten ongeschonden zijn. Het maatschappelijk weefsel 
werkt niet anders.

Dit inzicht lijkt veld te winnen. Althans, het is opvallend hoe vaak com-
mentatoren hun betoog over het maatschappelijk ongenoegen onder de 
middenklasse besluiten met een pleidooi voor verbinding. De socioloog 
Mark Elchardus, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel, brandde in 
zijn rede op de Hollands Spoorconferentie een kaarsje voor een politiek die 
het mensen mogelijk maakt nieuwe, eigentijdse verbindingen aan te gaan, 
zonder terug te vallen in de zekerheden van de jaren vijftig. 

De rol die kerk en religie kunnen spelen als verbindende instituties, 
staat centraal in het driegesprek tussen De Korte, Gradus en Vroom in 
deze uitgave. De nieuwe bisschop De Korte zegt daarover: ‘We moeten de 
Schrift niet gebruiken als een stok om mensen mee te slaan, maar als een 
staf om mee te gaan.’

Bas Heijne verlangt van de politiek ‘nieuwe dragende verhalen’. Hij 
hoopt op een idee van identiteit en eigenheid, waarin óók ruimte is voor 
de complexe en pluriforme buitenwereld. Het onbehagen zal volgens hem 
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niet afnemen, zolang er niet zo’n dragend verhaal is waarin Europa, de 
multiculturele samenleving en religie opnieuw hun plek krijgen. 

In dit nummer van Christen Democratische Verkenningen constateert 
Hirsch Ballin dat Nederlanders zich niet met de vooruitgang van het land 
kunnen identificeren als iets wat van hen gezamenlijk is: ‘Die vooruitgang 
heeft geen verbindend effect. Van het leiderschap, niet alleen het politieke 
maar dat van alle opbouwende krachten in de samenleving, vergt deze 
situatie kortweg dat het de identificatie mogelijk maakt met het mooie pro-
ject dat Nederland heet.’ Gabriël van den Brink bepleit in het gesprek met 
CDV om de middenklasse voortaan niet economisch te definiëren, als een 
groep tussen de hoge en de lage inkomens, maar als de klasse die verbin-
ding zoekt. Hij meent dat er sprake is van een proces van culturele heror-
dening, een cyclisch fenomeen dat zich op min of meer organische manier 
voltrekt. Na een periode waarin mensen oude banden verbreken omdat 
ze gaan knellen en nieuwe vrijheden verwerven, wordt er vanaf een zeker 
ogenblik weer naar balans gezocht. Dat is ook nu het geval. De toegenomen 
culturele en etnische veelkleurigheid van de samenleving neemt voor veel 
mensen de gedaante van een chaos aan. Zij hebben behoefte aan overzicht 
en proberen nieuwe associaties uit. 

In het debat tussen oud-minister Bert de Vries (CDA) van Sociale Zaken 
en de Tweede Kamerleden Frans de Nerée tot Babberich (CDA) en Paul 
Kalma (PvdA) komt de gezamenlijke wil naar voren om de onderneming 
te beschouwen als ‘een gemeenschap in solidariteit’ van werknemer, kapi-
taalverschaffer en ondernemer. Zij koesteren dat soort verbindende denk-
beelden in de sociale markteconomie. Om die reden hechten De Vries en 
Gerrit de Jong (zie zijn artikel) aan het behoud van een brede verzorgings-
staat, waarvan ook de middenklasse kan profiteren.

Ook in de bijdragen van de Finse sociaal filosoof Pekka Himanen en de 
WRR aan het publieke debat over de positie van de middenklasse, valt het 
woord verbinden. Met het concept van ‘de creatieve welvaartsstaat’ beoogt 
Himanen Europa een verbindend verhaal aan te reiken. Hij pleit voor een 
sociale, maatschappelijke en politieke inrichting van Europa waarin ‘inno-
vatie en sociale insluiting’ samengaan.9 De WRR sluit in zijn rapport over 
de toekomst van de verzorgingsstaat daarbij aan.10 De raad constateert dat 
de tegenstellingen in de samenleving tussen jong en oud, allochtoon en 
autochtoon, een omslag in de taken van de verzorgingsstaat vergen, van de 
oude functies verzorgen en verzekeren naar de nieuwe opdracht verheffen 
en verbinden. De weg daartoe is vrij, na de hervormingen die de kabinet-
ten-Balkenende in de verzorgingsstaat hebben aangebracht, gericht op de 
verzekerings- en verzorgingsfunctie. 

Volgens het WRR-rapport over de verzorgingsstaat vergt het leggen van 
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verbindingen met allochtonen bovenal dat ontspanning vat krijgt op het 
migratiedebat. Ook Hirsch Ballin bepleit dat in dit nummer van CDV. Ne-
derland heeft met zijn pacificatiecultuur een waardevol instrument in han-
den om die ontspanning te bewerkstelligen en een sfeer te creëren waarin 
onderling vertrouwen kan ontstaan. Dit vertrouwen is onontbeerlijk om 
een allochtone middenklasse te laten ontstaan. De opgeklopte tegenstel-
lingen die Hirsch Ballin thans ontwaart in het migratiedebat, brengt vol-
gens de WRR een onrust in de samenleving die een verstarrend effect op 
mensen heeft en verandering en innovatie remt.

WRR-lid Peter van Lieshout, één van de auteurs van het rapport over de 
verzorgingsstaat: ‘Onrust slaat eerder om in passiviteit en afsluitgedrag 
dan in een productieve attitude. Dat heeft allerlei macro-economische na-
delen. De sfeer van onzekerheid in Nederland heeft navelstaarderij in de 
hand gewerkt en is niet bevorderlijk geweest voor een open, creatief klimaat 
waarin Nederlanders de wereld als een mogelijkheid zien en niet als een 
bedreiging. Spiegelbeeldig zijn rust en zekerheid nodig om de bevolking 
het vertrouwen te geven dat er nieuwe stappen gezet kunnen worden. Rust 
en zekerheid zijn de voedingsbodem voor ontwikkeling en vernieuwing.’11 

Orde,	vrijheid	en	de	aanvaardbaarheid	van	verschillen

Al met al zijn de tegenstellingen in de samenleving eerder van culturele en 
morele aard dan van economische. Dit is ook de bevinding van de sociolo-
gen Dick Houtman en Peter Achterberg in hun boek Farewell to the leftist 
working class.12 Zie ook hun bijdrage elders in dit nummer. Hoewel men-
sen economische overwegingen bij hun politieke keuzes nog een rol laten 
spelen, schrijven Houtman en Achterberg, worden dat soort stemmotieven 
in toenemende mate overvleugeld door culturele kwesties als orde, vrij-
heid en de aanvaardbaarheid van culturele verschillen. 

Voor de oude economische tegenstellingen in de samenleving beschikt 
de politiek over redelijk beproefde formules, zoals inkomensbeleid, ver-
groting van de arbeidsparticipatie, hervormingen in het sociale stelsel en 
bestrijding van onderwijsachterstanden. De verschillen in normen, waar-
den en omgangsvormen daarentegen vergen een benadering die nog aller-
minst haar definitieve vorm heeft gekregen.13 

Christendemocraten zijn hier in het voordeel ten opzichte van liberalen 
en sociaaldemocraten. Zij hechten belang aan het goed functioneren van 
maatschappelijke verbanden, vanuit de gedachte dat burgers daarin het 
best tot hun recht komen en bij machte zijn het leven naar eigen overtui-
ging in te richten. Dit is de leidende idee in de ideologie van de christen-
democratie. In haar mensbeeld stelt zij verantwoordelijkheid tegenover 

redactioneel



25

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

individualisme. Dat verwijst naar rechten maar óók naar plichten jegens 
de medemens. De mens gaat niet geheel in zichzelf op, maar heeft deel aan 
veel gemeenschappen, zoals gezin, school, werkkring, vrijwilligerswerk 
en velerlei verenigingen. Dat zijn de leerscholen voor burgerschap, ofte-
wel de verantwoordelijkheid die de mens als burger jegens anderen heeft. 
Deze morele infrastructuur is de leerschool voor moraliteit en een omgang 
met anderen vanuit de menselijke waardigheid. Deze visie voorkomt ook 
dat het integratiedebat blijft hangen in een scherpe wij-zijtegenstelling. 
Probleemgedrag wordt benoemd en aangepakt vanuit een perspectief van 
beschaving en moraliteit, om te komen tot een gedragen verbinding die de 
gemeenschap versterkt.

Dankzij deze ideologie is de christendemocratie geoefend in de omgang 
met culturele tegenstellingen en met verschillen in normen, waarden en 
omgangsvormen. Toch vragen critici als Koert van Bekkum, Gabriël van den 
Brink en Wouter van der Brug zich elders in deze uitgave af of het CDA in het 
dienen van de publieke zaak voldoende uit deze geestelijke bron put. Om op-
nieuw verbindingen te kunnen aangaan, is versterking van de morele infra-
structuur van de samenleving essentieel. Verschillende auteurs in de bundel 
dragen daarvoor bouwstenen aan. Dat deze taak niet eenvoudig of gemakke-
lijk is, doet niets af aan de verplichting hier serieus werk van te maken. 
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De	middengroep	in	transitie

De middenklasse vormt de ruggengraat van de samenleving. Zij is in ster-
ke mate bepalend voor de maatschappelijke stabiliteit en veerkracht. De 
samenleving verandert met de tijd, doorgaans gestaag. Oudere generaties 
worden opgevolgd door jongere generaties, die hun waarden en levens-
oriëntaties meekrijgen van hun opvoeders, familie, vrienden en onderwij-
zers, en van minder nabije tijdgenoten. De overdracht van waarden vindt 
veelal plaats via persoonlijke contacten en ervaringen, maar ook via de 
media. Jongere generaties dragen, gezien hun explorerende levensfase, 
doorgaans meer bij aan verandering dan oudere generaties. Ook nieuwko-
mers uit andere streken zorgen voor verandering en brengen hun waarden 
tot uiting in hun leefstijl en persoonlijke keuzes. Voor de middenklasse 
betekent dit dat er sprake is van gestage instroom van onderaf, via jongere 
generaties en via de zijkant van migranten. Uiteraard zijn ook de ontwik-
keling van economie, technologie, cultuur en politiek van invloed op de 
ontwikkeling en oriëntaties van nieuwe generaties. Mensen die in dezelfde 
tijdgeest opgroeien delen kenmerkende waarden en opvattingen.1 Het 

Ontevreden in het hart van de 
samenleving 

Een aanzienlijke groep ontevreden buitenstanders voelt 
zich niet verbonden met de samenleving. Veel ouders zijn 
afkomstig uit deze groep. Waarden als inlevingsvermogen, 
gemeenschapszin, tolerantie, matiging en zelfbeheersing 
scoren laag en worden via opvoeding slechts gebrekkig 
doorgegeven. Dit leidt tot probleemgedrag, zet de 
samenleving onder druk en vraagt om duurzame versterking 
van de morele infrastructuur van de samenleving. 

door Martijn Lampert

Onderzoeker bij Motivaction.
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tijdsgewricht waarin men opgroeit (bijvoorbeeld de maatschappijkritische 
jaren zestig en zeventig en de meer pragmatische jaren tachtig en negen-
tig), laat zichtbare sporen na in het waardepatroon van burgers. 

Typerend aan de middengroepen is de gestage transitie waarin zij con-
tinu zitten, het spanningsveld dat is gelokaliseerd tussen behoud en ver-
andering. In dit spanningsveld spelen vertrouwen en wederkerigheid een 
cruciale rol. Deze zaken zijn in sterke mate bepalend voor de mate waarin 
nieuwe ontwikkelingen worden verwelkomd en omarmd, of dat men zich 
eerder richt op behoud en afscherming. In hoeverre is de middengroep in 
staat om verandering te omarmen en mee te evolueren met nieuwe ontwik-
kelingen? Welke waarden geeft men door aan nieuwe generaties? Wat is de 
mentaliteit van de middengroep anno 2008? In deze verkenning worden 
deze vragen beantwoord vanuit het perspectief van waardenonderzoek.

Voor het artikel is gebruikgemaakt van data van onderzoeksbureau Mo-
tivaction, afkomstig uit het Mentality onderzoeksprogramma.2 Sinds 1997 
worden jaarlijks ruim duizend Nederlanders met behulp van een schrif-
telijke vragenlijst aan huis ondervraagd over hun waarden, oriëntaties, 
achtergronden en gedrag. In dit onderzoek wordt met behulp van cluster-

Figuur 1. Mentalitymilieus in Nederland (2007) 
© Motivaction International
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analyse acht mentaliteitsmilieus onderscheiden, die op een eigen wijze 
in het leven staan (zie figuur 1). Elk milieu deelt basiswaarden in het alle-
daagse leven ten aanzien van werk, relaties, maatschappij en vrije tijd en 
heeft vergelijkbare esthetische oriëntaties en ambities. Deze basiswaarden 
komen tot uiting in concreet gedrag, zoals op het gebied van consumptie, 
mediagebruik en stemkeuze.3 

In het waardespectrum is sprake van overwegend postmodern georiën-
teerde milieus, naast overwegend traditioneel ingestelde milieus. In deze 
tijd is de moderne burgerij het grootste Mentalitymilieu in de Nederlandse 
samenleving. Deze groep combineert statusgerichtheid met een cultureel 
behoudende instelling en kan, vanwege haar omvang en centrale positie 
in het waardespectrum tussen traditionaliteit en postmoderniteit, als de 
belangrijkste middengroep worden beschouwd. Ook voor wat betreft haar 
sociaaleconomische positie, is het de omvangrijkste middengroep in het 
Mentality-onderzoek. Een kenmerkend verschil in praktische levensoriënta-
tie met de traditionele burgerij is bijvoorbeeld de sterke gerichtheid op com-
merciële televisiezenders, terwijl voor de traditionele burgerij de publieke 
omroep nog een belangrijk deel van de kijktijd beslaat. Een kenmerkend 
verschil tussen de moderne burgerij en de postmoderne milieus, is de sterke 
gerichtheid van de eerste op zekerheid, voorspelbaarheid en status.� 

Wanneer generaties aan de hand van het Mentality-onderzoek worden 
vergeleken, wordt duidelijk dat de vooroorlogse generatie (geboren voor 
1930) en de stille generatie (geboren tussen 1930 en 19�5) zich kenmerken 
door sterke aanwezigheid van het milieu traditionele burgerij. Dit milieu 
is plichtsgetrouw, behoudend en solidair ingesteld. Ook in de protestgene-
ratie (geboren tussen 19�5 en 1955) is een aanzienlijk aandeel traditionele 
burgerij aanwezig. Met het jonger worden van de generaties neemt de tra-
ditionele burgerij vervolgens in sterke mate af. 

Figuur 2.Vertegenwoordiging traditionele burgerij binnen generaties
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Een	ontevreden	groep	buitenstaanders

Uit onderzoek in opdracht van de Commissie Toekomst Overheidscommu-
nicatie en ook uit later onderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, blijkt dat het milieu moderne burgerij en 
het milieu gemakgeoriënteerden kunnen worden samengebracht in de 
burgerschapsstijl buitenstaanders, ook wel afzijdige burgers genoemd.� 
Deze groep buitenstaanders ervaart een grote afstand tot politiek en over-
heid, voelt zich bedreigd door globalisering en migratie, is materialistisch 
ingesteld en op zoek naar zekerheid en maatschappelijke erkenning. 
Onderzoek naar zingevingspatronen, dat is uitgevoerd in samenwerking 
met de WRR en waarin aan de hand van religieuze overtuiging en mate van 
humanistische oriëntatie diverse levensbeschouwelijke groepen werden 
onderscheiden, liet zien dat de groep buitenstaanders voor het grootste 
deel bestaat uit burgers die in sterke mate zijn ontzuild en ontkerkelijkt, 
en die veelal ook niet anderszins spiritueel, religieus of humanistisch zijn 

ingesteld.5 De buitenstaanders zijn 
vooral wereldlijk en niet-transcen-
dent ingesteld. De belangrijkste 
bron van zingeving, ook voor deze 
groep, is de nabije geliefde ander, 
die doorgaans wordt gevormd door 
een kleine kring van gezinsleden. 

Kenmerkend voor deze groep is verder dat zij niet alleen ontevreden zijn 
met de maatschappij, maar ook minder tevreden met het eigen leven. In 
vergelijking met andere groepen is de groep buitenstaanders het minst 
gelukkig.

Met de geringe vertegenwoordiging van de traditionele burgerij in jon-
gere generaties, drukt de groep buitenstaanders een steeds groter stempel 
op onze samenleving. De overwegend volgzame en plichtsgetrouwe instel-
ling die zo kenmerkend is voor de traditionele burgerij, is voor de samen-
leving als totaal in de afgelopen decennia steeds minder vanzelfsprekend 
geworden. Met de individualisering, ontzuiling en ontkerkelijking is de 
burger mondiger en zelfstandiger geworden. De ‘buffer van maatschappe-
lijk vertrouwen’, die de traditionele burgerij vormde, is veel minder sterk 
aanwezig onder jongere dan onder oudere generaties. De verhouding tus-
sen de elite en de middengroepen is mede hierdoor wezenlijk veranderd. 
De legitimiteit van politieke keuzes en voorkeuren van elitegroepen staat 
steeds meer ter discussie, en er worden nieuwe vormen van legitimatie en 
representatie gezocht. Aangezien de samenleving gestaag verandert door 
onder meer de komst van nieuwe generaties, is het interessant om te ver-

De groep buitenstaanders 
drukt een steeds groter stempel 
op onze samenleving
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kennen door welk mentaliteitsprofiel ouders uit de groep buitenstaanders 
worden gekenmerkt. Kinderen krijgen immers voor een belangrijk deel 
waarden mee van hun ouders en opvoeders, en de mentaliteit van ouders 
komt mede tot uiting in de manier waarop zij hun kinderen opvoeden. 

Onderstromenprofiel	van	ouders	

Ten behoeve van dit artikel is een verkennende analyse gemaakt van 
de huidige waarden van ouders, op basis van het Mentality-onderzoek. 
 Motivaction meet in zijn onderzoek naast sociale milieus ook sociaal-cul-
turele onderstromen. Dit zijn fenomenen in de samenleving (bijvoorbeeld 
law & order) die van invloed zijn op het gedrag van mensen en waar som-
mige groepen hoog op scoren en andere groepen juist niet. De onderstro-
men scheiden en verbinden bevolkingsgroepen, vaak op een organische 
wijze. Elke persoon doet in een bepaalde mate mee aan zo’n onderstroom: 
hij hecht bijvoorbeeld sterk aan tolerantie of juist helemaal niet, of scoort 
hoog op geweldsfascinatie of juist niet. Deze verschillende opvattingen 
zorgen voor dynamiek in de samenleving, bijvoorbeeld in het geval van 
verschillende conflicterende opvattingen rondom de onderstroom toleran-
tie. Voor een beschrijving van de betekenis van de in dit artikel genoemde 
onderstromen, zie kader op pagina 32. 

Uit het onderzoek blijkt dat anno 2008 ouders van kinderen tot 18 jaar 
worden gekarakteriseerd door een hoge score op de onderstromen tijds-
klem en heterarchie (het tegenovergestelde van hiërarchie). Ouders van nu 
zijn veelal druk met de logistiek van het combineren van werk, opvoeding 
en zorgtaken. De heterarchische instelling wijst op de mentaliteit die hoort 
bij het onderhandelingshuishouden, waarin gezag niet vanzelfsprekend 
is, wordt gediscussieerd over grenzen, en opvoeders en leraren doorgaans 
met je en jij worden aangesproken.

Anno 2007 zijn bijna � van de 10 ouders van kinderen tot 18 jaar afkom-
stig uit de groep buitenstaanders. De buitenstaanders, die 32 procent van 
de bevolking uitmaken, omvatten 38 procent van alle ouders van kinderen 
onder de 18 jaar. Om meer zicht te krijgen op de oriëntaties van deze groep 
ouders, is een verkenning uitgevoerd van de onderstromen die typerend 
zijn voor deze groep. De scores betreffen relatieve afwijkingen ten op-
zichte van de oriëntaties van de overige ouders van kinderen onder de 18. 
De resultaten van de analyse (zie figuur 3) leren dat deze ouders, in ver-
gelijking met andere ouders, laag scoren op de onderstromen intraceptie 
(empathie), tolerantie, gemeenschapszin, vitaliteit, milieudoen en milieu-
weten, inzichtelijkheid (kritische houding ten opzichte van informatie) en 
bonte wereld. Daarentegen kent deze groep een hoge score op informatie-
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dool (moeite met complexiteit), law & order, voyeurisme, geweldsfascina-
tie, puur en ruw hedonisme (zowel meer ontspannen genieten als op zoek 
zijn naar spanning) en making magic (gedreven worden door dromen en 
fantasieën). 

Als we deze bevindingen leggen naast de premisse dat voor de continuï-
teit, stabiliteit en veerkracht van de samenleving de middengroep van groot 

Onderstromenprofiel ouders uit groep buitenstaanders t.o.v.
overige ouders
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Figuur 3. Onderstroomscores ouders van minimaal 1 kind onder de 18 uit 
de groep buitenstaanders (Z-scores)

Toelichting bij figuur 3: 
De in figuur 3 weergegeven onderstroomscores betreffen Z-scores (ge-
middelde = 0, standaarddeviatie = 1). Deze zijn het resultaat van een 
standaardisering ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de uitkom-
sten op verschillende schalen. Die schalen (onderstromen) bestaan uit 
diverse stellingen waarbij de ondervraagden kunnen aangeven in welke 
mate zij het daarmee eens zijn. De balken in de figuren geven een po-
sitief of negatief verschil aan ten opzichte van het gemiddelde (0). Alle 
in de figuur opgenomen onderstromen laten significante effecten zien. 
Onderstromen met kleine effecten zijn niet meegenomen in de figuur. 
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De	betekenis	van	de	in	dit	artikel	gebruikte	

onderstromen:

Heterarchie: Een informele levensinstelling waarbij autoriteit 
ter discussie wordt gesteld 

Tijdsklem: Het gevoel te leven onder continue tijdsdruk
Intraceptie: Zich graag inleven in de gevoelens en denkbeelden 

van anderen
Tolerantie: Een open, gastvrije houding jegens allochtone groe-

pen en asielzoekers
Geweldsfascinatie: Zich aangetrokken voelen tot (uitingen van) 

actie en geweld
Vitaliteit: Het je actief inzetten om fit en gezond te blijven
Inzichtelijkheid: Een kritische en actief onderzoekende hou-

ding ten opzichte van informatie
Law & order: Pleiten voor strengere straffen en het afwijzen van 

gedoogbeleid
Informatiedool: Moeite hebben om keuzes te maken in een veel-

heid van informatie
Gemeenschapszin: Betrokkenheid en verantwoordelijkheid voe-

len voor de gemeenschap 
Voyeurisme: Graag indrukken opdoen van de wijze waarop an-

dere mensen leven
Global village: Graag contact houden met en verbonden zijn met 

mensen uit het buitenland
Bonte wereld: Graag indrukken van gebruiken en gewoonten uit 

andere culturen opdoen
Milieudoen: In het dagelijkse leven actief rekening houden met 

het milieu
Milieuweten: Het belangrijk vinden milieuproblemen te bestrij-

den
Vrijwillige soberheid: Er uit eigen beweging voor kiezen om een 

meer sober leven te leiden
Puur hedonisme: Genieten, ontspannen en plezier hebben zien 

als belangrijk levensdoel
Ruw hedonisme: Houden van spanning en het nemen van risico’s. 
Making magic: Het zich graag openstellen voor en gedreven wor-

den door dromen en fantasieën
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belang is, en dat vertrouwen en wederkerigheid hierbij een sleutelrol spe-
len, dan wordt duidelijk dat de buitenstaanders een gering vermogen heb-
ben tot verbinding met een groter geheel en met medemensen die anders 
zijn. De ander wordt tegemoet getreden vanuit een sterke gerichtheid op 
prikkels en de eigen positie, en er is een gering vermogen tot overbrugging. 
De lage score op tolerantie en de hoge score op geweldsfascinatie en ruw 
hedonisme, duiden op een primaire wijze van met elkaar omgaan en maakt 
duidelijk dat de sociale cohesie met de aanwezigheid van een grote groep 
buitenstaanders onder druk kan komen te staan. Er is sprake van een weinig 
kritische houding ten opzichte van informatie, en een moeizame omgang 
met complexiteit die vooroordelen in de hand kan werken. Voor goed ge-
drag zijn essentieel: kennis van hoe je je behoort te gedragen, sociale vaar-
digheden en interesse in de ander. Eén van de basisregels voor een stabiele 
samenleving is de gulden leefregel, die naar voren komt in nagenoeg alle 
wereldtradities: ‘Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander 
niet’. De lage score op de waarde empathie, de lage score op gemeenschaps-
zin en tolerantie, en de hogere score op geweldsfascinatie die de ouders uit 
de groep buitenstaanders kenmerken, zal naar verwachting de overdracht 
aan hun kinderen van vertrouwen en een open bejegening van de ander 
belemmeren. De zeer lage score op empathie doet vermoeden dat bij deze 
groep de gulden regel (wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een 
ander niet) slechts in beperkte mate wordt overgedragen in de opvoeding. 
Deze regel is bij deze groep vooral van toepassing op de nabije ander, en er 
is een sterke neiging om de moraal te beperken tot de eigen, kleine kring. 

Moeite	met	de	juiste	maat	

Uiteraard willen ouders uit deze groep hun kinderen het beste meegeven 
in de opvoeding, en hen goed toerusten voor de toekomst. Ook deze groep 
brengt haar kinderen met veel liefde en toewijding groot. Zoals eerder ge-

steld kwam uit het onderzoek naar 
zingeving naar voren dat vooral 
de nabije ander (veelal het eigen 
gezin) voor deze groep de belang-
rijkste bron van zingeving vormt. 
Echter, de groep buitenstaanders 
voelt zich, in tegenstelling tot an-
dere groepen, niet verbonden met 

een groter verhaal dan het eigen leven. Dit gegeven kan, in combinatie 
met de resultaten van het onderstromenprofiel (lage empathie, geringe 
gemeenschapszin en intolerantie), leiden tot een gebrekkige overdracht 
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van moraliteit. Het is, mede gezien de onderstroomscores van deze groep, 
de vraag of deze ouders in staat zijn om hun kinderen in dezelfde mate te 
stimuleren tot klassieke deugden als matiging, wijsheid, rechtvaardig-
heid en een bijdrage aan de gemeenschap, als ouders uit andere milieus. In 
bijvoorbeeld de toename van het aangaan van schulden, van ernstig alco-
holmisbruik, overgewicht en hardnekkig probleemgedrag bij kinderen en 
jongeren, wordt duidelijk dat matiging en zelfbeheersing geen vanzelf-
sprekende deugden zijn, en ook niet vanzelfsprekend worden meegegeven 
in de opvoeding. Deze deugden zijn in veel sterkere mate typerend voor 
de traditionele burgerij, en eerder in negatieve zin typerend voor de groep 
buitenstaanders. Ook spijbelen en voortijdig schoolverlaten kan deels wor-
den geïnterpreteerd in het licht van een kortetermijnoriëntatie, waarbij 
uitstel van behoeftebevrediging en doorzettingsvermogen voor het halen 
van een diploma in de verder gelegen toekomst, niet vanzelfsprekend is. 

Uit eerder Motivaction-onderzoek is bekend dat de groep buitenstaan-
ders gemiddeld minder tevreden is met het eigen leven. Deze groep voelt 
zich bedreigd door globalisering, afkalvende zekerheden en immigratie. 
Er bestaat onbehagen en men voelt zich niet erkend of gerespecteerd 
door de overheid en de politiek. Er is geen sprake van wederkerigheid in 
de relatie met politiek en overheid. Uit de analyses wordt duidelijk dat in 
deze milieus maatschappelijke betrokkenheid, wederkerigheid en soli-
dariteit slechts in beperkte mate aanwezig zijn. Ook uit eerder onderzoek 
in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau6 bleek dat de milieus 
moderne burgerij en gemakgeoriënteerden, die samen de groep buiten-
staanders vormen, laag scoren op het vertrouwen in andere mensen. De 
lage score op vitaliteit kan aanleiding zijn tot zorg. In ander onderzoek 
kwam naar voren dat in het milieu moderne burgerij overgewicht en zwaar 
overgewicht beduidend vaker voorkomen dan in andere milieus. Matiging, 
zelfbeheersing (tot 10 tellen), innerlijke harmonie en uitstel van behoefte-
bevrediging is hier niet vanzelfsprekend. Deze waarden zijn relevant om 
prettig samen te kunnen leven, en ook om economisch verder te komen in 
het leven (op tijd komen, je studie afmaken, investeren in de carrière), ze-
ker als het economische tij tegenzit.

Tegenover de bovenstaande verkenning staat dat 62 procent van de 
ouders afkomstig is uit de zeer diverse groep andere Mentalitymilieus 
(kosmopolieten, traditionele burgerij, nieuwe conservatieven, opwaarts 
mobielen, postmaterialisten en postmoderne hedonisten). Deze groep 
ouders scoort, los van de soms grote onderlinge verschillen, qua menta-
liteit beduidend hoger op empathie, vertrouwen, matiging, vitaliteit en 
gemeenschapswaarden en zal kinderen naar verwachting anders voorle-
ven dan ouders uit de groep buitenstaanders. Deze milieus worden, hoe 
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uiteenlopend ook, gekenmerkt door een bredere kijk op het leven en de 
samenleving dan alleen de eigen, kleine kring van nabije anderen en een 
hoger niveau van politieke participatie. 

Kinderen van ouders uit de groep buitenstaanders zijn niet vanzelf-
sprekend voorbestemd om eenzelfde waardepatroon te ontwikkelen als 
hun ouders. Naast ouders spelen ook onderwijzers, trainers, familieleden 
en buurtgenoten een rol in de opvoeding. Ook de tijdgeest is van invloed 
op de vorming van waarden. In de eerste stadia van morele ontwikkeling 
is het stellen van grenzen door ouders en opvoeders van groot belang. In 
latere ontwikkelingsfasen, wanneer zij in contact komen met een bredere 
buitenwereld, zijn kinderen vatbaarder voor andere perspectieven en 
zienswijzen dan die van hun ouders. De school is het eerste instituut dat 
groter is dan het eigen gezin waarin zij leren samenleven in een groter 
verband. Ook buurt en verenigingsleven spelen een belangrijke rol in de 
vorming van kinderen. Echter, kinderen van de groep buitenstaanders 
dreigen, gezien het waardepatroon van hun ouders, een achterstand op 
te lopen in hun morele ontwikkeling. Matiging en zelfbeheersing zijn 
belangrijke waarden om door te geven aan kinderen, ten behoeve van 
een prettig leefklimaat. Een gebrek aan matiging en besef van uitstel van 
behoeftebevrediging kan in de weg staan van een gezonde economische 
ontwikkeling van kinderen op hun scholings- en carrièrepad. Een laag ni-
veau van empathie en openheid ten aanzien van andersdenkenden staat in 
de weg van de morele ontwikkeling en een wederkerige maatschappelijke 
participatie. Wanneer wederkerigheid niet tot wasdom komt, ontstaat al 
snel het gevoel te worden tekortgedaan. Naarmate primaire reacties en 
intolerantie in attituden en gedrag gaan overheersen, ontstaat frustratie, 
onbegrip en conflict. Innerlijke onrust en onvrede resulteren wanneer 
onvoldoende afstand kan worden genomen van primaire emoties, en deze 
niet kunnen worden geplaatst in een groter, verbindend kader van beteke-
nis of zingeving. Opvallend in dit verband is, naast de ontevredenheid met 
de maatschappij, ook de grotere ontevredenheid met het eigen leven bij de 
groep buitenstaanders. 

Beroep	op	de	morele	infrastructuur

Een achterstand bij kinderen op het gebied van deugden en sociale vaar-
digheden als matiging, empathie en wederkerigheid, doet, vanwege di-
verse problematische uitingen als schooluitval, overgewicht, schulden, 
alcoholproblemen en hardnekkig probleemgedrag, een sterk beroep op 
buurtgenoten, onderwijs, professionals, ordehandhavers, gezondheids-
zorg en maatschappelijk middenveld, ofwel de sociale en morele infra-
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structuur. Het is de vraag of deze voldoende is toegerust om de problemen 
als gevolg van de achterstand het hoofd te bieden, en te voorkomen dat de 
maatschappij in de toekomst meer schade ondervindt in morele, financiële 
en economische zin. Tegelijkertijd is de huidige teneur in de media vooral 
gericht op hedonisme en directe consumptie, en hiervoor is de overwegend 
materialistisch ingestelde groep buitenstaanders meer ontvankelijk dan 
andere groepen.

Uit de eerdere analyse blijkt dat ouders uit de groep buitenstaanders 
hoog scoren op de onderstroom informatiedool en laag op inzichtelijk-
heid. Juist deze groep heeft behoefte aan duiding, richting en leiderschap. 
Een aangrijpingspunt voor beleid is de roep die in deze groep weerklinkt 
om law & order. Men vindt duidelijkheid en richting van overheidswege 
van belang, en heeft grote verwachtingen van politiek en overheid als op-
losser van problemen waar zij mee worden geconfronteerd. Tegelijkertijd 
is men sterk teleurgesteld in wat politiek en overheid voor hen doen en 
betekenen. Dit is een interessante paradox. Naarmate politici minder ge-
zag uitoefenen en uitstralen, raakt deze groep meer teleurgesteld, mede 
omdat hun gevoel van onveiligheid daardoor toeneemt. Leiding of gezag 
komt voor deze groep dan ook niet (meer) van een kerk of elite, maar eerder 
van media en opinieleiders in eigen kring, die richting en duiding geven. 
Men is op zoek naar nieuwe ankers, zekerheden en gezag. Voor politieke 
partijen is het van belang om de diepere drijfveren en oriëntaties van deze 
groep te begrijpen, wezenlijke aansluiting te vinden en een duidelijk ant-
woord te hebben op hun vragen en zorgen, om hen te kunnen bereiken, te 
inspireren, en te mobiliseren tot participatie. 

bevorderen	van	wederkerigheid

De aanwezigheid van een grote groep buitenstaanders, die mede zorgt 
voor de actuele vlucht naar de politieke flanken, vraagt om een antwoord 
van de politiek. Er is gerede voedingsbodem voor revolte, zeker wanneer 
de sociaal-culturele onvrede gepaard gaat met economische tegenspoed. 
Deze groep heeft nu onvoldoende veerkracht om vanzelfsprekend mee te 
bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen die een beroep doen op de 
capaciteit tot overbrugging van tegenstellingen en belangen, zoals migra-
tie en globalisering van de economie. Het hiervoor benodigde vertrouwen 
in andere mensen en in volksvertegenwoordigers, is slechts in geringe 
mate aanwezig, en dit leidt tot een cultuur van afscherming en behoud. 
Een voor de hand liggend politiek antwoord is gelegen in het represente-
ren van de overheersende kiezerswil van deze groep, ofwel het populisme. 
Dit betekent hun taal spreken, hun zorgen erkennen en verwoorden en 
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hun belangen representeren. Dit zal naar verwachting ten koste gaan 
van veel vernieuwing, terwijl de wereld, de cultuur en de economie wel 
veranderen en continue aanpassing vergen, onder meer bij de midden-
groepen. Ook in dit scenario blijft het uiteraard de vraag of het mogelijk 
is om deze groep überhaupt tevreden te stellen, en of men bij de volgende 
verkiezingen niet voor iemand anders kiest. Uit opinieonderzoek blijkt dat 
deze groep, als zij op de stoel van de politiek zou zitten, vaker dan andere 
groepen zou kiezen voor het laten oplopen van het begrotingstekort om 
hun prioriteiten te financieren. Dit brengt de vraag naar voren of de grote 
verwachtingen die deze groep van de politiek heeft, reëel zijn. Wanneer 
nader wordt ingezoomd op de maatschappelijke en politieke participa-
tie van de groep buitenstaanders, valt op dat men zich minder inzet voor 
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of andere vormen van maatschappelijke 
participatie.7 Politiek vervult zeker geen belangrijke rol in hun leven. Men 
is minder vaak dan andere groepen van mening dat democratie de beste 
bestuursvorm is, en komt beduidend minder vaak op om te stemmen bij 
verkiezingen. Met andere woorden, bij uitstek deze groep toont zich vaker 
toeschouwer dan deelnemer in de democratie, en denkt eerder in termen 
van rechten dan van plichten. Welke politicus roept deze groep op tot meer 
maatschappelijke participatie en geeft zijn of haar visie op de rol van de 
burger in een democratie? Dit gesprek over de verstoorde wederkerigheid 
vindt zelden plaats, de discussie blijft vaak hangen in de bekende verwij-
ten over en weer. De wederkerigheid tussen de groep buitenstaanders en 
de politiek is onmiskenbaar uit balans. Aan de andere kant zien politici en 
de culturele elite deze groep te vaak als verwende burgers met wie je wei-
nig kunt beginnen, in plaats van als een bezorgde groep die moeite heeft 
met het maken van keuzes en op zoek is naar duidelijkheid, verbinding en 
inspiratie. Het is een groep die kan worden bereikt door haar in het hart te 
raken; het gevoel is een belangrijk richtsnoer bij keuzes die zij maken. Dat 
maakt het voor hedendaagse politici, die leven in een werkelijkheid waarin 
argumentatie en feiten een belangrijke rol spelen, lastiger om deze men-
sen te bereiken en voor zich te winnen. Ook voor politici loopt de weg naar 
de buitenstaanders niet alleen via het hoofd, maar vooral via het hart en de 
medemenselijkheid. De nabije ander is voor deze groep de belangrijkste 
bron van zingeving, en biedt een aangrijpingspunt voor identificatie. Veel 
buitenstaanders zijn op een te makkelijke manier cynisch over de politiek. 
Als puntje bij paaltje komt nemen zij in politiek opzicht zelf vaak geen 
verantwoordelijkheid. De richting van een antwoord kan daarom worden 
gevonden in het horen en erkennen van problemen, het bieden van duide-
lijkheid en richting waar deze groep behoefte aan heeft, het durven stellen 
van grenzen, continu het gesprek aangaan over de betekenis van en ver-
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wachtingen bij goed burgerschap en de rol van politici, en open en eerlijk 
zijn over de beperkingen van de democratie. Dit is geen gemakkelijke weg, 

noch een korte weg. Wezenlijke on-
vrede die samengaat met verleerde 
deugden, is niet zomaar te beteu-
gelen. Ten behoeve van stabiliteit 
en een sterkere veerkracht van de 
middengroep is het nodig om met 
tevreden en ontevreden groepen, 
met dragers van continuïteit en met 

dragers van revolte, weer een klassiek oog te hebben voor het versterken 
van opvoeders, politiek, en de morele en sociale infrastructuur in het over-
brengen en verwerven van een deugdzaam en vervullend leven. 
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In	zijn Geschiedenis van de middenklassen stelt de Britse historicus 
James dat de middengroepen van nu historisch gezien het ‘zekerste be-
staan ooit’ kennen.1 Dat is een interessante constatering, omdat in het 
actuele debat het beeld van de middengroepen het tegenovergestelde is. Er 
zou sprake zijn van een (politieke) trek naar de vleugels, naar standpunten 
ter linker- en rechterzijde. Die tendens zou te maken hebben met de toe-
genomen onvrede van de modale burger, die zich juist tal van zekerheden 
ziet ontvallen in een samenleving die fragmenteert en cultureel desinte-
greert.

Voor het CDA levert de discussie over de ontwikkeling en rol van de mid-
dengroepen minstens twee sleutelvragen op. De eerste vraag is van tame-
lijk directe politieke aard: waar blijft de ‘partij van het midden’ uiteinde-
lijk als de kiezers naar de vleugels trekken? Zal zich de tendens die voor de 
periode-Fortuyn leek ingezet, nu toch doorzetten? Gaat het politieke land-
schap zich splitsen in een rechts en een links blok, waarbij de middenpartij 
uiteindelijk inkrimpt tot een partijtje dat meedoet om nu de één en dan de 
ander aan een meerderheid te helpen? Er zijn binnen het CDA al geluiden 
opgegaan om de conservatieve stroming te gaan vertegenwoordigen, maar 

Het machtige midden

Er wordt heel veel gepraat en geschreven over de 
buitenstaanders en de groepen die hun onvrede expliciet 
uiten. Maar intussen zien we de veel omvangrijkere en veel 
belangrijkere groep actieve burgers over het hoofd. Deze 
zijn samen machtiger en sterker dan ooit tevoren. Juist deze 
groep burgers verdient het veel serieuzer genomen te worden; 
speciaal door het CDA, waarvoor ‘vertrouwen in mensen’ 
hoog in het vaandel staat. 
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die weg lijkt in Nederland door liefst drie rechtse partijen te zijn afgesne-
den.2 En als progressiever worden voor het CDA een optie zou zijn, zien we 
ook daar al drie partijen elkaar verwijten dat ze niet links genoeg zijn. Kort-
om, als het electoraat echt wegvloeit uit het midden, heeft het CDA weinig 
kans om die beweging mee te maken.

Er is ook een vraag van meer fundamentele aard. De politieke ideologie 
van het CDA wortelt voor een deel in het concept van de ‘kleine luyden’ 
van Abraham Kuyper, in het idee dat de echte kracht en macht — en ook 
de moraal — van een samenleving niet bij haar elites ligt, maar in de sa-
menwerking aan de basis. De basis, een oneindig aantal grote en kleine 
verenigingen die het fundament van politieke zuilen vormden, bestuurde 
de samenleving letterlijk van onderaf, door grote ondernemingen die in 
feite coöperatieve verbanden van kleine producenten waren, door stichtin-
gen die taken als onderwijs en welzijn uitvoerden onder het beheer van de 
lokale en regionale burgerij. In de afgelopen decennia lijkt dat machtige 
organische bolwerk te zijn versteend en verkruimeld, lijken zowel de hori-
zontale als verticale bindingen tussen burgers niet meer te werken. Groot-
schaligheid en bureaucratie hebben de organische band tussen basis en 
top doorgesneden. Individualisering en atomisering van de samenleving 
hebben de band tussen de mensen onderling verzwakt: elk onderzoek laat 
zien dat de modale burger weinig vertrouwen meer heeft in zijn of haar 
medeburger. En de vraag is dan wat er van de oorspronkelijke volkspartij 
CDA nog over is, behalve een ideologische huls om een verzameling be-

stuurders.
In dit artikel zal ik proberen te 

onderbouwen dat er geen sprake is 
van massale paniek bij de modale 
burgers, eerder integendeel. De 
middengroepen zijn machtiger 
dan ze ooit geweest zijn, zo mach-
tig dat ze op een aantal cruciale 

terreinen de politiek niet meer nodig hebben. En daar waar die noodzaak 
nog wel aanwezig is, vragen ze zich — niet ten onrechte — af of de politieke 
circuits nog wel geschikte ‘sociale partners’ vormen, of de politiek nog wel 
mee zal kunnen komen in de moderne sociale netwerken die op dit mo-
ment worden ontwikkeld door de actievere delen van de middengroepen. 
Wat overigens inderdaad impliceert dat er ook minder actieve delen zijn, 
dat er sprake is van gelaagdheid en complexiteit. Om dat duidelijk te ma-
ken is om te beginnen enige analyse nodig van de samenstelling van deze 
middengroepen.
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Het	midden:	de	wortels	van	de	metafoor

Ik wil in het vervolg eerst stilstaan bij een lastig punt: het gegeven dat ter-
men als middenklasse, middengroepen, (modale) burgers en ook ‘kleine 
luyden’ zelf in feite niet veel meer dan metaforen zijn. Het zijn termen die 
in het dagelijkse spraakgebruik verwijzen naar dingen waarvan we allemaal 
wel een beeld hebben, maar die in feite niet scherp zijn omschreven. We 
moeten dus eerst in kaart brengen waarom het eigenlijk gaat. Daarbij wil ik 
onderscheid maken tussen de politieke, culturele en economische kenmer-
ken en vooral ook van verschillende groepen nagaan waar hun historische 
wortels liggen. Want die zijn behoorlijk verschillend voor de groepen die we 
nu over het algemeen onder die metafoor van het midden samenvatten.

De term middengroepen is volgens de historicus James voor het eerst 
formeel politiek gemunt in het Engeland van de zestiende eeuw, toen de 
zogenoemde middle men, de vrije boeren van het platteland en ambachts-
lieden in de stad, aandrongen op formele participatie in het bestuur.3 
Kloek en Tilmans� beschrijven hoe zich vervolgens stap voor stap een vorm 
van stedelijk burgerschap ontwikkelde, het zogenoemde poorterschap 
(voor degenen die het recht hadden op bescherming achter de stadspoort), 
dat in veel opzichten de voorloper is van het huidige burgerschap van nati-
onale staten. Het was verbonden met invloed op het stadsbestuur (actief en 
passief kiesrecht voor stedelijke organen) en het kon ook feitelijk worden 
afgenomen als iemand zich onbetamelijk gedroeg, een directe pendant 
van het actuele pleidooi om bij criminaliteit migranten het staatsburger-
schap weer te ontnemen. 

Adelsknechten,	academici,	ambtenaren	en	arbeiderselite

Wie geen land had, was in de agrarische samenleving aangewezen op per-
soonlijke dienstverlening aan boeren (landarbeiders) of aristocraten. Bij de 
laatste groep viel uiteraard het meest te verdienen. De oorsprong van vrij-
wel alle beroepen die we vandaag de dag ook voor een deel tot het hogere 
segment van de middenklasse rekenen, ligt dan ook daar. Edelen konden 
niet schrijven en rekenen — want inferieure bezigheden ten opzichte van 
paardrijden en vechten — en hadden dus notarissen (letterlijk opschrij-
vers, zoals in noteren) in dienst en rentmeesters (later boekhouders en 
accountants). Naarmate de rangen van deze professies groeiden, vond ech-
ter tegelijk ook een daling op de sociale ladder plaats, en vandaag de dag is 
het zelfs zo ver dat er met artsen en notarissen wordt onderhandeld over de 
hoogte van hun uurlonen, als waren zij gewone arbeiders. Ditzelfde heeft 
plaatsgevonden met de academische gemeenschap, eerst een elite — alleen 
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voor de hogere standen toegankelijk — die uitsluitend in het Latijn com-
municeerde, nu een verzameling van wetenschappelijke arbeiders in over-
heidsdienst, die bijna is gefuseerd met het hoger beroepsonderwijs. 

In de 20ste eeuw werd deze groep van hogere burgers als het ware van 
onderaf aangevuld door een nieuw type van loonarbeider, de zogenoemde 
witte boorden. De massaproductie en de schaalvergroting schiepen be-
hoefte aan toezichthoudende arbeiders, maar daarnaast waren het vooral 
de toegenomen administratieve behoeften van overheid en bedrijfsleven, 
waardoor het kantoor een enorme omvang kreeg. Waar het om gaat, is dat 
met deze nieuwe groep aspirant-burgers uit de witteboordensector in feite 
pas kon worden gesproken van een echt brede economische middengroep. 
En juist door die breedte, de pure omvang, ging de groep ook op politiek 
niveau een cruciale rol spelen. Waar dat gebeurde, vond vooral op basis 
van deze groep immers een contrarevolutie plaats, een ruk naar rechts, een 
demping van het momentum van de opkomende arbeidersbeweging. Om-
gekeerd waren de socialistische revoluties in Rusland en China succesvol 
omdat in deze landen nog geen middenklasse was opgekomen. 

We zijn hiermee niet aan het einde van de groei van de middengroepen, 
want er zouden zich nog twee groepen aansluiten, de blauwe boorden en 
delen van de migranten. Wat beide bewegingen betreft liep Europa — en 
Nederland zeker — overigens flink achter bij de Verenigde Staten, waar 
men geen last had van de restanten van de standenmaatschappij en waar 
de toegang tot het sociale en culturele leven voor (goedbetaalde) blue collar 
workers en actief binnengehaalde migranten wat eenvoudiger was. Voor de 
blauwe boorden geldt overigens dat de groep in economische zin meestal 
niet zo slecht af was. In deze arbeidersgezinnen was het immers volstrekt 
gebruikelijk dat mannen en vrouwen allebei werkten. Bovendien ging het 
om praktisch ingestelde mensen (vaklui), die deelnamen aan een infor-
mele economie van zwart bijklussen. 

In feite resteert er aan de onderkant van de samenleving een groep van 
iets meer dan 10 procent die we niet tot de economische middengroepen 
kunnen rekenen, omdat ze nog moeite hebben met de eerste levensbehoef-
ten. Tot die groep horen veel migranten, maar de cijfers laten zien dat ook 
uit deze groep delen zich in hoog tempo toegang tot de middenklassen 
hebben verschaft via opleidingen, zelfstandig ondernemerschap en dus 
ook huizen in Vinex-locaties gaan bewonen.

Plichtsgetrouwen	en	ambitieuzen

Zoals er binnen de middengroepen grote verschillen zijn in wortels en aard 
van de economische positie, zijn er ook interne culturele verschillen. Bu-
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reau Motivaction heeft in samenwerking met de WRR een aantal analyses 
op dit punt uitgevoerd en komt tot een indeling die redelijk spoort met de 
historische ontwikkelingen.5 Zo is er de groep verantwoordelijken, die een 
participerende houding heeft ten opzichte van de samenleving. Zij stellen 
zich actief op. James constateert een grote parallel tussen de groepen die in 
het Londen van de zeventiende eeuw verantwoordelijk waren voor de ont-
wikkeling van riolering en het bibliotheekwezen, en de groepen die later 
actief waren voor volkshuisvesting en op dit moment voor het milieu.6 Het 
is niet echt moeilijk om in deze groep ook vandaag de dag de restanten van 
het adellijke personeel te herkennen, een groep die zichzelf vrij natuurlijk 
aan de leiding van sociale processen stelt. 

Hun tegenpolen worden gevormd door een groep van buitenstaanders 
die zich juist op geen enkele manier kunnen of willen identificeren met de 
groepen die de samenleving (be)sturen. Deze groep is in moreel en sociaal 
opzicht te beschouwen als een achterstandsgroep, ze handelen niet op 
grond van een bepaald waardestelsel of ontwikkelde moraliteit, maar rea-
geren direct op grond van hun primaire belang, en dat is een houding die 
ze ook aan hun kinderen doorgeven. Het is van belang om te constateren 
dat deze groep zeker niet identiek is aan een onderklasse in economisch 
opzicht, vaak zelfs integendeel. Net zoals er bij de participerende burgers 
ook vaak geen sprake is van rijkdom. Het gaat vooral om de groep die zich 
historisch gesproken het laatst bij de middengroepen heeft gevoegd, die 
van de blauwe boorden, werknemers in industrie met lagere en middelbare 
opleidingen. Dit zijn vakmensen met behoorlijke salarissen, van oudsher 
tweeverdieners en goed ingebed in allerlei sociale ruilstructuren op het ge-
bied van goederen en diensten. Zij hebben een vijandige verhouding tot de 
overheid, die niet de verstrekker maar vooral de afromer van hun inkomen 
is (en de bron van veel overlast voor de ondernemers onder hen). Zij vinden 
dat ze hun sociale positie geheel op eigen kracht hebben bereikt. 

Tussen deze twee groepen, waarin we vrij goed de historische wortels 
van de elites van burgerij en de arbeiders herkennen, liggen de opvol-
gers van twee andere, duidelijk te onderscheiden sociale groepen. Er zijn 
plichtsgetrouwe burgers die sterk leunen op een van boven of opzij neerge-
legde sociale orde waarbij zij willen horen: deze groep is wat ouder en wat 
religieuzer. En er zijn pragmatische burgers die vooral sterk op zichzelf 
leunen, maar zich in tegenstelling tot de groep buitenstaanders wel sterk 
verbonden voelen met het belang van anderen. Deze laatste groep lijkt de 
culturele erfgenaam van het woud van kleine zelfstandigen (bakkers, tim-
merlieden, enz.) dat in de loop van de 20ste eeuw de rangen van de mensen 
in loondienst heeft versterkt, en overigens op dit moment de oude zelf-
standige rol vaak weer oppakt als zogenaamde ZZP’er (zelfstandige zonder 
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personeel). De plichtsgetrouwen lijken de typische nazaten van de groep 
van witte boorden, ambtenaren, (boeren)knechten, enz., die door de eeu-
wen heen een direct dienstverlenende rol heeft gehad.

Over	frustratie	en	de	relativering	daarvan

De cijfers over de koopkrachtontwikkeling laten zien dat de delen van de 
middengroepen sterk van elkaar verschillen in manier van meedelen in de 
economische groei. Met name de feitelijke bestedingsmogelijkheden van 
de groep witte boorden/plichtsgetrouwen is in de afgelopen decennia vrij-
wel gelijk gebleven.7

Dit zou misschien nog verteerbaar zijn in moeilijke tijden, maar het is 
gebeurd in de periode waarin op de beurs de ene hype op de andere volgde 
en waarin, volgens de politiek zelf, ten tijde van de paarse kabinetten ‘het 
geld tegen de plinten opklotste’. Het is de periode van exploderende top-
salarissen, met alle bijbehorende media-aandacht voor de gevolgen van 
welvaart, hypes (mythes) over iedereen die nu merkkleding aan had en vier 
keer per jaar naar de Malediven hopte om te ontstressen. 

Intussen bleven de miljoenen modale burgers wel degelijk worstelen 
om de maandlasten te betalen. Albert Heijn kwam daar achter toen de 
markt voor gemaksproducten alleen maar in de centra van grote steden 
echt van de grond kwam. Al tien jaar geleden, toen de politiek nog geloofde 
in de eeuwigdurende groei, wijzigde dit concern zijn beleid en ging weer 
op de kleintjes letten en hamsteren. Logisch, want er is nergens een zo 
direct contact tussen klant en bedrijfsleven als in de supermarkt, waar de 
optelsom van de miljarden dagelijkse besluiten die de kopers nemen een 
veel exactere graadmeter biedt voor de echte stand van de koopkracht dan 
welke club van hoogleraren ook. 

Hoe dan ook, in de afgelopen jaren was er dus wel degelijk een groep uit 
het midden die ernstig gefrustreerd raakte, niet eens zozeer doordat ze het 
slecht had, maar door het enorme verschil tussen haar dagelijkse perceptie 
en de politieke boodschappen. 

Het zou geen recht doen aan de in de vorige paragraaf beschreven ge-
laagdheid en diversiteit van de middengroepen door dit te extrapoleren 
naar de hele bevolking. Anders gezegd, de feitelijk bestaande, en deels 
ook gegronde frustraties van de traditionele steunpilaren van het poli-
tieke midden, mogen we niet zomaar generaliseren naar het totaal van de 
middengroepen. We moeten ons echter wél realiseren dat de overgrote 
meerderheid van de middengroepen een veel minder afhankelijke positie 
inneemt ten aanzien van overheid en politiek. 

Na de periode-Fortuyn heeft NRC Handelsblad een grote hoeveelheid 
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interviews afgenomen, waarin — volgens de journalisten zelf — het ver-
rassendste element was dat ‘de politiek’ nog niet eens in de top tien van 
belangrijke factoren scoorde als het ging om het eigen bestaan.8 Het wordt 
tijd om een pendant voor de fameuze uitspraak van Den Uyl te bieden: de 
marges van de politiek zijn mogelijk smal, maar de marges van de midden-
groepen zijn behoorlijk breed…

De	(nieuwe)	macht	van	de	middengroepen

In 2002 publiceerde de topeconome Noreena Hertz uit Cambridge het boek 
‘De stille overname’.9 De kern van het boek bestond uit een beschrijving 
van de praktijk van de globalisering door de grootste 50 ondernemingen ter 
wereld, die groter zijn dan de economieën van de meeste landen. Die landen 
zijn daarom deels noodgedwongen in de handel gegaan, ze moeten zichzelf 
als het ware in de etalage zetten, met middelen die uiteenlopen van kortin-
gen op belasting tot grote sportevenementen. Die tendens is bekend, evenals 
de negatieve gevolgen ervan daar waar overheden hun (echte) corebusiness, 
zoals de zorg en het onderwijs, verwaarlozen. Hertz stelt dat in feite de poli-
tiek de burger heeft verspeeld, omdat de communicatie en de dienstverle-
ning ver achterblijven bij wat ze zijn gewend op de markt. Inderdaad gaan 
steeds meer bedrijven dergelijke gaten opvullen, niet alleen in de top van 
de zorg- en onderwijsmarkt, maar steeds meer in de breedte. De beweging 
draait niet op een soort van goedertierenheid van bedrijven (die zich dat niet 
kunnen permitteren in een scherp concurrerende macht), maar is het gevolg 
van politiek consumentisme, de burger als consument die ontdekt dat hij 
geen vier of vijf jaar hoeft te wachten op verkiezingen, maar bij wijze van 
spreken elke dag zijn of haar stem kan uitbrengen op een bedrijf of product. 
Dergelijke acties waren vroeger links en zeer uitzonderlijk, zoals bij de boy-
cot van Outspan-sinaasappelen, nu zijn ze echter dagelijkse praktijk. 

En Europa ligt op dit terrein nog ver achter bij de Verenigde Staten, waar 
consumentenorganisaties met de simpele dreiging van publicatie op hun 
site, compensatie afdwingen voor elke wanprestatie van producenten. De 
kern van de zaak is daarbij niet eens de grote massa zelf, want, hoewel deze 
organisaties en sites honderdduizenden mensen mobiliseren, het is altijd 
nog maar een klein deel van de massa Amerikaanse klanten. De essentie 
van de zaak is dat deze sites geloofwaardig zijn, dat ze hebben bewezen 
de spijker op de kop te slaan. In de beginjaren van de veldslag tussen de 
moderne, digitaal georganiseerde consument en de bedrijven, reageerden 
bedrijven nog laatdunkend en verdedigden ze zich met de opmerking dat 
het om een paar klachten ging op grote aantallen tevreden klanten. In de 
praktijk bleek echter dat de optelsom van alle oordelen griezelig precies in 
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staat was om een correct oordeel over een product te geven, of over wat dan 
ook. Het mechanisme dat hiervoor verantwoordelijk is, bestaat al eeuwen, 
maar is in de negentiende eeuw bekend geworden door een experiment 
van Sir Francis Galton,10 die alle gokjes op het gewicht van de stier op een 
jaarmarkt verzamelde en het gemiddelde ervan uitrekende. Dat gemid-
delde bleek op een paar gram nauwkeurig en zelfs een betere schatting dan 
de beste tien uitgebrachte schattingen van experts. Wat echter recent pas is 
ontdekt — mogelijk gemaakt door het wegvallen van de communicatiekos-
ten, de mogelijkheid om via internet zonder enige beperking informatie 
te delen — is dat dit mechanisme ook werkt bij veel complexere zaken. Ie-
dereen kent nu de voorbeelden van Linux en Wikipedia, systemen die er in 
slagen om bijdragen van honderdduizenden mensen te integreren.11 Maar 
onder deze succesnummers, bij iedereen bekend, gaat een wereld van mil-
joenen community’s schuil die juist de redelijk goed opgeleide en econo-
misch sterke middengroepen voorzien van kennis en actiemogelijkheden, 
zowel consumptief als sociaal, van e-Bay tot het digitale afsprakensysteem 
waarmee de vluchtige bewoners van New York samen het park schoonhou-
den en hun sociale leven organiseren, of systemen als Booking.com, waar-
mee hotels wereldwijd vergelijkbaar worden. En voor wie dit te veel een 
yuppieverhaal vindt: de krachtigste groepen die hun positie als consument 
konden versterken, zijn te vinden in de sectoren postzegels, oude munten 
en oude boeken, waar iedere handelaar die niet is aangesloten bij de digi-
tale zoek- en beoordelingssystemen meteen kan sluiten (net zoals degene 
me te hoge prijzen of lage kwaliteit). 

Zoals Hertz laat zien zijn alle top vijftig ondernemingen van de wereld al 
meer dan tien jaar bezig om tegemoet te komen aan deze optelsommen van 
burgers, die een product of een aandeel binnen een dag kunnen vernietigen. 

De crux van deze ontwikkeling is dat groepen burgers er dankzij onder-
linge samenwerking in slagen om dat te doen wat de nationale overheden 
in een internationale economie niet (meer) kunnen: het bestrijden van 
monopolies.

Er is een rechte lijn te construeren van de vrije boeren en ambachtslie-
den die het in de middeleeuwen tegen de adel opnamen, naar de groepen 
burgers die het vandaag de dag met hun digitale netwerken tegen de hui-
dige economische elite opnemen. 

Burger	en	bestuur

Intussen zijn er steeds vaker confrontaties tussen het actieve deel van 
de middengroepen en de overheid, die zich — getuige de enorme stapel 
rapporten van WRR, ombudsmannen en -vrouwen, en onverdachte lieden 
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als de vice-voorzitter van de Raad van State, Tjeenk Willink — heeft op-
geblazen tot een apparaat dat door de burgers niet meer als van henzelf 
wordt ervaren. En ook in deze confrontaties delft de overheid vandaag 

de dag steeds vaker het onderspit 
tegen die burgers, die op bepaalde 
punten simpelweg (veel) beter zijn 
toegerust. Laten we als voorbeeld 
een gemeente nemen waarin na 
een aantal jaren van politieke uit-
ruil, ambtelijke voorbereiding en 

plannen van architecten vol trots in het lokale blad een foto wordt gepu-
bliceerd van het toekomstige bedrijventerrein, het nieuwe stadhuis, het 
winkelcentrum of de ontsluitende ringweg. De volgende dag verzamelen 
zich op diverse plekken mensen die direct met die plannen te maken 
krijgen, maar nog niets van de zaak wisten. Of er wel van wisten, daarom 
twee alternatieve plannen met de buurt hadden gemaakt, maar daar 
niets van hebben teruggevonden in de genomen besluiten. Er ontstaat 
spontaan een groep mensen met een ondernemer als voorzitter, een ac-
countant als penningmeester en een jurist als secretaris. Mensen die een 
mooie carrière hebben (gemaakt), zeer competent zijn, maar tot nog toe 
niet betrokken zijn bij het lokale en/of regionale bestuur. Deze besturen 
rekruteren hun mensen immers uit de leden van politieke partijen, die 
samen maar een paar procent van de bevolking uitmaken. De nieuwe 
(actie)groep komt er met de verzamelde competenties steevast achter dat 
de lokale ambtenaren en bestuurders tal van steken hebben laten val-
len en gebruiken die kennis om, vaak zeer succesvol, de besluiten aan te 
vechten en de plannen tegen te houden of minstens te vertragen. In het 
verleden hebben we gezien hoe de landelijke overheid bij superprojecten 
als de Betuwelijn of HSL nog wel ‘stevig kan doorzetten’ en dat pas later 
de gemaakte fouten via een parlementaire enquête bekend worden. Maar 
op het niveau daaronder vindt intussen een vrijwel permanente guerrilla 
plaats tussen de overheid en de top van de middengroepen. En natuurlijk 
gaat het daarbij in een aantal gevallen om het beschermen van de prijs 
van de eigen woning als er asielzoekers of verslaafden komen. Maar aan 
de andere kant is niet te ontkennen dat lokale en regionale overheden een 
grote hang vertonen naar projecten die net iets te groot zijn (en duur) en 
dat het uiterst ongebruikelijk is om samen te werken met de burgers in 
hun eigen gebied.

Ditzelfde geldt voor de politieke gemeenschap, waar men ook vaak 
spreekt over de noodzaak om de dialoog met burgers te voeren, naar een 
participatiedemocratie te gaan, enz. Een politica als Verdonk maakt daar 

De overheid delft steeds vaker 
het onderspit tegen burgers die 
vaak veel beter zijn toegerust
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een serieus punt van en opent een site voor ideeën, die vervolgens vol-
stroomt met rommel en vuilspuiterij. Laten we dit voorbeeld nu eens bekij-
ken vanuit het perspectief van een burger die actief is bij Wikipedia, of bij 
één van de duizenden andere kennisnetwerken die inmiddels op alle ter-
reinen zijn ontstaan. Deze burger kan niet anders dan constateren dat de 
politieke sector inderdaad nog op het niveau van stoomtreinen zit als het 
gaat om het gebruik maken van de kennis van burgers. En net als de Wiki-
pediamensen constateren miljoenen andere gewone burgers dat, want zij 
nemen deel aan vergelijkbare netwerken of webgemeenschappen die al-
lemaal dezelfde zaken gemeenschappelijk hebben: openheid en snelheid, 
wat dus het tegendeel is van de manier waarop je als burger met de politiek 
omgaat. 

De grootste delen van de middengroepen hebben, terecht, niet het ge-
voel dat ze de politiek nodig hebben om hun belangen of de kwaliteit van 
hun bestaan te verdedigen. Of ze zien de overheid ondanks al haar pogin-
gen zichzelf te vernieuwen toch als een sterk inefficiënt en achterblijvend 
systeem. Ze nemen dus het heft in eigen hand op lokaal niveau,12 waarbij 
dan steevast blijkt dat zij met hun kennis en netwerken, meestal opgedaan 
in het bedrijfsleven — waaruit de politici en de leden van het ambtelijke 
apparaat zelden afkomstig zijn — , zowel sneller als efficiënter zijn. Als 
het moet kunnen ze dus ook macht uitoefenen. Op lokaal niveau komt het 
regelmatig voor dat een actiegroep van burgers zich transformeert tot een 
zeer succesvolle lokale partij. Verder geven rechters zeer regelmatig bur-
gers gelijk in hun strijd tegen de overheid. 

Politiek	funshoppen?

Hoewel het lastig is om hier enige statistische onderbouwing aan te geven, 
zou ik toch een poging willen wagen om het stemgedrag van de midden-
groepen in te delen in een deel frustratie en een deel politiek funshoppen. 
Voor een harde kern is uiteraard nog steeds sprake van een stabiele keuze, 
maar die kern wordt steeds kleiner, zoals we weten. Een deel van de mid-
dengroepen voelt zich persoonlijk bedreigd in het bestaan, een deel heeft 
ook een duidelijke aversie van alles wat ze gevestigde politiek vinden. Maar 
een ander deel — mogelijk intussen zelfs het grootste deel — heeft een ui-
terst relativerende kijk ontwikkeld op het Haagse gebeuren, en is vooral 
bereid om een lichte pedagogische tik uit te delen in de vorm van een stem 
op een partij die een bepaald punt weet te maken. Ook de gevestigde poli-
tiek moet immers toegeven dat punten die ze eerst lieten liggen, zoals 
migratie, de problemen in de zorg, objectief terecht door Wilders en Ma-
rijnissen naar voren zijn gebracht en nu tot kernpunten voor alle partijen 
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zijn geworden. En omgekeerd zien veel burgers echt niet veel verschil in 
populisme tussen de vleugels en het midden. 

Kortom, voor burgers is er ook op dit punt weinig reden tot zorg, ze heb-
ben simpelweg meer keuze gekregen. Dit is een internationale trend, want 
in Italië, Frankrijk en Denemarken zijn de gevestigde partijstructuren al 
enige tijd geleden doorbroken en vormen zich allerlei nieuwe combinaties. 
Zelfs het zo stabiele Duitsland, waar het midden eigenlijk uit twee vleugels 
bestond, ziet steeds meer partijen in het parlement komen, in Engeland is 
het tweepartijenstelsel bijna doorbroken. Waarom zouden we ons hier dan 
zo druk maken om een parlement met twee rechtse, twee liberale, drie con-
fessionele en drie linkse partijen en een Partij voor de Dieren, ook al levert 
dat veelkleurige patchworkkabinetten op? 

Over	‘luide	en	stille	kleynen’

Er is echter ook nog een meer fundamenteel punt, een punt dat te maken 
heeft met de vraag naar de zinvolheid van het concept van de middengroe-
pen zelf. Zouden we dat idee moeten verlaten en ons moeten beperken tot 
het beeld van individuen die in wisselende configuraties clusteren rond 
bepaalde economische en culturele dimensies, zoals de fameuze punten-
wolken die tegenwoordig worden gebruikt om de koopkracht in beeld 
te brengen? Wat daarbij echter over het hoofd wordt gezien, is dat er wel 
degelijk een gemeenschappelijke noemer is voor al deze groepen en wel 
één van de krachtigste noemers die er zijn, en dat is het zelfbeeld van men-

sen die hun eigen positie als in het 
midden ervaren. In hun boek ‘Het 
einde van de middenklasse’ spre-
ken Gaggi en Narduzzi er hun grote 
verbazing over uit dat in de Ver-
enigde Staten zelfs professionals 
met inkomens van een half miljoen 
zich nog tot de middenklasse reke-

nen, net als arbeiders met maar een beetje meer dan het minimumloon. 
Wat deze groepen echter psychologisch met elkaar gemeen hebben, zou ik 
een realistische zelfperceptie willen noemen. Zij zijn zich bewust van het 
feit dat ze noch (echt) arm noch (echt) rijk zijn, ze hoeven hun hand niet op 
te houden, maar kunnen ook niet de rest van hun leven doen wat ze willen. 
Volgens de historicus James is juist deze januskop, deze tweezijdigheid 
van de middengroepen door de eeuwen heen essentieel: het realistische 
zelfbeeld levert als het ware ook de psychologische opmaak van de be-
grensde ambities, van het besef dat de kans om het echt te maken relatief 

Wat de middengroepen 
psychologisch met elkaar 
gemeen hebben, is een 
realistische zelfperceptie 
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klein is. De pendant daarvan is echter wel degelijk het vermogen om vanuit 
dit realistische zelfbeeld te kunnen kiezen voor wat wel haalbaar is en wel 
degelijk essentieel, het modale geluk van gezondheid en gezin. Iedere 
enquête onder modale burgers geeft aan dat de focus van hun bestaan ligt 
in het dagelijkse geluk, ieder diepte-interview laat zien dat modale burgers 
hun eigen positie als het gevolg van een mix van toeval en capaciteiten, van 
eigen en hogere machten beschouwen. Je moet je best doen en je kunt abso-
luut succes hebben, maar het idee dat het leven maakbaar is, is hovaardig. 

En in juist die combinatie van zelfbeperking en macht ligt in essentie 
ook de antithese van het individualisme, de antithese die wat mij betreft 
nog steeds inherent is aan de middengroepen, de ‘kleine luyden’. De mo-
dale consument is machtig, juist omdat hij of zij bij het kiezen van produc-
ten de oordelen van anderen zeer zwaar laat meewegen, in plaats van de 
illusie te handhaven om geheel op eigen kracht het perfecte artikel op te 
sporen. En de samenwerkende consument is heel machtig omdat de optel-
som van al die oordelen beter blijkt dan welk individueel oordeel dan ook. 
De modale burger is machtig zodra hij of zij gaat samenwerken op het ni-
veau van een (actie)comité, een groep verontruste ouders, of onderwijzend 
personeel dat zich verzet tegen top-downvernieuwingen en uiteindelijk 
burgers die blokken van meer dan 20 Kamerzetels in de ‘swing’ gooien. 
Maar diezelfde modale burger is ook realistisch en heeft niet de illusie dat 
daarmee alles ineens verandert.

En daarmee komen we ten slotte bij de manier waarop deze modale bur-
ger door de politiek zou willen worden benaderd en behandeld. Dat moet 
een manier zijn die aansluit bij deze (zelf )perceptie. Wat is de receptuur 
voor de partij die zich serieus wil verstaan met de middengroepen, eigen-
lijk dus met vrijwel de gehele bevolking.

Ten eerste gaat het er om het respect voor het alledaagse terug te krij-
gen. De cultuur van de zelfontplooiing en het individualisme heeft geleid 
tot een ongelooflijke schamperheid over alles wat niet speciaal is. De reali-
teit is echter dat de overgrote meerderheid van de bevolking nooit speciaal 
zal zijn op nationaal en internationaal niveau, hoogstens speciaal voor 
een paar andere mensen, zoals gezin en familie, buren en collega’s. En die 
meerderheid weet dat ook van zichzelf, maar mag van de sociale en politie-
ke elite niet meer blij met zichzelf zijn als ze niet één of andere bijzondere 
prestatie leveren. Of liever gezegd, de elite respecteert niet hoe geweldig 
het is dat al deze mensen samen erin slagen om de stabiele ruggengraat 
van een samenleving te vormen, waardoor een kleine groep kan excelleren.

Ten tweede gaat het er om dat de politiek leert te accepteren dat er wel 
degelijk zoiets bestaat als de wijsheid van de bevolking en bereid is om 
daarnaar te luisteren en met die bevolking samen te werken bij het inrich-
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ten van de samenleving. De reserve aan kennis en ervaring die onze hoog 
opgeleide en goed geïnformeerde bevolking kan oproepen, is oneindig 
veel groter dan die van elk select gezelschap van politici, bestuurders, 
ambtenaren en experts. Mits men die kennis en ervaring serieus neemt 
en op moderne manier weet te organiseren. Deze gedachte staat volledig 
haaks op vertogen die roepen om meer leiderschap, waarmee de (domme!) 
massa dan zou moeten worden weggevoerd van de politieke populisten.

Waar het op neer komt is immers dat er heel veel wordt gepraat en ge-
schreven over de ‘luide kleynen’, de groepen die hun onvrede expliciet 
uiten. Maar intussen zien we de veel omvangrijkere en veel belangrijkere 
‘stille kleynen’ over het hoofd. Het is inderdaad zorgwekkend dat een zeer 
groot deel van de bevolking, zoals blijkt uit de culturele analyses van Mo-
tivaction, zich buitenstaander voelt en zelfs moeite lijkt te hebben om zijn 
kinderen in basale waarden op te voeden. Maar het wordt pas echt zorg-
wekkend als de politieke partijen van het midden zélf die waarden uit het 
oog verliezen en geen respect meer kunnen of willen opbrengen voor de 
burgers. En daarmee dus ook niet zien wat juist de ‘stille kleynen’ intussen 
aan het doen zijn.
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tief overigens). 

3 James, L. (ibid)
�  Kloek, J. en Tilmans, K. Burger, ‘Een 

geschiedenis van het begrip burger in de 
Nederlanden van de Middeleeuwen tot de 
21e eeuw’, Amsterdam University Press 
2002.

5 Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (2005), Vertrouwen 
in de buurt, Amsterdam: Amsterdam 
University Press. En: Kronjee, G. en 
M.A. Lampert, Leefstijlen en zingeving, 
in: Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid  (2006) Geloven in het 
publieke domein (pagina 171-208), Am-
sterdam: Amsterdam University Press.

6 James (ibid)
7 De kwetsbare middenklasse, Den Haag, 

WRR (2008), p.35  
8 Wat ook feitelijk correct is, het inkomen 

van de grote meerderheid van de be-
volking wordt maar voor een zeer klein 
deel door de overheid bepaald, zaken 
als promoties en verandering van leefsi-
tuatie zijn veel belangrijker.

9 N. Hertz, De stille overname, Amster-
dam Contact 2002.

10 J. Surowiecki, The Wisdom of Crowds, 
New York, Anchor, 2005.

11 Zie publicaties als D. Tapscott, Wiki-
nomics, Londen 2006, M. Castells e.a. 
(ed), The Network Society, Washington, 
John Hopkins 2006. Om misverstanden 
te voorkomen, het is niet zo dat al die 
bijdragen klakkeloos bij elkaar worden 
opgeteld, ze worden gefilterd door een 
systeem van concentrische cirkels van 
deelnemers die al langer meedoen. Dit 
systeem blijkt in staat om 99 procent 
van de oordelen over de kwaliteit van 
een bijdrage op grond van consensus 
af te handelen — wat de hoeveelheid 
fouten door blikvernauwing aan de 
top enorm reduceert. Er zijn honder-
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den studies die laten zien dat deze 
beslismodellen veel beter werken dan 
enkelvoudig leiderschap (waarvan we 
in de media alleen de successen horen, 
80 procent van de fusies leidt tot ver-
lies) en de commissiebeslissing (waar 
door het ontstaan van een tunnelvisie 
informatie wordt gefilterd en men 
dus groepsgewijze gaat geloven in het 
succes van een HSL of een onderwijs-

hervorming, om maar een voorbeeld te 
noemen).

12 Met de opmerking dat deze situatie wel 
degelijk onderkend is op het hoogste 
politieke niveau en nadrukkelijk een 
proces van decentralisatie van verant-
woordelijkheden is ingezet. Recent 
heeft het CDA een strategiedocument 
gepubliceerd dat niet voor niets de titel 
Vertrouwen in mensen draagt.
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Maatschappelijke verbinders

Jan Berkhout: ‘Je moet blijven 
dromen’ 

Redacteur CDV.

door Paul van Velthoven

Volendam werd in de oudejaarsnacht van 
2000 naar 2001 opgeschrikt door een brand 
in een plaatselijke discotheek met rampzali-
ge gevolgen. Pastoor Jan Berkhout werd toen 
een maatschappelijke verbinder tegen wil en 
dank. Oprechte interesse en geloof brengen 
ons volgens hem verder dan pasklare ant-
woorden vooraf. 

• • •
Jan Berkhout (68), pastoor-in-ruste in Alk-
maar, is wat men vroeger een late roeping 
noemde. Hij ging naar een gewone middel-
bare school, en toen hij al even in de 20 was, 
realiseerde hij zich dat het pastorale werk 
hem het meeste aantrok. Hij werkte liever 
met mensen, liep stage in een ziekenhuis 
in Amsterdam en stond ook enkele jaren 
voor de klas. Ook was hij enkele jaren rector 
van het St. Willibrordhuis, een opleidings-
centrum voor mensen die op latere leeftijd 
priester wilden worden. 

Veertien jongeren overleefden de ramp 
niet, tientallen waren voor het leven ver-
minkt. In de nasleep van het drama werd Jan 
Berkhout tot zijn eigen verbazing een spil-
figuur tussen instanties en getraumatiseer-
de ouders, die hun zoon of dochter hadden 
verloren, maar ook voor veel gewonde jon-

geren. Hierdoor kreeg Berkhout als pastoor 
van Volendam landelijke bekendheid.

Hij oogt als een discrete, charmante man 
die mensen voor zich in weet te nemen, 
denkt met genoegen terug aan zijn katholie-
ke jeugd in De Rijp, aan de jaren zestig toen 
een opwindend kerkelijk leven mede aan de 
basis lag van een brede maatschappelijke 
vernieuwing en hem inspireerde om priester 
te worden. De leegloop in de kerk, na een 
decennialange polarisatie die nu in het hele 
maatschappelijke en politieke klimaat is 
terug te vinden, heeft hem niet terneergesla-
gen. ‘Ik geloof namelijk heilig dat de wereld 
is verlost. En daarom kan ik dromen.’Dit 
houdt hem bij alle ontwikkelingen en te-
genslagen op de been. Hij heeft twee dingen 
geleerd in zijn pastorale loopbaan om suc-
cesvol met mensen van allerlei slag te kun-
nen opereren: je moet kunnen luisteren en je 
moet oprecht in mensen geïnteresseerd zijn, 
van ze kunnen houden. ‘Ik heb een tijdje les 
gegeven. Het was geen groot succes. Nader-
hand realiseerde ik me dat dit aan mij lag. 
Als je per se de ander van jouw waarheden 
wilt overtuigen, verlies je de noodzakelijke 
speelruimte voor je zelf. Het is zaak je in-
nerlijke vrijheid te behouden. Je moet je dus 
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niet laten leiden door de waan van de dag. 
Dan kun je anderen van dienst zijn en jezelf 
blijven.’

Tijdens het verloop van het drama in 
Volendam hield Berkhout een dagboek bij.1 
Het nieuws over de rampzalige brand in de 
oudejaarsnacht bereikte hem in de vroege 
morgen. ‘Vijf jongeren waren omgekomen 
en tientallen anderen zwaar verminkt. Ik 
begreep onmiddellijk dat ik mijn werkzaam-

heden moest aanpassen. Ik ging bellen met 
de autoriteiten en met ziekenhuizen. Wat 
bleek? Niemand wilde me te woord staan. Ik 
moest maar naar de televisie kijken. Ze dach-
ten, waar bemoeit die man zich mee? Maar ik 
wilde bij de slachtoffers en hun ouders zijn 
van wie ik er veel persoonlijk kende.’ Berk-
hout wist ze uiteindelijk toch te vinden, zocht 
ze op in de ziekenhuizen, leidde de vele be-
grafenissen, sprak op de Stille Tocht, ontving 
autoriteiten, zoals de koningin, de minister-
president en de kroonprins, en werd tot zijn 
eigen verbazing een mediafiguur. 

‘De Riagg ging zich bezig houden met de 
andere slachtoffers en hun gezinnen. Ze kre-
gen vragenlijsten voorgelegd. De mensen 
moesten naar de Riagg komen. Ik besefte, zo 
werkt het niet: je moet naar de mensen toe. 
Maar bij de Riagg hielden ze de boot aanvan-
kelijk af. Ze wilden mij er niet bij hebben, ze 
dachten het wel alleen af te kunnen. Ik wilde 
me niet opdringen, maar de slachtoffers en 
hun gezinnen wilden dat ik bij de hulpver-
lening werd betrokken. Zo gebeurde. Ik heb 
gemerkt dat bij de gemeentelijke rampen-
plannen allerlei mensen worden ingescha-
keld. Alleen de kerk niet. Ik kreeg te horen 

dat ze het wel afkonden met psychologen. 
Toch kan een pastor in zulke dramatische 
omstandigheden, waarin mensen zich ver-
scheurd voelen, een nieuw gevoel van veilig-
heid en geborgenheid geven. De overheid 
heeft dat in het drama Volendam beseft en 
daarvoor ben ik ze dankbaar. We kregen na-
melijk overheidsgeld om een extra pastorale 
kracht aan te stellen om de vele slachtoffers 
te begeleiden.” 

Berkhout realiseert zich dat de pastor een 
andere rol heeft dan een politicus. Toch heb-
ben kerk en politiek vaak dezelfde euvels. 
‘Onze bisschoppen komen niet naar buiten 
met een wervend verhaal, ze weten niet te 
inspireren. Maar datzelfde zie je bij veel po-
litici: zie hoe sommigen in een kramp schie-
ten. Een politicus hoeft volgens mij echt niet 
altijd op alles een antwoord op te hebben. 
Door zich kwetsbaar op te stellen, kan hij 
juist aantrekkelijker en echter overkomen. 
Ook de koningin zou in haar Troonrede met 
een heel ander verhaal kunnen komen in 
plaats van allerlei beleidsmaatregelen op 
te sommen. Ze zou kunnen laten zien waar 
we in dit land naartoe willen. We hebben in 
dit land een probleem met moslims, maar je 
zou al een deel van de oplossing in huis heb-
ben, wanneer je onbevangen met die men-
sen in gesprek gaat. Probeer mensen met 
elkaar te verbinden. Natuurlijk weet ik ook 
wel dat dit niet voldoende is, maar het is wel 
heel belangrijk.’ Relativerend: ‘De huidige 
gespannen verhouding tussen bevolkings-
groepen is een gegeven. Je kunt geen ijzer 
met handen breken. Maar doe er ook weer 
niet te dramatisch over. Je zou kunnen zeg-
gen dat we nu Goede Vrijdag beleven. Maar 
waar wordt geleden, is de opstanding nabij.’

 Noot

1  Jan Berkhout Pastoor van Volendam. Kampen, 
200�.

De officiële instanties dachten 
in eerste instantie: waar 
bemoeit die man zich mee?
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Een	rekbaar	begrip

De droom dat zelfs een arme sloeber een fortuin kan vergaren door een 
voorbeeldig leven, is misschien wel Amerika’s sterkste sociale drijfveer. 
Sociale mobiliteit ís de Amerikaanse droom. Die houdt in dat er armen en 
rijken zijn, maar dat die groepen geen gesloten bastions vormen, en dat in 
een samenleving die op meritocratie is gebaseerd, mensen omhoog komen 
op basis van hun capaciteiten en hun prestaties. 

Volgens diverse onderzoeken gelooft minstens 80 procent van alle Ame-
rikanen in deze droom. Dit hardnekkige optimisme laat zich niet onder-
mijnen, ook al lijken sinds 1975 de mobiliteit verminderd en de inkomens-
verschillen toegenomen. Het gevolg is dat ouderlijk inkomen nu de beste 
voorspeller is van het inkomen van Amerikaanse kinderen. Amerikanen 
dromen, maar in Europa is de mobiliteit feitelijk een stuk groter.

Mobiliteit blijkt lastig te meten. Onderzoekers verschillen van mening 
of zij is afgenomen of gelijk gebleven. Een studie van de Federal Reserve 
Bank of Boston concludeerde dat in de jaren tachtig minder huishoudens 
in een hogere groep terecht kwamen dan in de jaren zeventig, en in de ja-
ren negentig nog weer minder. Een studie van het Bureau of Labor Statistics 
vond dezelfde trend.

Dit zegt op zichzelf nog niet veel over de middenklasse. Desgevraagd 

Amerika: een middenklasse 
komt niet uit de lucht vallen

Maakte een scala aan overheidsprogramma’s van de 
naoorlogse decennia in Amerika de gloriejaren van de 
middenklasse, sinds de regering-Reagan staat deze 
klasse onder druk, door bewust beleid om de verschillen 
te vergroten. Om een brede middenklasse te behouden, zal 
Amerika moeten kiezen voor een actiever overheidsbeleid.

door Frans Verhagen

De auteur is publicist en Amerikakenner.
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rekent 80 procent van de Amerikanen zichzelf daartoe. Daar heb je dus niet 
veel aan. The New York Times stelde vast dat maar 1 procent van de Ame-
rikanen zichzelf upper class vindt — dat is blijkbaar niet chique. Tegelij-
kertijd acht slechts 7 procent zich lower class. Working class roept minder 
weerstand op. Daartoe rekenden zich tot voor kort de fabrieksarbeiders 
die meer dan 20 dollar per uur verdienden en die qua leefstijl zichzelf in de 

middenklasse plaatsten: eigen huis, 
twee auto’s, boot.

Middenklasse is dus een rekbaar 
begrip. Laten we voor het gemak 
die tussenliggende quintielen aan-
houden, inkomens grofweg tussen 
de 30.000 en de 100.000 dollar — de 
meesten zonder een afgemaakte 
universitaire basisopleiding (col-
lege). Dat de middenklasse onder 
druk staat, onzeker is, het lastig 
heeft of anderszins wordt bedreigd, 
lijkt algemeen aanvaard. In verkie-

zingstijd heeft men het over middle class anxiety. 
In hun boek The Two Income Trap: Why Middle-Class Mothers and Fathers 

Are Going Broke vertellen Elizabeth en Amelia Warren waarom. De vaste 
kosten voor een typisch Amerikaans gezin — hypotheekbetalingen, afbe-
taling auto, ziektekostenverzekering, kinderopvang, onderwijs en belas-
tingen — zijn de afgelopen dertig jaar aanzienlijk sneller gestegen dan de 
inkomens. Een gezin van tweeverdieners brengt nu bijna tweemaal zoveel 
inkomen binnen als in 1970 een gezin met één kostwinnaar, maar het gezin 
had toen meer vrij te besteden. Als beide partners werken dan is dat vaak 
uit bittere noodzaak. Bovendien zitten ze tot over hun oren in de schulden, 
zowel door een tweede of een derde hypotheek als van torenhoge schulden 
op hun creditcards. Tot op een behoorlijk hoog inkomensniveau wordt de 
huidige hypotheekcrisis gevoeld.

Inkomensongelijkheid	gestegen

Amerikaans onderzoek concentreert zich vooral op inkomensongelijk-
heid. Volgens cijfers van het Congressional Budget Office steeg tussen 1979 
en 200� het voor inflatie gecorrigeerde inkomen van de rijkste huishou-
dens met 176 procent, tot meer dan 860.000 dollar. Het inkomen van de 
middelste 20 procent steeg in die jaren met 21 procent naar �8.�00 dollar, 
terwijl de laagste groep er maar 6 procent op vooruitging, met 800 tot 

De kosten voor een typisch 
Amerikaans gezin — 
hypotheek, auto, ziektekosten, 
kinderopvang, onderwijs 
— zijn de afgelopen dertig jaar 
aanzienlijk sneller gestegen 
dan de inkomens

Frans	Verhagen
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1�.700 dollar. In de eerste jaren van de nieuwe eeuw versnelde dit proces 
van denivellering. Sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw is de 
inkomensongelijkheid in de VS niet zo groot geweest. 

De vraag is wat dit voor gevolgen heeft. Daar wordt het zorgelijk. De 
aansluiting tussen de verschillende groepen raakt verloren, de verhoudin-
gen lijken verstard, de mobiliteit neemt af, of is neerwaarts. Een hele groep 
dreigt uit de middenklasse te verdwijnen: de arbeiders met een hoog loon 
en attractieve arbeidsvoorwaarden. Deze blue collar middle class, ooit de 
ruggengraat van de Amerikaanse samenleving, is een uitstervende soort.

In 1955 sprak president Dwight Eisenhower voor de conventie van de 
afl-cio, de federatie van Amerikaanse vakbonden. ‘De Doctrine van de klas-
senstrijd van Marx was de uitvinding van een eenzame balling, driftig pen-
nend in de donkere hoeken van het British Museum,’ zei Eisenhower. ‘Marx 
verafschuwde de middenklasse. Hij kon niet voorzien dat de arbeiders in 
Amerika, gerespecteerd en welvarend, samen met de boer en de zaken-
man, zijn gehate middenklasse zouden vormen.’ 

Natuurlijk hield Eisenhower een politiek verhaal, maar het was ook een 
weergave van het federale beleid na de Tweede Wereldoorlog. Want de mid-
denklasse in Amerika kwam niet vanzelf tot stand. Zij was het gevolg van 
beleid. Een scala aan overheidsprogramma’s maakte van de naoorlogse 
decennia in Amerika inderdaad de gloriejaren van de middenklasse. In een 
soort pacificatie ruilde de vakbeweging klassenbewustzijn in voor midden-
klassenbewustzijn, zegt Lizabeth Cohen in haar fascinerende A Consumer’s 
Republic. Het vergroten van koopkracht werd de belangrijkste doelstelling, 
niet controle over de werkplaats of het management. Ook accepteerden de 
arbeiders sociale verzekeringen via hun werkgever en niet via de overheid. 
Wie geen baan had in een goed georganiseerde sector, viel buiten het sy-
steem. Volgens Jacob Hacker van Yale University gaven de VS net zoveel uit 
aan sociale voorzieningen als Europa, alleen loopt een flink deel via de pri-
vate sector, die daarvoor uitgebreide fiscale voordelen geniet. De algemene 
opinie is dat deze gouden eeuw van de middenklasse duurde tot 1975.

Reagan-Thatcherrevolutie

In de jaren zeventig begon de Amerikaanse economie aan een herstruc-
turering, gedwongen door de oliecrisis en stagflatie. Mede daardoor 
veranderde het politieke klimaat. Herverdeling werd een vies woord, pro-
gressieve belasting een halsmisdrijf. Sinds de Reagan-Thatcherrevolutie 
betalen de hogere inkomens aanzienlijk minder belasting dan tevoren 
en staan de overheidsuitgaven onder druk (in de VS ook op staatsniveau). 
De matigende werking van de inkomstenbelasting is verdwenen: volgens 
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Business Week verdiende in 1970 een CEO van een bedrijf uit de Fortune 200 
�2 keer zoveel als de gemiddelde arbeider. In 2001 was dat 500 keer zoveel. 
Het verkoopargument was dat dit de economie zodanig zou stimuleren 
dat niet alleen de overheidsinkomsten erdoor zouden toenemen, maar 
ook dat iedereen zou profiteren — in de woorden van John F. Kennedy: ‘Een 
stijgend tij brengt alle schepen omhoog’. De werkelijkheid is minder pro-
zaïsch. Veel schepen stegen niet, terwijl andere schepen zo hard zijn geste-
gen dat ze in een andere wereld zijn terechtgekomen.

Een derde oorzaak van de grote veranderingen is de nieuwe economie. 
In de jaren tachtig en negentig accelereerde het proces van globalisering 
en technologiegedreven productiviteitsstijging. De fabrieksarbeiders wer-
den te duur om in die wereld te kunnen concurreren. Hun middenklassen-
paradijs werd geleidelijk aan ontmanteld. Weliswaar profiteerden ze van 
lagere prijzen en een groot aanbod, maar bepaalde diensten, zoals gezond-
heidszorg en goed onderwijs, werden steeds duurder. 

En dat terwijl onderwijs de sleutel werd tot de nieuwe banen. Verdwe-
nen zijn de traditionele banen in administratie, verkoop en geschoolde 
arbeid. De college wage premium, het extra inkomen van mensen met een 
universitaire basisopleiding, is gestegen. In 1975 verdiende zo iemand 2� 
procent meer dan iemand met high school, in 2002 was dat �3 procent. De 
grote ondernemingen van Amerika waren ooit vehikels van opwaartse mo-
biliteit: ze produceerden een nieuwe klasse van professionele managers. 
Dat is allemaal veranderd: de bedrijven zijn kleiner, de managementtra-
jecten geven minder mogelijkheden voor minder mensen. De wortels in de 
samenleving zijn minder: er wordt gemakkelijker vertrokken.

De meeste nieuwe banen ontstaan in de vakbondsvrije dienstensector, 
waarin de sinds 1965 explosief toegenomen immigratie de lonen laag heeft 
gehouden. Door dit alles is de middenklasse klem komen te zitten. Haar 
levensstijl is niet langer te handhaven met de huidige inkomens.

Levensverwachtingen

De maatschappelijke gevolgen zijn enorm, zoals een artikel in Harvard 
Magazine op een rijtje zet. Zo is tussen 1983 en 1999 de levensverwachting 
van mannen in meer dan 50 Amerikaanse counties gedaald — voor vrouwen 
in meer dan 900 counties. Volgens Majid Ezzati van de Harvard School of 
Public Health heeft een samenleving met grote verschillen — in gezond-
heid, rijkdom, onderwijs — negatieve gevolgen voor iedereen. Er is een 
correlatie met hogere misdaad, ontevredenheid, slechtere fysieke en men-
tale gezondheid, minder harmonie tussen rassen en etnische groepen, en 
minder participatie in de samenleving.

Frans	Verhagen
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Volgens Janny Scott van The New York Times is er statistisch bewijs dat 
de upper middle class langer en gezonder leeft dan de middenklasse, die 
weer langer en beter leeft dan de arbeidersklasse. Dat is niet het gevolg van 
toegang tot medische zorg, maar geeft verschillen weer in werkomstan-
digheden, stress, dieet, buurten, gezinsopbouw en andere sociale en eco-
nomische factoren. Amerikanen in de bovenste 5 procent van de inkomens-
piramide, leven negen jaar langer dan mensen in de onderste 10 procent. 
In de lijst van OESO-landen staan de Verenigde Staten op plaats 21 voor wat 
betreft levensverwachting en op 25 voor kindersterfte.

Verder leiden de inkomensverschillen tot een dramatisch verschil in on-
derwijskansen. In Amerika worden scholen gefinancierd uit de onroerend-
goedbelastingen — het laat zich raden dat de scholen in de rijke wijken 
stukken beter zijn. Bovendien kunnen ouders met hoge inkomens meer 
investeren in de opleiding van hun kinderen. Een gevolg — en dan zijn we 
terug bij mobiliteit — is dat het onderwijssysteem steeds meer is gestratifi-
ceerd op basis van sociale klasse. 

Het risico is dat hierdoor een zichzelf in stand houdende elite ontstaat. 
Driekwart van de studenten aan de beste 1�6 colleges komt uit het rijkste 
kwart van de samenleving, slechts 3 procent komt uit de laagste 25 procent. 
De mediaan van het huishoudinkomen van ouders van Harvard-studenten 
is 150.000 dollar. Nu een paar families de landelijke politiek domineren, 
klinkt het soms alsof niet Europa maar Amerika het continent is geworden 
waar een elite de rijkdom en de macht aan elkaar overdraagt.

Ongelijkheid kan mensen hard aan het werk zetten en hoge prestaties 
opleveren, maar ook leiden tot meer individualisme. Amerikanen werken 
langer en, zoals Robert Putnam liet zien in zijn beroemde boek Bowling 
Alone, doen steeds minder samen. Er is een afname van sociaal kapitaal, 
betrokkenheid bij buren, vrienden en civil society. Dit wordt onderstreept 
door de toenemende economische segregatie van Amerikaanse woonwij-
ken, een observatie die de journalist Bill Bishop uitwerkt in een recent 
boek, The Big Sort. Suburbs en subdivisions raken meer en meer geschei-
den, niet op basis van ras, religie en etnische afkomst, zoals vroeger, maar 
op basis van inkomen. Hoe verdeelder een samenleving, hoe minder be-
reidheid om genereus te zijn met voorzieningen. De suburbs met de rijkste 
inwoners privatiseren allerlei diensten liever. 

Politieke	consequenties

Uiteindelijk zal dit natuurlijk politieke gevolgen hebben. Harvard-eco-
noom Edward Glaeser verwoordt het wel heel apocalyptisch: ‘Grote afstan-
den tussen rijk en arm … kunnen schadelijk zijn voor de democratie en de 
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rechtsstaat als de elite dictators prefereert die hun belangen beschermen, 
of als de achtergestelden zich wenden naar een dictator die belooft om 
eigendomsrechten te negeren.’ Zo dramatisch zal het niet snel worden, 
maar het is goed om deze waarschuwing in het achterhoofd te houden als 
populisten van links en van rechts het politieke klimaat vergiftigen, of 
profiteren van het gif dat de samenleving genereert.

Het gaat niet om afgunst, daar hebben Amerikanen weinig last van. Re-
latieve armoede is een lastig begrip, maar het resoneert in een tijd dat oude 
zekerheden worden bedreigd en optimisme en hoop afnemen. Dit zijn nou 
juist de eigenschappen die Amerika nodig heeft om te functioneren, zoals 

Robert Frank laat zien in Falling 
Behind.

Je hoeft niet vreselijk partijdig te 
zijn om vast te stellen dat de rege-
ring-Bush veel schade heeft aange-
richt met haar rücksichtsloze belas-
tingverlagingen voor de rijken, haar 

weigering om de kosten van de oorlog in Irak door te berekenen, en het uit 
de hand laten lopen van de zelfzucht van het Republikeinse Congres. Het 
komt niet van één kant. Republikeinen en Democraten vergiftigen al de-
cennia het politieke klimaat, maar wie meent dat de overheid een rol heeft 
te spelen in het creëren van die stabiele middenklasse en het beteugelen 
van de excessen in de inkomensverhoudingen, kan alleen maar hopen dat 
er snel een waterscheidingverkiezing plaatsvindt. Dan kan een regering 
onder een nieuwe president de rol van de overheid opnieuw definiëren en 
een deel van de egoïstische zelfzucht kanaliseren. 

Dit is het ideale scenario. Populisme heeft in Amerika nooit veel voet aan 
de grond gekregen. Zoals James Madison al opmerkte, met Alexis de Toc-
queville als echo: Amerika heeft zoveel verschillende belangen en belan-
genbehartigers dat één onderwerp nooit prevaleert. Politici die de armen 
en minder succesvollen probeerden te mobiliseren, kwamen nooit erg ver. 
Hoe lager iemands inkomen, hoe minder hij gaat stemmen. Bovendien 
zijn de moraalpopulisten erin geslaagd om kiezers over te halen voor hen 
te stemmen op andere dan sociaaleconomische gronden. Thomas Frank 
schreef erover in What’s the matter with Kansas?, waarin hij probeert te ver-
klaren waarom mensen uit de laagste inkomensgroepen stemmen op een 
partij die de belasting verlaagt voor de rijken en hun publiek gefinancierde 
voorzieningen onthoudt of afneemt. Ze laten zich wijsmaken, meent Frank 
samen met een goed deel van de intelligentsia, dat homohuwelijk, abortus 
en schoolgebed belangrijker zijn dan onderwijs, sociale voorzieningen en 
gezondheidszorg.

Republikeinen en Democraten 
vergiftigen al decennia het 
politieke klimaat

Frans	Verhagen

Amerika: een middenklasse komt niet uit de lucht vallen
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In verkiezingstijd is protectionisme altijd een populair onderwerp en 
globalisering een heerlijke kop-van-jut. En natuurlijk zijn illegale immi-
granten de schuld van alles. Over dat protectionisme hoeven we ons niet al 
te druk te maken. In de praktijk is het geen werkbare optie, al kunnen po-
litici er wat bonuspunten mee scoren. Ze zullen het niet kunnen en willen 
uitvoeren. Verzet tegen globalisering heeft veel van verzet tegen het weer, 
dus ook dat hoeft niet veel te betekenen. Stemmingmakerij tegen illegalen 
kan lelijke vormen aannemen, maar er lijkt in de Verenigde Staten een 
brede stroom die de 12 miljoen illegalen een pad naar burgerschap wil ge-
ven. Dat is verstandig, want recent onderzoek laat zien dat de oorzaak van 
het achterblijven van veel hispanics te maken heeft met hun illegale status, 
waardoor hun normale traject als immigrant stokt. Bovendien kan Ame-
rika niet zonder hun werkkracht.

Om een brede middenklasse te behouden, zal Amerika moeten kiezen 
voor een actiever overheidsbeleid. Vooral gezondheidszorg en onderwijs 
moeten zo worden gestructureerd dat ze de ongelijkheid binnen de perken 
houden. De Amerikaanse samenleving is verdeeld geraakt, niet zozeer tus-
sen de blauwe (Democratische) en rode (Republikeinse) staten, maar tus-
sen mensen die kunnen omgaan met het systeem en zij die er geen invloed 
op hebben. Naarmate de groep die profiteert zich letterlijk meer afzondert 
van degenen die de klappen krijgen, zal er een grotere coalitie kiezers ont-
staan die de overheid weer de rol willen toebedelen die noodzakelijk is om 
het geloof in de Amerikaanse droom te herstellen. Of beter gezegd, niet het 
geloof daarin, want dat is er, maar de daadwerkelijke mogelijkheden om 
die Amerikaanse droom ook te leven.
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Scandinaviërs	zijn	de	gezegendste mensen op aarde. Zij zijn welva-
rend, wonen veilig en worden oud. Bovendien is er een sterk sociaal vang-
net voor wie pech heeft. Wat wil de gewone man of vrouw nog meer?

Wat is er zo aantrekkelijk aan de Scandinavische landen?
In allerlei internationale ranglijsten staan Scandinavische landen stee-

vast hoog genoteerd. Hun inwoners zijn de gelukkigste mensen ter wereld. 
De Denen voorop, op kleine afstand gevolgd door de Finnen. Ook Zweden 
zijn te vinden in de top tien. Noorwegen bevindt zich in verschillende rang-
lijsten rond de 15e plek, net als Nederland.1 Ook qua competitief vermogen 
van de economie scoren Scandinaviërs goed. In de gerenommeerde Gobal 
Competitiveness Index van het World Economic Forum staat Denemarken op 
de derde plek, Zweden een plaats lager, Finland 6e en Noorwegen 16e. Ne-
derland staat 10e.2 Vooral op het gebied van innovatie scoren de drie Scandi-
navische landen goed. Qua hoger onderwijs staan Finland, Zweden en De-
nemarken zelfs op 1, 2 en 3. Nederland staat daar op de 10e plek. Op IJsland 
na werken nergens zoveel vrouwen als in de Scandinavische landen.3 De 

Het Scandinavische model 
— voor Jan Modaal niet zo 
aantrekkelijk als het lijkt

De omvangrijke Scandinavische verzorgingsstaten presteren 
goed en bieden de gemiddelde burgers veel bescherming. 
Toch is het maar de vraag of het Scandinavische model 
voor hen zo aantrekkelijk is. Zij moeten meer uren werken 
dan in Nederland en houden minder inkomen over. 
Bovendien ontkomen ook deze landen niet aan verdergaande 
hervormingen. 

door Evert Jan van Asselt

Plaatsvervangend directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA
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top van de ranglijst van arbeidsparticipatie van ouderen is tevens in handen 
van de Scandinaviërs.� En misschien wel het prettigste voor het leefklimaat 
in de Noordse landen: men vertrouwt elkaar. Denen, Noren en Zweden vor-
men samen de top drie, met Nederland op een goede vijfde plek.5

De	Scandinavische	landen	in	vogelvlucht

De Scandinavische landen hebben veel gemeen vanwege hun 
gezamenlijke verleden. In de tijd van de Noormannen en de Vi-
kingen, duizend jaar geleden, was er sprake van een eenheid. De 
gemeenschappelijke wortels hebben ertoe geleid dat de talen re-
latief veel op elkaar lijken; een Deen begrijpt wat een Zweed in 
het Zweeds zegt. Ook cultureel vertonen de landen veel verwant-
schap. Politiek heeft de gemeenschappelijkheid zich vertaald in 
de samenwerking van de vier landen plus IJsland in de Noordse 
Raad.

Hoewel onderling verschillend, vormen de Noordse landen 
ten opzichte van de rest van Europa wel een aparte groep. Lig-
gend in het noorden, zijn ze in geografisch opzicht onderschei-
den. Denemarken en Zweden hebben de euro niet ingevoerd. 
Noorwegen doet zelfs niet eens mee met de Europese Unie. Al-
leen Finland is volledig geïntegreerd in de Unie.

Net als Nederland betreft het relatief kleine landen. In Zwe-
den wonen 9 miljoen mensen, in Denemarken 5,5 miljoen, in 
Finland ruim 5 miljoen en in Noorwegen iets meer dan �,5 mil-
joen, samen bijna 2�,5 miljoen mensen. Nederland heeft iets 
meer dan 16,� miljoen inwoners. Net als Nederland zijn het rijke 
landen. Het inkomen per hoofd van de bevolking was in 2007 
(uitgedrukt in dollars) in Zweden $ 36.500, in Denemarken $ 
37.�00, in Finland $ 35.300 en in Noorwegen $ 53.000 (vanwege 
de olie). Het inkomen van Nederland is vergelijkbaar, namelijk 
$ 38.500.

Wat	is	het	Scandinavische	model?

Het is dus niet verwonderlijk dat met belangstelling wordt gekeken naar 
de Scandinavische landen.6 De omvangrijke verzorgingsstaten bieden de 
gemiddelde burger veel bescherming. Kenmerkend voor de Scandinavi-
sche verzorgingsstaten is dat niet alleen de lagere inkomens profiteren van 
het hoge voorzieningenniveau, maar ook de middenklasse. Onderwijs en 
kinderopvang zijn voor hen gratis. Het Scandinavische model combineert 
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hoge overheidsuitgaven en geringe inkomensongelijkheid met hoge eco-
nomische groei en weinig werkloosheid. Volgens de economische theorie 
kan zo’n model niet bestaan.7 Hoge overheidsuitgaven en hoge uitkerin-
gen leiden tot hoge belastingtarieven en remmen de economische groei 
en de werkgelegenheid. Maar zo niet in Scandinavië. De groeicijfers lagen 
het afgelopen decennium beduidend hoger dan elders in Europa. Ze zijn 
vergelijkbaar met die in de VS. Geconcludeerd kan worden dat halverwege 
de jaren negentig de Scandinavische landen het goede pad zijn ingesla-
gen.8 Sindsdien gaat het economisch bijzonder voorspoedig in de Noordse 
 landen. 

Economische groei (in %)

 1971- 1971- 1981- 1991-  1996- 2001-
 2000 1980 1990 2000  2000 2006
Denemarken 1,9 1,8 1,9 2,0  2,� 1,7
Finland 2,5 3,1 2,7 1,8  5,0 2,9
Noorwegen 3,0 �,2 2,0 2,8  2,0 2,2
Zweden 1,6 1,6 1,9 1,�  3,2 2,8
       
Scandinavië 2,3 2,7 2,1 2,0  3,2 2,4
       
Nederland 2,0 2,1 1,6 2,2  3,2 1,5
EU 2,7 3,� 2,� 2,2  2,7 1,6
VS 2,2 2,1 2,2 2,2  3,3 2,�

Bron: database OESO

Waarom	zijn	de	Noordse	landen	succesvol?

Vanwaar toch dat succes van de Noordse landen? De ideaaltypische verkla-
ring die wel wordt gegeven is dat dankzij de investeringen in onderwijs het 
opleidingsniveau heel hoog is. Bovendien vallen jongeren minder vaak uit 
tijdens hun opleiding. Dankzij de investeringen in kinderopvang, die bij-
na gratis is, kunnen veel vrouwen (fulltime) werken. De hoge uitkeringen 
zijn mogelijk omdat er ook flink wordt geïnvesteerd in arbeidsmarktbe-
middeling, waardoor de werkloosheid laag is. De kern van deze interpreta-
tie is dat de baten van de investeringen opwegen tegen de hoge belasting-
tarieven die ervoor nodig zijn. De kosten gaan voor de baat uit. Het zal niet 
verbazen dat ter linkerzijde deze interpretatie populair is: investeren in 
plaats van hervormen.

Evert	Jan	van	Asselt	
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Kanttekeningen

Op deze verklaring valt echter wel het één en ander af te dingen.9 De sterke 
groei sinds de tweede helft van de jaren negentig kan voor Zweden en Fin-
land worden verklaard uit de diepe crisis die de landen heeft getroffen in 
de eerste helft van de jaren negentig. In reactie hierop hebben deze landen 
forse hervormingen doorgevoerd. Finland, Noorwegen en Zweden kenden 
een zeer gesloten financiële sector die is geliberaliseerd. Dit heeft geleid 
tot toenemende buitenlandse investeringen en groei van de export. Daar-
naast zijn er landspecifieke verklaringen. Finland is bekend geworden om 
zijn innovatiemodel met het Innovatieplatform, wat Nederland inmiddels 
heeft gekopieerd.10 De Noren profiteren van de olie- en gasinkomsten. 
Sinds de vondst in 1969 van het grootste olieveld in de Noordzee, leunt 
Noorwegen in belangrijke mate op de olie-industrie. De politiek heeft hier 
wijs op gereageerd door de extra inkomsten te sparen voor later. De Denen 
zijn in de jaren negentig een vaste wisselkoers gaan hanteren. De vakbon-
den gingen daardoor rekening houden met de gevolgen van sterke loon-
stijgingen (minder export en daardoor minder banen), waardoor de lonen 
zich gematigd ontwikkelden. Sterke loonstijgingen zouden tot een daling 
van de exporten leiden en dus tot minder werkgelegenheid. Daarbovenop 
zijn de Denen echt werk gaan maken van arbeidsbemiddeling. Het active-
rende arbeidsmarktbeleid is een succes. Stuk voor stuk beleidswijzigingen 
die niets met het Scandinavische model te maken hebben, maar wel van 
groot belang zijn. Bovendien was de economische achterstand in de jaren 
negentig een voordeel. Er waren nog veel onbenutte mogelijkheden voor 
productiviteitsverhoging, zodat de achterstand versneld kon worden inge-
lopen (‘inhaaleffect’), waardoor de economie extra hard groeide.11

 

Vierdeling	van	Sapir

Hoewel de Scandinavische landen onderling behoorlijk verschillen, is in 
de beeldvorming toch sprake van één Scandinavisch model. Zo ook in de 
indeling die André Sapir maakte voor de Europese Commissie.12 Bij zijn 
vergelijking van sociale modellen in Europa kwam hij tot een vierdeling op 
basis van twee hoofdkenmerken: armoede en werkgelegenheid. De rede-
nering is dat landen met een royaal systeem van sociale zekerheid weinig 
armoede zullen kennen, maar ook een geringe arbeidsparticipatie door 
het ontbreken van een prikkel om werk te zoeken of te scholen en de hoge 
belastingen die nodig zijn om de hoge uitkeringen te betalen. Landen met 
veel armoede daarentegen hebben in de regel een hoge participatiegraad. 
Het sociale vangnet mist, wat prikkelt tot het zoeken van een baan, en de 
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belastingen zijn laag, waardoor er veel vraag van werkgevers is naar werk-
nemers. Sapir komt zo tot een vierdeling.

Continentale landen als Duitsland en Frankrijk leiden aan de eerste kwaal, 
lage participatie. Angelsaksische landen als Engeland leiden aan de tweede 
kwaal, veel armoede. Voor deze beide categorieën gaat de traditionele 
economische theorie op. Een derde categorie omvat landen aan de Mid-
dellandse zee. Daar is zowel veel armoede als een lage arbeidsparticipatie. 
Die twee hangen samen. Wie geen baan heeft, heeft ook een grote kans 
om in armoede te vervallen, zeker na langere tijd. De geringe vraag naar 
arbeidskrachten is te wijten aan het gebrekkig functioneren van de eco-
nomie. Dit verklaart het matige succes van de mediterrane landen. Maar 
het omgekeerde kan ook. Als veel mensen een baan hebben, komt armoede 
weinig voor. Dit is precies de situatie in de Scandinavische landen. Dit gaat 

in tegen de klassieke economische 
wijsheid dat er geen tussenweg is. 
Maar die lijkt er op het oog dus wel 
degelijk te bestaan. Het interessant-
ste is echter dat Nederland in deze 
vierdeling ook wordt ingedeeld bij 
de Scandinavische landen. Qua so-

ciaaleconomische uitkomsten doet Nederland namelijk niet onder voor de 
Noordse landen. Ook Nederland combineert hoge economische groei met 
hoge sociale uitkeringen.13

De gelijkschakeling van Nederland met de Scandinavische landen blijkt 
bij nadere bestudering logischer dan gedacht. De Scandinavische landen 
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De Scandinavische landen zijn 
minder ‘Scandinavisch’ dan 
we wel eens denken

Evert	Jan	van	Asselt	
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zijn minder ‘Scandinavisch’ dan we wel eens denken. De Noordse landen 
hebben, zoals hiervoor al aangegeven, hun economieën behoorlijk her-
vormd en de overheidsfinanciën op orde (dankzij socialistische regeringen 
in het verleden). Maar ook heeft Nederland elementen van de Noordse 
landen overgenomen. Gemene deler in het succes is het hoge opleidings-
niveau van de bevolking en het (activerende) arbeidsmarktbeleid. Van een 
afstandje bezien, zijn de verschillen tussen Nederland en Scandinavië zelfs 
niet eens zo heel erg groot. 

Kinderopvang

Op het gebied van kinderopvang heeft Nederland stappen gezet richting 
Scandinavië. De kinderopvangtoeslag is een paar jaar geleden onder het 
kabinet-Balkenende II sterk verhoogd. De scheppen die het kabinet-Bal-
kenende IV er in 2008 nog bovenop wilde doen, bleken echter teveel van 
het goede. De kosten liepen teveel uit de hand. Het ideaal van gratis kin-
deropvang is daarmee door de praktijk ingehaald. Gratis kinderopvang is 
ook niet per se efficiënter dan het inkomensafhankelijk subsidiëren van 
de opvang via de kinderopvangtoeslag. Bij gratis opvang hebben ouders 
namelijk een prikkel om hun kind naar de crèche te brengen. Maar belang-
rijker: opa en oma zijn niet langer een goedkoop alternatief voor de crèche. 
Opvang die eerst informeel werd geregeld, wordt dan betaald. De veron-
derstelling was dat veel vrouwen voor het eerst of meer uren zouden gaan 
werken. De hogere opvangkosten zouden zich dan zelf terugbetalen. De 
extra kosten vanwege de verschuiving van informele naar formele opvang 
waren echter hoger.

Onderwijs

Het moet gezegd, het onderwijs in de Noordse landen is goed. Het is één 
van de pijlers onder het economische succes. De schooluitval onder jon-
geren is laag. Het rendement van onderwijs is daardoor hoog. Noorwegen 
werkt bij wat oudere middelbare scholieren succesvol met leerrechten. 
Ook studeren veel jongeren af aan het hoger onderwijs. Niet de hoogte van 
de uitgaven aan onderwijs is typerend voor de Scandinavische landen, 
maar de grote mate van publieke financiering. De overheid betaalt het 
hoger onderwijs bijna volledig, wat uit economisch oogpunt niet efficiënt 
is. Minder overheidsfinanciering en meer eigen betalingen, in combinatie 
met goedkope overheidsleningen, leiden niet tot minder studenten, zoals 
Nederland laat zien. De hoge overheidsuitgaven leiden echter wel tot ho-
gere belastingen.

De	middenklasse	in	het	buitenland
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Flexicurity

Een voorbeeld van succesvol arbeidsmarktbeleid is het Deense stelsel 
van flexicurity, een combinatie van zekerheid en flexibiliteit. Het systeem 
steunt op drie pijlers: hoge uitkeringen, verplichtende arbeidsbemidde-
ling en nauwelijks ontslagbescherming (men kan van de ene op de andere 
dag worden ontslagen). Dit laatste element geeft al aan dat bij de verwij-
zing naar het Scandinavische model als voorbeeld bepaalde Nederlandse 
politici selectief winkelen. Ook Zweden, Finland en Noorwegen kunnen 
nog van Denemarken leren. 

Arbeidsdeelname	van	ouderen

Over de hele linie blijven Scandinavische ouderen veel langer actief op de 
arbeidsmarkt dan in Nederland. Dat komt voornamelijk omdat de pen-
sioenleeftijd hoger ligt, waardoor het duur is om voor je 65e met werken 
te stoppen. In Noorwegen en Denemarken ligt de pensioenleeftijd op 67 
jaar. Zweden kent een pensioenleeftijd van 65 jaar met de mogelijkheid 
om eerder of later met pensioen te gaan. Korter werken leidt tot een lager 
pensioen, langer doorwerken tot een hoger pensioen.1� Finland stimuleert 
langer doorwerken door de pensioenopbouw tussen 63 en 68 jaar 2,5 tot 3 
keer zo hoog te maken. Nederland heeft door de afschaffing van de VUT het 
eerder stoppen met werken eveneens onaantrekkelijker gemaakt.

Is	er	dan	niets	mis	met	de	Scandinavische	landen?

Vergeleken met andere landen valt de hoge belastingdruk in Scandinavi-
sche landen op. De collectieve lasten liggen circa 10 procentpunten hoger 
dan in Nederland. Anders uitgedrukt, verhogen van de Nederlandse soci-
ale voorzieningen tot Scandinavisch niveau zou 50 miljard euro per jaar 
vergen. Een ander nadeel is de starheid van de arbeidsmarkt in Zweden, 
Finland en Noorwegen. Minder bekend is dat in Zweden de arbeidsonge-
schiktheid net zo hoog is als in Nederland een paar jaar geleden voor de 
hervorming van de WAO. Bovendien kampen de Scandinavische landen 
met een minstens zo grote mate van overheidsbureaucratie als Nederland. 

Kan	Jan	Modaal	beter	verhuizen	(of	toch	niet)?

Is de middenklasse in Scandinavië beter af dan in Nederland? Scandi-
naviërs maken meer uren, maar houden minder inkomen over. Parttime 
werken is een luxe voor de rijken. Per saldo leidt dat lange werken niet 
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tot een hoger netto inkomen. De hoge belastingen zijn goed voor ’s lands 
schatkist, maar niet voor de eigen portemonnee. Jan Modaal schiet er niet 
veel mee op.

Tegenover het lagere besteedbare inkomen staat wel een uitgebreide 
verzorgingsstaat. Een deel van het inkomen van Jan Modaal wordt uitge-
geven door de overheid. Hoewel dit een ideologische voorkeur kan zijn 
van de Scandinaviërs, vermindert het de keuzevrijheid en is het in econo-
misch opzicht niet optimaal. De hoge lasten op arbeid vormen een rem op 
economische specialisatie en verlagen dus de productiviteit. Precies wat 
we zien. Uitbesteden van arbeidsintensieve diensten wordt hierdoor min-
der aantrekkelijk. De dienstensector is dan ook minder ontwikkeld in de 
Scandinavische landen. Vooral lager opgeleiden vinden hierdoor minder 
gemakkelijk een baan.

Nederland kan zeker leren van Scandinavië. De lage uitval in het be-
roepsonderwijs en de hogere arbeidsparticipatie van ouderen is begerens-
waardig. De Denen zijn een voorbeeld van goed arbeidsmarktbeleid, de 
Noren van spaarzaamheid, de Finnen van innovatief vermogen. De Zweden 
staan nog het meest symbool voor het Scandinavische model met zijn soci-

alistische uitstraling. Zij lopen ook 
het meest aan tegen de grenzen van 
het model. Of, zoals Intermediair 
ooit kopte: ‘Het Zweedse paradijs 
bestaat niet’.15

Jan Modaal heeft meer baat bij 
levenslang leren dan levenslang 
werken. Baanzekerheid kan hem in 

een globaliserende economie niet worden geboden, wel werkzekerheid. 
Dat vereist een omslag van nazorg naar voorzorg in de sociale zekerheid. 
Een flexibeler loongebouw en de mogelijkheid om te sparen voor scholing 
en verlof zijn andere vereisten. Hervormingen op de arbeidsmarkt zijn 
cruciaal om de collectieve sector vergrijzingsbestendig te maken, zowel in 
Nederland als in Scandinavië.

Nederland doet het in sociaaleconomisch opzicht helemaal niet slecht. 
Dat weten we eigenlijk allemaal wel, en het blijkt ook uit de statistieken. 
Het wordt alleen steeds moeilijker om het bereikte vast te houden. Het is 
alsof we moeten hardlopen door mul zand. De autowegen lopen vast. De 
woningmarkt zit in het slot. De bureaucratie blijkt maar moeilijk te beteu-
gelen. De arbeidsmarkt is af toe te star. We zijn meer onze eigen tegenstan-
der, dan dat de buitenwereld ons sociale stelsel bedreigt. Het is nog niet zo 
gek in Nederland voor Jan Modaal. 

We zijn meer onze eigen 
tegenstander dan dat de 
buitenwereld ons sociale 
stelsel bedreigt
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 Noten

1 Zie R. Veenhoven, Average happiness in 
95 nations 1995-2005, World Database of 
Happiness, RankReport 2006-1d, Inter-
net: worlddatabaseofhappiness.eur.nl 
en A. White (2007). A Global Projection 
of Subjective Well-being: A Challenge 
to Positive Psychology? Psychtalk 56, 
17-20. 

2 World Economic Forum, Global Com-
petitiveness Index 2007-2008.

3 OECD database on Labour Force Statis-
tics.

� OECD database on Labour Force Statis-
tics.

5 World Values Surveys en SoCap/Gert 
Tinggaard.

6 Zie voor een beschrijving Ministerie 
van Financiën, Lessen uit de Nordics. Een 
verkennende studie door het Ministerie 
van Financiën, Den Haag 2005.

7 De klassieke economische theorie gaat 
er van uit dat er een afruil bestaat tus-
sen gelijkheid en doelmatigheid (equity 
and efficiency). Herverdeling van in-
komen gaat ten koste van economisch 
presteren. 

8 Nederland kende in de tweede helft 
van de jaren negentig een vergelijkbare 
economische groei als de Scandinavi-
sche landen. Na de millenniumwisse-
ling zakte de groei van de Nederlandse 
economie sterk terug, mede doordat de 

economie oververhit raakte na te lang 
doorgezette lastenverlichting.

9 Zie hoofdstuk 5 in Wetenschappelijk In-
stituut voor het CDA, The Scandinavian 
Model: not as desirable as it seems, Den 
Haag 2007, pp. 76-92, alwaar een uitvoe-
rige regressieanalyse is opgenomen.

10 Castells, M. and P. Himanen, The infor-
mation society and the welfare state. The 
Finnish model, Oxford, 2002.

11 Lars Jonung, ‘The Scandinavian model. 
Prospects and Challenges’, presentatie 
op de conferentie ‘Reinventing the 
Welfare State’, Den Haag 27 juni 2006. 
Volgens Jonung zou in Zweden de eco-
nomie ongeacht welk model men zou 
hebben gevolgd, sterk zijn gegroeid.

12 André Sapir, Globalisation and the Re-
forms of European Social Models, Back-
ground document for the presentation 
at ECOFIN Informal Meeting in Manches-
ter 9 September 2005, Bruegel 2006.

13 De kritiek op het Nederlandse stelsel 
dat het vlees noch vis zou zijn (qua 
kosten duurder dan Angelsaksische 
landen en qua rendement lager dan 
Scandinavische landen) klopt dus niet. 
Zowel de economische prestaties als de 
sociale voorzieningen van Nederland 
zijn internationaal sterk.

1� In Scandinavische landen betaalt de 
overheid het volledige pensioen.

15 ‘Het Zweedse paradijs bestaat niet’, in: 
Intermediair, 5 juli 2006.

Evert	Jan	van	Asselt	

Het Scandinavische model — voor Jan Modaal niet zo aantrekkelijk als het lijkt
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De	sociale	kwestie	raakt	Frankrijk	in	het	hart

Het hoog opgelaaide verzet van Franse studenten twee jaar geleden tegen 
de invoering van een arbeidscontract met beperkte duur, dat de laatste re-
gering onder president Chirac wilde doorvoeren, heeft duidelijk gemaakt 
dat de sociale kwestie in Frankrijk zich niet langer bevindt aan de rand. De 
sociale kwestie strekt hier verder dan de marginalisering van een onder-
klasse die geen aansluiting weet te vinden bij de samenleving, de verban-
ning van bevolkingsgroepen naar de banlieues van de grote steden, of de 
afscheiding van elites die zich opsluiten in hun kaste.1 De sociale kwestie 
die de Franse samenleving momenteel beroert, raakt haar in het hart, in de 
middenklasse. 

De jonge gediplomeerden van de universiteiten die afkomstig zijn uit 
de middenmoot van de samenleving, zien dat de vaste grond onder hun 
voeten wegvalt nu ze door hun eerste baan aanstalten maken om daadwer-
kelijk tot de middenklasse toe te treden. Als gevolg van deze ommekeer 

Nieuwe generaties in Frankrijk 
missen de zekerheid van de 
middenklasse

De nieuwe generaties in Frankrijk die in de sporen van 
hun gesettelde ouders willen treden, merken dat hun 
toekomst onbestemd is. Het aantal banen blijkt drastisch 
teruggelopen, vooral in de grote publieke sector. Deze wordt 
de komende jaren juist verder afgeslankt. Veel jongeren 
die uit de middenklasse komen, zien zich daardoor met 
werkloosheid voor langere tijd geconfronteerd. 

door Louis Chauvel

De auteur is als socioloog verbonden aan het Instituut voor politieke wetenschap-
pen in Parijs. In 2006 publiceerde hij Les classes moyennes à la dérive. 
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vrezen ze terug te vallen in een klasse zonder toekomst of uitweg. Hun ou-
ders zien in deze situatie de teloorgang van een sociaal project dat gisteren 
nog onoverwinnelijk leek. 

Tot voor kort sloten wij onze ogen voor deze nieuwe realiteit. Deze om-
mekeer werd des te moeilijker geaccepteerd aangezien de middenklassen 
decennia lang figureerden als de meest solide schakel van de Franse sa-
menleving. De middenklassen stonden bekend om hun comfort, ze waren 
beschermd en ze werden gekoesterd. Ze stonden ver boven de volksklassen 
waar de problemen als het ware vanaf spatten.

Nog in november 199� toonde Jacques Delors, de oud-voorzitter van de 
Europese Commissie en kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 
1995, zich bezorgd over het feit dat twee derde van de bevolking redelijk 
goed af was, maar dat men zich niet bekommerde om de mensen aan de 
onderkant, die geen hoop hebben om hun leven te verbeteren en volgens 
Delors aan hun lot werden overgelaten. 

De heersende opvatting, in Frankrijk uitgedragen door de socioloog 
Henri Mendras (1927-2003), was dat de middenklasse steeds omvangrijker 
zou worden. Alleen een minderheid van marginalen en een leidersgroep 
pasten daar niet in. Twee derde van de bevolking profiteerde van een steeds 
verder stijgende welvaart. In haar centrum bevond zich een middenklasse 
die tevreden was met zichzelf, meester was van haar lot, zich veilig voelde 
en vertrouwen had in haar toekomst.

Een	reële	malaise

Beantwoordt aan dit sociale portret van een gelukkige middenklasse van-
daag 70 procent van de bevolking of eerder 10 procent? Alles lijkt er op te 
wijzen dat deze kerngroep, waarvan het inkomen zich beweegt rond een 
inkomen van globaal 2000 euro netto per maand, vandaag het hoofd moet 
bieden aan een reële malaise en via allerlei omwegen de terugkeer onder-
vindt van moeilijkheden die tot nu toe alleen de ongediplomeerden, de 
niet-gekwalificeerden, de volksklassen raakten. De vergelijking met een 
suikerklontje onderin een kopje thee dringt zich op: de bovenste laag van 
deze klasse lijkt niet te worden geraakt, maar ondertussen holt de erosie 
aan de onderkant haar voortdurend verder uit, totdat zij helemaal uit el-
kaar valt.

Is dit proces onvermijdelijk? En gaat het hier om een gefundeerde diag-
nose of slechts om angst zonder reële oorzaak? Onderzoeken van allerlei 
aard hadden toch aangetoond dat in Frankrijk de sociale ongelijkheden 
sinds vijfentwintig jaar opmerkelijk stabiel waren en de middenklassen 
betrekkelijk homogeen bleven, in tegenstelling tot de meeste andere hoog 

Louis	Chauvel
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ontwikkelde landen, waar zich op dit vlak duidelijke veranderingen voor-
doen. De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zweden hebben on-
tegenzeggelijk te maken met een toegenomen economische ongelijkheid. 

Deze gaat gepaard met inkrimping 
van hun middenklasse. Geheel 
in tegenstelling daarmee zou in 
Frankrijk, globaal gesproken, niets 
veranderen.

Onder het gladde, schijnbaar 
onberoerde oppervlak is echter wel 
degelijk sprake van ongelijkheden 
die tot nieuwe armoede leiden. Als 
in de afgelopen twintig jaar het aan-

tal armen toch even groot is gebleven, betreft het niet langer dezelfde men-
sen. Vroeger ging het om ouderen die weldra zouden verdwijnen. Vandaag 
zijn het vooral jongeren die nog een hele toekomst in de armoede voor zich 
kunnen hebben. 

Een	herkenbaar	patroon

De ongelijkheden in Frankrijk kenden de afgelopen eeuw een tamelijk 
herkenbaar patroon. De generatie die voor 1920 was geboren, kon nog niet 
echt profiteren van de verzorgingsstaat en van een meer naar gelijkheid 
strevende maatschappij. In hun werkzame leven stond een uitgebuit prole-
tariaat tegenover een burgerklasse van bezitters. De generaties die werden 
geboren tussen 1925 en 1950 behoorden daarentegen tot de zich massief 
uitbreidende groep van gesalarieerden die een doorsnee inkomen verwier-
ven. Hun vooruitzichten hogerop te komen waren historisch gezien uit-
zonderlijk. De opkomst van een samenleving van gesalarieerden, waarin 
de boeren en renteniers niet langer van betekenis waren, gekenmerkt door 
volledige werkgelegenheid, hogere levensverwachting, steeds genereuzere 
sociale verzekeringen, en — niet te vergeten — progressieve belastingdruk, 
heeft, alles bijeengenomen, geleid tot verheffing van het sociale minimum-
niveau. De middenklasse heeft zich daardoor kunnen uitbreiden en ook 
aan homogeniteit gewonnen. 

De generaties die daarna zijn geboren, hebben echter te maken gekre-
gen met een historisch gezien omgekeerd proces. Ze hebben niet alleen te 
maken met salarissen die al een generatie lang niet meer stijgen, terwijl 
die van de oudere generatie steeds maar groeiden, ze worden bovendien 
geconfronteerd met ongelijkheden die hoger uitvallen dan bij de vorige 
generaties. De onderste laag van de nieuwe generaties haakt af en de bo-

Onder het gladde, schijnbaar 
onberoerde oppervlak is 
echter wel degelijk sprake van 
ongelijkheden die tot nieuwe 
armoede leiden
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venste groep neigt naar stabilisering van haar situatie, terwijl de midden-
groep wordt opgesplitst tussen beide polen. 

De neergang van de positie van de gemiddeld gesalarieerden laat zich 
aflezen aan de kosten van levensonderhoud. In Parijs stelde een netto 
jaarsalaris iemand tussen de 30 en 35 jaar oud in 1986 in staat om negen 
vierkante meter woonruimte te kopen. Anno 2006 krijgt men voor het-
zelfde geld slechts vier vierkante meter. De werktijd die toen nodig was 
om één vierkante meter woonruimte te huren, levert nu slechts één meter 
bij vijftig centimeter op. In tegenstelling tot degenen die zich op tijd in de 
schulden hebben gestoken en konden profiteren van de inflatie, hebben de 
jongeren van vandaag met stagnerende inkomens twee keer meer tijd no-
dig om hetzelfde goed te verwerven.

In werkelijkheid komt het meest verontrustende signaal elders vandaan, 
maar om het te begrijpen vraagt dat om een meer uitgewerkte typering van 
de middenklassen. Het volstaat niet om deze te definiëren als te arm om 
rijk te zijn, of te rijk om arm te zijn. De Duitse econoom Gustav Schmoller 
was in 1897, in de tijd van Bismarck, de eerste om te spreken van een nieuwe 
middenklasse. Hij besefte dat deze twee wezenlijk verschillende dimensies 
omvatte. De middenklasse was niet simpelweg hiërarchisch verdeeld in 
hogere en lagere, er moest daarnaast onderscheid worden gemaakt tussen 
oude middenklassen, afkomstig uit de traditionele economie (midden-
stand en ambachtelijke beroepen die vermogen hebben opgebouwd en van 
de markt afhankelijk zijn) en de nieuwe middengroepen, die profiteren van 
de uitbreidende staat, de grote industrie, waar diploma, kwalificaties en 
carrières worden beheerst door strikte bureaucratische regels.

Deze twee hoofdlijnen extra leiden tot een vierdelige indeling. De mid-
denklassen worden weliswaar gekenmerkt door een zekere continuïteit, 
maar toch zijn de grenzen weinig doorlaatbaar. Met dit interpretatiesche-
ma haalde Schmoller de marxistische voorspelling over de onherroepelijke 
verpaupering van de middenklassen onderuit: in plaats van te verdwijnen, 
hebben de middenklassen tussen 1860 en 1900 een ongekende expansie 
doorgemaakt. Dank zij de grote bureaucratieën en het toegenomen belang 
van expertise bij industrie en overheid zijn brede middenlagen van uiteen-
lopend kaliber tot ontwikkeling gekomen. Voor de verzorgingsstaat zijn 
deze sociale groepen van centraal belang, want zij verschaffen deze het be-
nodigde personeel en zijn tevens vrijwel altijd de trouwste ondersteuners 
van het politieke regime.

Het is ook bekend hoe het jaar 191� het einde van deze klasse heeft in-
geluid. Zij zou lijden onder een ramp die dertig jaar lang heeft geduurd. 
Pas in het Frankrijk van de jaren zestig, zeer laat dus, kwamen de ‘nieuwe 
gesalarieerde middenklassen’ op (volgens de uitdrukking van de socioloog 
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Alain Touraine in 1968). Het ging om dit deel van de samenleving die in de 
overheidsdienst bekend staat als de B-categorie: onderwijzers, verplegend 
personeel, sociale werkers en technici. De mensen met een gemiddeld sa-
laris van ruim 1500 euro netto per maand. Men vindt hen in dienst van de 
overheid, grote ondernemingen en lokale administraties. 

Een	gapende	kloof

Wat is er nu de laatste twintig jaar in Frankrijk aan de hand? Tussen de nieu-
we posten die beschikbaar zijn en de jonge kandidaten die daarvoor in aan-
merking komen — gezien hun diploma en hun sociale herkomst — is een ga-
pende kloof ontstaan. Voor de generatie van de middenklassen die nu rond 
55 jaar zijn, gold dat het overweldigende aanbod van kandidaten door de 
snelle uitbreiding van de banen kon worden geabsorbeerd. De concurrentie 
was bescheiden en de waarde van diploma’s kon ten volle worden benut.

Terwijl momenteel het diplomaniveau stijgt, de sociale afkomst van 
de kandidaten beter is dan voorheen en er rijkelijk voldoende kandidaten 
zijn om in de middenklassen op te gaan, is voor degenen die nu tussen 30 
en 3� jaar zijn de helft van de banen in de intermediaire sectoren van de 
overheidsdienst simpelweg verdwenen, terwijl die van de private sector te 
weinig toenemen om het grotere aantal kandidaten te kunnen opnemen. 
Deze discrepantie is nergens zo groot als juist in de intermediaire secto-
ren. Daarmee is het gesignaleerde tekort ook voor meer dan de helft verant-
woordelijk voor de hoogte van de werkloosheid in deze groep. 

Het spreekt voor zich dat de overheidssector niet eindeloos kan worden 
uitgebreid, zeker niet wanneer op de overheidsuitgaven moet worden 
bezuinigd, maar de private sector kan die rol voor de jongeren slechts ten 
dele overnemen. Aldus bestaat er een zeer forse tegenstelling tussen oude-
ren en jongeren: de 50-jarigen hebben twintig jaar lang hun inkomen zien 
groeien. Hun carrière begon soms meer dan dertig jaar geleden, toen het 
baccalaureaat deuren openden die sindsdien zijn gesloten voor mensen 
met een licentiaatdiploma.2 Ze hebben nauwelijks de concurrentie erva-
ren van hen die jonger waren. Die zijn er nu in groten getale en ruim van 
diploma’s voorzien. Zij hadden de belofte op betere banen omdat ze langer 
gestudeerd hadden. Om die belofte gestand te doen zou het aantal banen 
hebben moeten groeien, ofwel hadden de jong gediplomeerden de kans 
moeten hebben de concurrentie aan te gaan met de ouderen. 

In een stagnerende Franse maatschappij die snijdt in de investeringen, 
heeft een generatie van jonge gediplomeerden te maken met een arbeids-
organisatie waar de leeftijdsklassen ondoordringbaar zijn voor concurren-
tie. Zij heeft daarmee het perspectief verloren om in Frankrijk haar plaats 
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te vinden, en op zijn vroegst pas wanneer een oudere generatie met pen-
sioen gaat. Deze situatie laat het belang uitkomen dat wordt gehecht aan 
een zekere mate van bescherming van de senioren — deze zijn, zo blijkt uit 
internationale vergelijkingen, tamelijk rijk en verkeren in min of meer de-
zelfde omstandigheden. De keerzijde is dat het aan dynamiek ontbreekt. 
In twintig jaar is de omvang van de middencategorie in de overheidssector 
gehalveerd. Dit komt ongeveer overeen met de omvang waarmee in de 
jaren zestig in de landbouw het aantal werkenden terugliep.

Omdat het fenomeen duidelijk generatiegebonden is, neemt het het ka-
rakter aan van een beschavingscrisis. In het bijzonder in de publieke sector 

gaat de duidelijk grotere welvaart 
van de senioren vergezeld van de 
verveelvoudiging van duurzame 
mislukkingen bij de jongeren. De 
ervaring in eigen familie van een 
tenachterstelling, gevoegd bij die 
van vrienden en collega’s die met 
hetzelfde euvel te maken krijgen, 
doet het idee postvatten dat de 
vooruitgang die in het verleden 
werd geboekt, niet overgaat naar de 

volgende generatie. De staalindustrie van de jaren tachtig heeft een derge-
lijk proces gekend, maar dit werd niet verwacht in de publieke sector. 

Zonder de moeilijkheden te onderschatten van de laagste klassen, zijn 
het nu de centrale bevolkingsgroepen in de samenleving die kwetsbaar 
zijn geworden. De ‘nieuwe gesalarieerde middenklassen’ leven met het 
gevoel een zekere zaak te moeten opofferen voor een onzekere toekomst. 

Dit verschijnsel vormt ook één van de verklaringen voor de politieke 
oprispingen in de afgelopen tijd: de politieke opvattingen van een mid-
denklasse zonder duidelijke perspectieven, zijn van nature onstabiel. Dat 
toonde de socioloog Theodor Geiger al in 1932 aan in het geval van Duits-
land. De afwijzing per referendum in Frankrijk van de Europese grondwet 
heeft de nieuwe angst van de middenklasse duidelijk aan het licht ge-
bracht, in het bijzonder die van de publieke sector. Zij sloot zich aan bij het 
nee van de volksklassen. De protesten twee jaar geleden tegen het tijdelijke 
arbeidscontract hebben de bezorgdheid onder woorden gebracht van de 
nieuwe generatie. Niets wijst er op dat die werkelijk serieus is genomen.

Oorspronkelijke tekst: Classes moyennes. Le grand retournement. Vertaling: Paul van Velthoven

Zonder de moeilijkheden te 
onderschatten van de laagste 
klassen, zijn het nu de centrale 
bevolkingsgroepen in de 
samenleving die kwetsbaar 
zijn geworden
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 Noten

1 Dit tijdelijke arbeidscontract, officieel 
genaamd CPE (Contrat Première Embau-
che, contract eerste indienstneming), 
leidde in het voorjaar van 2006 tot 
massale straatprotesten waarbij uni-
versiteiten werden lam gelegd en grote 
vernielingen werden aangericht. Op 

10 april besloot de toenmalige premier 
Dominique de Villepin de wet, die al 
was goedgekeurd door het parlement, 
in te trekken. (Noot van de vertaler) 

2 Het baccalaureaat is vergelijkbaar met 
het eindexamen op de middelbare 
school (havo, atheneum, gymnasium). 
Het licentiaat is het afsluitende examen 
na een driejarige universitaire studie. 

De	middenklasse	in	het	buitenland



79

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

Dat	het	maatschappelijke	midden cruciaal is voor de samenhang van 
een vrije democratische gemeenschap, is een stelling die theoretisch, his-
torisch en empirisch als bewezen mag gelden. Daarvan getuigen ook de 
beroemde uitspraken van Aristoteles dat de maatschappij die op de mid-
denklasse is gefundeerd, de beste is en dat de staten met een sterke mid-
denklasse die de extremen de baas is, een goede grondwet hebben.1 Bijna 
net zo oud, en helaas eveneens aangetoond, is de vaststelling dat het maat-
schappelijke midden juist in tijden van ommekeer en overgang steeds 
weer aan bijzondere beproevingen wordt blootgesteld — zowel op econo-
misch als op politiek vlak. Karl Marx haatte in elk geval de middengroepen, 
de middenklasse zoals hij die noemde. ‘De middenklasse rust als een last 
op de arbeiders’, oordeelde hij. In zijn filosofie mocht alleen het dualisme 
van de twee ‘grote vijandige kampen, dat van de bourgeoisie en dat van het 
proletariaat’, bestaan, anders zou zijn theorie van een opeenvolging van 
klassengevechten niet opgaan. Marx heeft zich, zoals iedereen weet, ver-

Neem zorgen middengroepen 
in Duitsland serieus

De vraag of de middengroepen in een crisis zitten 
of niet, is onderwerp van heftig debat in Duitsland. 
Maar dat de middengroepen van belang zijn voor de 
economische en morele veerkracht van de samenleving, 
staat buiten kijf. Meer dan de herverdelingspolitiek van 
de overheid, verdienen gezinspolitiek, onderwijs en het 
stimuleren van het midden- en kleinbedrijf daarbij de 
blijvende aandacht.

door Michael Borchard & Bodo Herzog

De auteurs zijn werkzaam bij de Konrad-Adenauer-Stiftung, Berlijn.
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gist. De arbeiders in Duitsland daalden niet af naar het proletariaat, maar 
beklommen de sociale ladder.

Het is twijfelachtig of de door Helmut Schelsky ietwat chargerend om-
schreven genivelleerde middenklassenmaatschappij in het naoorlogse 
Duitsland ooit zo heeft bestaan. Maar het land van het Wirtschaftswunder 
heeft zonder twijfel in de jaren na de Tweede Wereldoorlog sociale ver-
schuivingen, zoals die van de eerste helft van de 20ste eeuw, weten te beper-
ken en een breed burgerlijk centrum een alleszins aanzienlijke welvaart 
verschaft.2 Wederopbouw en mechanisering hebben er in de jaren vijftig 
en zestig voor gezorgd dat de middenlagen snel groeiden en bovengemid-
deld welvarend werden. Veel ijverige en ambitieuze arbeiders maakten car-
rière, zelfs als ze niet over de vereiste opleiding beschikten. Men had hen 
domweg nodig. Deze aantrekkelijkheid van de middenklassen, plus een 
voldoende aantal beschikbare arbeidsplaatsen, leidde tot wat Stefan Hradil 
een trek naar boven (Aufstiegssog) heeft genoemd.3

De middengroepen gaven in de periode na de oorlog, waarin de men-
sen hoge toekomstverwachtingen hadden, op politiek en cultureel gebied 
de toon aan. Met hun specifieke normen en waarden als ambitie, vlijt, 
plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel gaven ze de jonge republiek 
een identiteit en zorgden voor een heel hoog integratiepeil en maatschap-
pelijke samenhang, zeker gelet op de hoge aantallen ballingen.� In een 
maatschappij die lange tijd moeite had met een onversneden patriottis-
me, hebben in de decennia na de Tweede Wereldoorlog een aanzienlijke 
economische groei en de mechanismen van de verzorgingsstaat ervoor 
gezorgd dat de mensen zich verbonden voelden en vereenzelvigden met 
hun eigen land.

Karl Martin Bolte omschreef de sociale structuur in Duitsland midden 
jaren zestig als een ui — in het midden dik, maar boven en onder smal.5 
Tot 2000 bleef deze ui min of meer intact. Nu neemt de vrees toe dat de ui 
laag na laag verliest. Michael Vester, die aan de Universiteit Hannover on-
derzoek doet naar sociale structuren, spreekt zelfs — net zo beeldend als 
Bolte — van een zandloper, waarop de maatschappelijke structuur van de 
Bondsrepubliek steeds meer gaat lijken en die volgens hem de schaarste, 
onzekerheid en belasting tot uitdrukking brengt waarmee de midden-
groepen hebben te kampen.6 Onder de kop ‘De angst kruipt tegen de kan-
toorgebouwen omhoog’, schetste het weekblad Die Zeit een apocalyptisch 
beeld van de zorgen van de maatschappelijke middengroepen.7 De laatste 
maanden lijkt de discussie over de onderkant van de maatschappij — in 
een studie van de Ebert-Stiftung puntig het precariaat (samentrekking van 
precair en proletariaat; red.) genoemd8 —, een debat over de uitholling van 
de middengroepen te worden.9
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Crisis	of	niet?

Hoe dramatisch is de situatie nu feitelijk?10 Hebben de middengroe-
pen inderdaad getalsmatig en qua invloed aan kracht ingeboet? En als de 
stelling van de gekrompen middengroepen klopt, werpt dat de vraag op 
in hoeverre daaruit al gevolgen voor het zelfbeeld van onze maatschappij 
zijn ontstaan? Dreigen in Duitsland de basisconsensus, die voor iedere op 
vrijheid gebaseerde samenleving noodzakelijk is, en de samenhang te ver-
dwijnen? En hoe staat het met de betekenis van de middengroepen in het 

economische beleid? Ook al zijn het 
mkb en de maatschappelijke mid-
denlaag niet geheel identiek: wat 
betekent het voor de ruggengraat 
van de economie als de ruggengraat 
van de maatschappij kwetsbaar is 
en omgekeerd?

De wetenschappers zijn het er 
niet over eens of de middengroepen onmiskenbaar in een crisis zitten.11 
De socioloog Stefan Hradil ziet in de zorgen van de middenklasse in de 
eerste plaats een subjectief verschijnsel. Hij beweert dat, objectief gezien, 
het aantal mensen met een gemiddeld inkomen juist groeit. Dezelfde 
mening is Gert Wagner van het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 
in Berlijn toegedaan. Volgens hem is er geen sprake van een massale neer-
gang. Zijn collega’s Grabka en Frick echter komen in een actueler rapport 
tot heel andere bevindingen.12 De middenklasse in Duitsland zou krim-
pen en er zouden tekenen zijn van een duurzame polarisering van de be-
schikbare inkomens. Het percentage van de middeninkomens op de totale 
bevolking is volgens hen van 62 procent in 2000 gezakt naar 5� procent in 
2006: ‘Het aantal mensen dat zich aan de randen van de inkomensverde-
ling bevindt, is dienovereenkomstig toegenomen, waarbij er vanuit de 
middenklasse een grotere beweging naar beneden dan naar boven waar 
te nemen is. (…) Parallel met de ontwikkeling van de objectieve inkomens-
situatie loopt een duidelijke verandering van de subjectieve perceptie van 
de bevolking: dwars door alle inkomensgroepen heen kan men vaststellen 
dat de mensen zich meer zorgen zijn gaan maken over de eigen economi-
sche ontwikkeling.’13

Nog alarmerender is de verandering in de wijze waarop mensen in 
Duitsland in dienst zijn: had in 2000 nog 6� procent van de mensen een 
fulltime baan, in 2006 was dat nog maar 55 procent. Mini-jobbers, part-
timers, uitzendkrachten, met andere woorden arbeidsverhoudingen die 
niet meer dezelfde mate van zekerheid kennen, komen vaker voor. Ook het 
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vinden van een baan is er voor de jongeren van de stagegeneratie — die aan 
het begin van hun carrière vaak een slecht- of niet-betaalde stage doorlo-
pen — niet gemakkelijker op geworden.

Hoewel ondanks de eerste recessies het aantal arbeidsplaatsen in de 
middenklasse in de jaren zeventig en tachtig verder toenam, zijn de fun-
damenten voor de huidige bevindingen toen al waarneembaar. Allereerst 
klopt wat de econoom Martin Werding zegt, namelijk dat de hausse van de 
decennia na de Tweede Wereldoorlog een historische uitzondering was.1� 
Als gevolg van de globalisering zijn we volgens hem nu tot de normaliteit 
teruggekeerd. Verder schrijft hij: ‘De hoge groei in de eerste jaren was niet 
in de laatste plaats een gevolg van het feit dat toen de Bondsrepubliek na 
19�5 weer aan de internationale economie ging deelnemen, ze vergeleken 
met de andere industrielanden een lagelonenland was. Duitsland buitte 
juist dit concurrentievoordeel met groot succes uit en bereikte pas begin 
jaren zeventig daadwerkelijk een relatief hoge welvaart.’ Dat deze wel-
vaartstoename niet tot in het oneindige voortgezet kan worden, sluit aan 
bij de ervaringen van andere industrielanden. Duitsland bevindt zich vol-
gens hem dus niet langer in een uitzonderingspositie.15

Sinds het midden van de jaren zestig werden aan de werknemers steeds 
hogere technologische en economische eisen gesteld. Dit leidde ertoe dat 
hogere kwalificaties noodzakelijk werden. Toen al bleek dat het met name 
voor kinderen uit de lage klassen moeilijk was om hogere onderwijsvor-
men met succes te doorlopen. Van nog grotere invloed was echter dat het 
maatschappelijke midden allengs zijn culturele voorbeeldfunctie verloor 
door geleidelijk veranderende normen en waarden, nieuwe gezinsvor-
men, immigratie, diversificatie van levensstijlen en een toenemende indi-
vidualisering.

Maar vooral in de jaren negentig en aan het begin van de 21ste eeuw 
neemt de wens om carrière te maken duidelijk af: de werkdruk wordt gro-
ter, de werktijden langer en de mobiliteitseisen sterker. Dit heeft vooral ge-
volgen voor mannen en vrouwen die ook voor hun gezin willen zorgen. Ze 
spannen zich minder in voor hun baan, of zijn niet altijd inzetbaar, zeker 
zolang de mogelijkheden van kinderopvang nog niet toereikend zijn. Over 
het algemeen gaat de inkrimping van de middengroepen hand in hand 
met de afname van het aantal traditionele gezinshuishoudens.

Hoewel de brutolonen nog steeds zijn gestegen, ook in de dienstver-
leningssector, groeien de nettolonen gemiddeld niet meer. Juist voor de 
maatschappelijke middengroepen is de druk van belastingen en sociale 
lasten toegenomen: daarbovenop hebben zij extra lastenverzwaringen te 
verwerken gekregen: van het schrappen van het eigenwoningforfait en het 
reiskostenforfait tot de studiekosten van de kinderen.
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De sociale politiek kan tegen de achtergrond van de almaar groter 
wordende financieringsproblemen van de sociale verzekeringen in toene-
mende mate alleen nog maar het bestaansminimum garanderen. Hoewel 
relatief gezien weinig mensen uit de middengroepen in de bijstand te-
rechtkomen, hebben deze burgers in geval van langdurige werkloosheid 
toch wezenlijk meer te verliezen dan de lagere klasse; ook dat leidt tot gro-
tere zorgen en onzekerheid.

Zorgwekkend is tevens dat het onderwijs — de sleutel tot een maat-
schappelijke carrière — niet meer goed in het slot lijkt te passen. Hoewel 
ten aanzien van de onderzoeksmethode van de pisa- en oeso-toetsen enige 
scepsis op zijn plaats is, kan men de bevinding dat er in Duitsland sprake 
is van een bovengemiddeld grote ongelijkheid aan onderwijskansen in 
vergelijking met andere landen, niet eenvoudig wegredeneren. Een oor-

zaak voor het feit dat steeds minder 
mensen op de maatschappelijke 
ladder weten te klimmen, vormt 
ook een zekere onderwijsbarrière, 
waar kinderen uit lagere klassen en 
uit migrantengezinnen bijzonder 
vaak op stuiten.

Een maatschappelijke carrière 
wordt zodoende niet alleen in individuele gevallen moeilijker, maar ook 
het klimmen op de maatschappelijke ladder is minder aantrekkelijk ge-
worden. Het Instituut voor opinieonderzoek in Allensbach spreekt in dit 
verband over statusfatalisme. Maar liefst �0 procent van de totale werk-
zame bevolking is ervan overtuigd dat de sociale lagen onwrikbaar vast-
liggen en dat derhalve de sociale status niet door prestaties kan worden 
beïnvloed.16

Toenemende sociale differentiatie en een feitelijke of vermeende ver-
groting van de inkomensverschillen vormen, meer nog dan een probleem, 
een mogelijke stimulans voor ‘de trek naar boven’ en voor concurrentie. 
Of een maatschappij met aanzienlijke sociale verschillen kan omgaan, is 
niet alleen afhankelijk van het sociale vangnet van de lagere klassen, maar 
ook van de vraag of de eigen situatie als onveranderbaar wordt ervaren, of 
dat het gevoel bestaat dat je door prestaties je uitgangssituatie aanzienlijk 
kunt verbeteren. Voor alle moderne maatschappijen geldt dat individuele 
prestaties en gelijke kansen om het individuele vermogen tot prestaties 
daadwerkelijk te kunnen verzilveren, belangrijke criteria zijn om de maat-
schappelijke ladder te kunnen beklimmen. Als mensen echter het gevoel 
hebben dat prestaties er niet toe doen, en er geen gelijke kansen bestaan, 
dan heeft dat, aldus Stefan Hradil, een negatieve invloed op ‘de ambitie en 
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de productiviteit van de mensen, het roept conflicten op en brengt uitein-
delijk de samenhang van onze maatschappij als geheel in gevaar.’17

Wat	te	doen?

Ook als je het met deze pessimistische kijk niet eens bent, blijft staan dat 
de situatie van de middengroepen — of daarmee nu het maatschappelijke 
of het economische midden wordt bedoeld — ook voor het voortbestaan 
van onze maatschappijvorm van wezenlijk belang is. De vraag naar oplos-
singsvoorstellen is dus allesbehalve irrelevant.

Allereerst moet beslist worden gewaarschuwd voor de gedachte dat een 
grotere mate van herverdeling zou leiden tot een stabilisering van de mid-
dengroepen en meer rechtvaardigheid. Een dergelijke politiek zou alleen 
oppervlakkig bezien een groter gevoel van veiligheid verschaffen. De ont-
wikkelingen van de afgelopen jaren duiden erop dat een verdeling volgens 
de principes van de verzorgingsstaat steeds minder in staat is om onge-
lijkheid te vermijden. Dit heeft niet alleen te maken met het toegenomen 
belang van de internationale concurrentiepositie, maar ook met demo-
grafische veranderingen. In geval van zo’n herverdelingspolitiek wordt de 
maatschappelijke integratie weliswaar verhoogd, maar ook met aanzien-
lijke economische schadeposten betaald, namelijk met een toename van 
de werkloosheid en een uittocht van goedgekwalificeerde arbeidskrachten. 
Dit leidt vervolgens tot een fatale kringloop: voor een maatschappelijke 
carrière moet er sprake zijn van economisch succes en conjuncturele groei, 
omdat pas dan een voldoende aantal Zielpositionen (beoogde banen) be-
schikbaar is. Ontbreken deze, dan is men duidelijk minder geneigd zich in 
te spannen om op te klimmen.

Onderzoekers vinden verder dat het misleidend kan zijn erop te hopen 
dat maatschappelijke samenhang en nationale identificatie door sociale 
gelijkheid en de paternalistische staat kunnen worden gekocht. Renate 
Köcher, directeur van het Instituut voor Opinieonderzoek in Allensbach, 
heeft in haar enquêtes een heldere regel bevestigd gevonden: ‘Hoe groter 
het vertrouwen is dat men de eigen situatie door prestatie en initiatief kan 
verbeteren, des te uitgesprokener is de voorkeur van de burgers voor vrij-
heid en een niet-bemoeizuchtige staat.’18 Niet alleen de beloftes van wel-
vaartsverdeling door sociale politiek, maar ook de welvaartsbeloften die 
door promotie en competitiesucces kunnen worden waargemaakt, kunnen 
de maatschappelijke samenhang stimuleren. Voorwaarde daarvoor is ech-
ter wel dat de kansen om je in een dergelijke concurrentie staande te hou-
den als transparant en eerlijk worden ervaren. Dit wijst op de nog steeds 
belangrijke rol van scholing en scholingsinspanningen. En daarbij moeten 
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in Duitsland vooral die mensen worden gestimuleerd die in vergelijking 
met andere moderne landen minder dan gemiddeld naar de middenklas-
sen opklimmen; meer specifiek: mensen uit de lagere klassen en mensen 
met een migratieachtergrond.

Onderwijs	&	Gezinspolitiek

Eveneens moet de vraag worden gesteld waarom vrouwen minder vaak 
‘promoveren’ naar de middengroepen. Paul Nolte heeft terecht opge-
merkt: ‘De middengroepen zijn altijd gekoppeld geweest aan het gezin 
en hun positie wordt vaak juist dan precair wanneer gezinnen uiteenval-
len.’19 Daarom moeten we de gezinnen en hun zeer specifieke behoeften 
in het oog houden, als we ervoor willen zorgen dat de middengroepen 
een krachtige positie behouden. Volgens een onderzoek van de Konrad-
Adenauer-Stiftung en het Sinus-Institut20 staan ouders op veel gebieden 
onder druk. Zij hebben toenemend de indruk de tekortkomingen van het 
onderwijssysteem te moeten compenseren om alle talenten van hun kin-
deren optimaal te stimuleren, opdat ze het in het beroepsleven in staat 
zijn te concurreren — van huiswerkbegeleiding tot extra muziek- en 
taalonderwijs. Samen met het feit dat het beroepsleven een zware wissel 
trekt op het gezinsleven, leidt dat ertoe dat vooral dit deel van de mid-
denklassen zich onder druk gezet voelt. Ook een doelgerichte gezins-
politiek vormt dus een belangrijke aanzet om tot oplossingen te komen. 
In het kader van gelijke kansen moeten gezinnen worden ontlast en dat 
heeft niet alleen betrekking op financiële transfers en belastingtechni-
sche versoepelingen. Het gezin zelf heeft meer publieke waardering en 
erkenning nodig. En het heeft randvoorwaarden nodig die de druk doen 
afnemen: centraal staat daarbij een betere combineerbaarheid van gezin 
en beroep, dus een betere opvangsituatie — kwantitatief, maar vooral 
kwalitatief —, omdat ouders zich anders toch weer genoodzaakt voelen 
die tekortkomingen weg te werken. Onontbeerlijk daarvoor zijn verbe-
terde publieke onderwijssystemen en een netwerk van laagdrempelige 
adviesbureaus.

Als de economie ‘maatschappelijk geëngageerd’ gaat denken, kan ze er 
wezenlijk toe bijdragen dat de situatie voor ouders en gezinnen er gemak-
kelijker op wordt en hoeft ze het pure eigenbelang niet eens uit het oog te 
verliezen: in een tijd van een tekort aan arbeidskrachten kan het mode-
woord Human Resource Management op lange termijn een geheel andere 
betekenis krijgen. Medewerkers die een gezinsleven goed met een baan 
kunnen combineren, kunnen dan al hun capaciteiten tonen. En door ou-
ders meer tijd, gelegenheid en geld voor de opvoeding van hun kinderen 
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te geven, investeer je ook in de toekomst, namelijk in gekwalificeerde en 
sociaal competente werknemers.21

Stimuleren	van	midden-	en	kleinbedrijf	

De middengroepen en het midden- en kleinbedrijf zijn nauw met elkaar 
verbonden, daarom is het voor het zoeken naar mogelijke oplossingen ui-
terst belangrijk te weten hoe het met het mkb is gesteld. Daar zullen we dan 
nu ook uitvoeriger op ingaan. Zonder een koopkrachtige middengroep die 
bereid is zich te scholen en te presteren, komt juist het mkb onder druk te 
staan en juist een gezond mkb garandeert de middengroepen werk, wel-
vaart en carrièrekansen. Terecht wordt het Duitse mkb als de ruggengraat 
van de nationale economie getypeerd. Want dat zorgt nog steeds voor de 
meeste arbeidsplaatsen, economische dynamiek, flexibiliteit en inventi-
viteit. Zonder het mkb zou de huidige economische groei en de lage werk-
loosheid in Duitsland niet duurzaam en waarschijnlijk ook niet mogelijk 
zijn. Het mkb heeft niet alleen indrukwekkende economische kencijfers 
te bieden, maar geldt op grond van zijn impliciete gezinscultuur en grote 
economische betrouwbaarheid ook als een centrale pijler van de economi-
sche stabiliteit.

In Duitsland wordt het mkb anders gedefinieerd dan door de Europese 
Unie (eu). Het Institut für Mittelstandsforschung in Bonn definieert bedrij-
ven met maximaal 9 werknemers en minder dan 1 miljoen euro jaaromzet 
als kleine bedrijven en bedrijven met 10 tot �99 werknemers en een jaar-
omzet van 1 tot 50 miljoen euro als middelgrote bedrijven.22 Het totaal van 
de Duitse midden- en kleinbedrijven bestaat dus uit al die bedrijven die 
minder dan 500 werknemers hebben en een jaaromzet van minder dan 50 
miljoen euro halen.23 De eu echter definieert overeenkomstig een aanbe-
veling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 (aanbeveling 2003/361/
eg), die in de plaats is gekomen van de sinds 1 januari 2005 van kracht 
zijnde aanbeveling (96/280/eg), kleine of middelgrote bedrijven als volgt: 
Als het bedrijf niet meer dan 250 werknemers telt en niet meer dan 50 mil-
joen euro omzet en/of een balanstotaal van minder dan �3 miljoen euro 
heeft, wordt het volgens deze afbakening tot het mkb gerekend. Boven-
dien wordt in de eu-definitie een verregaande onafhankelijkheid van de 
bedrijven geëist. Bedrijven die bijvoorbeeld tot een bedrijfschap behoren, 
worden niet tot het midden- en kleinbedrijf gerekend. Overeenkomstig 
de aanbeveling van de Europese Commissie houdt onafhankelijkheid in 
dat een ander bedrijf niet meer dan 25 procent van het betreffende bedrijf 
mag bezitten.

Het mkb in Duitsland omvat rond 99,7 procent van alle bedrijven die 
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omzetbelasting moeten afstaan. In die bedrijven is meer dan twee derde 
van alle werknemers werkzaam die sociale verzekeringen moeten afdra-
gen. Samen zijn ze goed voor ruim �0 procent van de totale omzet. Boven-
dien wordt 68,5 procent van alle leerlingen in het midden- en kleinbedrijf 
opgeleid.2� Verdere economische kencijfers bevestigen de immense bete-
kenis die het mkb heeft voor de economische ontwikkeling en werkgele-
genheid.

Zo vertegenwoordigen rond �,5 miljoen ondernemers in het mkb bijna 
de helft van alle bruto-investeringen en de bruto toegevoegde waarde. 
Bijna 80 procent van alle werknemers is in het midden- en kleinbedrijf 
werkzaam. Meer dan 8 van de 10 leerlingen worden hier opgeleid. Het mid-
den- en kleinbedrijf is de dragende kracht achter de concurrentiepositie en 
het prestatievermogen van de Duitse economie. Zijn bijdrage aan de oplei-
ding van de volgende generatie is overduidelijk en maakt onmiskenbaar 
een verdere groei door.

Hoewel de dynamiek van de groei aan het afvlakken is, blijft de werk-
gelegenheid zich positief ontwikkelen: het aantal werkende mensen was 
begin 2008 hoger dan ooit tevoren in de geschiedenis van de Bondsrepu-
bliek, het aantal werklozen op het laagste punt sinds vijftien jaar. Voor dit 
jaar tekent zich nog eens een aanzienlijke afname van de werkloosheid af 
met gemiddeld 500.000 personen per jaar en een verdere toename van de 
dienstbetrekkingen waarbij sociale verzekeringspremies betaald moeten 
worden met rond 300.000 personen. Parallel met de positieve ontwik-
keling op de arbeidsmarkt konden de beroepsopleidingen over het jaar 
2007 een positieve balans opmaken: het aantal opleidingsplekken was 
duidelijk toegenomen. Tussen 1 oktober 2006 en 30 september 2007 wer-
den bijna 630.000 nieuwe opleidingscontracten afgesloten. Dit was een 
stijging ten opzichte van het voorgaande jaar met 8,6 procent.25 Het aan-
tal opleidingsplaatsen is sinds de hereniging slechts één keer hoger ge-
weest. Hiertegenover staat dat sinds de jaren negentig de grote bedrijven 
in Duitsland erg veel arbeidsplaatsen hebben geschrapt. Onlangs werd 
dat nog maar weer eens schrijnend bevestigd toen Nokia zijn fabriek in 
Bochum sloot.

Een kenmerk van het Duitse midden- en kleinbedrijf is bovendien dat 
de ondernemingen worden geleid worden door de eigenaars, die met hun 
vermogen voor hun werk aansprakelijk zijn en zich volledig met hun be-
drijf identificeren. Voor deze ondernemers is geen vangnet, zij moeten 
zich zelf staande zien te houden. Voor hen is de nodige economische vrij-
heid, zoals de sociale markteconomie die in optima forma biedt, van le-
vensbelang. De politiek probeert al geruime tijd door specifiek beleid met 
hun belangen rekening te houden.26
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De randvoorwaarden voor de bedrijfsfinanciering in het midden- en 
kleinbedrijf zijn door de economische dynamiek sinds 2006 geleidelijk 
verbeterd. De duidelijke vooruitgang, vooral bij het weer stijgende aan-
deel van het eigen vermogen, mag echter niet verdoezelen dat vooral 
kleine bedrijven een relatief laag eigen vermogen hebben en dat veel van 
deze bedrijfjes vanwege onvoldoende zekerheden nog steeds problemen 
ondervinden bij het financieren van vreemd vermogen. Een positieve 
ontwikkeling is dat tegen de achtergrond van in zijn geheel verbeterde 
financiële randvoorwaarden, juist ook in het midden- en kleinbedrijf de 
uitbreidingsinvesteringen in vergelijking met de vervangings- en rationa-
liseringsinvesteringen tussen 2005 en 2007 duidelijk aan belang hebben 
gewonnen. De nieuwe belastinghervorming voor bedrijven, die de huidige 
regering met ingang van 1 januari 2008 heeft ingevoerd, zou ook een po-
sitieve impuls kunnen geven. De duale inkomstenbelastingheffing zou 
vooral de concurrentiepositie van het mkb in de komende jaren moeten 
verbeteren. 

Maar er moet meer worden gedaan. Vooral de kleine bedrijven hebben 
te lijden onder de nationale en Europese bureaucratische voorschriften in 
de vorm van talrijke administratieve richtlijnen, verordeningen en wet-
ten. Hoewel sinds kort zowel op Europees als op nationaal niveau wordt 
gestreefd naar deregulering, is het effect daarvan nog verwaarloosbaar, 
omdat er bijvoorbeeld in de huidige regeerperiode per saldo op nationaal 
niveau meer voorschriften zijn bijgekomen dan afgeschaft. Volgens het 
statistische gemiddelde is elk klein bedrijf per jaar meer dan 350 uur kwijt 
aan administratieve verplichtingen, dat is ongeveer �5 werkdagen.27 An-
ders dan de grote ondernemingen beschikken de kleine en middelgrote 
bedrijven echter niet over een aparte afdeling die zich met die bureaucrati-
sche rompslomp bezighoudt. Het is zaak hiertegen op nationaal en supra-
nationaal niveau actie te ondernemen.

Het midden- en kleinbedrijf is en blijft de kern van de Duitse economie. 
Tegelijk vormt het één van de centrale pijlers van de sociale marktecono-
mie, dat wil zeggen van een markteconomie met een sociaal gezicht. Door 
de economische randvoorwaarden voor het mkb te verbeteren, wordt de 
concurrentiepositie van Duitsland in zijn geheel gewaarborgd en krijgen 
de burgers meer kansen om te delen in de economische opbrengsten. Want 
het Duitse mkb is een toonbeeld van ijver, inzet, innovatie en sociale ver-
antwoordelijkheid voor de werknemers en de maatschappij. Zo beschouwd 
zal een gerichte mkb-politiek tevens de middenlagen versterken, die op 
hun beurt dan weer hun stabiliserende en democratiserende werking kun-
nen ontplooien.

De	middenklasse	in	het	buitenland
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Conclusie

Arnulf Baring heeft enkele jaren geleden in zijn ietwat geaffecteerde arti-
kel ‘Burgerij op de barricaden’ de middengroepen opgeroepen om langs 
revolutionaire weg betere omstandigheden voor zichzelf te eisen.28 Los 
van de veeleer retorische vraag of een dergelijk optreden maatschappelijk 

gezien nuttig zou zijn, de midden-
lagen in Duitsland zijn te hetero-
geen samengesteld om daarvoor 
voldoende mensen op de been te 
kunnen brengen. Maar maatschap-
pelijk engagement en een actieve 
betrokkenheid bij maatschappelij-
ke ontwikkelingen moeten wel van 

deze middenklassen komen. Uit empirische en sociologische onderzoeken 
blijkt — zoals wel te voorspellen was geweest — dat carrièrekansen en het 
ervaren van economische zekerheid van bijzonder grote invloed zijn op de 
bereidheid zich maatschappelijk te engageren, terwijl omgekeerd onze-
kerheden er juist voor zorgen dat mensen zich uit de maatschappij terug-
trekken en eerder tot radicale standpunten zullen neigen.29

Wilhelm Röpke30, één van de grondleggers van de maatschappelijke en 
economische orde in de Bondsrepubliek Duitsland, moet welhaast hel-
derziend zijn geweest toen hij in 19�� in ballingschap in Zwitserland zei 
dat ‘de aanwezigheid van een brede middenlaag één van de belangrijkste 
voorwaarden is voor het functioneren van een gezonde democratie en dat 
de reden waarom echte democratie in sommige landen niet van de grond 
komt, gelegen is in het ontbreken van een verantwoordelijke middenklas-
se die met haar geestelijk-morele en materiële gewicht het land in even-
wicht brengt.’31 Twintig jaar na de vreedzame revolutie in Duitsland en 
60 jaar na de oprichting van de meest vrijheidlievende staat die er ooit op 
Duitse bodem is geweest, nodigt alleen al de antitotalitaire kracht van ‘ge-
zonde’ middengroepen ertoe uit dat deze samen met de overheid alles in 
het werk stellen om de constitutieve energie en de economisch en politiek 
stabiliserende werking van deze maatschappelijke groepen te koesteren. 
Steeds opnieuw ‘beheerst’ maar doelbewust vragen naar de voorwaarden 
waaronder de middengroepen en het mkb succesvol kunnen zijn en het 
debat aan te gaan over de toppers binnen en buiten het maatschappelijke 
centrum, dat zijn onmisbare zaken wanneer we onze toekomst willen vei-
ligstellen. 

Vertaling: Anik ten Have

Actieve betrokkenheid 
bij maatschappelijke 
ontwikkelingen moet van de 
middenklasse komen

Michael	Borchard	&	Bodo	Herzog

Neem zorgen middengroepen in Duitsland serieus
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Maatschappelijke verbinders

Wakkies streven met hockey: een 
sport die een nieuw wijgevoel schept 

Redacteur CDV.

door Paul van Velthoven

Sport neemt in de maatschappij een steeds 
belangrijkere plaats in. Ze wordt zelfs wel 
een nieuw maatschappelijk bindmiddel ge-
noemd. Bewust zet Johan Wakkie, sinds 199� 
directeur van de Koninklijke Nederlandse 
Hockeybond, zich daarom in om van hockey 
een volkssport te maken.

• • •
Twee dingen mocht je tot voor kort nooit 
zeggen: dat je lid was van de EO en dat je 
hockey speelde. Hockey was toch een sport 
voor de elite, zeg maar voor minstens de 
hogere middenklasse? Johan Wakkie heeft 
het wat bekakte imago van deze sport de 
afgelopen tien jaar fors zien veranderen. Het 
taboe op hockey is verdwenen, mede door 
zijn actieve bemoeienis. Waren er in 1998 
zo’n 125.000 hockeyers, nu zet zijn bond in 
op 220.000 leden in de komende twee jaar. 
En het moeten er wat hem betreft nog veel 
meer worden. 

De streefcijfers zijn voor hem echter geen 
doel op zich. Wat voor Wakkie vooral telt, 
is het maatschappelijke belang van sport. 
Met andere woorden: door te sporten creëer 
je een prettigere, maar ook veiligere sa-
menleving. Dit lijkt kort gezegd zijn credo. 
Het geeft bij hem richting aan een waaier 

van andere activiteiten op sportief gebied, 
waarvoor hij geregeld de boer op gaat. Sport 
is naast muziek, zegt hij in het Huis van de 
Sport in Nieuwegein, waar een groot aantal 
sportbonden onderdak heeft gevonden, een 
geweldige manier om mensen bij elkaar te 
brengen en te integreren in de samenleving. 
Dat moet, als het maar enigszins kan, al op 
zo jong mogelijke leeftijd gebeuren. Daar-
om heeft hij zich er sterk voor gemaakt dat 
kinderen die willen sporten, die kans ook 
daadwerkelijk krijgen. Het mede door hem 
geleide Jeugdsportfonds Nederland krijgt 
van staatsecretaris Ahmed Aboutaleb geld 
uit de pot voor armoedebestrijding. Zo’n 
honderdduizend kinderen wil men daarmee 
aan het sporten krijgen. Wakkie: ‘Het werkt 
zo. Een onderwijzer die ziet dat een kind wil 
sporten, maar daar, gezien de kosten voor de 
ouders, niet aan toekomt, meldt zo’n kind 
aan bij het jeugdsportfonds. Als het kind aan 
de voorwaarden voldoet, kan het kind lid van 
het fonds worden en sportbenodigdheden 
kopen voor een bedrag van maximaal 250 
euro. De penningmeester van de sportclub 
stuurt dan de rekening aan het fonds. Er 
kraait verder geen haan naar, want dat zou 
natuurlijk voor het kind in kwestie verve-
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lend zijn. Wij houden hier in Nieuwegein 
een oogje in het zeil. De jongen of het meisje 
krijgt een zinvolle en plezierige bezigheid 
in zijn vrije tijd en hoeft dus niet langer de 
straat op om zijn vertier te zoeken.’

Omslag

Dat hockey zo aan aantrekkingskracht heeft 
gewonnen en nu in Nederland de tweede 
teamsport is geworden — uiteraard na voet-
bal — werd twintig jaar geleden niet voor 
mogelijk gehouden, zegt hij. Hoe is die om-
slag bereikt? Een mijlpaal was volgens hem 
het wereldkampioenschap hockey in 1998 
in het Utrechtse stadion Galgenwaard. ‘De 
fantastische sfeer van dat toernooi heeft veel 
mensen enthousiast gemaakt. Agenten en 
ander beveiligingspersoneel hoefden niet 
in te grijpen bij de wedstrijden. Zij zagen 
hoe sociaal sport kan zijn en hoe aangenaam 
deze werd beoefend.’

Sindsdien werd er onder leiding van Wak-
kie een offensieve strategie ingezet om het 
aantal leden en hockeyclubs te vergroten. 
‘Dat konden we doen met de hulp van enkele 
belangrijke sponsors zoals de Rabobank 
die 200 van de 310 clubs ondersteunt, en het 
marketingbureau VDOW dat ons hielp bij het 
uitzetten van de strategie. Ons parool was: 
veiligheid en geborgenheid.’

‘Sport beoefenen is een sociaal gebeuren, 
maar het heeft ook opvoedende waarde. Jong 
en oud trainen samen en leren incasseren. 
Je tegenstander gun je de overwinning, 
maar je gaat des te harder je best doen om 

de volgende keer zelf te winnen. In de clubs 
draait het overigens niet alleen om de sport-
beoefening. Jongeren worden na schooltijd 
opgevangen, zitten thuis niet langer in hun 
eentje achter de computer. De sport brengt 
ook ouders met elkaar in contact. Ze worden 
vrijwilligers en leren soortgenoten kennen. 
Er wordt samen gekookt en gegeten, we 
doen nu ook aan huiswerkbegeleiding. Ik 
noem zo’n sportclub daarom wel eens een 
tweede huis. Zo functioneert het werkelijk 
voor een steeds grotere groep mensen.’

In het strategieplan heet het dat ‘hockey 
een goed georganiseerde populaire sport 
moet worden die voor iedereen in Neder-
land bereikbaar moet zijn die in een sociale 
omgeving wil sporten’. De bond streeft er 
naar het aantal leden jaarlijks met minstens 
2 procent te laten stijgen en biedt de indi-
viduele clubs daarbij alle mogelijke steun: 
van de opleiding voor bestuursleden tot 
scheidsrechterscursussen. Het is een service 
die ‘Nieuwegein’ alle sportbonden aanbiedt. 
Deelnemers aan individuele sporten als 
hardlopen worden niet vergeten. Wakkie en 
de zijnen proberen die via het internet met 
alle hulp van dienst te zijn.

In hoeverre worden oude scheidsmuren 
binnen de bevolking met dit beleid nu over-
wonnen? Wakkie: ‘De oude confessionele en 
politieke tegenstellingen die vroeger tot ui-
ting kwamen in de sportorganisaties doen er 
nauwelijks meer toe. Maar het is natuurlijk 
wel zo dat soort soort blijft zoeken. Mensen 
zoeken geestverwanten. Je gaat je vrije tijd 
doorbrengen met mensen bij wie je thuis 
voelt. De oude scheidsmuren zijn vervangen 
door nieuwe tegenstellingen, bijvoorbeeld 
die tussen autochtonen en allochtonen. 
Beide groepen hebben de neiging zich zo 
veel mogelijk in eigen verbanden te organi-
seren. Daar is ook niks mis mee. Overigens 
zie je ook bij allochtonen de interesse voor 
hockey toenemen.’

Sport is een geweldige manier 
om mensen bij elkaar te 
brengen en te integreren in de 
samenleving

Maatschappelijke verbinders
Wakkies streven met hockey: een sport die een nieuw wijgevoel schept
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Op de dag van het gesprek met Ernst Hirsch 
Ballin is net de vrijlating van Ingrid Betan-
court bekend geworden, de Frans-Colombi-
aanse politica die na haar ontvoering in 2002 
zes jaar de gevangene was van de communis-
tische terreurgroep FARC. De gebeurtenis 
ontroert Hirsch Ballin, niet alleen door de 
hereniging van Betancourt met haar naas-
ten, maar ook door het grote offer dat zij 
voor de Colombiaanse zaak heeft gebracht. 
Is er een overtuigender bewijs dat een poli-
tica met een dubbele nationaliteit het belang 
van haar land met volle overgave kan zijn 
toegewijd?

Hirsch Ballin stelt die retorische vraag 
hardop als hij de ‘valse tegenstellingen’ he-
kelt die het politieke denken van Geert Wil-
ders beheersen. In het debat over de rege-
ringsverklaring van het kabinet-Balkenende 
IV, in maart 2007, trok Wilders openlijk ten 
strijde tegen de benoeming van de staats-
secretarissen Albayrak (justitie) en Abou-
taleb (sociale zaken), met de stelling dat zij 
vanwege hun twee paspoorten onmogelijk 
loyaal aan Nederland konden zijn.

hirsch	ballin ‘Aan deze valse voorstel-
ling van zaken moest ik vanochtend weer 
denken bij het nieuws over de bevrijding van 

Ingrid Betancourt. Zou iemand het nu nog 
in zijn hoofd halen te betwijfelen dat Ingrid 
Betancourt met haar dubbele staatsburger-
schap een loyale Colombiaanse is? Zij had 
bijna haar leven gegeven voor de democratie 
van haar land. En hoe bedenk je het om iets 
soortgelijks te beweren van de één miljoen 
Nederlanders die behalve het Nederlandse 
ook een ander staatsburgerschap hebben? 
Onder hen bevinden zich velen die behoren 
tot de middenklasse, mensen die een voor-
beeld kunnen zijn voor de gemeenschap tot 
wie ze behoren.’ 

‘Onze eigen staatssecretaris van Justi-
tie, Nebahat Albayrak, is één van hen. Dit 
zijn mensen voor wie ik alleen maar het 
grootste respect kan hebben. Nebahat is een 
uitstekende juriste en collega. Ze brengt de 
culturele rijkdom mee die haar eigen is, en 
voelt zich, in die stad opgegroeid, op en top 
een Rotterdamse. En hoe bedenkt iemand 
het om over de driekwart miljoen moslims 
in Nederland te beweren dat hun religie 
het kernprobleem van de Nederlandse sa-
menleving is? We weten dat niet meer dan 
een miniem percentage onder de moslims 
in ons land het gewelddadige islamisme is 
toegedaan. We hebben het in feite over enige 

‘Tegen de valse tegenstellingen’

In gesprek met minister van Justitie 
Ernst Hirsch Ballin 

Hoofdredacteur en redactiesecretaris CDV.

door Marcel ten Hooven & Jan Prij
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honderden mensen, van wie dan nog maar 
een klein deel zelf bereid is tot terroristische 
daden. Op dat kleine groepje moeten we 
goed letten. Maar niets rechtvaardigt het 
om vanwege dat kleine groepje het geloof 
van alle andere islamitische landgenoten te 
beschimpen.’

‘Wie er ook mee komt, een voorstelling 
van zaken alsof het ene deel van de samen-
leving in orde is en het andere deel oorzaak 
van allerlei kwaad, doet mensen geen recht. 
Aan het nodeloos versterken van ongenoe-
gen in de samenleving moeten wij nooit 
meedoen, geen millimeter. Ook niet als de 
opiniepeilingen lijken te suggereren dat we 
een paar kiezers van Trots op Nederland of 
Wilders kunnen afvangen door hun woor-
den een beetje tot de onze te maken.’

De minister van Justitie formuleert zo 
scherp omdat, zegt hij, een politiek van valse 
tegenstellingen afbreuk doet aan de kracht 
die Nederland van oorsprong heeft in de 
omgang met verschillen. In die Nederlandse 

traditie zijn verschillen tussen mensen geen 
reden om de ander negatief te bejegenen, of 
zelfs uit te sluiten, maar juist een bron van 
dynamiek. Sinds zijn rentree als minister, in 
2006, timmert Hirsch Ballin met deze bood-
schap aan de weg. Ook zijn nieuwjaarstoe-
spraak tot de beleidsambtenaren van Justitie 
wijdde hij aan dat thema. Hij maande zijn 
mensen goed te luisteren naar het appel dat 
doorklonk in de kerstboodschap van konin-
gin Beatrix: ‘Spanningen en conflicten zul-
len niet worden ontkend. Maar in plaats van 
ze aan te wakkeren, moeten we zoeken naar 
wegen ze te beheersen en op te lossen.’ 

Hirsch Ballin beluistert in die uitspraak 
de boodschap dat het vermogen om tegen-
stellingen vreedzaam te overbruggen, een 
essentiële voorwaarde voor gerechtigheid 
is. Hij meent dat wie anderen degradeert tot 
tweederangsburgers, uiteindelijk de demo-
cratie en de rechtsstaat in gevaar brengt. Dat 
is voor Christen Democratische Verkenningen 
één van de redenen met Hirsch Ballin te 
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‘Tegen de valse tegenstellingen’
In gesprek met Ernst Hirsch Ballin
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spreken. Op het beleidsterrein van de minis-
ter van Justitie komen veel factoren samen 
die de sociale cohesie in Nederland versto-
ren en daarmee het vertrouwen van de mid-
denklasse in de Nederlandse samenleving.

Dit is wat volgens Hirsch Ballin op het 
spel staat: ‘Het vermogen om de spanningen 
die de ontmoeting met de ander oplevert, 
om te zetten in een bron van dynamiek. 
Volgens mij is dat de kern van de Neder-
landse identiteit. Dankzij die verworvenheid 
konden wij de wereldzeeën opgaan en onze 
bijdrage leveren aan de Europese en interna-
tionale samenwerking. Het werken in span-
ningsvelden behoort tot de beste Nederland-
se bestuurlijke verworvenheden. Terecht 
valt daarbij vaak het woord pacificatie, om 
een eigen traditie in het verzoenen van te-
genstellingen aan te duiden. Een zekere rust 
hoort daar bij. Dat is nochtans geen passieve 
rust, maar de rust die uitgaat van de zeker-
heid dat een aantal instituties in de demo-
cratie en de rechtsstaat stevig is verankerd. 
Die rust maakt het mogelijk ontspannen 
om te gaan met verschillen. De Nederlandse 
identiteit is voor mij het tegendeel van angst 
voor de ander. Het is geen identiteit die zich 
afkeert van het vreemde, zichzelf negatief 
definieert ten opzichte van anderen of hen 
zelfs uitsluit.’

Deze rust is verstoord, erkent Hirsch 
Ballin. De zorgen van de middenklasse over 
de samenleving wijzen volgens de minister 
op verminderd vertrouwen in de instituties 
van democratie en recht. Dit beeld wordt 
bevestigd in de onderzoeken van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau (SCP), waarin de 
meerderheid van de burgers telkens weer 
zegt tevreden te zijn over het eigen bestaan 
en tegelijkertijd bezorgd over de toekomst 
van Nederland. Tekenend voor die gemeng-
de gemoedstoestand is dat sinds het SCP 
deze bevinding publiceerde, directeur Paul 
Schnabel haatmails ontvangt. 

hirsch	ballin ‘Dreigt de middenklasse 
het vertrouwen in de politiek bestuurlijke 
elite te verliezen, of heeft zij dat voor een 
deel al verloren? Wie zoekt naar een verkla-
ring stelt zich dat soort vragen. Zonder ook 
maar iets af te doen aan reële maatschappe-
lijke problemen, is het toch paradoxaal dat 
in het welvarende Nederland, waar mensen 
in hun persoonlijk welbevinden over het 
geheel genomen tot de gelukkigsten in Eu-
ropa behoren, zoveel ongenoegen zich richt 
tegen de instituties die met datzelfde land 
zijn verbonden.’ 

‘Tamelijk onthutsend is ook het lage 
vertrouwenscijfer voor de politiek. Dat is 
niet nieuw, moet ik erbij zeggen, want in de 
jaren negentig waren de waarderings- en 
vertrouwenscijfers voor de politiek niet veel 
hoger. Wél nieuw is de intensiteit waarin 
sinds het laatste jaar van Paars nieuwe po-
litieke bewegingen zich manifesteren die 
op de een of andere manier het ongenoegen 
mobiliseren.’

Mobiliseren of verwoorden?

hirsch	ballin ‘Beide, denk ik. Het één 
versterkt het ander. Houd me ten goede, ik 
wil absoluut niet de indruk wekken dat alles 
goed gaat en er geen reden voor onvrede is. 
Hier, op Justitie, staat ons nog veel te doen 
in een verdere verbetering van de veiligheid, 
de bestrijding van de financiële criminali-
teit, de terugdringing van de recidive en zo 
meer. Er is geen reden voor zelfgenoegzaam-
heid. Daarvoor heeft de politiek in 2002 wel 
haar leergeld betaald. We hebben lange tijd 
onze geschiedenis in de omgang met de 
ander gecultiveerd, alsof het alleen helden-
dom en tolerantie was. Eén van u werkte mee 
aan een boek dat in zijn titel goed weergaf 
wat er destijds mis was: De lege tolerantie. 
Dat was ook mijn idee over het oppervlak-
kige, relativerende gemak waarmee naar de 
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komst van mensen uit andere landen werd 
gekeken, zonder werkelijke interesse in wat 
zij hadden in te brengen, cultureel, religi-
eus, maatschappelijk. Vooral tijdens Paars 
heerste een hoge graad van zelfgenoegzaam-
heid, zelfs in de politieke stijl. Daarin werd 
op serieuze problemen gereageerd met een 
opgewektheid die geen verbinding meer had 
met de realiteit. Ik denk dat alle partijen in 
het midden zich nu wél bewust zijn van dat 
gevaar van zelfgenoegzaamheid.’

‘Ik weet niet of het ongenoegen van men-
sen over het Nederland van nu specifiek 
iets van de middenklasse is. Dit blijkt niet 
zonder meer uit de onderzoeken. Nederland 
heeft, naar sociale en economische maatsta-
ven gemeten, een grote middenklasse. In het 
algemeen is dat een teken van kracht van de 
samenleving. Landen met een brede mid-
denklasse staan er in het geheel genomen 
goed voor, niet alleen economisch maar ook 
moreel. Vanwaar dan dat ongenoegen? Dat 
heeft volgens mij te maken met een gebrek 
aan identificatie van een flink deel van de sa-
menleving met een op de toekomst gericht, 
gezamenlijk project dat de moeite waard is 
om na te streven. Een project dat we met z’n 
allen kunnen associëren met Nederland in 
Europa, Nederland in de wereld, Nederland 
in de 21ste eeuw, of hoe je het ook wilt benoe-
men. Objectief is Nederland er de afgelopen 
jaren in veel opzichten beter op geworden. 
In cijfers uitgedrukt is het land veiliger en 
welvarender. Als mensen dan in grote meer-
derheid een andere indruk hebben, dan 
ontbreekt het hun kennelijk aan de moge-
lijkheid zich met die vooruitgang te identifi-
ceren als iets dat van hen gezamenlijk is. Die 
vooruitgang heeft geen verbindend effect. 
De mensen missen een inspirerend doel.’

 
Wat betekent dit voor het politiek leider-
schap? In objectieve zin kun je constate-
ren dat er op veel terreinen vooruitgang 

wordt geboekt, maar de wrok en het 
wantrouwen richten zich tegen dezelfde 
instituties die deze prestaties leveren. Wat 
is hier aan de hand? Waarom is er zo’n 
gebrek aan vertrouwen van de burgers 
jegens de overheid? Hoe dit subjectieve 
gevoel pareren terwijl de objectieve gege-
vens reden voor optimisme geven? Ga er 
maar aan staan als politiek leider.

hirsch	ballin ‘Van het leiderschap, 
niet alleen het politieke maar dat van alle 
opbouwende krachten in de samenle-
ving, vergt deze situatie kortweg dat het 
de identificatie mogelijk maakt met het 
mooie project dat Nederland heet. Dit moet 
gevolgen hebben voor de verhouding tus-
sen het bestuur en de burgers. Het is van 
groot belang dat de politiek-bestuurlijke 
elite geen tegenstelling met de rest van de 
samenleving laat ontstaan. Er is ook geen 
grond voor die tegenstelling. Degenen die 
hier als bestuurders opereren, of het nu in 
de politiek is of in raden van bestuur van 
ziekenhuizen, scholen of ondernemingen, 
komen niet uit een andere maatschappe-
lijke groep dan degenen voor wie ze werken. 
Voor het overgrote deel zijn het mensen 
uit de middenklasse die op vergelijkbare 
wijze deelgenoten zijn aan het lot van de 
Nederlandse samenleving. Het vervullen 
van een leidende rol in de mondige samen-
leving vergt dus interactie met de burgers. 
In christendemocratische kring zijn wij 
gecharmeerd van het gedachtegoed van 
de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni. 
Al heel vroeg en scherp verwoordde hij de 
noodzaak van wat hij consensus building 
noemt. Dat is geen eenrichtingsverkeer, 
maar een tweezijdig, wederkerig proces 
waarin het bestuur de burger en zijn dage-
lijkse zorgen serieus neemt. In zo’n proces 
is er geen onderscheid tussen bestuurlijk, 
politiek of moreel leiderschap. Alledrie 
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komen ze samen in het leiderschap dat hier 
wordt gevergd.’

Politiek leiderschap veronderstelt dus 
een soort morele kern in dat leiderschap, 
naast bestuurlijke kwaliteiten. Is dat de 
voorwaarde om in een democratie een 
wederkerige relatie tussen bestuurders en 
burgers te creëren?

hirsch	ballin ‘Leiderschap betekent 
niet dat een politicus bedenkt hoe het moet 
en dat probeert op te leggen aan de samen-
leving. Leiderschap is evenmin dat hij ang-
stig de publieke opiniecijfers volgt en dan 
op meer of minder botte manier verwoordt 
welke voorkeuren hij daarin leest. U spreekt 
van een morele kern in het leiderschap. Dat 
veronderstelt volgens mij een respectvol ver-
mogen om te begrijpen wat er gaande is en 
wat er moet worden gedaan. Respect is niet, 
zoals sommigen nu wellicht denken, een 
product van beleid. Het is niet zo dat wij nu 
eens even respect kunnen gaan organiseren. 
Het begint ermee dat een politicus het prak-
tiseert in het leiderschap, door burgers niet 
als vijanden van de overheid te beschouwen. 
Dan maakt hij een valse start. Hij moet hun 
een steun in de rug geven of hen aanmoedi-
gen zelf hun krachten aan te wenden.’

‘Dit is een democratische en open samen-
leving, waarin de overheid in het belang 
van de burgers dient te handelen. Vanuit 
dat perspectief moeten we versterken wat 
goed is en afschaffen wat niet goed is. Het 
wederzijdse respect in de relatie overheid-
burger verdraagt zich ook niet met een over-
heidspraktijk waarin brieven van burgers 
geërgerd terzijde worden weggelegd, of 
waarin de bureaucratie met een gedachte-
loze regeltoepassing serieuze problemen 
wegdefinieert. Maar dat wederzijdse respect 
vergt tegelijkertijd van de burgers dat zij 
de overheid niet als de eigenlijke bron van 

hufterigheid gaan voorstellen. Daarom was 
ik niet zo blij met het woord oneerlijk in het 
rapport van de Nationale Ombudsman over 
fouten van de overheid. En daarom is het ook 
terecht dat mijn collega Guusje ter Horst een 
direct optreden verlangt als politiemensen 
en brandweerlieden worden uitgescholden 
en gehinderd in hun werk.’

In het justitie- en vreemdelingenbeleid pro-
beren Hirsch Ballin en zijn collega Albayrak 
deze benadering toe te passen. Rode draad 
in hun beleid is de zorgen van burgers seri-
eus te nemen, hoe subjectief van aard ook, 
zonder in te boeten op objectieve rechts-
statelijke eisen waaraan dat beleid moet 
voldoen. Het streven is dat Justitie op haar 
wijze bijdraagt aan meer maatschappelijke 
cohesie, zei Hirsch Ballin in zijn nieuw-
jaarstoespraak tot de beleidsambtenaren, 
door het vertrouwen in de rechtsstaat te 
versterken. In dit licht moet ook de maatre-
gel worden bezien om de mogelijkheden te 
verruimen voor heropening van afgesloten 
strafzaken. Naar aanleiding van geruchtma-
kende justitiële fouten in de Schiedammer 
parkmoord en de Puttense moordzaak wil 
Hirsch Ballin de drempel verlagen voor de 
herziening van strafzaken waarin iemand 
zich ten onrechte veroordeeld acht. Tege-
lijkertijd krijgt het Openbaar Ministerie de 
mogelijkheid vrijgesproken verdachten van 
misdaden waarop levenslang staat, opnieuw 
te vervolgen bij zeer belastend nieuw bewijs 
of bij een ernstige procedurele nalatigheid 
(geldt voor alle delicten). In dat geval mag 
volgens Hirsch Ballin worden gebroken met 
het principe dat iemand maar één keer voor 
dezelfde zaak kan worden berecht. Eén van 
de motieven van de minister is dat zo het 
vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat 
kan worden vergroot. 

hirsch	ballin ‘Justitie houdt zich per 
definitie bezig met de spanningsvelden in 
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de samenleving waarop belangen kunnen 
botsen. In de jeugdbescherming moeten 
we afwegen of ouders die hun kinderen niet 
meer in de hand hebben, uit de ouderlijke 
macht moeten worden ontzet. Het belang 
van de bestrijding van gokverslaving staat 
op gespannen voet met een vrije markt van 
kansspelen. Bij mensen die mogelijk tot 
criminaliteit vervallen door een psychische 
stoornis of een gedragsstoornis, is het de 
vraag in hoeverre hun behandeling ten koste 
van hun kans op reïntegratie mag gaan. De 
reïntegratie van ex-delinquenten stelt ons 
voor het dilemma hoeveel risico’s we met 
de veiligheid van de samenleving mogen 
nemen.’

‘Justitie is altijd bezig met dit soort te-
genstellingen en spanningsvelden. Ook het 
contrast tussen de objectieve cijfers over de 
criminaliteit in Nederland en de subjectieve 
gevoelens van de burgers is zo’n tegenstel-
ling, waarin Justitie oog moet hebben voor 
zowel de zorgen van burgers als de eisen 
van rechtsstatelijkheid. De statistische 
gegevens mogen uitwijzen dat Nederland 
over het geheel genomen veiliger is gewor-
den, dat neemt niet weg dat mensen zich 
onveilig kunnen voelen door de overlast 
van jongeren die rondhangen, een beetje 
bedreigende indruk maken of soms regel-
recht bedreigend worden. Homo’s worden 
nog steeds om niets beledigd, geslagen of 
mishandeld. We kampen met straatroof, 
bekladding en beledigende opmerkingen. 
Dit zijn ervaringen die er diep insnijden 
als mensen ze zelf opdoen of vernemen van 
anderen, ook al weten we uit de crimina-
liteitscijfers dat het een vrij kleine groep 
jongens betreft, zo tussen de 1� en 2� jaar 
oud, die ik eerder heb aangeduid als een cri-
mineel hyperactieve groep. Jongens die niet 
één keer maar bij herhaling de fout ingaan, 
de draaideurcriminelen. En het is helaas 
ook een realiteit dat onder deze jongens de 

Antilliaanse en Marokkaanse Nederlanders 
oververtegenwoordigd zijn.’

Het beleid van Hirsch Ballin en Albayrak 
is erop gericht de diensten die op de één 
of andere manier voor de criminaliteitsbe-
strijding van belang zijn, met elkaar te ver-
binden. Soms ook letterlijk. In het hele land 
worden Veiligheidshuizen ingericht, waar 
medewerkers van justitie, politie, reclasse-
ring, onderwijs en jeugd- en verslavingszorg 
onder één dak zijn onderbracht om per ge-
val te bezien wat de passende straf, zorg of 
behandeling is. ‘Dat is onze agenda voor de 
komende jaren. De mensen die het betreft 
moeten niet direct terugvallen in de crimi-
naliteit, zodra de vrijheidsbeperkende hand 
van justitie niet meer op hun schouder rust. 
Ik denk dat we zo een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren aan de maatschappelijke 
cohesie.’

In hoeverre spreekt hier de christendemo-
craat Hirsch Ballin? Religie kan zowel 
een bron van verzoening en vertrouwen 
zijn, als een bron van spanning en wan-
trouwen. In een vraaggesprek met Vrij 
Nederland haalde u met instemming een 
uitspraak van de Frans-Joodse filosoof 
Emmanuel Levinas aan: ‘De band met 
God is ook de band met de medemens.’ 
Met andere woorden, je bent gehouden de 
ander te begrijpen. Maar wat nu als die 
ander op grond van zijn geloofsovertui-
ging jou helemaal niet wíl begrijpen?

hirsch	ballin ‘Ja, zo eenvoudig is het 
ook niet. Een rimpelloze godsdienstige 
overtuiging is een problematische. Wat ik 
tot de beste tradities van het christendom 
reken, is de idee dat we de tegenstellingen 
niet zozeer moeten zoeken tussen wij en zij, 
tussen gelovigen en ongelovigen, maar veel-
eer binnen onszelf. Dit noemen we het ge-
weten. Dat bepaalt de eerlijke omgang met 
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anderen en met jezelf. In Sic et non schrijft 
de middeleeuwse theoloog Pierre Abélard 
over de noodzaak alle uitspraken in discus-
sie te brengen. Je moet proberen door twijfel 
tot vraagstelling en door vraagstelling tot 
begrip van de waarheid te komen. Die notie 
vind je ook terug bij Augustinus, toch een 
man met een rotsvast geloof, en bij Thomas 
van Aquino, één van de groten in het katho-
lieke denken over geloof en ethiek. Thomas 
noemde Aristoteles, toch een heiden, de 
filosoof, waarmee hij liet zien niet alleen 

geloofsgenoten als intellectuele autoriteiten 
te aanvaarden. Het zoeken naar waarheid, 
het ethische discours, dat is een kwestie 
van argumenten op je laten inwerken en het 
betrekkelijke van gelijk en ongelijk erken-
nen. Pas dan moet je tot praktische conclu-
sies komen. In de rechtsstaat stel je eerst de 
feiten eerlijk vast, om dan pas tot handelen 
over te gaan. Dit is voor mij de praktische 
vertaling van wat Levinas zo mooi verwoordt 
als de ontmoeting met de ander, de blik van 
de ander, die een ontmoeting met jezelf is.’
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‘The confrontation we are about to witness will be cruel and implacable, 
of course, but it will take place largely under the surface of things, insidi-
ously, and with more than a hint of hypocrisy. Such is the nature of family 
feuds and internecine quarrels, where the adversaries share a common ori-
gin. Each of these models belongs to the liberal, capitalist family by right, 
yet each carries an inner logic which contradicts the other’.1 

1.	Inleiding

In 1991 publiceerde Michel Albert zijn Les deux capitalismes.2 Uitgangs-
punt voor het boek was de gedachte dat de Val van de Muur in 1989 het 
bewijs leverde dat er geen alternatief was voor de democratie. En dat nu 
niet langer de urgente vraag was of men voor of tegen de democratie moest 
zijn, maar welke vorm van democratie de voorkeur verdient. 

Alberts verrassende stellingname was dat we veel te gemakkelijk spre-
ken over ‘de (Westerse) democratie’, dat we daarmee uit het oog verliezen 
dat je democratieën in alle soorten en maten hebt en dat het daarom nogal 
kan schelen over welke vorm van democratie je het in feite hebt. Meer in 

Rijnlands model goed voor de 
middenklasse

Het permanente streven naar politieke verzoening, naar een 
synthese van de antithesen in het principiële conflict, behoort 
tot het hart van de Rijnlandse democratie. Zij is van nature 
georiënteerd op het midden en op de middenklassen. Dit 
geeft meer garanties voor politieke stabiliteit dan de strijd 
om ‘de macht van de sterkste’ binnen de Angelsaksische 
democratieën.

door Frank Ankersmit

Hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
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het bijzonder: er is, zijns inziens, een wereld van verschil tussen enerzijds 
de Angelsaksische democratieën (Verenigde Staten, Groot-Brittannië) 
en de zogenoemde Rijndemocratieën (Japan en de democratieën van het 
Europese Continent). En waarbij Albert onomwonden zijn voorkeur uit-
spreekt voor ons soort van democratie: ‘With the collapse of communism, 
it is as if a veil has been suddenly lifted from our eyes. Capitalism, we can 
now see, has two faces, two personalities. The neo-American model is based 
on individual success and short-term financial gain; the Rhine-model, of Ger-
man pedigree but with strong Japanese connections, emphasizes collective 
success, consensus and long term concerns. In the last decade or so, it is this 
Rhine-model — unheralded, unsung, and lacking even nominal identity pa-
pers — that has shown itself to be the more efficient of the two, as well as the 
more equitable’.3

• • •

Wanneer Albert hier over het kapitalisme spreekt, dan heeft hij ook de 
democratie op het oog. De begrippen democratie en kapitalisme zijn in 

Alberts boek veelal inwisselbaar. Ui-
teraard weet hij dat de democratie 
een politiek systeem is en het kapi-
talisme met de economie van doen 
heeft. Maar in zijn boek opereert hij 
vanuit de (Tocquevilliaanse) over-
tuiging dat beide een bepaald ethos 
of een bepaalde mentaliteit gemeen 
hebben. En het is juist dit ethos of 
deze mentaliteit waar het hem om 
gaat; en die tevens de inzet zal zijn 
van het betoog hierna.

Alberts boek beleefde na publi-
catie een kortstondig succes. Zijn onderscheid tussen de Angelsaksische 
democratie en de continentale of Rijnlandse democratie is nooit helemaal 
van de agenda van de politieke reflectie afgevoerd. Toch raakte het boek 
toch snel in de marge van de belangstelling. Reden is dat de harde feiten 
Alberts lofzang op het Rijnlandse model al snel leken te weerleggen; en dat 
verleidde velen tot de evidente non sequitur dat daarmee ook het onder-
scheid dat hij maakte aan belang zou hebben ingeboet. 

Wat de empirische kritiek op Albert betreft, hij had Japan ook tot de 
Rijnlandse democratieën gerekend. Maar zelfs toen hij nog aan zijn boek 
schreef, was de Japanse economie al in een dip geraakt, waar zij nog steeds 
niet helemaal van bekomen is. Dus zo goed deden die Rijnlandse democra-
tieën het blijkbaar helemaal niet. Belangrijker nog, na 1995 begon de onder 
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Reagan en Thatcher al gestarte neoliberale revolutie pas echt aan haar we-
reldwijde zegetocht. De Amerikaanse economie ging van hoogtepunt naar 
hoogtepunt, terwijl de Rijnlandse economieën daar maar sloom en moei-
zaam achteraan sukkelden en hun zwakke performance nog verder werd 
ontsierd door het maar niet eindigende, onmachtige gemodder en gekib-
bel binnen de Europese Unie. Het Rijnlandse model, dat is de EU. En dat is 
bepaald niet iets om over naar huis te schrijven. Aldus redeneerden velen. 
Het was duidelijk: Albert zat er grandioos naast en de Rijnlandse democra-
tieën konden maar beter zo snel mogelijk hun failliete model inruilen voor 
het Angelsaksische neoliberalisme.

Maar nu, anno 2008, is dat lang niet zo duidelijk meer: in de kredietcri-
sis ontmoette het Angelsaksische neoliberalisme zijn Nemesis, en de wer-
kelijk pijlsnelle onttakeling van de VS als supermacht bevestigt dat hier 
een onomkeerbaar proces plaatsvond. Hier is een systeem kennelijk op 
zijn grenzen gestoten. Het is waar, de onvoorstelbare incompetentie van de 
regering-Bush heeft het allemaal veel erger gemaakt dan nodig was; maar 
dat neemt niet weg dat die onttakeling van de VS de evidente sporen draagt 
van dat neoliberalisme. Wat Albert in bovenstaand citaat zelf al hekelde 
als het kortetermijndenken van het neoliberalisme, en de cultuur van het 
in zo kort mogelijke tijd overal zoveel mogelijk geld uit te slaan, verklaart 
een goed deel van de déconfiture van het nu bestaande financiële systeem.� 
Meer nog, een flinke scheut Rijnlands model en wat meer continentaal-
Europese degelijkheid lijken een goede remedie voor de huidige kwalen 
van de VS. En ja, ook voor Europa zelf, voor zover het door het Angelsaksi-
sche neoliberale virus werd aangestoken. Er is daarom voldoende reden 
om Alberts these nog eens goed tegen het licht te houden. Zoals hierna zal 
blijken, heeft juist dat alles van doen met de plaats van de middenklasse, 
zowel politiek als sociologisch. Wie het beste voor heeft met de midden-
klassen, zal ook Alberts lof voor het Rijnlandse model moeten delen; dat is 
de stelling die ik zal verdedigen. 

2.	De	historische	wortels	van	het	verschil	tussen	de	beide	

varianten	van	democratie

Het is daartoe nuttig om iets dieper te graven dan Albert zelf deed, en om 
je af te vragen waar dat verschil tussen de Angelsaksische en de Rijnlandse 
democratieën nu eigenlijk vandaan komt. Dit is vanzelfsprekend een 
veelomvattende vraag en veel meer dan een heel ruwe schets is hier niet 
mogelijk. Maar laat ik er in dit verband aan herinneren dat de beide Angel-
saksische democratieën — de Britse en de Amerikaanse — ouder zijn dan de 
continentaal-Europese; en, vooral, dat zij het antwoord waren op een heel 

Frank	Ankersmit
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andere politieke uitdaging dan die op het vasteland van Europa. De Britse 
democratie gaat terug tot de Glorious Revolution van 1688 (toen het land 
definitief koos voor het parlementarisme) en de Amerikaanse naar de jaren 
1776-1789 (de jaren waarin de Amerikaanse Constitutie werd geschreven). 
De politieke uitdaging was in beide gevallen het vorstelijk absolutisme (of 
wat als zodanig werd gepercipieerd). Het antwoord op die uitdaging was 
in beide gevallen government by consent, om het met de woorden van Locke 
uit te drukken. Uiteraard een cruciale fase in de wordingsgeschiedenis van 
de Westerse democratie; niemand zal het een moment willen betwijfelen.

Maar op het Europese continent liggen de zaken ingewikkelder. Inder-
daad kun je de Franse Revolutie van 1789 heel goed zien als gelijksoortig 
aan wat zich eerder voordeed in Groot-Brittannië en de VS. Helemaal waar. 
Maar na de Franse Revolutie kreeg je de autocratie van Napoleon. Die was 
in wezen een (tijdelijke) terugkeer naar het vorstelijk absolutisme, zij het 
vermengd met een aantal veel modernere politieke concepties. Soms leek 
er zelfs sprake te zijn van een ongemakkelijke mix van absolutisme en 
volkssoevereiniteit, zoals Napoleon iii (‘Napoléon le Petit’, zoals Marx zei) 
die een halve eeuw later na zou streven. 

Hoe dan ook, het gevolg was dat na de val van Napoleon in 1815 met de 
Restauratie, en de Bourbons weer op de Franse troon, een nieuwe situatie 
ontstond die geen equivalent heeft in de Britse en de Amerikaanse poli-
tieke geschiedenis. Er is in de geschiedenis van die landen geen jaartal 
aan te wijzen dat ook maar in de verste verte herinnert aan wat we met 1815 
moeten associëren. Frankrijk — eigenlijk heel continentaal Europa — was 
in 1815 uitgeput en doodmoe van al die zo ongekende en schokkende ge-
beurtenissen die zich tussen 1789 en 1815 hadden afgespeeld. Zoiets had 
zich in de Westerse geschiedenis nooit eerder voorgedaan; en al helemaal 
niet op deze schaal. Niemand voelde daarom ook maar een moment de 
behoefte opnieuw te beginnen aan die cyclus van 1789 tot 1815. De situatie 
in 1815 was daarom een heel andere dan in 1789 (of in 1688 en 1776). Hier niet 
het elan en het toekomstvertrouwen van een herwonnen vrijheid, maar 
eerder een mismoedig ‘wat nu?’ Want in 1815 moest weer een nieuw begin 
worden gemaakt. Napoleons autocratie was ten val gebracht en dat pad 
was dus zeker onbegaanbaar; een terugkeer naar het Ancien Regime was 
ook onmogelijk (zoals iedereen wel inzag, met uitzondering van een aantal 
wrokkige aristocraten over wie Chateaubriand zo snedig opmerkte dat zij 
van het recente verleden ‘niets vergeten en niets geleerd hadden’). En aan 
een herhaling van de Franse Revolutie met haar guillotine en haar einde-
loze oorlogen, had al helemaal niemand behoefte, behalve dan een paar 
onverbeterlijke radicalen in de lunatic fringe van de samenleving. Maar wat 
dan in hemelsnaam wel? Dat was de uitdaging waar Frankrijk — en heel 
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continentaal Europa waar Napoleon zijn sporen had nagelaten — toen voor 
stond en waaruit onze continentale democratieën zijn geboren. Een uitda-
ging die uiteraard een totaal andere was dan die van 1688 of van 1776. En die 
ook zou leiden tot een wezenlijk ander soort van democratie dan in Groot-
Brittannië en de VS. 

3.	Een	nieuwe	politieke	logica

Beslissend is hier de plaats die beide vormen van democratie inruimen 
voor verdeeldheid onder de bevolking. Binnen de logica van de Angelsak-
sische democratieën is daar eigenlijk geen ruimte voor. Immers, deze de-

mocratieën zijn geboren uit het vrij 
algemeen gedeelde verzet tegen wat 
men ervoer als de autocratie van 
een absolute monarch. Het politiek 
relevante deel van de natie stond in 
beide gevallen min of meer en bloc 
tegenover een gehate monarch. Dat 
niet allen daarin konden meegaan, 
werd zoveel mogelijk onder de tafel 
geveegd. Want dat gegeven kon het 

verzet tegen de absolute monarch alleen maar verzwakken. Vandaar dat 
de Angelsaksische democratieën een sterke hang hebben naar een twee-
partijensysteem, en waar de partij die de meerderheid heeft in zekere zin 
de erfgenaam is van zowel het verzet tegen de absolute monarch als van 
de politieke macht die de monarch werd afgepakt. De minderheidspartij 
is daarentegen een politieke irrelevantie, net als degenen die in 1688 en 
1776 de tekenen des tijds niet verstonden en Jacobus ii en George iii bleven 
steunen. Vandaar dat men in de Angelsaksische democratieën de (poli-
tieke) meerderheid altijd zo buitenproportioneel bevoordeelt boven de 
minderheid. Vandaar ook de voorkeur voor een districtensysteem en voor 
het principe first past the pole of het the winner takes all. Vandaar ten slotte 
dat er in de Angelsaksische politiek tot op de huidige dag sprake is van een 
bepaalde hardhandigheid tegenover de minderheid — die wij als ‘Rijnlan-
ders’ onvoldoende herkennen — en die haar zijn oorsprong heeft in wat de 
politieke situatie in die landen ooit was, drie eeuwen geleden. 

Dit was in 1815 allemaal heel anders. Het continentale Europa in die 
tijd was politiek tot op het bot gepolariseerd: elke bevolkingsklasse had 
haar eigen herinneringen bewaard aan die zo tumultueuze jaren tussen 
1789 tot 1815 en daaraan haar eigen politieke overtuigingen, en vooral haar 
eigen angsten en verwachtingen overgehouden. De kloof was diep, breed 
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en onoverbrugbaar. De politieke uitdaging van 1815 was daarom vooral te 
voorkomen dat het vuur opnieuw in de pan zou slaan en die noodlottige 
cyclus van revolutie, burgeroorlog en oorlog zich zou kunnen herhalen. 
De revoluties van 1830, 18�8 en 1870 bewijzen dat die angst niet ongegrond 
was. Niet het verzet tegen de monarch, maar de verdeeldheid van de natie 
was daarom de grote politieke uitdaging van 1815; dat zou de hele eeuw 
zo blijven en die polarisatie zou met de titanenstrijd tussen kapitaal en 
arbeid aan het einde van de eeuw nieuwe extremen bereiken. Dáár ligt de 
bron van de verschillen tussen de Angelsaksische en de Rijnlandse demo-
cratieën die de laatste dwong tot de aanvaarding van een geheel nieuwe 
politieke logica. 

De oplossing waarvoor men koos was de zogenoemde juste milieu-poli-
tiek, steeds zoeken naar het juiste midden en het juiste evenwicht tus-
sen de elkaar bestrijdende grote krachten en politieke principes. Alleen 
door handig te manoeuvreren, en steeds te geven wat de geest van de tijd 
verlangde, zou men politieke rampen kunnen voorkomen, aldus was de 
overtuiging. De fraaiste verwoording van die politiek werd gegeven door 
de (doctrinair liberale5) Franse politicus François Guizot (1787-187�), die 
er min of meer de uitvinder van was: ‘Il n’y a dans la Révolution qu’erreur et 
crime, disaient les uns; l’Ancien Régime avait raison contre elle; - la Révolution 
n’a péché que par excès, disaient les autres; ses principes étaient bons; mais elle 
les a poussés trop loin; elle a abusé de son droit. Les doctrinaires repoussèrent 
les unes et les autres de ces assertions; ils se défendirent à la fois et du retour 
aux maximes de l’Ancien Régime, et de l’adhésion, même spéculative, aux 
principes révolutionnaires. (…) Appelés tour à tour à combattre et à défendre la 
Révolution, ils se placèrent, dès l’abord et hardiment, dans l’ordre intellectuel, 
opposant des principes à des principes, faisant appel non seulement à l’expé-
rience, mais aussi à la raison. Ce fut ce mélange d’élévation philosophique et de 
modération politique, à ce respect rationnel des droits et des faits divers, à des 
doctrines à la fois nouvelles et conservatrices, antirévolutionnaires sans être 
rétrogrades que les doctrinaires durent leur importance comme leur nom’.6 

(‘Er is in de Revolutie niets dan misvatting en misdaad en het gelijk lag 
geheel bij het Ancien Régime, aldus redeneerden sommigen; anderen zei-
den, de Revolutie zondigde door te ver te gaan, haar principes waren goed, 
maar zij heeft die te ver doorgedreven, zij heeft misbruik gemaakt van haar 
goede recht. De doctrinaire liberalen verwierpen zowel de ene als de andere 
redenatie, en zij verzetten zich zowel tegen de terugkeer naar het systeem 
van het Ancien Régime als tegen een zelfs maar hypothetische aanvaarding 
van de revolutionaire principes’ (…) Door op deze manier zowel de Revolutie 
te bestrijden als te aanvaarden, plaatsten de doctrinaire liberalen zich vanaf 
het begin en zonder aarzeling in het intellectuele debat, en waarbij zij steeds 
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principes tegenover principes stelden en daarbij niet alleen een beroep de-
den op de politieke ervaring, maar ook op de Rede. Het was deze vermenging 
van filosofische overpeinzing en politieke gematigdheid, dit door de Rede 
afgedwongen respect voor het recht en het politieke feit, deze vermenging 
van nieuwe met behoudende doctrines (die antirevolutionair waren, maar 
zonder reactionair te zijn) — waaraan de doctrinaire liberalen zowel hun 
belang als hun naam ontleenden’ [vertaling F.A.]). 

Men kan die juste milieu-politiek omschrijven als de politiek van een prin-
cipiële principeloosheid, in de zin dat men steeds bereid moest zijn om met 
tegenstanders over zijn politieke principes te onderhandelen. Onwil om dat 
te doen, ideologische en politieke starheid konden al gauw alle demonen uit 
het verleden weer tot leven wekken, zoals Karel x in 1830 ervoer, Louis Phi-
lippe (en Guizot!) in 18�8 en Napoleon III in 1870. Vandaar dat continentaal 
Europa het Angelsaksische tweepartijensysteem wel moest verwerpen als 
de permanente katalysator van sociale onrust, zoniet van revolutie, en de 
voorkeur moest geven aan een meerpartijensysteem met coalitieregeringen. 
Dit hebben we nog steeds in continentaal Europa en daarin klinken dus nog 
steeds de schokken na van 1789. 

 

4.	De	democratie	en	de	middenklassen

Het zal nu duidelijk zijn dat de middenklassen in de Rijnlandse democra-
tieën een veel betere biotoop hebben en dat die betere garanties bieden 
voor het voorspoedig voortbestaan van de middenklassen dan de Angel-
saksische democratie. Guizots notie van het juste milieu is hier illustratief. 

Inderdaad, in het continue zoeken 
naar een politiek compromis tussen 
extremere politieke standpunten, 
komt men onvermijdelijk ergens in 
het midden uit. En van dat politieke 
midden kan men wel aannemen 
dat dit zal corresponderen met de 
polititieke wensen en standpunten 
van de middenklassen. Er is dus een 
natuurlijke alliantie tussen de Rijn-

landse democratie en de middengroepen. Anders gezegd, die Rijnlandse 
democratie is de politieke uitdrukking van het sociologische gegeven van 
het primaat van de middengroepen.

De Angelsaksische democratie streeft daarentegen bovenal naar een 
herkenbare meerderheid en de marginalisering van de daartegenover lig-
gende minderheid. Het zoeken naar het compromis en het juste milieu is 
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dan juist contraproductief, omdat men dan aan de minderheid, die men 
bestrijdt, meer concessies moet doen dan nodig en wenselijk is. In de prak-
tijk zal dit leiden tot een tweepartijensysteem, waarbij elke partij weliswaar 
haar basis in het centrum heeft, maar waarbij men steeds zoveel mogelijk 
naar links of naar rechts zal hangen als het behoud van die basis in het cen-
trum toelaat. Binnen de logica van de Angelsaksische democratie zal dat 
centrum daarom doorgaans als een hinderlijk blok-aan-het-been worden 
ervaren: men kan weliswaar niet zonder om de nodige electorale massa te 
genereren, maar dat frustreert steeds het verlangen om tegemoet te komen 
aan de sociale groepen die buiten dat centrum liggen. Het centrum en de 
zich daar bevindende middenklassen zijn een dood gewicht dat men — he-
laas — steeds moet meeslepen. Maar het ware hart van de Angelsaksische 
politieke partijen ligt bij de excentrische sociale groepen en niet in het mid-
den. De politiek in de Angelsaksische landen zal daarom steeds zwenken 
tussen de (in onze ogen) extremere vormen van links en rechts. De Engelse 
politieke geschiedenis van zeg 1950 tot en met Thatcher, is daarvan een 
goede illustratie. Zoals ook in de VS het rechtsextremisme van de Republi-
keinse partij van George Bush,waarbij men mag verwachten dat de pendel 
een heel eind in de andere richting zal gaan wanneer Barack Obama eind 
dit jaar de verkiezingen wint.

Maar in het midden blijft die pendel zelden lang staan (terwijl die daar in 
de Rijnlandse democratieën soms juist te lang blijft hangen). Dit verklaart 
tevens waarom Groot-Brittannië en de VS altijd zozeer klassenmaatschap-
pijen gebleven zijn: men zocht immers in de politiek vooral de belangen 
te bevorderen van die excentrische sociale groepen (arbeiders of elite), wat 
paradoxalerwijs hun voortbestaan juist bestendigde. Wij zijn geneigd dat 
niet te herkennen, omdat voor ons de bevordering van de belangen van bi-
jvoorbeeld de arbeidersklasse vanzelfsprekend neerkomt op hun emanicipa-
tie en opname in de middenklassen. Maar daar was het bijvoorbeeld Labour 
in de tijd van de premiers Wilson en Callaghan helemaal niet om te doen. A 
forteriori geldt dat nog nog voor de vakbonden; die dachten niet aan eman-
cipatie, maar streden uitsluitend voor de belangen van de arbeider. En dat is 
iets anders, zoals de PvdA hier tot haar ontsteltenis ontdekte, nadat die partij 
met zoveel succes de leden van de arbeidersklasse had getransformeerd tot 
typische vertegenwoordigers van de middenklassen. De VS en Groot-Brit-
tannië hebben daarentegen nog steeds een omvangrijk proletariaat, hoewel 
dat proletariaat sociologisch bezien een geheel andere samenstelling heeft 
dan het arbeidersproletariaat uit de hoogtijdagen van de strijd tussen kapi-
taal en arbeid. 

Ook daar ligt de oorzaak van een misverstand dat bij ons leeft over de 
Angelsaksische wereld. De uitspraak dat de VS een klassenmaatschappij is, 
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klinkt kras en onwaarschijnlijk, omdat wij dat begrip altijd associëren met 
de klassen of standen die wij kennen uit ons West-Europese verleden, zoals 
adel, clerus, leger, bourgeoisie of arbeider. En ja, daarvan is in de VS (bijna) 
even weinig (of veel) sprake als op het Europese continent. Maar men moet 
bedenken dat men in de VS in de loop der tijd allerlei nieuwe vormen van 
proletariaat heeft uitgevonden, lopend van de Europese immigranten, via 
de zwarte bevolking tot en met de Mexicanen en de Latino’s van nu. Als men 
het begrip in die zin oprekt, kan men niet onder de constatering uit dat de VS 
ook hedentendage een omvangrijk en rijk gevarieerd proletariaat bezit. Veel 
groter althans dan in Europa. Men vindt dat in de VS ook veel minder zor-
gelijk dan op het Europese continent, wat trouwens ook geldt voor degenen 
die door het lot zelf tot dat proletariaat werden veroordeeld. Een gegeven dat 
voor de continentaal-Europese bezoekers van de VS een permanente bron 
van verbazing is; en waarin zich, opnieuw, het gegeven manifesteert dat wij 
1789 hebben meegemaakt en de VS niet. 

5.	Conclusie

Ik kom tot een conclusie. Michel Albert had gelijk met zijn stelling dat het 
noodzakelijk is om te onderscheiden tussen twee varianten van de demo-
cratie (of het kapitalisme): de Angelsaksische en de continentaal-Europese 
variant. Wat beide scheidt, is de ervaring van 1789, van de Franse Revolutie. 
De Angelsaksische democratieën zijn, om zo te zeggen, Ancien Régime-
democratieën, terwijl de Rijnlandse democratieën postrevolutionair zijn 
(‘romantisch’, zo men wil), in de zin van het soort van democratie dat naar 
recht en rede zoekt in een politiek sterk gepolariseerde samenleving. De 
Franse Revolutie gaf aan de naties van het West-Europese continent een 
traditie mee van politieke polarisatie, die men in die mate in de Angelsak-
sische landen nimmer heeft gekend. Het permanente streven naar poli-
tieke verzoening, naar een synthese van de antithesen in het principiële 
conflict, behoort daarom tot het hart van de Rijnlandse democratie; terwijl 
het politieke conflict in het Angelsaksische model veeleer aanleiding is tot 
een krachtmeting, tot een soms ruwe en met alle middelen gevoerde strijd 
om simpelweg vast te stellen wie de sterkste is. Welnu, de synthese streeft 
steeds naar het midden, naar het juste milieu, om met de doctrinaire libera-
len te spreken, terwijl er in het Angelsaksische geen strikte noodzaak is om 
bij het midden uit te komen; dat kan, maar hoeft niet. Daar ligt het verschil 
tussen beide varianten van democratie. En dat verklaart waarom de demo-
cratieën van het West-Europese continent zich, anders dan de Angelsak-
sische democratieën, van nature altijd oriënteren op het midden en op de 
middenklassen. 

Frank	Ankersmit

Rijnlands model goed voor de middenklase 



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

112

Wat overigens in het geheel niet uitsluit dat die middenklassen soms de 
meest verbijsterende escapades uithaalden en zelf soms tot een ongekende 
radicalisering in staat bleken. Denk aan de Duitsers onder Hitler; zonder de 
aanhang die hij juist onder de middenklassen had, hadden we van Hitler en 
zijn abjecte naziregime nooit gehoord. Het is daarom onjuist dat men in de 
middenklassen altijd en onder alle omstandigheden de grootste politieke 
wijsheid kan vinden. Ook de middenklassen kunnen op een verschrikkelijke 
manier op hol slaan. Geen sociale klasse heeft de politieke wijsheid in pacht. 
Helaas. Was dat anders, dan zouden we de politiek tot de sociologie kunnen 
reduceren. Men kan daarom ook niet volhouden dat een democratie die een 
natuurlijke affiniteit heeft met de middenklassen, altijd is te verkiezen bo-
ven een democratie waar dat niet zo is. 

Dit neemt niet weg dat op hol slaande middenklassen in de geschiede-
nis slechts zelden voorkomen, terwijl ophol slaande elites eerder regel dan 
uitzondering zijn. De geschiedenis kent eigenlijk geen voorbeelden van een 
regime van de laagste sociale klassen; en men zou met Mosca en Pareto een 
redenering kunnen opzetten om aan te tonen dat dat ook per definitie onmo-
gelijk is. Van een oordeel over de gevaren van een dergelijk regime en over de 
kans dat het ontspoort, moet men zich dus onthouden. 

Maar als dit alles dan zo is, dan lijkt het redelijk om de voorkeur te geven 
aan regimes die aansluiting zoeken bij de middenklassen boven regimes die 
dat niet doen. En daarmee wordt het pleit beslecht ten gunste van de Rijnlan-
dse democratie en ten nadele van de Angelsaksische democratie. Eigen roem 
stinkt, zegt men wel. Maar in dit geval mogen we ons dus terecht gelukkig 
prijzen en moeten we er maar het beste van hopen voor onze Engelse en Ame-
rikaanse vrienden.

In de passage uit Alberts boek die boven dit artikel staat, zegt hij te ve-
rwachten dat de toekomst een concurrentiestrijd te zien zal geven tussen de 
beide soorten van democratie. Wanneer hij daarbij denkt aan Europa en de 
VS lijkt dat een beetje overdreven; zover zal het toch wel niet komen. En we 
konden elkaar in de toekomst nog wel eens nodig hebben. In hetzelfde citaat 
zegt hij ook dat beide soorten van democratie contradictoir zijn — maar waa-
rom zouden ze niet van elkaar kunnen leren? Wij hebben toch zelf een flinke 
dosis van het Angelsaksische model in ons politieke systeem geïntrodu-
ceerd? En wie George Bush de laatste jaren heeft zien opereren, kan niet aan 
de conclusie ontkomen, dat de Amerikanen er goed aan deden hun Consti-
tutie eens goed op de helling te zetten (zoals Thomas Jefferson al aanried om 
dat met een zekere regelmaat te doen). En dan valt er wellicht ook iets te leren 
van de continentaal-Europese ervaringen met de democratie. 

Zeker zo interessant is het om de democratie als exportartikel te bezien en 
wanneer we Alberts concurrentiestrijd tussen beide vormen van democratie 
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We zouden er goed aan doen 
bij de regeringen van jonge 
democratieën te pleiten voor 
ons Rijnlandse model 

 Noten

1 M. Albert, Capitalism against capita-
lism, Londen 1993; 19.

2 M. Albert, Les deux capitalismes, Parijs 
1991. 

3 Albert, Capitalism; 18, 19.
� Sommige passages in het boek zijn 

bepaald visionair: daar voorspelt Albert 
al in 1991 de rampen die zich de laatste 
jaren in het financiële systeem voltrok-

ken. Zie bijv. Albert, op. cit.; 3�, 35, ��, 
�5, 50-5�, 59-61 en (vooral!) 6�, 65. 

5 Hier is sprake van de groep van de zoge-
noemde doctrinaire liberalen waartoe 
Guizot behoorde. En waarbij ik beklem-
toon dat die naam, helaas, buitenge-
woon misleidend is. Door hun politieke 
souplesse waren zij juist bij uitstek 
ondoctrinair. 

6 F. Guizot, Mémoires pour servir à 
l’histoire de mon temps

daarop betrekken. India is al een democratie en China is zeker op weg (verge-
lijk het huidige China met dat van amper twintig jaar terug). En dan zal het 

erom spannen of die landen kiezen 
voor de Angelsaksische of de Rijn-
landse democratie. We zouden er 
goed aan doen bij de regeringen van 
die landen — en van andere jonge 
democratieën — een goed woordje te 
doen voor ons Rijnlandse model. Dit 
kan een groot verschil maken voor 

de toekomst. Ietsje meer de nadruk daarop en ietsje minder op dat beleren 
over de mensenrechten zou misschien geen kwaad idee zijn. 
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1.	Bourgeois	virtues

De gedachte dat de stabiliteit van de samenleving is gebaat bij een sterke 
middenklasse, vinden we al terug bij de Grieken. Aristoteles, die onmis-
kenbaar een aristocratische oriëntatie had, constateert uit een uitgebreide 
inventarisatie van politieke systemen dat heerschappij van de middenklas-
se in ieder geval orde en rust garandeert. Zijn verklaring is even eenvoudig 
als herkenbaar: wanneer de rijken of de armen de macht hebben, leidt dat 
tot jaloezie van de andere groepering.1 Beide groepen accepteren het wél 
wanneer de middenklasse haar stempel op de samenleving drukt. Over de 
mentale eigenschappen van de middenklassers vinden we bij Aristoteles 
weinig; hij beschrijft de groepering vooral in economische termen. Daarin 
kwam in de eeuwen na Aristoteles weinig verandering. 

Pas in de moderne tijd ontstond de verbinding tussen de stabiliserende 
rol van de middenklasse en morele kwaliteiten. In de zestiende eeuw zag 
men dat het arbeidsethos van de opkomende handelsklasse voortkwam uit 
deugden als soberheid en spaarzaamheid. En de later in zwang komende 
begrippen burgerij en burgerlijke cultuur kleeft een zwaar morele lading 
aan, tot een niveau van kneuterigheid en bedomptheid waar de heden-
daagse lezer van terugschrikt. 

De morele invulling van de mentaliteit van de handelsklasse bleek in 

Het deugdzame effect 
van matigheid

Vanouds heet het dat de heerschappij van de middenklasse 
orde en rust brengt. In deze tijd vergt dat wel dat dit brede 
segment van de samenleving zich oefent in de deugd van 
matigheid. 

door Marcel Becker
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Webers historische studie over het calvinisme als voedingsbodem van de 
koopmansgeest niet zonder problemen. Het kapitalisme gedijt op een bo-
dem van spaarzaamheid en arbeidsethos, die met name door religie zijn 
ingegeven. Maar het kapitalisme kent tendensen als hedonisme en onge-
remd vrijheidsdenken, die juist deze geestelijke bodem ondermijnen. 

In zeker opzicht slaat het kapitalisme de fundamenten onder zichzelf 
weg. Een discussie hierover zou te ver voeren. De analyse geldt niet meer 
alleen voor de traditionele bourgeoisie, zij raakt ons allemaal als onderdeel 
van het kapitalistische systeem. Deze verbreding weerspiegelt in zekere 
zin het lot van het begrip middenklasse. Van een specifiek begrip is het 
opgerekt tot een notie die een oneindige variëteit omvat. Kleine zelfstandi-
gen, onderwijzend personeel, ambtenaren, werkers in de gezondheidszorg 
en vele andere echelons worden tot de middenklasse gerekend.

De verwatering maakt het onmogelijk een set deugden te formuleren 
die, vanwege een specifieke positie in de samenleving, bij deze cluster 
zou passen. Hebben de groepen dan alleen de inkomenscategorie ge-
meenschappelijk? Dit is te snel geconcludeerd. Over de breedte van de 
samenleving spelen traditionele Nederlandse waarden en de behoefte aan 
orde en stabiliteit nog steeds een rol. Sociaalwetenschappelijk onderzoek 
benadrukt keer op keer de gehechtheid aan gezinswaarden, die niet zo ver 
verwijderd zijn van de oudere deugdencatalogus van de middenklasse. 
Evenmin staat ter discussie dat burgerdeugden als vrijheidszin, pragma-
tisme en egalitair denken ons handelen sterk bepalen.2 En de hard wer-
kende Nederlander staat gereserveerd tegenover hedonisme en financiële 
excessen, zoals de publieke verontwaardiging over hoge salariëringen laat 
zien. Onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau leert ook dat de 
meeste Nederlanders respect en solidariteit hoog in het vaandel hebben 
staan (en zij vinden dat vooral de ander zich daar niet aan houdt…)3. Terwijl 
enerzijds de begrippen burgerlijk en burgerlijke cultuur een bedomptheid 
aankleven waarmee mensen zich niet graag identificeren, blijken ander-
zijds de oude waarden hardnekkiger dan menigeen denkt. 

Bij de verduidelijking van dit complexe en veelzijdige waarden- en 
normenstelsel kan de deugdethiek een rol spelen. Het deugdbegrip heeft 
mogelijkheden om met behoud van morele oriëntatie de sfeer van be-
domptheid en braafheid kwijt te raken (paragraaf II). Het bevat daarbij een 
krachtige morele handelingstheorie. Hieraan is niet direct een stelsel prak-
tische voorschriften te ontlenen, maar wel een aanzet tot een ethos dat voor 
een stabiele samenleving onontbeerlijk is. We werken de relevantie hier-
van uit door, na de korte karakterisering van de notie deugd, twee benade-
ringen te schetsen die haaks staan op de deugdethische benadering: het 
managerialisme van bureaucraten (III) en het simplistische spreken van 
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populisten (IV). Wanneer brede segmenten van de samenleving in de ban 
van deze stromingen raken, ontstaat op termijn werkelijk een breuk met 
de traditionele waardenbeleving. Vanuit de problemen die deze ontwikke-
lingen aankleven, tekenen we het belang van de klassieke deugd matigheid 
in de publieke sfeer uit. Deze deugd draagt bij aan wat altijd centraal heeft 
gestaan voor middenklassers: orde en stabiliteit (V). 

2.	Deugd	als	voortreffelijk	midden
 

Aristoteles beschrijft deugd als een ‘karakterhouding die ons in staat stelt 
een keuze te maken’.� Die houding ontstaat in een groeiproces waarin ex-
treme emoties worden gecultiveerd. Aristoteles geeft onder meer het voor-
beeld van het spenderen van geld. Een goede omgang met geld ligt in tus-
sen de uitersten spilzucht en gierigheid, waarin mensen zich door extreme 
emoties laten meeslepen. Tot een goede houding komt een mens na een 
vormingsproces, dat in principe het hele leven doorgaat. Zo’n cultivering 
van emoties, die inslijpt in de karakterstructuur, maakt mensen niet alleen 
beter maar ook gelukkiger. 

Vanwege het juiste midden wordt de deugd menigmaal geassocieerd 
met middenweg of gematigdheid. Dit is niet terecht. De deugdzame hou-
ding is in termen van emoties een midden tussen extremen, maar zij leidt 
tot goede handelingen. Cultivering is namelijk iets anders dan afvlakking. 
De energie die in de emoties huist, gaat niet verloren, zij wordt gevormd, 
gestileerd, en daarmee op een voortreffelijke manier ingezet. Aristoteles 
schreef zijn deugdethiek voor de aristocratische klasse. De deugden zijn 
bij hem de eigenschappen van de maatschappelijke elite, die op gepronon-
ceerde manier invulling geeft aan het goede leven. Dit perfectionistische 
karakter is ook relevant voor deugden die traditioneel met de middenklas-
se zijn verbonden en nu voor een breed segment van de samenleving van 
belang zijn. We werken hiervan later een voorbeeld uit. 

Het deugdzame leven krijgt vorm doordat vanuit de gevormde houding 
het verstand in de concrete situatie de juiste handeling bepaalt. Aldus 
bevat de deugdethiek een karakteristieke handelingsfilosofie. Goed hande-
len is niet het navolgen van regels, evenmin een abstracte gerichtheid op 
waarden, goed handelen behelst dat de algemene oriëntatie van de karak-
tergesteldheid in de concrete situatie wordt waargemaakt. De uniciteit van 
iedere situatie stelt eisen aan het verstand. Dit kan niet volstaan met het 
vaststellen van algemene regels, noodzakelijk is een praktische verstandig-
heid die algemene inzichten vertaalt naar de situatie. Zo ontstaat een com-
plexe afstemming van emoties en praktische rationaliteit: zij worden van 
hun extreme karakter ontdaan en werken op elkaar in. De deugdzame hou-
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ding stuurt de verstandelijke overwegingen, die uiteindelijk de oriëntatie 
tot werkelijkheid maken. Dit gebeurt niet vanzelf; het proces stelt serieuze 
eisen aan de mens en er zijn allerlei mogelijkheden tot ontsporingen. We 
bespreken twee voor ieder herkenbare ontwikkelingen, waarin op verschil-
lende manieren de wisselwerking verstand-gevoel verloren gaat. Allereerst 
een te eng rationele benadering, en daarna een benadering waarin emoties 
domineren. 

3.	Managerialisme

In de afgelopen jaren kenden met name organisaties in onderwijs en zorg 
een forse toename van een bedrijfsmatige managementtechniek, die met 
veel discussie gepaard is gegaan.5 De handelingsfilosofie van de deugd-
ethiek kan bijdragen aan genuanceerde articulatie van onvrede. Op zich is 
niets in te brengen tegen een zakelijke en efficiënte benadering die verspil-
ling voorkómt. Maar de technieken hebben ook geleid tot een eng ratio-
nele benadering, waarin de betrokkenheid en inspiratie van mensen geen 
verwoording krijgt. Het gaat er louter om aan de efficiëntiemaatstaven te 
voldoen en hiertoe worden de activiteiten uitgedrukt in meetbare cate-
gorieën: outputmeting en prestatie-indicatoren worden overheersende 
begrippen. De niet eenvoudig meetbare, maar wel wezenlijke zaken raken 
uit beeld. In de versmalling van de kwaliteitsdiscussie gaat de maatschap-
pelijke opdracht verloren. Deugdethisch geformuleerd: de vraag welke 
cijfermatige targets worden gehaald, verdringt de vraag op welke wijze de 
(algemeen geformuleerde) maatschappelijke betrokkenheid in de concrete 
situatie kan doorwerken. 

De verleiding te zwichten voor een eng rationele kwantitatieve bena-
dering, zien we niet alleen in organisaties. Ook in grote beleidsmatige en 
politieke dossiers kan de cijferbrij de eigenlijke waarden en kwalitatieve 
dilemma’s verdringen. Zo’n kille benadering wreekt zich vroeg of laat. Zij 
staat een inhoudelijke discussie over eigenlijke morele kwesties in de weg, 
en vervreemdt de mensen van de organisatie en de politiek. 

4.	Populisme

Bij populistische politici zien we een beweging die in veel opzichten te-
gengesteld is. Hoe verschillend ook, allen pretenderen een directe band te 
hebben met het volk. Een belangrijke rol hierbij speelt het mobiliseren van 
en appelleren aan emoties, van naïeve sentimenten (als in het gematigde 
patriottisme van Trots op Nederland) tot onderbuikgevoelens. Populisten 
hebben doorgaans geen hinder van reflectieve bemiddeling van de pri-
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maire impulsen. Fortuyns ‘Ik zeg wat ik denk’ staat niet ver af van ‘Ik zeg 
wat ik voel’. Het bespelen van het emotionele register gaat overigens in een 
intrigerende combinatie samen met een hard zakelijke, zelfs technocrati-
sche benadering van vraagstukken (zie Verdonks oplossingsstrategie voor 
het fileprobleem). 

Met deze constateringen is het populisme niet bij voorbaat gediskwa-
lificeerd. De Nederlandse vormen ervan respecteren de democratische en 
juridische spelregels. En het populisme kan in de verwoording van zaken 
die onmiskenbaar onder de mensen leven, een nuttige functie hebben. Zo 
is vaak gezegd dat Fortuyn en Wilders hebben bereikt dat mensen weer 
over politiek praten. Het is alleen wel te hopen dat in het gesprek dat deze 
politici genereren, nuchtere verstandelijke overwegingen een belangrij-
kere rol spelen dan in hun eigen bijdrage het geval is. 

• • •

In deze editie van Christen Democratische Verkenningen wordt op meer 
plaatsen aangeroerd dat angst en onzekerheid belangrijke impulsen van 
de hedendaagse middenklassers zijn. Het is aannemelijk dat de overheer-
sing van engrationele benaderingen, ofwel emotionele impulsen, grondt 
in angst en onzekerheid. Onduidelijkheid over de gewenste kwaliteiten 
leidt ertoe dat iemand zich overlevert aan een kwantitatief vocabulaire. 
Wie onzeker is en zich bedreigd voelt, is eerder gevoelig voor het directe 
appel dat van emoties uitgaat. De simplificatie wordt eerder ervaren als op-
luchting dan als probleem. Maar onze korte bespreking maakte ook duide-
lijk dat beide benaderingen op termijn tot problemen leiden. We eindigen 
met een suggestie voor een meer gesofisticeerde benadering. 

 

5.	Matigheid	in	het	publieke	domein

Vanaf het begin van de geschiedenis van de deugdethiek hebben de kar-
dinale deugden centraal gestaan: rechtvaardigheid, moed, verstandig-
heid en matigheid. Zij heten kardinaal omdat ieder deugdzaam handelen 
iets van elk bezit. Moedig handelen zonder rechtvaardigheid brengt het 
samenleven schade toe, moed zonder verstandigheid is dwaze agressie. 
Rechtvaardigheid zonder verstandigheid en matigheid ontaardt in naïef 
utopisme. 

We besteden aandacht aan de kardinale deugd die in de recente herle-
ving van de deugdethiek de minste aandacht krijgt, wellicht omdat men 
haar al te snel met braafheid en burgerlijkheid associeert: matigheid. In 
het publieke domein heeft deze deugd een belangrijke functie. 

In de afgelopen decennia zijn de omgangs- en discussievormen verhard. 
Werden in de jaren zestig nog juridische stappen overwogen tegen de 
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kreet ‘Johnson moordenaar’, in 2008 besloot het Openbaar Ministerie het 
Kamerlid Wilders niet te vervolgen voor uitlatingen waarin de islam met 
het nazisme werd geïdentificeerd. Deze ontwikkeling weerspiegelt een 
bredere tendens.6 Korte lontjes, plompe en onbehouwen uitlatingen op de 
hoek van de straat en internetfora waarop vrijelijk wordt gescholden: het 
zijn allemaal tekenen dat mensen harder tegenover elkaar staan. 

In de discussie over de grenzen van het toelaatbare is met regelmaat 
te horen dat emoties en gevoelens van onbehagen geventileerd moeten 
worden. Als ze ondergronds doorwoekeren, richten ze op termijn meer 
schade aan. Het is de vraag of deze zorg de ongeremdheid in het publieke 
domein legitimeert. Met een hartenkreet die via de media, dus buiten een 
kleine overzichtelijke kring, publiek wordt gecommuniceerd, gebeurt iets. 
Iemand geeft, of hij dat nu wil of niet, of hij zich dat bewust is of niet, zijn 
uiting een kracht en pretentie mee. Van de andere mensen verwacht hij 

dat ze de uitingen serieus nemen 
en er iets mee doen. Tegelijkertijd 
heeft hij er geen vat op wat met de 
uiting gebeurt. Deze is onbeperkt 
toegankelijk en gaat een eigen leven 
leiden. Vanwege die combinatie 
van kracht en onbeheersbaarheid 
vereist publiek spreken een stijl 

en retoriek die verfijnder en subtieler is dan een emotioneel poneren van 
de eigen meningen. Dat laatste nodigt niet uit tot reageren, tenzij op een 
even emotionele wijze. Dan komt het niet tot discussie maar tot een klak-
keloos dumpen van meningen naast elkaar. Primaire impulsen hebben hun 
verdiensten, maar ze kunnen onmogelijk leidraad zijn voor het publieke 
debat. Zelfs als ze iets te berde brengen dat waar is, is het niet altijd moreel 
legitiem ze te uiten. Sommige dingen kunnen op bepaalde momenten be-
ter niet worden gezegd. Dit onderscheid tussen particulier spreken in een 
beperkte kring enerzijds en publiek spreken anderzijds, wordt miskend 
door degene die bereid is iedere oprisping publiek te maken. Niet voor 
niets speelt het probleem sterk bij internetgebruik. Internet is een publiek 
forum, maar het besef daarvan is niet altijd aanwezig bij iemand die thuis 
achter zijn computer zit en in de fysieke beslotenheid van zijn zolderka-
mer zit te typen. 

Bij de formulering van deze eisen kan de klassieke deugd matigheid 
goede diensten bewijzen. Zij heeft niet alleen betrekking op de beteuge-
ling van lichamelijke genoegens, maar op de ordening van het gehele stre-
vingleven. Dat impliceert een sterk esthetisch aspect. Het gaat er in deze 
deugd niet om de irrationele opwellingen gewelddadig te onderdrukken, 

Primaire impulsen hebben hun 
verdiensten, maar ze kunnen 
onmogelijk leidraad zijn voor 
het publieke debat
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zoiets leidt tot frustratie. De energie wordt gekanaliseerd in een vorming 
van de impulsen, vanuit een gevoel voor maat, dat ingeeft wat in de situatie 
gepast is. De ervaring van ongemakkelijkheid met andere culturen hoeft 
niet ongegeneerd te worden geuit, zij kan op veel manieren krachtig naar 
voren komen. Verontwaardiging met polderende politici hoeft niet tot een 
scheldpartij te leiden, de onvrede is ook gestileerd te uiten, en dat komt 
zeker zo krachtig over. Laat cabaretiers en cartoonisten grenzen aftasten 
(wat ze doorgaans op een stilistisch markante manier doen) en daarbij af 
en toe uit de bocht vliegen. De stabiliteit van de samenleving is erbij gebaat 
dat een breed segment van de samenleving matigheid betracht. 
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De vermeende politieke 
losbandigheid van de 
middenklasse

Er zijn steeds minder duidelijk banden aan te wijzen 
tussen de economische positie en het stemgedrag van de 
middenklasse. Nieuwe culturele tegenstellingen zijn van 
toenemende invloed op de partijkeuze. De relaties tussen de 
middengroepen en de politieke partijen zijn daarmee niet 
losser, maar veelzijdiger geworden.

door Peter Achterberg & Dick Houtman

Peter Achterberg is onderzoeker aan de afdeling sociologie van de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam. Dick Houtman is hoogleraar cultuursociologie aan dezelfde 
Universiteit Zij schreven met Anton Derks  Farewell to the Leftist Working Class 
(Transaction, 2008). 

Een	rechts	stemmende	middenklasse?

De politiek van westerse landen is sinds lange tijd georganiseerd langs 
maatschappelijke breuklijnen, zoals religieuze, linguïstische, regionale of 
etnische breuklijnen. Eén van die breuklijnen, misschien historisch gezien 
wel de belangrijkste, is het klassenconflict. In elke moderne democratie, 
zo betoogde Seymour Martin Lipset eerder al, wordt het klassenconflict in 
principe uitgevochten via de stembus.1 Politieke partijen zijn georgani-
seerd langs de lijnen van het klassenconflict en trekken elk een eigen speci-
fieke achterban. In deze zin is stemmen niets minder dan een voortzetting 
van de klassenstrijd waarin het conflict over de verdeling van de middelen 
wordt vertaald in vaste banden tussen klassenpositie en partijen. Linkse 
partijen vertegenwoordigen de arbeidersklasse en streven naar sociaaleco-
nomische veranderingen, rechtse partijen vertegenwoordigen de midden-
klasse en streven naar het consolideren van de economisch gunstige posi-
tie van de middenklasse. Daarom wordt vanouds gevonden dat arbeiders 
vaker op een linkse partij stemmen en leden van de middenklasse vaker op 
een rechtse partij. 
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Echter, zoals Nieuwbeerta demonstreerde, dit patroon van een links 
stemmende arbeidersklasse en een rechts stemmende middenklasse is in 
veel westerse landen aan erosie onderhevig.2 Arbeiders stemmen steeds 
meer op rechts, terwijl de middenklasse steeds minder op rechtse partijen 
stemt. Brooks en Manza hebben daarnaast laten zien dat bepaalde segmen-
ten binnen de middenklasse in vijftig jaar zijn verschoven van een bijna 
geheel Republikeinse naar een Democratische stemvoorkeur3 — wat nog 
maar eens aangeeft hoe de aloude banden tussen klasse enerzijds en stem-
gedrag anderzijds zijn veranderd. 

Binnen Nederland zijn deze internationaal zo geroemde, maar in-
middels grotendeels tot het verleden horende banden tussen klasse en 
stemgedrag, nooit echt sterk geweest. Mede door de sterke verzuiling die 
Nederland zo lang kenmerkte hebben grote delen van de arbeiders- en 
middenklassen op andere dan hun klassenpartijen gestemd. Toch wil dit 
niet zeggen dat er in Nederland geen sprake is van typische klassenpartij-
en. Voor de arbeidersklasse bijvoorbeeld, wijst Robinson op de namen van 
politieke partijen zoals de Labour Party in Groot-Brittannië en de Partij van 
de Arbeid in Nederland die in hun naam appelleren aan arbeidersbelan-
gen.� Ook voor de middenklasse zijn er typische partijen die traditioneel 
de belangen van de (iets) beter gesitueerden verdedigen. Zo wordt vanouds 
in Nederland de VVD gezien als een partij met een achterban binnen de 
middenklasse. 

Toch zijn de banden tussen de middenklasse en de VVD niet sterk en 
stemmen leden van de middenklasse ook dikwijls ter linker zijde (PvdA of 
GroenLinks) of ter rechter zijde (voorheen LPF, tegenwoordig PVV en ver-
moedelijk Trots op Nederland) in plaats van op de traditionele middenklas-
senpartij. De vraag is dan ook of we dit versplinterde stemgedrag van de 
middenklasse moeten interpreteren als politieke losbandigheid,5 en dat er 
helemaal geen duurzame banden zijn te ontdekken tussen de middenklas-
se en de politieke partijen. Onze stelling is dat dit niet het geval is. We zet-
ten daarom in deze bijdrage uiteen dat deze electorale versplintering van 
de middenklasse het gevolg is van een nieuwe culturele polarisatie in de 
politiek, die een ingrijpende transformatie van de politieke cultuur sinds 
de jaren zestig en zeventig behelst, en die juist nieuwe electorale banden 
met zich meebrengt. 

Achtergrond	—	de	politieke	cultuur	sinds	de	jaren	zestig

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de politieke cultuur van de 
meeste westerse landen, en dus ook van Nederland, sterk veranderd. 
Terwijl in vroegere tijden de oplossing van het oude klassenconflict nog 
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fier bovenaan de politieke agenda stond, kwamen er vanaf de jaren zestig 
steeds meer nieuwe thema’s in de belangstelling te staan. Deze thema’s 
kenmerkten zich volgens Inglehart door hun immateriële karakter en 
waarin de roep om vergroting van individuele vrijheid en zelfbeschikking 
centraal staat.6 Men wenste, kort samengevat, een verdergaande democra-
tisering van de samenleving en het scheppen van ruimte voor identiteiten 
die ooit als afwijkend werden beschouwd.7 In dit naar vrijheid en zelfbe-
schikking hunkerende culturele en politieke klimaat ontstonden de zoge-
noemde nieuwe sociale bewegingen, zoals de homobeweging, de kraakbe-
weging, de antipsychiatrie en de tweede golf van de vrouwenbeweging.8 
Ze waren gericht op het verwerven van invloed op de politieke besluitvor-
ming, en streefden ook naar maatschappelijke erkenning van niet-traditi-
onele culturele identiteiten.9 Ze verschilden daarmee aanzienlijk van de 
dominante sociale beweging van dat moment, de arbeidersbeweging, die 
zich sterker op sociaaleconomische dan op sociaal-culturele kwesties richt-
te. Deze cultureel progressieve sociale bewegingen drukken sindsdien hun 
stempel op het publieke discours, en worden politiek weerspiegeld door de 
opkomst van nieuwlinkse partijen zoals PPR en PSP in Nederland, Les Verts 
in Frankrijk en Die Grünen in Duitsland.10 

De opkomst van dit nieuwlinkse klimaat heeft er op termijn toe geleid 
dat een rechtse pendant zich ontwikkelde. Met een knipoog naar Ingle-
harts invloedrijke theorie over de nieuwlinkse stille revolutie, die zich 
sinds de jaren zestig in westerse samenlevingen zou hebben voltrokken, 
vraagt Ignazi aandacht voor een al even in het oog springende rechtspo-

pulistische stille contrarevolutie.11 
Sinds de jaren tachtig en negentig 
kregen de nieuwlinkse partijen in 
tal van landen hun nieuwrechtse 
populistische tegenhangers met 
partijen als Vlaams Blok (Vlaan-
deren), Front National (Frankrijk), 
FPÖ (Oostenrijk) en Dansk Folke-
parti (Denemarken). Deze politieke 
partijen reflecteren ‘the demands 
for identity (hence nationalism), 
for homogeneity (hence xenopho-
bia), and for order, hierarchy, and 

strong leadership (hence authoritarianism)’.12 De opkomst van nieuwlinks 
heeft geleid tot een tegenbeweging waarin gevoelens van onveiligheid en 
onzekerheid zijn omgezet in een cultureel conservatieve agenda, waarin 
sociale orde centraal staat en die in de politieke arena worden uitgedragen 

Er is sprake van een 
nieuwe polarisering, 
waarin niet zozeer over de 
oude klassenthema’s als 
economische herverdeling 
wordt getwist, maar juist over 
culturele thema’s
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door nieuwrechts.13 Ook in Nederland is met de opkomst van Leefbaar Ne-
derland, Lijst Pim Fortuyn, Partij voor de Vrijheid en Trots op Nederland 
sprake van nieuwrechtse partijen waarin de nadruk op sociale orde en de 
afwijzing van deviante leefvormen centraal staat, en is daarmee een directe 
tegenhanger van de eerder gevormde nieuwlinkse partijen.

Kort samengevat is er in de nieuwe politieke cultuur sprake van een 
nieuwe culturele polarisering, waarin niet zozeer over de oude klassen-
thema’s als economische herverdeling wordt getwist, maar juist over cul-
turele thema’s. Ook binnen het electoraat is deze polarisering merkbaar 
gaande. Figuur 1 laat zien hoe het Nederlandse electoraat in de loop van de 
tijd van mening is gaan verschillen over oude en nieuwe thema’s.

---------- Polarisering over economische thema’s (Pearson’s r=-0,6�, n=8)

---------- Polarisering over culturele thema’s (Pearson’s r=+0,63, n=8)

Bron: Culturele veranderingen in Nederland. Polarisering gemeten als stan-

daarddeviatie per schaal. Schaal voor verschillen op culturele thema’s be-

staat uit een verkorte versie van de F-schaal van Adorno et al. (1950) (6 items, 

Cronbach’s alpha 0,71; N=12.757). Schaal voor verschillen op economische 

thema’s bestaat uit vier items (Cronbach’s alpha 0,60; N=12.829). 

Figuur 1 Polarisering over economische en culturele thema’s in 
Nederland (1970-2000)

Hoewel recentere gegevens niet beschikbaar zijn, is in deze analyse nog de 
periode na 2000 meegenomen. Toch kunnen we zonder deze periode, die 
zo belangrijk is voor onze politieke cultuur en waarin nieuwrechts tot ont-
wikkeling is gekomen, drie conclusies trekken uit deze analyse. Ten eer-
ste blijkt dat het Nederlandse publiek steeds minder van mening is gaan 
verschillen over economische thema’s. Ten tweede blijkt dat het publiek 
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steeds meer is gaan twisten over culturele thema’s. Ten derde blijkt dat, 
hoewel deze dus afneemt, de mate van polarisering over economische the-
ma’s nog altijd groter is dan die over culturele thema’s, maar wellicht is dit 
in de periode van na 2000 veranderd. Hoe dan ook, in Nederland is sprake 
van een ontwikkeling van een nieuwe politieke cultuur, waarin minder 
over oude, economische ofwel klassengebonden thema’s wordt getwist en 
meer over nieuwe, culturele thema’s. 

Klassengebonden	en	cultuurgebonden	politiek

Omdat er dus twee typen politiek zijn — oude klassenpolitiek en nieuwe 
culturele politiek — is het de moeite waard om te onderzoeken hoe de 
middenklasse hiermee is verbonden. De banden met de oude politiek zijn 
betrekkelijk voor de hand liggend, want deze zijn gestoeld op de oude klas-
senverhoudingen zoals toegelicht in de inleiding. Leden van de midden-
klasse stemmen op een typische middenklassenpartij als de VVD, voorna-
melijk om hun gunstige sociaaleconomische positie te waarborgen. Dit in 
tegenstelling tot stemmen op partijen die opkomen voor de belangen van 
de economisch gezien minder gunstig gesitueerden. Anders gesteld, de 
gegoede burgerij stemt nog altijd op oudrechts vanwege de belangen die 
voortvloeien uit hun economische positie. Echter, deze klassengebonden 
belangen spelen geen enkele rol als het gaat om stemmen op nieuwlinkse 
en -rechtse partijen. Hierbij speelt niet de klassenpositie een doorslagge-
vende rol, maar de hoeveelheid cultureel kapitaal en de daarmee verbon-
den autoritaire waardeoriëntaties.

In Nederland staan bij de nieuwe culturele polarisatie dus vooral Groen-
Links en LPF, later PVV, tegenover elkaar. Op de stelling dat GroenLinks de 
afgelopen jaren de weinig kritische drager van het ideaal van een multicul-
turele samenleving is geweest, valt best wat af te dingen,1� maar buiten kijf 
staat dat GroenLinks meer dan de andere linkse partijen heeft gepleit voor 
respect voor culturele pluriformiteit en individuele vrijheid en heeft ge-
ageerd tegen de roep om meer sociale controle. Ook staat deze partij tegen-
over het CDA, dat met de sterke nadruk op normen en waarden een min of 
meer veilige keuze is voor mensen die niet op nieuwrechtse partijen willen 
stemmen, maar toch ook voor meer sociale orde zijn en tegen een doorge-
schoten nadruk op individuele vrijheid en culturele diversiteit. 

Het stemgedrag waartoe de nieuwe culturele polarisatie leidt, kwam 
bij de Tweede Kamerverkiezingen van mei 2002 dan ook het duidelijkst 
tot uitdrukking in het stemmen op GroenLinks en LPF. GroenLinks is een 
partij met een achterban van vooral leden van de middenklasse, en ook de 
LPF trok veel stemmen binnen deze klasse. Toch verschillen de achterban-
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nen van deze partijen fundamenteel van aard: naar gemiddeld opleidings-
niveau, economisch én cultureel kapitaal. De achterban van GroenLinks 
kenmerkt zich enerzijds als hoger opgeleide sociaal-culturele specialisten 
met veel cultureel kapitaal, zoals architecten, maatschappelijk werkers, 
leerkrachten, enz. De achterban van de LPF wordt meer gekenmerkt door 
sociaaleconomische specialisten die niet per se over veel cultureel kapitaal 
beschikken, zoals selfmade mensen, vastgoedmagnaten, makelaars en 
managers in het bedrijfsleven. Deze twee achterbannen binnen de mid-
denklasse verschillen dus naar inkomen en naar cultureel kapitaal.15 Waar 
de achterban van GroenLinks grossiert in cultureel kapitaal en wat minder 
inkomen heeft, grossieren delen van de achterban van de LPF in inkomen 
en hebben ze wat minder cultureel kapitaal. 

Ons recente onderzoek laat dan ook zien dat niet het inkomen, maar 
juist het culturele kapitaal van doorslaggevend belang is voor een stem 
op GroenLinks (nieuwlinks) of LPF (nieuwrechts).Waar laagopgeleiden en 
mensen met weinig cultureel kapitaal bij deze verkiezingen op grond van 
hun autoritaire opvattingen op de LPF stemden, leidden de afwijzende op-
vattingen van mensen met veel cultureel kapitaal en een hoog opleidings-
niveau hen juist tot stemmen op GroenLinks.16 Of mensen uit de midden-
klasse dus stemmen op GroenLinks, LPF of CDA en in de toekomst PVV of 
TON, kan dus vooral worden begrepen uit verschillen in cultureel kapitaal 
en de hiermee verbonden autoritaire opvattingen.  

De	vermeende	politieke	losbandigheid	van	de	middenklasse

We begonnen deze bijdrage dat het stempatroon van de middenklasse ver-
splinterd is. Delen van de middenklasse stemmen op de VVD, GroenLinks 
én op nieuwrechtse partijen. De vraag is altijd wat deze onduidelijke elec-
torale banden tussen klasse en stemgedrag moeten betekenen. Sommige 
wetenschappers, zoals Van der Eijk c.s., concluderen dat het wegblijven 
van de duidelijke invloed van klasse op stemgedrag in feite betekent dat 
er helemaal geen duurzame banden tussen groepen in de samenleving en 
stemgedrag meer zullen zijn.17 In plaats daarvan wordt de politiek volgens 
hen steeds minder voorspelbaar. In deze context stellen anderen ook wel 
dat kiezers in toenemende mate fluid (vloeibaar), wobbling (dobberen) of 
floating (zweven) zijn, en dat ze nu eindelijk hun stem kunnen uitbrengen 
zonder rekening te houden met hun klassenpositie of enige andere positie. 
Pakulski en Waters18 spreken dan ook wel over de opkomst van choice poli-
tics (keuzepolitiek). Kortom, politieke losbandigheid zou aan de orde van 
de dag moeten zijn. 

Dat de electorale voorkeur van de middenklasse zo is versplinterd, bete-
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kent volgens ons echter niet dat er geen duurzame banden bestaan tussen 
segmenten van de middenklasse enerzijds en politieke partijen ander-
zijds. Vanwege hun gemiddeld gunstige economische positie ten opzichte 
van anderen (uit de arbeidersklasse) kunnen zij VVD stemmen. Zij doen dat 
vooral vanuit het idee dat er niet al te veel overheidsinterventie in de eco-
nomie moet zijn en dat economische herverdeling niet al te ver moet wor-
den doorgevoerd. Stemmen zij op nieuwe politieke partijen, dan komt dit 
niet door hun gunstige economische positie, maar door verschillen in hun 
culturele kapitaal. Mensen met weinig cultureel kapitaal en daarmee ver-
bonden sterke voorkeur voor sociale orde stemmen dan op nieuwrechtse 

partijen. Mensen met veel cultureel 
kapitaal en een voorkeur voor een 
grote mate van individuele vrijheid 
en culturele diversiteit stemmen 
dan op nieuwlinkse partijen. 

Dit alles impliceert dat veel leden 
van de middenklasse vanuit hun 
gunstige economische positie ge-

neigd zijn om VVD te stemmen en afhangend van de hoeveelheid cultureel 
kapitaal geneigd zijn om GroenLinks, een nieuwrechtse partij of CDA te 
stemmen. Dit komt dus niet doordat alle duurzame banden tussen de mid-
denklasse en politiek zijn doorgesneden, maar juist doordat de midden-
klasse economisch en cultureel is verbonden met verschillende politieke 
partijen. Gegeven de oude en nieuwe banden kunnen leden van de mid-
denklasse dus stemmen op diverse politieke partijen. De middenklasse 
kenmerkt zich dus niet door losbandigheid, maar juist door het tegenover-
gestelde: politieke veelbandigheid. 
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‘Het veel amorfere, brede maatschappelijke midden: de ontzuilde, groten-
deels ontkerkelijkte, redelijk geschoolde, economisch actieve, zich klassen-
loos wanende burgerij’
 

H.J. Schoo (2008)

Malaise	van	het	midden

In het actuele debat over de instabiliteit van de Nederlandse politiek sinds 
2001, duiken de volgende redeneringen over het maatschappelijke midden 
steeds vaker op.

1. Het electorale verlies van de middenpartijen CDA, PvdA en VVD komt 
neer op een verlies van de steun van de middengroepen. Deze middengroe-
pen zien zichzelf als verliezers van de mondialisering en de vormgeving 
van de marktstaat. Ze sluiten zich aan bij groepen werknemers en uitke-
ringsgerechtigden in een keuze voor radicale partijen ter linkerzijde (SP, 
deels ook GroenLinks) en — massaler — ter rechterzijde (LPF, PVV, Trots op 
Nederland, deels ook ChristenUnie).

Een verzaakt ideaal van 
stijging en verheffing

We leven in een tijd waarin de opwaartse mobiliteit elke 
glans heeft verloren. Weinigen geloven nog dat gevestigde 
politici en bestuurders leiding geven aan een dubbele 
emancipatie, dat wil zeggen de opschuiving van een 
klassenbewuste onderlaag van burgers naar het brede 
midden en van ambitieuze leden van dit midden naar de 
bovenlaag.

door Jos de Beus

Hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam.
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Dit gaat over collectief kiezersgedrag. Sommige waarnemers (Becker, 
Van den Brink, Cuperus, Kriesi, Schoo, Van der Zwan; zie literatuurlijst) 
zien sociaaleconomische overeenkomsten tussen de kiezers die de mid-
denpartijen verlaten en de leden van een groeiend electoraat van onte-
vreden Nederlanders sinds de opkomst van Fortuyn, onder wie ook jonge 
kiezers die voor het eerst het stemlokaal betreden. Maar de toppers van het 
verkiezingsonderzoek (Aarts, Andeweg, Van der Brug, Van Holsteyn, Van 
Praag, Thomassen) ontkennen dat de klassenstructuur van de economie 
bepalend is voor het stemgedrag en de steun voor populisme in het laatste 
decennium. Men wijst op de heterogeniteit van de achterban van radicale 
partijen, de algemene omslag in de waardering van multiculturalisme en 
marktwerking, en de wisselvalligheid van uitslagen in verband met cam-
pagne-effecten in de laatste weken voor de verkiezingsdag.

2. De middengroepen voelen zich niet meer vertegenwoordigd door 
de gevestigde middenpartijen door de daling van hun maatschappelijke 
plaats — deels ook de krimp van hun klasse en de bijbehorende beroepen 
— in de vorm van afname van reëel uurloon en besteedbaar inkomen, af-
name van opwaartse beweeglijkheid (een sprong naar de hogere groep in 
termen van opleiding, beroep, welstand en status), toename van baanon-
zekerheid en werkloosheid, en afnemend profijt van publieke diensten. Ze 
hebben het gevoel dat de middenpartijen vaker opkomen voor de belangen 
van lagere en hogere groepen die hinderkracht kunnen ontplooien, dan 
voor de bedreigde en drukke middenklasse.

Dit gaat over economische stratificatie. Sommige waarnemers (wijlen 
Wöltgens, Marcel van Dam, Kalma) associëren uitdijing van aandeelhou-
derskapitalisme, Europese eenwording en neoliberalisme met een dalende 
levensstandaard van de meerderheid. Ze voorspellen verplaatsing van 
complete bedrijfstakken, massale werkloosheid door uitbesteding van pro-
ductie naar Azië, en golven van immigratie van goedkope arbeidskrachten 
uit arme landen. Natiestaten houden hier weinig tegen, mede omdat mul-
tinationale ondernemingen in de exportsector zich onttrekken aan natio-
nale afspraken en maatregelen.

De meeste economen constateren inderdaad een stagnatie van het inko-
men van middengroepen ten opzichte van de laagste en hoogste decielen 
in de inkomensverdeling. Maar economen die niet worden verdacht van 
neoliberale vooringenomenheid, zoals De Beer (hoogleraar arbeidsver-
houdingen, op de Henri Polakleerstoel) en Rinnooy Kan (voorzitter van de 
SER), tonen ook aan dat Nederland bij de Europese verzorgingsstaten hoort 
die afwijken van het Amerikaanse patroon. Ondanks een aantoonbare zelf-
verrijking van een kleine bovenlaag, wijzen de beschikbare gegevens níet 
op polarisering van welstand en bezit, duurzame verpaupering in grote 
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steden en perifere provincies, of forse neerwaartse mobiliteit van midden-
groepen.

3. De ongeloofwaardigheid van de drie middenpartijen heeft te maken 
met een verzaking van het ideaal van sociale stijging en culturele verhef-
fing. Het hoogtij van verzuiling viel samen met toenemende opwaartse 
mobiliteit binnen en tussen generaties, en met toenemende gelijkheid van 
inkomen en vermogen, ondanks de schokken van de Depressie, de Duitse 
bezetting en de opstand van de jeugd in de jaren zestig. De ontzuiling en 
de teloorgang van de hegemonie van confessionelen, sociaaldemocraten en 
liberalen hangen samen met de instorting van idealisme. Weinigen geloven 
nog dat gevestigde politici en bestuurders leiding geven aan een dubbele 
emancipatie, dat wil zeggen de opschuiving van een klassenbewuste onder-
laag van burgers naar het brede midden en de opschuiving van ambitieuze 
leden van dit midden naar de bovenlaag in de open volkshuishouding.

Ikzelf vraag aandacht voor dit punt, dat neerkomt op de vermeende 
afschaffing van het idee van stijging en verheffing van gewone mensen en 
landgenoten, plus de vervanging daarvan door een mensbeeld en staats-
leer van meritocratie. Dit is de minst begrepen verklaring. In deze filosofie 
hoort de verdeling van capaciteiten, kansen, loopbaanperspectieven en 
voordelen een weerspiegeling te zijn van persoonlijk talent, eigen keuze en 
verantwoordelijkheid, en fortuin in het eigen bestaan. Meritocraten aan-
vaarden de grillige werking van de genetische loterij. Ze beperken de lote-
rij van de samenleving (de invloed van familie en stand op de verdeling van 
winst en verlies in een markteconomie) door bestrijding van discriminatie, 
universele onderwijsvoorzieningen en sociale verzekeringen op maat. 
Ze beperken de loterij van arme en rijke landen (de invloed van paspoort 
en burgerschap op de realisering van levensplannen van huishoudens en 
individuen) door opening van landsgrenzen, arbeidsorganisaties en on-
dernemingen voor veeleisende hoogopgeleide buitenlanders en ijverige 
ongeschoolde buitenlanders.

Den	Haag	wordt	wakker

Dit onderwerp is langs verschillende wegen op de agenda van de Neder-
landse politiek beland. In de eerste plaats maken zowel woordvoerders 
van zwakke en cynische burgers als die van sterke en assertieve burgers 
zich zorgen over de toekomst van de naoorlogse vooruitgang. Jan Marij-
nissen (SP) spreekt over een sociaal tekort als bron van dalende verwach-
tingen van inactieven en arbeiders over hun eigen welvaart en die van hun 
nageslacht. Mark Rutte (VVD) liet Sir Ben Verwaayen — toen nog de baas 
van het Britse telecombedrijf BT — in het verkiezingsprogram van 2006 
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schrijven dat de kinderen van de succesrijke bovenlaag minstens zo veel 
consumptie en weelde verdienen als die uit hun schooltijd en die van hun 
pensionerende ouders.

In de tweede plaats erkent en deelt het regeerakkoord van het kabinet—
Balkenende IV (CDA, PvdA, ChristenUnie) de bezorgdheid van neosocialis-
ten en neoliberalen: ‘De tweede helft van de vorige eeuw was een periode 
van snelle groei en vooruitgang. Niet alleen de welvaart, ook de kwaliteit 
van leven nam enorm toe. Mensen leven langer, zijn gezonder, zijn hoger 
opgeleid en hebben meer te besteden dan ooit. Technologische vooruit-
gang heeft veel mensen een beter bestaan gegeven. Tegelijkertijd vragen 
mensen zich af of die ontwikkeling zich zal voortzetten. Ze twijfelen of hun 
kinderen en kleinkinderen het beter zullen krijgen dan zijzelf. Ook is dui-
delijk dat niet iedereen van de groei profiteert. Er zijn mensen die achter-
blijven, niet meedoen of kunnen meedoen in de maatschappij. Het milieu 
staat onder druk, het klimaat verandert en natuurlijke hulpbronnen raken 
uitgeput. Al met al is het de vraag of ons welzijn net zo hard stijgt als onze 
welvaart.’ (Coalitieakkoord 7 februari 2007, p.�)

In de derde plaats lijkt er sprake van een aanzienlijke verbreding van 
een besef van eindige welvaart. Na de manifeste crisis van de verzorgings-
staat (197�-1982) rees de vraag of werkloosheid en tweedeling een einde 
maakten aan sociale stijging. Na de agendering van mislukte integratie van 
immigranten sinds 1989 (Janmaat, Bolkestein, Scheffer, Fortuyn) rees de 
vraag of segregatie een einde maakte aan de belofte van stijging voor Antil-
lianen, Marokkanen, Turken en Surinamers. In het lopende debat over de 
Nederlandse identiteit en de kwaliteit van Nederlandse elites en instellin-
gen is de vraag verbreed. Biedt de razendsnel toenemende openheid van 
de nationale economie en cultuur voldoende zekerheden en gelegenheden 
om het uitzicht op stijging en verheffing van kwetsbare groepen — zwart of 
wit, het maakt niet uit — te behouden en verbeteren?

Democratie	in	beweging

Het idee van opwaartse mobiliteit in economie en cultuur lijkt simpel. Vol-
waardig burgerschap voor iedereen in een vrij land, of in een volzin uit de 
autobiografie van de schrijver Hendrik Conscience: ‘Ieder is het kind zijner 
eigene werken.’ Maar het gaat bij nader inzien om een democratisch ideaal 
dat moeilijk te bereiken is en nog moeilijker te handhaven.

In een waarlijk democratische samenleving proberen verliezers, achter-
blijvers en minst bevoorrechten zoveel mogelijk op eigen kracht hun lot te 
verbeteren. Die lotsverbetering is zowel economisch (stijging) als cultureel 
(verheffing). De opwaarts mobiele mens is streng voor zichzelf en de naas-
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ten. Er moeten allerlei offers worden gebracht om binnen één generatie 
een sprong te maken uit armoede en onwetendheid (hard werken, sparen, 
tegenslagen overwinnen). Deze tucht geldt ook de deelname aan vakbon-
den, clubleven, politieke partijen en publieke sector. Contributie betalen, 
meedoen en de druk, last en plicht van groepsbestaan dragen, het hoort er 
allemaal gewoon bij, ook als het geld bijna op is. De sprong van onderklas-
se via proletariaat naar middenstand en zelfs bovenlaag, wordt beleefd als 
een menging van concurrentie en solidariteit.

De trek van concurrentie houdt in dat de mobiele burger vrij is om op-
leidingen te stapelen, promotie te maken op de zaak, boven de stand te 
trouwen, te verhuizen naar een betere buurt en luxegoederen aan te schaf-
fen als het kan. De duw van de solidariteit houdt in dat groepsgevaren van 
de arbeid (zoals werkloosheid) samen worden verzekerd en dat de overheid 
zich garant stelt voor welzijn (sociale bijstand, onderwijs, volkshuisves-
ting, werkgelegenheid, medische zorg, kunsten en wetenschappen) door 
behoorlijk bestuur, met zeggenschap van de woordvoerders van mobiele 
burgers uit een middenveld van verenigingen.

De drie grote stromingen verschilden van oudsher van mening over de 
fundering en de uitvoering van een programma van emancipatie van hun 
respectieve achterbannen. Maar ze bereikten consensus over de hoofd-
lijnen. Sociale liberalen wilden de zelfredzaamheid van de kleinburger 
versterken. Socialisten zochten de benutting van het verborgen talent van 
de arbeidersmassa. Confessionele modernisten en de stichters van ARP en 
RKSP beriepen zich bij hun corporatieve ordening op Bijbelpsalm 113: ‘Die 
den geringe uit het stof oprigt, en den nooddruftige uit den drek verhoogt; 
om te doen zitten bij de prinsen, bij de prinsen Zijns volks.’ Naoorlogse 
premiers als Drees, De Jong, Den Uyl en ook Kok en Balkenende beli-
chaamden dat dubbeltjes best kwartjes konden worden. Het succes van de 
waarborgstaat in de glorieuze jaren 19�5-1975 was op deze emancipatoire 
consensus gebaseerd. Het kon in de ontmanteling van klassenstrijd, religi-
euze scheidslijnen en regionale achterlijkheid een vergelijking doorstaan 
met de Zweedse welvaartsstaat, de Amerikaanse New Deal en de Duitse 
socialemarkteconomie.

Opwaartse	mobiliteit:	dood	of	comateus	idee?

Intussen leven wij in een tijd waarin de opwaartse mobiliteit elke glans 
heeft verloren. Winnaars krijgen een individualistisch wereldbeeld en ke-
ren de volkspartij van hun grootouders de rug toe. Verliezers imiteren geen 
rolmodellen van langzaam welslagen in het zweet des aanschijns, maar 
bewonderen idolen die een snelle en makkelijke rijkdom symboliseren. 

Jos	de	Beus
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Stijging wordt verbonden met een teruggekeerd darwinisme: concurrentie 
waarbij de meedogenlozen overblijven. Verheffing wordt verbonden met 
een overbodig conservatisme: de laatste daad van wankelende regenten 
van de zedelijkheid.

Hoe heeft de verdwijning van een nobel en werkbaar ideaal zich kun-
nen voltrekken onder onze ogen? Misschien komt het door het wijken van 
de solidariserende ervaring van de wereldoorlogen en de Koude Oorlog. 
Misschien krijgen degenen die slagen in hun lotsverbetering een weerzin 
tegen hun milieu en gaan ze zich als parvenu en patjepeeër gedragen. 
Misschien heeft de verandering van volkspartijen in een kartel van cam-
pagnepartijen er iets mee te maken. Misschien ligt de oorzaak bij het on-

vermogen van coalitiekabinetten 
sinds 1982 om hervormingen door 
te voeren die duurzame facilitering 
bieden, getuige het falen van onder-
wijsvernieuwing.

Ik betreur het diskrediet van 
het ideaal van sociale stijging en 
culturele verheffing bij de midden-
partijen. Ik bepleit een dwingende 
herformulering voorbij de gemeen-
plaatsen van de huidige leiders van 

regerings- en oppositiepartijen (respect, nieuwe sociale kwestie, dankbaar-
heid, heimat, oog voor de hardwerkende belastingbetaler, ontspanning, 
innovatie, nieuwe politiek).

Ik weet niet of de diaspora van kiezers in het midden doorzet en uitloopt 
op een vlucht naar radicale gezindheidpartijen. Ik weet niet of de langdu-
rige stagnatie van de koopkracht van het midden de voorbode wordt van 
een rampzalige neergang die aan de Depressie doet denken. Ik weet wel 
dat de middenpartijen CDA, PvdA en VVD een beeld van de toekomst moe-
ten schetsen dat de Nederlandse middenklasse niet verlamt, maar juist 
opbeurt.

Een dergelijk pleidooi moet beginnen met een paar diepe overwegin-
gen. Opwaartse mobiliteit neemt in de nieuwe eeuw vormen aan die de 
capaciteit van de natiestaat en de planeet op de proef stellen en deels over-
schrijden, zoals de mobiliteit van vervoerders, professionele gebruikers 
van weg en luchtruim, toeristen en werknemers die ver van hun collega’s 
en klanten wonen. En: mobiliteit veronderstelt een bepaalde honkvastheid, 
een bepaald geloof in God, gezin, vaderland, grondwet of de antieke en 
christelijke deugden. Deze honkvastheid is door vooruitstrevende denkers 
en doeners in de middenpartijen al te lang ontkend.

De middenpartijen CDA, 
PvdA en VVD moeten een beeld 
van de toekomst schetsen dat 
de Nederlandse middenklasse 
niet verlamt, maar juist 
opbeurt
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In	het	publieke	debat	bestaat	al geruime tijd ongerustheid over de 
toestand van de moderne parlementaire democratie, zowel in Nederland 
als in andere West-Europese landen. Men maakt zich zorgen over het elec-
torale verlies van middenpartijen, over de sterk schommelende verkie-
zingsuitslagen en over de opkomst van radicale partijen links en rechts van 
het politieke spectrum. Ed van Thijn ging zelfs zover de Nederlandse ‘waai-
erdemocratie’ met de Weimar Republiek te vergelijken.1 De somberheid 
beperkt zich niet tot oud-politici of journalisten, ook de toonaangevende 
hoogleraar politicologie Peter Mair (2006) is somber. Volgens hem staan we 
wellicht aan de vooravond van het einde van de parlementaire democratie 
zoals we die kennen.2 

In dit essay zal ik drie stellingen poneren. In de eerste plaats zal ik beto-
gen dat er in de meeste West-Europese landen geen sprake is van een crisis 
van de parlementaire democratie. Ten tweede zal ik betogen dat er wel een 
probleem is van politieke representatie. Ten derde zal ik betogen dat de 

Voor CDA is huidige 
beleidsrust een gevaarlijke 
electorale belofte 

Alarmistische verhalen over de crisis van de 
partijdemocratie zijn zwaar overdreven. Wel is er een crisis 
in politieke representatie. Sterker nog dan voorheen stelt 
dit de middenpartijen voor de uitdaging kleur te bekennen 
op de twee belangrijkste sociale kwesties van deze tijd: de 
toekomst van de verzorgingsstaat en de problematiek rond 
migratie en integratie. Met name voor het CDA is de in 2006 
ingetreden ideologische onduidelijkheid en stilte rond deze 
thema’s bedreigend. 
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christendemocratie en de sociaaldemocratie door interne verdeeldheid 
en door de angst voor electoraal verlies, worstelen met de belangrijkste 
nieuwe sociale kwesties van deze tijd: de toekomst van de verzorgingsstaat 
en de integratieproblematiek. Het electorale succes uit het verleden — het 
succes van de in 2006 gevolgde CDA strategie van het ‘niets doen’ — biedt 
weinig garanties voor de toekomst.

Een	crisis?

Eén van de veelgenoemde aspecten van de crisis van de partijendemocratie 
is dat partijen steeds slechter in staat zijn een stabiele groep kiezers aan 
zich te binden. Kiezers zouden ‘als stuifzand’ met alle winden meewaaien, 
waardoor verkiezingsuitslagen steeds grotere schommelingen vertonen.3 
In hoeverre zijn de schommelende verkiezingsuitslagen en de opkomst 
van radicale partijen links en rechts van het politieke spectrum aanleiding 
om te concluderen dat er een crisis in de democratie is? Om deze vraag 
te beantwoorden moeten we eerst een duiding geven van de electorale 
schommelingen.

Vanaf de ontzuiling zijn kiezers in toenemende mate gaan kiezen. Dit 
betekent dat zij niet uit gevoelens van loyaliteit elke keer op dezelfde partij 
stemmen, maar dat zij iedere verkiezing opnieuw een keuze maken uit het 
dan bestaande aanbod. Uit electoraal onderzoek blijkt dat deze geëman-
cipeerde kiezers zich bij deze keuze vooral laten leiden door inhoudelijke 
afwegingen. Tegelijkertijd zijn de opvattingen over politieke onderwerpen 
op geaggregeerd niveau zeer stabiel, terwijl voorkeuren voor partijen dat 
ook zijn. 

Als de schommelende verkiezingsuitslagen niet te verklaren zijn uit de 
impulsiviteit van kiezers, hoe dan wel? Een belangrijke verklaring is dat de 
grote politieke partijen zich ideologisch minder duidelijk van elkaar zijn 
gaan onderscheiden. Als partijen zich inhoudelijk niet duidelijk van elkaar 
onderscheiden, dan zullen kiezers die op basis van inhoudelijke oordelen 
een keuze maken, vaak tot op het laatste moment twijfelen tussen twee of 
meer partijen die zij bijna even aantrekkelijk vinden.� Dit leidt tot twee 
paradoxen.

De eerste paradox is dat factoren die voor kiezers zelf niet erg belangrijk 
zijn bij het bepalen van hun voorkeur voor partijen, zoals beoordelingen 
van kandidaten of kleine blunders in de campagnevoering, juist in veel 
gevallen net even de doorslag kunnen geven in de partijkeuze. De tweede 
paradox is dat voorkeuren voor partijen tamelijk stabiel zijn, terwijl ver-
kiezingsuitslagen vaak zeer instabiel zijn. De grotere schommelingen in 
verkiezingsuitslagen moeten dan ook niet worden gezien als een indicatie 
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dat de partijendemocratieën in een crisis zouden verkeren. De meeste bur-
gers kiezen op basis van inhoudelijke overwegingen. De middenpartijen 

zijn meer op elkaar gaan lijken en 
naarmate de afstand tussen par-
tijen kleiner wordt, zullen kiezers 
gemakkelijker switchen. Daarnaast 
zijn de middenpartijen naar elkaar 
toe gekropen, waardoor er meer 
ruimte is ontstaan voor partijen 
aan de uiteinden van het politieke 

spectrum. Hoewel de schommelende verkiezingsuitslagen uiteraard veel 
onzekerheid veroorzaken onder politieke en bestuurlijke elites, is er van-
uit democratisch oogpunt niets op tegen.

De opkomst van nieuwe partijen, waaronder radicalere partijen links 
en rechts, betekent strikt genomen dat de partijendemocratie naar beho-
ren functioneert. Er kan ook niet worden geconcludeerd dat kiezers zich 
afkeren van de partijpolitiek. Er is namelijk geen systematische daling van 
opkomstcijfers, noch bestaat er een systematische daling van politiek ver-
trouwen. Rond 2000 bereikte het politieke vertrouwen in Nederland juist 
een hoogtepunt. Het idee dat de partijendemocratie in een existentiële cri-
sis zou verkeren, is daarom te alarmistisch. Politieke partijen blijven nood-
zakelijk om leiders en bestuurders te rekruteren, en in de meeste landen 
moet je aan partijvorming doen om aan verkiezingen te kunnen deelne-
men. Partijvorming lijkt ook een noodzakelijke voorwaarde om langdurig 
een politieke factor van betekenis te zijn. Dit geldt zelfs voor populistische 
bewegingen. Alle West-Europese rechtspopulistische partijen die meer 
dan twee opeenvolgende verkiezingen succesvol waren, hebben veel ener-
gie gestoken in de opbouw van een stabiele partijorganisatie.

Politieke	representatie

Een tweede aanvullende verklaring voor de instabiliteit van verkiezingsuit-
slagen is dat het belang van de tegenstelling links-rechts in West-Europa 
is afgenomen. In deze lijn van argumentatie gaat het er niet zozeer om dat 
partijen in termen van links en rechts naar elkaar toe zijn gekropen, maar 
dat deze tegenstelling op zichzelf minder belangrijk is geworden. Veel 
politicologen zijn het erover eens dat de belangrijkste politieke tegenstel-
lingen kunnen worden weergegeven langs twee ideologische dimensies.5 
De eerste dimensie is een sociaaleconomische en de tweede wordt veelal 
een sociaal-culturele dimensie genoemd. De twee dimensies kunnen we 
grafisch weergeven zoals in figuur 1. 

Naarmate de afstand tussen 
partijen kleiner wordt, 
zullen kiezers gemakkelijker 
switchen 
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links

Sociaaleconomische dimensie

Figuur 1: Typologie van ideologische posities

Op de horizontale as staan posities weergegeven op de sociaaleconomische 
dimensie. Hoe linkser iemand zich op deze dimensie bevindt, des te meer 
is hij of zij voor inkomensnivellering, voor behoud van arrangementen van 
de verzorgingsstaat en tegen privatisering. Hoe rechtser men staat, des 
te meer is men voor de vrije markt en tegen een grote overheid. Wie op de 
verticale as bovenaan staat, is voor een streng asielzoekersbeleid, vindt dat 
immigranten zich dienen aan te passen en dat streng moet worden opge-
treden tegen criminaliteit. Wie helemaal onderaan staat op deze dimensie 
vindt juist dat er een ruimhartig asielzoekersbeleid moet zijn, dat immi-
granten hun eigen cultuur en gewoonten mogen behouden en dat crimina-
liteitsbestrijding meer is gebaat bij preventie dan bij zwaardere straffen. 
Uiteraard kan iedereen posities innemen tussen deze uitersten in.

Op basis van deze twee dimensies kunnen we ons schematisch dus 
vier ideaaltypen voorstellen (zie figuur 1). Er zijn mensen die sociaaleco-
nomisch links zijn en ook links wat betreft culturele onderwerpen, zoals 
immigratie, integratie en criminaliteitsbestrijding. Er zijn mensen die op 
beide dimensies een rechtse positie innemen, maar er zijn er ook die op 
de ene dimensie links zijn en op de andere dimensie rechts. In alle West-
Europese landen zijn partijposities echter grotendeels langs één dimensie 
georganiseerd, zowel volgens politicologen als in de ogen van kiezers.6 
Er bestaan dus vrijwel geen partijen die links zijn ten aanzien van econo-
mische kwesties en rechts op culturele strijdpunten (type 1), of rechts bij 
sociaaleconomische onderwerpen en links op culturele (type �). Bijna alle 
partijen zijn van het type 2 of type 3.
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Op basis van enquêtegegevens weten we echter dat in de meeste West-
Europese landen de meerderheid van de bevolking naar links neigt op de 
sociaaleconomische dimensie en naar rechts op de culturele dimensie. 

Onder kiezers komt type 1 dan ook 
het meest voor en type � het minst. 
In Nederland wordt vaak gesproken 
van ‘de ruimte op rechts’, maar de 
ruimte ligt niet op rechts (type 2), 
want daar bevinden zich veel partij-
en en niet zo veel kiezers. De echte 
ruimte ligt bij de combinatie links-
rechts die wordt gerepresenteerd 
door type 1 (sociaaleconomisch 

links en cultureel rechts). Deze grote groep wordt in het huidige West-Eu-
ropa immers niet politiek vertegenwoordigd.

Wat zijn de implicaties van dit alles voor de vermeende crisis van de 
partijendemocratie? In mijn ogen is er wel een probleem, maar ik ben er 
niet van overtuigd dat dit iets te maken heeft met de politieke partij als 
organisatievorm of met afnemende aantallen (actieve) partijleden. Voor de 
relatie met kiezers zijn die partijleden al veel langer van minder belang. Er 
is echter wel een probleem van representatie. Aan de ene kant heeft dit te 
maken met het feit dat de posities van kiezers niet overeenstemmen met 
die van partijen, maar wellicht nog belangrijker is het beleid dat wordt 
gevoerd. Het eu-beleid dat zich richt op privatisering en versterking van de 
vrije markt, loopt flink uit de pas met de publieke opinie in Europa die so-
ciaaleconomisch sterker naar links neigt. Daarnaast heeft er tot diep in de 
jaren negentig in veel Europese landen een taboe gerust op discussies over 
het migratie- en integratiebeleid, terwijl een minderheid van de burgers 
in de meeste landen vindt dat migratie positief heeft uitgepakt. Ik beschik 
niet over gegevens om dit te kunnen ondersteunen, maar het lijkt erop dat 
het beleid in de meeste Europese landen — op de Scandinavische landen na 
— tot diep in de jaren negentig rechts is geweest op sociaaleconomisch ter-
rein en links op het vlak van culturele strijdpunten, zoals immigratie. Dit 
is in het kwadrant waar zich de minste kiezers bevinden. 

Conclusie

Partijen zullen zich erop moeten instellen dat geëmancipeerde burgers 
zich weinig loyaal voelen en dus gemakkelijker van partij zullen wisselen. 
Die burger maakt zich echt niet zo druk om de stijl van politieke actoren, 
om de vraag hoe een partij haar leden raadpleegt, of het zich een partij of 

De meerderheid van de 
bevolking neigt naar links 
op de sociaaleconomische 
dimensie en naar rechts op de 
culturele dimensie 
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een beweging noemt, of om andere randverschijnselen. Het gaat die kiezer 
om de inhoud. Er is geen crisis van de partijendemocratie, maar wel van de 
middenpartijen. De politieke stromingen die na de Tweede Wereldoorlog 
verantwoordelijk zijn geweest voor de inrichting van de verzorgingsstaten 
in West-Europa, de christendemocratie en de sociaaldemocratie, verkeren 
in ideologische onzekerheid. Partijen uit beide stromingen hebben mee-
gewerkt aan een neoliberale agenda, voor een belangrijk deel vanuit de EU 
geïnitieerd, waarin overheidstaken zijn geprivatiseerd en verzelfstandigd. 
Zij worstelen echter met de belangrijkste twee sociale kwesties van deze 
tijd, namelijk de toekomst van de verzorgingsstaat en de problematiek 
rond migratie en integratie.

Omdat deze bijdrage geschreven is voor een bundel van het Weten-
schappelijk Instituut voor het cda, zal ik mij tot deze partij beperken. Tot 
in de jaren negentig heeft het cda een sterke rol toegekend aan het maat-
schappelijk middenveld7. Onder de kabinetten-Balkenende I, II en III had-
den christendemocraten volgens de VU-politicologen Van Kersbergen en 
Krouwel ‘de opvallende neiging het eens zo gewaardeerde maatschappe-
lijk middenveld te privatiseren en te vermarkten’.8 In het nieuwe CDA-den-
ken is de maatschappelijke verantwoordelijkheid verschoven van politieke 
en maatschappelijke organisaties naar individuen en het bedrijfsleven. 
Uit angst voor de electorale consequenties heeft men de hervormingen van 
de verzorgingsstaat echter een jaar voor de verkiezingen van 2006 min of 
meer stopgezet en heeft het CDA zich, na het PvdA-geblunder rond de WAO, 
juist geafficheerd als kampioen van de bescherming van de arrangemen-

ten van de verzorgingsstaat.8 
Ook bij de problematiek rond 

immigratie en integratie worstelt 
het CDA met de ontwikkeling van 
een heldere beleidslijn. Tot in de 
jaren negentig hoopte velen bij het 
CDA dat immigranten zich op een 
‘verzuilde’ manier zouden organi-
seren en dat zij zich op eenzelfde 
manier zouden kunnen emancipe-

ren als de katholieken in de vorige eeuw. Dit impliciete multiculturalisme 
is vanaf 2002 vervangen door een andere lijn, maar het is duidelijk dat CDA-
bewindslieden zich liever niet te duidelijk uitspreken over deze thematiek. 
Ik heb de indruk dat het CDA intern verdeeld is, zowel waar het gaat om 
de toekomst van de verzorgingsstaat als ten aanzien van de integratie- en 
migratiepolitiek. Veel burgers hebben angst voor de afbraak van arrange-
menten van het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast roept de problematiek 

Het CDA zal de komende jaren 
steeds krachtiger worden 
uitgedaagd om aan te geven 
welke visie het heeft op de 
toekomst van Nederland

Wouter	van	der	Brug
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rond migratie en integratie bij veel burgers ook angst op. Het CDA heeft in 
de aanloop naar de afgelopen verkiezingen de impliciete belofte gedaan 
vier jaar lang niets wezenlijks te zullen doen. Behoudzuchtige burgers 
vonden dit kennelijk dusdanig geruststellend dat het CDA hiermee een 
goed verkiezingsresultaat wist te boeken. Mijn verwachting is dat het CDA 
de komende jaren steeds krachtiger zal worden uitgedaagd om aan te geven 
welke visie het heeft op de toekomst van Nederland, ook in Europees ver-
band. Nietsdoen lijkt mij op de langere termijn dus geen houdbare strategie.
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 Noten

1 Bij een bijeenkomst in Amsterdam 
ter gelegenheid van zijn afscheid als 
politicus op 26 oktober 2007 sprak Van 
Thijn de angst uit dat de Nederlandse 
‘waaierdemocratie’ zichzelf zou opbla-
zen, en trok daarbij de vergelijking met 
Weimar (zie ook Van Gorp, 2007). Voor 
een snelle reactie hierop zie ook Van 
Holsteyn (2007).

2 Mair (2006, p. 31) komt tot de conclusie 
dat partijen zich zo sterk op de staat 
hebben georiënteerd en zo weinig 
op burgers, dat ‘(...) we find ourselves 
reaching for some notion of democracy 
without the demos.’

3 Zie o.a. Schuyt, 2003
� Kroh, Van der Brug & Van der Eijk, 2007; 

Van der Brug, 200�; Van Holsteyn & De 
Ridder, 2005

5 Zie bijvoorbeeld Kitschelt, 1995; Kriesi 
c.s., 2006; Middendorp, 1991; Pellikaan, 
2006.

6 Zogenoemde expert surveys, ofwel 
internationaal georganiseerde enquê-
tes onder politicologen waarin aan 
hen wordt gevraagd aan te geven waar 

partijen staan op een groot aantal strijd-
punten, laten zien dat bijna alle linkse 
partijen op beide dimensies een linkse 
positie innemen en rechtse partijen 
op beide dimensies rechts staan (zie 
o.a. Van der Brug en Van Spanje, 2007). 
De communis opinio luidt dat de SP op 
sociaaleconomische thema’s links is en 
op culturele thema’s rechts, maar uit 
enquêteonderzoek blijkt dat burgers 
een heel ander beeld hebben van deze 
partij. In het Nationaal Kiezersonder-
zoek van 2006 is aan respondenten 
gevraagd de positie aan te geven van vijf 
partijen (CDA, PvdA, VVD, SP en CU) op 
een groot aantal politieke strijdpunten. 
Gemiddeld plaatste men de SP als meest 
linkse partij op de issues asielzoekers 
(ruimhartig toelaten vs. zo veel moge-
lijk terugsturen), immigranten (eigen 
cultuur behouden vs. aanpassen) en 
criminaliteitsbestrijding (wordt streng 
genoeg aangepakt vs. veel strenger 
aanpakken). 

7 Zie o.a., Lucardie, 1993; Woldendorp, 
1993

8 Van Kersbergen en Krouwel, 2006:�2
9 Zie tevens Van Kersbergen 2008

Wouter	van	der	Brug
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Het rapport God in Nederland constateert: 
‘Het is verbazingwekkend hoeveel [verbin-
dende] functies in een sterk ontkerkelijkte 
samenleving als de onze soms aan religie 
wordt toebedeeld door politici, weten-
schappers en commentatoren van niet 
zelden goed buitenkerkelijke huize. In het 
kader van het behoud van waarden en nor-
men vindt een (her) waardering van haar 
plaats als moreel appel, vanuit bekommer-
nis om de vitaliteit van de civil society wordt 
zij geacht mensen te mobiliseren tot be-
langeloze inzet voor het grotere geheel….’ 
Maar hoe kan religie deze morele rol nog 
vervullen in een individualistische cultuur, 
waarbij geloven blijkens datzelfde rapport 
vooral de zelfontplooiing lijkt te dienen en 
het proces van kerkverlating samengaat 
met vermindering van de belangeloze inzet 
voor het geheel, in bijvoorbeeld vrijwilli-
gerswerk? 

Daar komt nog een tweede spannings-
veld bij: hoe kan religie haar verbindende 
kracht waarmaken, nu ze zelf een bron van 
spanningen in de samenleving lijkt te zijn? 
Een gesprek over de conflictueuze en ver-

bindende kanten van religie met Gerard de 
Korte (de aanstaande bisschop van het bis-
dom Groningen-Leeuwarden), Henk Vroom 
(hoogleraar godsdienstwijsbegeerte en coör-
dinator van het Centrum voor Islamitische 
Theologie aan de VU) en Raymond Gradus 
(directeur van het Wetenschappelijk Insti-
tuut voor het CDA). 

Religie	als	bron	van	conflict	

Henk Vroom opent het debat met de uit-
dagende stelling dat volgens hem in elke 
religie & levensbeschouwing conflict is in-
gebakken. Veel meer dan dit als een gevaar 
te zien, toont het aan hoezeer religie van 
levensbelang is. 

vroom ‘Dat religie ook bron van conflict 
kan zijn, doet aan het belang van religie 
niets af. Er is niets wat belangrijk is, dat 
geen bron van conflicten is of niet misbruikt 
wordt. Het klassieke voorbeeld is seksuali-
teit. Seksualiteit is belangrijk en waardevol 
en dus ook bron van conflict en machtsmis-
bruik. Maar we rekenen vormen van mis-
bruik de seksualiteit zelf niet aan. Tegelij-

De conflictueuze en verbindende 
kracht van religie

In gesprek met Gerard de Korte, 
Henk Vroom & Raymond Gradus 

Hoofdredacteur en redactiesecretaris van cdv.

door Marcel ten Hooven & Jan Prij
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kertijd lijken we dat bij religie ten onrechte 
wel te doen.’

‘Misschien moeten we als samenleving 
beter leren om te gaan met conflicten, 
elkaar wat ruimte gunnen en er oog voor 
hebben dat de conflictueuze vraag niet is 
welke mooie idealen we wel delen, maar 
welke dingen we verwerpelijk vinden. 
Waarom zouden we in islamitische buur-
ten niet wat minder dames in lingerie op 
billboards zetten? Ze hebben daar echt 
een hekel aan; het gaat tegen hun normen 
en waarden in, ook als ze leren eraan voor-
bij te zien. Waarom zouden we dat eigen-
lijk willen opdringen? Misschien moet je 
toch wat genuanceerder over die dingen 
leren denken. Dat is oog voor diversiteit 
en respect voor de ander — afgezien of je 
het met hen eens bent.’ 

Waar zit m’ precies het conflictueuze 
karakter van religie? 

Vroom ‘Religieuze groepsvorming leidt 
altijd tot belangen en conflicten, niet alleen 
over de inrichting van jouw persoonlijke 
leven, maar over de inrichting van de sa-
menleving. Kijk naar het Nieuwe Testament, 
waarin Jezus als volstrekt geweldloos naar 
voren komt. Maar hij riep conflict op met de 
religieuze machthebbers van zijn tijd, des-
tijds de hoeders van de normen en waarden 
van de samenleving, die hij uitmaakte voor 
adderengebroed. Als zijn gedrag en zijn 
leer zonder conflict waren geweest, was hij 
nooit aan het kruis gehangen. Conflictueus 
kan ook betekenen dat je mensen terugvoert 
naar veel diepere dan oppervlakkige waar-
den. Het ging Jezus er niet om dat mensen 
zich aan regels hielden, maar om hun per-
soonlijke bekering, waardoor ze beter tot 
bloei konden komen, beter zicht op hun 
eigen fouten en de goede dingen in anderen 
konden zien. Zulke conflicten gaan niet 
zonder strijd. Zoals een collega op een ver-

Gerard de Korte

De conflictueuze en verbindende kracht van religie
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zoeningsconferentie van moslims en chris-
tenen in Jos (Nigeria, oktober 2007) het zei: 
‘Als we geen conflicten meer hebben, zijn we 
dood’. Conflicten horen bij het christendom, 
de islam en bij de liberale seculiere denkers. 
Het gaat om de vraag hoe je met conflicten 
omgaat en om ervoor te zorgen dat ze niet 
gewelddadig worden. Het gaat erom dat je 
de ander hoort, écht hoort (en niet de zwar-
tepiet toespeelt).’

De conflictueuze kanten van religie uiten 
zich vooral in het publieke domein. Uit 
het onderzoek God in Nederland (dat ter 
gelegenheid van 40 jaar KRO-RKK ver-
scheen) komt juist een sterke privatise-
ring & individualisering van geloof naar 
voren. Verdwijnt daarmee ook het con-
flict?

Vroom ‘Nee, de wijze waarop deze con-
flicten aan de orde komen, wordt anders. 
Wat hier speelt, is het gezagsprobleem. De 
bisschoppen en de synoden dicteren niet 
meer wat iemand moet geloven, en als ze 
zich zo opstellen maken ze zich eigenlijk 
behoorlijk belachelijk en wekken ze irri-
tatie op. De media (documentairemakers, 
opinieleiders, internet) hebben feitelijk 
meer macht over de religie dan de kerk of 
de moskee. Met name de rol van internet 
speelt binnen de islam de radicalisering 
in de kaart. Moslims zoeken naar houvast 
binnen de westerse samenleving, maar 
kunnen dat bij hun ingevlogen imams niet 
vinden. Hun nieuwe autoriteiten vinden ze 
op internet via nieuwe virtuele community’s 
waar niemand zijn vingers meer echt tussen 
krijgt. Er valt veel af te dingen op de rol van 
de kerken (in de vorm van al te dwingend 
leergezag); maar ze hebben ook een nuttige 
rol gespeeld in het filteren van onzin, en de 
toetsing van wat door de beugel kan en wat 
niet. Nu is zo’n toets er soms helemaal niet. 

In de traditionele media is het niet anders. 
Er wordt nauwelijks meer gezocht naar 
waarheid over geloof en levensbeschouwing. 
Er wordt te veel gezocht naar zwart-wit-
tegenstellingen, waardoor de conflicten 
eerder doelbewust worden verscherpt dan 
beheerst. In mediaopleidingen leren stu-
denten uit hun hoofd dat ze hoor en weder-
hoor moeten toepassen. Nodig twee mensen 
met tegengestelde meningen uit en laat ze 
als kemphanen hun standpunt verdedigen. 
Maar hoor en wederhoor is een rechtbank-
principe, en dat heeft niet rechtstreeks met 
het zoeken naar waarheid en wijsheid te ma-
ken. Wijsheid berust niet op hoor en weder-
hoor, maar op gesprek, op anders denken, op 
nog eens praten en op een poging om samen 
een stap verder te komen.’

Monseigneur De Korte, hoe kijkt u, als ver-
tegenwoordiger van het kerkelijk gezag, 
tegen deze cultuurschets aan? 

De	Korte ‘Ook ik maak mij zorgen om 
de oppervlakkigheid, het losraken van gelo-
vigen uit de beddingen van religieuze tra-
dities die juist veel wijsheid in zich dragen. 
Dit hangt samen met de sterke individuali-
seringstendensen in de samenleving die op 
religieus terrein zichtbaar zijn geworden in 
de vorm van onder meer ontkerkelijking en 
ontkerstening. Heel veel gelovigen in Neder-
land en de meerderheid van de katholieken, 
zijn, zo blijkt uit het recente onderzoek God 
in Nederland, ietsist geworden. En dat vind 
ik nogal zorgwekkend. Het losraken van de 
Bijbelse wortels, of van de grote katholieke 
traditie, is daarmee breed in beeld gekomen. 
Mensen shoppen hun eigen levensbeschou-
wing bij elkaar. Maar de vraag is: geeft dat 
kracht genoeg in bange dagen? Kan zo’n 
zingevend kader van eigen makelij ook bin-
dend werken voor de gemeenschap? Ik ben 
bang van niet.’ 

De	ethiek	van	de	middenklasse
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‘Een cultuur die sterk geïndividualiseerd 
is en niet geworteld in traditie, is vatbaarder 
voor grote maatschappelijke schommelin-
gen. Dan zijn er bijvoorbeeld snelle veran-
deringen mogelijk in de kiezersgunst of in 
het maatschappelijk klimaat, die gevaarlijk 
kunnen worden.’

Wat zou dan een antwoord van de kerk 
kunnen zijn…

De	Korte ‘De kerk heeft haar visie op het 
goede samenleven samengevat in een soci-
ale leer. Het is de taak van politici, de geves-
tigde partijen en kerkmensen die binnen 
de diverse politieke partijen aan het werk 
zijn. De vertaling van de katholieke sociale 
leer in politiek handelen, is in mijn beleving 
niet gekoppeld aan één politieke traditie. 
Natuurlijk, er is wel een verwantschap tus-
sen de christendemocratie en de katholieke 
sociale leer, maar ik weet ook van overtuigde 

katholieken die betrokken zijn binnen een 
sociaaldemocratische of liberale partij. 

Terug naar de verzuilde maatschappij 
wilt u niet… 

De	Korte ‘Nee, ik pleit helemaal niet 
voor een reactionair verhaal. Voordat ik aan 
de theologie begon, ben ik als historicus 
opgeleid; ik weet dat er geen weg terug is en 
dat we alleen maar vooruit kunnen. Vanuit 
dit perspectief alleen al is een reactionair 
conservatief standpunt onhoudbaar.’

‘Ik maak me wel zorgen om het religieuze 
shopgedrag. Zowel binnen als buiten de 
kerk. Waar ik vooral op doel is dat allerlei no-
ties uit het klassieke christendom van zonde 
en genade, van leven en dood, aan het ver-
dwijnen zijn, terwijl juist deze raken aan de 
dieptedimensies van het menselijk bestaan, 
waarin men zich uiteindelijk afhankelijk 
weet van een Schepper. 

Henk Vroom

De conflictueuze en verbindende kracht van religie
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Meneer Gradus, bent u net zo somber? 

Gradus ‘Ik ben, ook gevoed door re-
cente ervaringen, minder zorgelijk dan 
monseigneur De Korte over de teloorgang 
van de christelijke traditie; de veerkracht 
daarvan is mogelijk groter dan gedacht. Zo 
was ik zelf onlangs in Lourdes en erg onder 
de indruk van het gebeuren en de spirituele 
sfeer. Maar ook in Nederland vinden met 
regelmaat bedevaarten plaats. Denk ook aan 
de toenemende belangstelling voor de We-
reldjongerendagen van de katholieke kerk. 
Ik denk wel dat de kerk die veranderende 
culturele component richting spiritualiteit 
en individualisering meer zal moeten ac-
cepteren.’ 

‘Blijkbaar lukt het toch telkens weer op 
aansprekende wijze het geloof en de Bijbelse 
verhalen en symbolen bij de tijd te brengen 
en precies zo hoort het ook te gaan. Het is 
een belangrijk element van de christelijke 
traditie dat telkens weer door de verschil-
lende tijden heen nieuwe wegen, woorden 
en vormen worden gevonden, die mensen 
een hart onder de riem steken.’ 

‘Ik constateer wel een ander gevaar en 
bron van conflict, namelijk dat van ver-
vreemding tussen leken in de katholieke 
kerk en het leergezag. Ik kom uit een katho-
liek gezin uit Brabant. Mijn vader was heel 
nauw en actief betrokken bij de kerk en veel 
religieus geïnspireerde vrijwilligersorgani-
saties. Bij ons stond, wat geloofsopvoeding 
betreft, het in praktijk brengen voorop, niet 
zozeer het belijden van het christelijk geloof 
en het uitdragen van de katholieke leer. Ik 
merk zelf dat mensen die heel religieus sterk 
betrokken zijn een zekere aversie hebben 
tegen de katholieke kerk als organisatie en 
tegen het leergezag. In het kader van uw 
benoeming als bisschop van Groningen zei u 
onlangs: “We moeten de Schrift niet gebrui-
ken als een stok om mensen mee te slaan, 

maar als een staf om mee te gaan.” Dat sprak 
me erg aan, maar ik vraag me wel af of het 
ook daadwerkelijk de praktijk is.’ 

Waar zit hem dat conflict in? 

Gradus ‘Ik denk dat het gaat om een in-
terpretatie van het geloof en de liturgie, die 
heel streng is, en de rol van leken daarbij. Ik 
merk dat ook mensen die al �0, 50 jaar bij de 
kerk horen, daar buitengewoon veel moeite 
mee hebben. Ik ben ervan overtuigd dat deze 
aanpak niet helpt om mensen weer bij de 
kerk te brengen.’

De	Korte ‘Volgens mij lopen er nu ver-
schillende zaken door elkaar. Waar ik me op 
richt is de ontkerkelijking en de teloorgang 
van essentiële christelijke noties uit de cul-
tuur. Daarnaast is er binnen de Nederlandse 
kerk natuurlijk een enorme spanning, dat 
weet ik heel goed, tussen de kerkleiding en 
een groot deel van het kerkvolk. Het zit vaak 
vast op de micro-ethische kwesties en op de 
positie van de vrouwen in de kerk. Dat wil ik 
niet scheiden, maar wel onderscheiden van 
de crisis die daaronder ook zit.’ 

Hoe moet de kerk zich tegen het religi-
euze shopgedrag teweerstellen en met de 
gezagscrisis omgaan?

Vroom ‘Vroeger was er de dwang van de 
groepsmoraal, van de priester die zei dat 
van alles niet mocht; dat heeft ook pijn ver-
oorzaakt. Aan de protestantse kant was het 
soms met het Schriftgezag net zo knellend 
en dwingend voor mensen. Nu heb je daar-
entegen het los-zandgevaar en last van een 
zelfdoen-oppervlakkigheid. Dat zou men 
dus tegemoet moeten treden met vorming 
& verdieping, aansluitend bij de bestaande 
behoefte aan verdieping en verbreding 
van de mensen zelf. Wat er nu binnen de 
PKN gebeurt, is onvoldoende. Ze maken 

De	ethiek	van	de	middenklasse
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zich drukker om de (afgescheiden) 60.000 
hersteld hervormden die elke zondag in de 
kerk zitten, dan om hetzelfde aantal men-
sen dat per jaar de kerk verlaat. Men moet 
niet alleen focussen op het meelevende 
kader, maar ook proberen om er te zijn 
voor randkerkelijken en buitenkerkelij-
ken; voor de mensen dus met wie pater Van 
Kilsdonk — pas overleden — contact hield, 
met begrip voor de groeiende behoefte aan 
zingeving in de samenleving, ook zonder 
het gezag van de kerk.’

Dat wordt nu te weinig gedaan?

Vroom ‘Het probleem is: men is gewoon 
te druk met het draaiende houden van de 
kerk in de wijk. De landelijke kerk biedt 
intussen wel prima dingen aan, zoals een 
website voor jongeren en eenvoudige dag-
boekjes en andere publicaties over geloof. 
Tegelijkertijd is er wel een vertaalprobleem 

dat moet worden overwonnen, juist omdat 
mensen de traditionele geloofstaal zijn 
kwijtgeraakt. Degene die voor één van die 
heel elementaire boekjes verantwoordelijk 
was, zei: “Ik schaam me wat ik daar dan over 
kerst schrijf ”. Maar goed dat het gebeurt!’

De	Korte ‘Zowel de Rooms-Katholieke 
Kerk als de Protestantse Kerken hebben te 
maken met datzelfde probleem. Ds. De Fij-
ter heeft gesproken over Bijbels analfabe-
tisme. Ik spreek liever van sprakeloosheid, 
met daarachter de vraag: hoe kunnen wij 
onze Bijbelse bronnen en de grote traditie 
van de kerk beter laten stromen en ook ver-
talen naar de mensen van vandaag? Nieuwe 
vormen van gemeenschapsvorming (com-
munio) passen daarbij. Christen zijn in je 
eentje, is een contradictio in terminis. Wat 
zijn mogelijk nieuwe gemeenschappen 
voor de toekomst? Dan komen we terecht 
bij verschijnselen als de netwerkenkerk 
en de small Christian communities die we 

Raymond Gradus
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nu vooral nog in de Verenigde Staten zien. 
Dat zijn kleine kerkgemeenschappen: qua 
grootte tussen de anonieme gemeente en 
het individu in, kleine groepen van 10 of 
12 mensen die samen eten en daarna bezig 
zijn rond de Bijbel en hun geloof. Dat zijn 
nieuwe vormen die in christelijk Neder-
land worden uitgeprobeerd en die, denk 
ik, voor een groot deel ook heel vruchtbaar 
kunnen zijn.’ 

‘Ook organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, in onderwijs, kerken en paro-
chies zijn overigens bezig met de vraag wat 
de K of de C in hun organisatie betekent.’ 

‘Ik weet bijvoorbeeld dat Cordaid intern 
een cursus aanbiedt over de katholieke 
sociale leer, juist omdat religie bij ontwik-
kelingssamenwerking zo’n belangrijke rol 
speelt, terwijl men juist van de eigen katho-
lieke traditie vaak niet zoveel meer weet.’ 

Met alle respect, is dat niet rommelen in 
de marge? 

De	Korte ‘Dat moet dan maar; het is niet 
erg. Als daar een ontwikkeling in komt, is 
dat alleen maar positief.’ 

Gradus ‘Een beeldend voorbeeld is de 
KRO, die probeert op eigentijdse wijze met 
vertaling van geloofswaarden bezig te zijn.’ 

De	Korte ‘Ja. De KRO heeft gezocht naar 
een eigentijdse vertaling van de Tien Gebo-
den. Anselm Grün is daarvoor ingehuurd. 
Als je naast die vertaling een strenge theo-
logische meetlat legt, kun je zeggen: er gaat 
ook weer een stuk verloren. Maar anderzijds 
mag je blij zijn dat zo’n groot massamedium 
als de KRO in ieder geval iets probeert.’ 

Maar dan blijft toch het probleem dat het 
zo’n hoogst persoonlijke interpretatie 
krijgt. Kijk naar de interviewserie Tien 
Geboden in Trouw. Iedereen maakt er 
maar van wat hij zelf wil.

Gradus ‘Daar heb ik niet zo’n moeite 
mee. Ik denk dat we toch ook op zoek moe-
ten naar moderne wegen, nieuwe vertalin-
gen van vaste waarden.’ 

De	Korte ‘De kernvraag is: komen die 
geboden van een persoonlijke God of niet? 
In de Schrift gaat het om een God die als een 
gij aanspreekbaar is, en die eerst naar ons 
toekomt en naar ons zoekt, voordat wij (via 
onze eigen, al te persoonlijke interpretaties) 
naar Hem zoeken.’

Religie	als	verbinder:	bron	van	

overbruggen	van	verschillen	

In hoeverre kan de kerk een verbindende 
rol spelen in het maatschappelijke debat 
over de islam? Juist ook omdat ‘angst 
voor de islam’ mogelijk een rol speelt in 
het maatschappelijke onbehagen over 
religie.

De	Korte ‘Ik vraag me af hoeveel mensen 
echt zo bang zijn voor de islam. Maar goed. 
Mogelijk is minstens één van de redenen 
onvrede. Ik vind het ingewikkeld. Wij zijn 
als christenen enerzijds enorm verwant met 
de islam. Denk bijvoorbeeld aan het geloof 
in een Schepper en het geloof in een barm-
hartige God. Maar anderzijds wordt het hart 
van het nieuwe testament door de koran 
ontkend. De menswording van God in Jezus 
Christus, de thematiek van de verzoening 
aan het kruis en het trinitair Godsbesef. Dat 
zijn in mijn beleving kernelementen van 
het christendom. Vanwege de wezenlijke, 
inhoudelijke verschillen, denk ik dat een 
geloofsinhoudelijke dialoog snel vastloopt. 
Maar we moeten wel samen verder in één 
samenleving.’ 

Hoe moet dat dan in de samenleving, 
waar opvattingen over hoe te leven zo fun-
damenteel van elkaar verschillen?
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De	Korte ‘Het overbruggen van ver-
schillen is mogelijk. Maar niet om het hart 
van het christelijk belijden daarmee prijs 
te geven. Dat hoeft ook niet om toch goed 
te kunnen samenleven. Dat gebeurt op tal 
van plaatsen. Dat kan concreet daar waar 
mensen in onderwijs, op sportvelden of op 
het werk gewoon zich voor eenzelfde zaak 
inzetten.’ 

‘In praktische zin werken koepelorgani-
saties van moslims en kerkelijke organisa-
ties goed met elkaar samen. In die zin leve-
ren ze samen een belangrijke bijdrage aan 
integratie en sociale cohesie.’

‘Wij worden vaak geconfronteerd met de 
voorbeelden waar het fout loopt. Indachtig 
het spreekwoord: “Het kwade schreeuwt, het 
goede fluistert”.’

‘Er zijn ook geloofsinhoudelijke bronnen 
aan te wijzen, die er ten minste voor kunnen 
zorgen dat conflicten niet uit de hand lopen. 
Dat we als gelovigen (en ongelovigen trou-
wens ook!) globale noties als rechtvaardig-
heid en barmhartigheid delen, kan wel dege-
lijk helpen bij het samen leven en om de boel 
bij elkaar te houden, om met burgemeester 
Cohen te spreken.’

Vroom ‘Hoe sla je bruggen? Niet door 
zwart-wit-tegenstellingen te creëren, maar 
door de dialoog aan te gaan. De dialoog 
scherpt je eigen overtuigingen en zuivert de 
overtuigingen uit die te oppervlakkig of on-
houdbaar zijn. Op die manier kun je ook op 
punten tot een herinterpretatie van je eigen 
geloof komen. Je kunt echt van een ander 
leren, want de ultieme waarheid overstijgt 
altijd ons denken, ons kennen en ons voelen.’ 

De	Korte ‘Het wij-zijdenken kan nooit 
zo ver gaan dat het anderen in hun waardig-
heid aantast. Een ander, van welk geloof of 
overtuiging ook, is en blijft beelddrager van 
God. Dat is een heel fundamenteel gegeven 
en zorgt ervoor dat, althans in theorie, con-
flicten niet uit de hand lopen. In dat licht 

zijn dus zelfs theologische tegenstellin-
gen niet allesbepalend; de Geest waait ook 
buiten de kerk. Ik denk hierbij ook aan de 
verklaring Nostra aete, over de houding van 
de kerk ten opzichte van niet-christelijke 
godsdiensten. In dit document, uitgegeven 
tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie (1962-
1965), erkent de Rooms-Katholieke Kerk 
alles wat waar, goed en schoon is in andere 
godsdiensten. Tegelijkertijd zijn wij ook ge-
roepen om Jezus Christus te verkondigen als 
de weg, de waarheid en het leven. Maar deze 
belijdenis laat juist de erkenning toe dat ook 
buiten de bedding van de christelijke tradi-
tie Gods Geest aan het werk is.’

Gradus ‘Zou dit aspect niet wat meer 
moeten worden benadrukt? Juist dit geloofs-
inzicht lijkt mij van wezenlijk belang om tot 
elkaar te kunnen komen. Zie bijvoorbeeld 
ook de ontstaansgeschiedenis van het CDA. 
Die was bepaald geen sinecure, gegeven de 
verschillen in geloofsinzicht. Tegelijkertijd 
zijn er toen toch drie politieke partijen met 
een verschillende traditie bij elkaar gebracht. 
Dit geeft ook aan dat via praktische samen-
werking geloofsverschillen kunnen worden 
overbrugd, zonder deze te ontkennen.’ 

Vroom ‘Het vermogen tot verzoening en 
verbinding zit ook in de zondeleer, die an-
ders dan wel wordt gesuggereerd, helemaal 
niet zo donker is. Eén van mijn favoriete 
Bijbelwoorden komt van Paulus in zijn eer-
ste brief aan de Corinthiërs, als men bezwaar 
maakt tegen zijn optreden. Hij zegt eerst 
dat hij zich van niets bewust is. Dan valt hij 
zichzelf in de rede: maar dat zegt eigenlijk 
niks (met een meer dan goed geweten heeft 
Paulus zelf — toen nog Saulus — trots bij 
de steniging van Stefanus gestaan; met 
een goed geweten hebben mensen slaven 
ingekocht en verkocht, enzovoort…). Een 
goed geweten zegt niet veel. Zeg dan liever: 
niemand is rechtvaardig voor God. Paulus 
voegt er iets aan toe: “Ook mijzelf beoordeel 
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ik niet. Hij die oordeelt, is Jezus — en die is 
genadig; zonden worden vergeven”. Daar-
aan zit een consequentie vast: als ik niet hoef 
te deugen om toch oké te zijn, dan geldt dat 
op dit diepere niveau ook van de ander. Op 
het religieuze niveau is een boef niet slech-
ter dan ik. De Noord-Amerikaanse zegswijze 
is: I would have stood there, if not by the grace 
of God.’

‘Vanuit dit soort diepere religieuze noties 
kun je het ontstaan van een verbindend sy-
steem van sociale zekerheid verklaren: het is 
uiteindelijk genade en niet mijn verdienste 
en de schuld van de ander (of mijn schuld). 
Laten we daarom elkaar helpen. Anders 
wordt het: iedereen moet voor zichzelf opko-
men. Zonder die relativering van niemand 
is perfect, gaat het fout. Daarvan ben ik over-
tuigd.’ 

De	Korte ‘Die orthodox-christelijke 
notie kan inderdaad enorm verbindend wer-
ken. Uiteindelijk kan alles wat een ander aan 
kwaad doet, ook door mij worden gedaan. En 
ik ben ervoor gespaard omwille van de ge-
nade die mij daarvoor heeft behoed.’ 

Gradus ‘Voor een deel herken ik die 
Bijbelse notie van genade. Ik vraag me wel af 
voor hoeveel mensen dat nog daadwerkelijk 
het geval is. Ik denk voor weinigen. Zie ook 
het rapport God in Nederland, waaruit blijkt 
dat de Bijbel nog maar voor een beperkte 
groep — 25 of 30 procent van de Nederlan-
ders — leidend is voor het geloof.’

Vroom ‘Achter de christelijke zondeleer 
liggen algemene menselijke ervaringen 
die ook nu mensen aanspreken; alleen heb-
ben we wel een vertaalprobleem. Overigens 
spreekt de erkenning dat we zelf niet perfect 
kunnen zijn en dat we de samenleving, laat 
staan de wereld, niet perfect kunnen maken 
en ons niet tegen elk risico kunnen verzeke-
ren, juist nu mensen aan. We moeten elkaar 
niet overvragen. Wat ervan komt, hangt echt 
niet alleen van ons (of de overheid!) af.’ 

‘Door de steeds complexere en dynami-
schere samenleving voelen mensen zich wel 
fundamenteel onzeker: “Ik heb het niet in 
de hand en ook de overheid staat in grotere 
verbanden die ze niet kan beheersen”.’

‘Om die onzekerheid te lijf te gaan, moet 
voor burgers duidelijk zijn wat ze wel en niet 
van de overheid kunnen verwachten als het 
om het bieden van sociale zekerheid gaat. 
Op dit punt zie ik hier in de politiek een gro-
te spanning. Het huidige kabinet heeft om 
sociaaleconomische redenen, die ik geheel 
kan billijken, gezegd: “Iedereen moet zelf 
meer verantwoordelijkheid nemen”. Maar 
daarmee voelen mensen wel dat er een stuk 
sociale zekerheid wegvalt. Wat de gevolgen 
van gebrek aan sociale zekerheid zijn, heb ik 
in extremo, met Cordaid in Nigeria gezien. 
Als mensen geen sociale zekerheid hebben, 
krijg je een cultuur van ieder voor zich en 
een clancultuur (de rijke in je familie moet 
voor je zorgen, met alle corruptie van dien).’ 

Gradus ‘Die vergelijking met een derde-
wereldland als Nigeria vind ik echt niet op 
z’n plaats. Dat is totaal niet aan de orde!’ 

Vroom ‘Ik zeg niet dat hier de sociale 
zekerheid op het spel staat. Maar wel dat in de 
noodzakelijke transitie naar andere vormen 
van sociale zekerheid (van uitkeringen naar 
werkzekerheid bijvoorbeeld) mensen zich 
onzeker voelen over wat er nog meer kan ge-
beuren: “Weten we nog wel zeker dat we ge-
noeg pensioen overhouden en dat het wordt 
geïndexeerd?”. Het probleem daarbij is dat 
niet meer goed duidelijk is waar de persoon-
lijke verantwoordelijkheid ophoudt en die 
van de samenleving en de overheid begint.’ 

U waarschuwt voor Afrikaanse toestan-
den, bij wijze van spreken.

Vroom ‘Ik denk dat je mensen heel 
duidelijk een gevoel van sociale zekerheid 
moet bieden. Anders is het ieder voor zich 
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en eigen groep (of land) eerst. Dat zien we 
om ons heen. Het moet glashelder zijn dat 
we elkaar opvangen en niet te snel zeggen: 
eigen schuld, dikke bult. Dat moet ook ons 
eigen kabinet duidelijk maken, anders gaat 
het fout.’

Gradus ‘Dat is ook duidelijk. Nieuwe 
vormen van sociale zekerheid hebben te 
maken met het belang om onze instituties 
ook voor de vergrijzende samenleving con-
sistent en houdbaar te maken. Zie bijvoor-
beeld ook de discussie over langdurige zorg, 
waarover het WI onlangs een rapport heeft 
geschreven. Natuurlijk gaat het om overgan-
gen die een grote mate van zorgvuldigheid 
eisen, ook en juist in de richting van betrok-
kenen. En inderdaad kan dat bij mensen 
gevoelens van onzekerheid geven. Maar wij 
tornen juist niet aan essentiële bestaansze-
kerheden van mensen en trekken juist extra 
geld uit voor mensen die het hard nodig 
hebben. We zorgen er ook voor dat het stel-
sel van sociale zekerheid en zorg betaalbaar 
blijft. Net te doen alsof we die vraag kunnen 
negeren, is het bieden van schijnzekerheid.’

‘Ik denk overigens dat de gevoelens van 
onzekerheid meer te maken hebben met 
sociaal-culturele vraagstukken dan met 
sociaaleconomische vraagstukken. Bijvoor-
beeld: hoe gaat men om met respect? Hoe 
gaan we om met het integratie- en migratie-
vraagstuk? Sommige partijen spelen daar 
handig op in, de SP en de PVV met name. Die 
wat de sociaal-culturele dimensie aangaat, 
toch een perspectief schetsen dat in zichzelf 
gekeerd is. Ik denk dat je als politieke stro-
ming moet proberen om daar een heldere en 
open visie tegenover te stellen.’

Meneer Vroom, terug naar de vraag hoe 
religie in culturele zin kan verbinden. Zijn 
die verbindende noties ook in de islam 
aanwezig, waar we eerder constateren dat 
er gevaar van radicalisering is? 

Vroom ‘Ja. Maar er zal bezinning over de 
inhoud van de islam nodig zijn. De religie 
heeft in de eigen bronnen allerlei checks and 
balances, en de islam zou heel goed kunnen 
aarden in Nederland. Maar men krijgt niet 
de kans om aan de hand van de eigen latere 
tradities in de Arabische bronnen zin en 
onzin te leren onderscheiden. De radicali-
seringtendens wordt versterkt, doordat de 
wijsheid van het middenstuk van eeuwen-
lange islamitische geschiedenis wegvalt. Ze-
ker binnen de islam, met zijn vele regels van 
halal en haram, is het van wezenlijk belang 
om te weten dat die regels zeer genuanceerd 
worden geïnterpreteerd. Juist die kennis 
dreigt te verdwijnen.’

‘Moslims zijn vrijwel overonderzocht in 
dit land, maar hoeveel aandacht is er voor 
hun eigen bezinning op hun traditie? Als je 
de interne ontwikkeling van de islam veron-
achtzaamt en hier te lande niet stimuleert, 
kun je de positieve krachten in de islam niet 
gebruiken. Op een moment dat het systeem 
van checks and balances niet meer toegan-
kelijk is, krijgen fundamentalistische en 
radicale krachten vrij spel. Dat heb je dan 
wel zelf laten gebeuren: veel beschrijving 
van moslims, te weinig geloofsdoordenking 
door moslims hier in Nederland zelf.’

Christelijke	politiek	

Tot slot van dit debat wordt ingegaan op het 
belang van christelijke partijen en politiek. 

Gradus ‘Monseigneur De Korte memo-
reerde het feit dat in verschillende politieke 
stromingen religieus geïnspireerde leden 
aanwezig zijn. Ik moet zeggen dat ik het 
zelf essentieel vind dat er ook christelijk ge-
inspireerde partijen zijn. Neem de discus-
sie die GroenLinks in gang heeft gezet naar 
aanleiding van het overlijden van Hugo 
Claus. Zij willen het criterium van mense-
lijke waardigheid opnemen in de euthana-
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siewet. Met dit idee heb ik als christen grote 
moeite en dit standpunt past zeker niet bij 
een vorm van christelijke politiek, zoals 
christendemocraten die voorstaan. Overi-
gens weet ik dat binnen GroenLinks grote 
groepen mensen daar moeite mee hebben. 
GroenLinks (zelf een fusie van CPN, EVP, 
PPR en PSP) is ook een partij waarin vanouds 
ook veel christelijk geïnspireerde mensen 
zitten.’ 

U zoekt naar een conflict met de niet-chris-
telijke partijen?

Gradus ‘Zo zou ik het niet willen stellen. 
Ik zou juist de verbinding willen aangaan 
met de christelijk geïnspireerde mensen in 
de niet-christelijke partijen. Voor mij is het 
teleurstellend dat een partij als GroenLinks, 
waar vanouds vele religieus geïnspireerde 
mensen aanwezig zijn, dan toch deze keuze 
maakt.’ 

De	Korte ‘U bedoelt de huidige partij-
leider en fractievoorzitter. Ik ken genoeg 
GroenLinks-mensen met een christelijke 
achtergrond die niet zo gelukkig mee zijn 
met de liberale koers. Het is overigens para-
doxaal dat GroenLinks nu vanuit het crite-
rium van menselijke waardigheid, dat ook in 
de katholieke sociale leer een belangrijke rol 
speelt, pro-euthanasie is, terwijl men in het 
katholieke denken, vanuit hetzelfde crite-
rium gedacht, euthanasie afwijst.’ 

Gradus ‘De crux is dat euthanasie voor 
wilsonbekwame mensen wordt verdedigd 
vanuit het standpunt van de persoonlijke 
autonomie. Maar tegelijkertijd wordt daar-
mee jouw idee van waardigheid opgelegd 
aan een ander die dit niet voor zichzelf kan 
uitmaken. Daar zit een rare gedachtekron-
kel. Maar goed, die discussie zullen we wel 
aangaan, als het ooit zo ver komt. Op dat 
soort momenten merk ik juist het belang 
van christelijk geïnspireerde partijen.’

De	ethiek	van	de	middenklasse



155

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

Een burgerlijke tragedie

Nu de belofte van een betere toekomst niet meer 
vanzelfsprekend is, grijpt de burger terug op romantische 
waarden, die in toenemende mate krachteloos blijken tegen 
de globaliseringdynamiek die hij ooit zelf in het leven heeft 
geroepen. De identiteit van de middenklasse komt hierdoor 
zwaar onder druk te staan en dreigt Marx alsnog in het 
gelijk te stellen. 

door Ger Groot

Schrijver en filosoof aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Op	de	valreep	lijkt	Karl	Marx	toch	nog gelijk te krijgen. Decennia 
lang werd zijn voorspelling dat de middenklasse zou worden samenge-
perst tussen kapitalisten en proletariaat, met hoon overladen. Het omge-
keerde leek veeleer het geval. De middenklassen dijden almaar verder uit 
en lieten aan hun flanken alleen nog twee dunne vliesjes over van een ofwel 
zeer vermogende, ofwel totaal onaangepaste en kansloze groep. Subprole-
tariaat aan de ene kant en een slinkend bestand aan oud geld aan de andere 

kant, waren alles wat nog restte van 
de maatschappelijke driedeling 
waaraan de middengroepen hun 
naam ontleenden.

Iederéén was middenklasse ge-
worden. Het sociale, culturele en 
economische kapitaal mocht daar-

binnen dan variëren, de habitus van de gewone man was die van de mid-
denstander met kerngezin, vaste baan, auto voor de deur en twee keer per 
jaar een buitenlandse vakantie. Aan de onderkant van het spectrum liet de 
arbeidersklasse (tot voor enkele tientallen jaren nog de gewone man) zich 
graag in deze luxe opnemen. Aan de bovenkant zagen voormalige patrici-
ers als artsen, academici en het hogere middenkader van het bedrijfsleven 
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zich erdoor opgeslokt — zonder al te veel protest, omdat zijzelf distinctie-
drang ook steeds minder op prijs stelden. De Vinex-wijk werd de zichtbare 
uitdrukking van dit gegeneraliseerde midden, dat net zo onweerstaanbaar 
de bevolkingssamenstelling als de ruimtelijke ordening van het land ging 
bestempelen.

Marx’ ongelijk bleek bij nader inzien maar tijdelijk. De middenklasse 
lijkt inmiddels weer op haar retour. In Nederland is dat — zo blijkt uit an-
dere bijdragen aan deze bundel — misschien nog minder goed zichtbaar 
dan in de omringende landen of in de Verenigde Staten. Maar het bewust-
zijn van een dreigende teruggang is er niet minder sterk om, en het gaat in 
de sociale dynamiek nu eenmaal om het bewustzijn. De identiteit van een 
klasse bestaat allereerst in wat zij van zichzelf denkt, niet in wat zij is — ook 
al dacht Marx dáár dan wel anders over. 

En wat de middenklasse waarneemt is dat zij niet meer groeit, noch in 
omvang noch — zo meent zij althans — in welvaart. Voor het eerst denkt zij 
niet meer dat haar kinderen het beter zullen hebben dan zijzelf en — erger 
nog — dat zij het zelf over tien jaar beter zal hebben dan nu. Zij ziet inte-
gendeel de lasten groeien, het onderwijspeil dalen, de arbeidszekerheid 
afkalven en een terugval dreigen in het precaire bestaan van wat ooit de 
proletariër was — ook al heet losse arbeid inmiddels heel kek flexibiliteit en 
wordt onvoorspelbaarheid aangeprezen als een avontuurlijk nomadisch 
bestaan.

Zo meent de middenklasse op termijn haar welzijn te zien afnemen en 
daarmee van lieverlee ook haar eigen omvang. Van middenklasse wordt zij 
onderklasse en is met anderhalve eeuw vertraging alsnog Marx’ profetie 
vervuld. Tegenover haar ontstaat een kleine klasse van nieuw geld dat even 
snel als astronomisch is. Tussen angst voor terugval en afgunst jegens het 
internationale grote graaien wordt zij gaandeweg de prooi van een ressen-
timent dat tegenover de omineuze verandering vooral de geruststelling 
van het zekere zoekt. 

 

Geschiedenis

Troost vindt de middenklasse niet meer in wat zij kan worden. Generaties 
lang was dat haar grote inspiratiebron geweest, maar inmiddels dreigt 
iedere ontwikkeling voor haar een verslechtering te zijn. Zekerheid vindt 
zij dus alleen in wat zij is, en misschien nog wel meer in wat zij is geweest, 
volgens het oude filosofische dictum dat Wesen ist was gewesen ist. Aan wat 
zij was, ontleent zij haar trots en zekerheid, in het besef gedurende een 
flink deel van de moderne tijd de ruggengraat van de natie en zelfs van de 
hele westerse cultuur te zijn geweest.
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In dit teruggrijpen op een glorieus en fier verleden is het ressentiment 
van de middenklasse niet uniek. Vrijwel iedere wrok koestert een dergelij-
ke spijtige nostalgie, waarin datgene wat was, gemakkelijk wordt bijgebo-
gen tot iets wat geweest had moeten zijn. Idealisering van het verlorene is 
de onontkoombare tegenhanger van wrok over het bestaande. En dus koes-
teren de middenklassen zich in een deels herinnerd, deels gedroomd beeld 
van de samenleving, waarin zij haar eigen centrale waarde laat samensmel-
ten met de morele waarden van een gemeenschap die nog houvast biedt. 
Eerlijkheid, arbeidzaamheid, eenvoud, verantwoordelijkheidsgevoel en 
fatsoen worden stuk voor stuk bewierookt als iconen van een voorbije peri-
ode, waarin het de middenklasse nog mogelijk was zichzelf te zijn en haar 
heilzame invloed te doen gelden.

In zekere zin heeft zij daarin gelijk. De afgelopen twee eeuwen vormden 
inderdaad haar hoogtij. Vanuit haar solide centrale positie gaf zij de hele 
samenleving haar normen mee en maakte zij zichzelf tot het criterium van 
wat een fatsoenlijke maatschappij diende te zijn. Met de revolutie van de 
derde stand begon aan het eind van de achttiende eeuw de voltooiing van 
de moderniteit. Het maatschappelijke en politieke zwaartepunt verschoof 
van de aristocratie naar de bourgeoisie en daarmee maakten waarden als 
(grond)bezit, afkomst, spilzucht, collectiviteit en traditie plaats voor die 
van ijver, vernieuwing, inventiviteit, spaarzaamheid en individualisme.

Die waarden brachten een historische dynamiek voort en waren ook zelf 
historisch van aard. Ze zetten de geschiedenis in beweging op politiek, 
economisch en cultureel vlak en in zekere zin schiepen zij zelfs het idee 
van een geschiedenis. In het begin van de negentiende eeuw leerde Europa 
zichzelf in de filosofie van Hegel te zien als een project, dat zich voorwaarts 
bewoog langs een tijdas die niet langer neutraal was, maar de vector van 
een ontwikkeling. Hoewel de ene politieke denker of partij daarin een gro-
tere noodzakelijkheid meende te kunnen waarnemen dan de andere (het li-
beralisme benadrukte eerder het toeval in dit proces, het marxisme eerder 
de wetmatigheid), raakte de westerse samenleving er in de afgelopen twee 
eeuwen diep van doordrongen op mars te zijn naar een toekomst waarop 
vooralsnog de burgerij de grootste aanspraak dacht te kunnen maken.

Toch wrong er iets in dit historische optimisme waarin de burgerij zich 
in haar element voelde en, als klasse, de koploopster wist van de samenle-
ving. Want zo geschiedgevoelig kon haar bewustzijn niet zijn, of ze onthief 
de deugden die zij als de hare beschouwde tegelijkertijd aan deze dyna-
miek, waarin — zoals Marx in zijn Communistisch Manifest schreef — alles 
wat bestendig was verdampte. Haar eigen verdiensten kregen een eeuwig-
heidswaarde die ze bestendigd zag in het onveranderlijke wezen van de 
natie zelf. Zo dachten de Nederlandse patriotten aan het einde van de acht-
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tiende eeuw hun nationale gevoelens van onafhankelijkheid en verdienste 
volkomen te kunnen herkennen in de Bataven, naar wie ze hun nieuwe 
staat vernoemden. Even tijdloos leek het Nederlandse karakter te berusten 
in de religie van het land, waarin de natie zich met God verbonden wist.

Citoyen	en	bourgeois

Zo hinkte het burgerbesef op twee tegenstrijdige gedachten en bleef de 
moderniteit doorsneden door een inwendige tegenstrijdigheid. Enerzijds 
stond niets voor eeuwig vast, was alles opgenomen in een ontwikkelings-
gang die niets onverlet liet en waarin maar één (paradoxale) constante er 
werkelijk toe deed: die van de verandering. Precies om die reden en onder 
die banier had de burgerij het voortouw kunnen overnemen van de adel, 
die wél zwoer bij eeuwigheid en onveranderlijkheid: van naam, verhou-
ding, bezit en aanzien. De burgerlijke middenklasse omarmde als derde 
stand de dynamiek van een geschiedenis die vanaf dat ogenblik als enige 
richtinggevend zou worden. Aanzien en bezit zouden slechts kunnen rus-
ten op verdienste, de naam moest voortaan worden gemaakt in plaats van 
te zijn geërfd. De mens was een vat vol mogelijkheden, en wat hij vérder 
nog was, beperkte zich in principe tot datgene wat hij vanuit zichzelf was 
geworden.

Deze ‘uitbleking’ van de maatschappelijke verhoudingen komt wellicht 
het duidelijkst tot uitdrukking in de dubbele betekenis waarin het woord 
burger zich vanaf dat ogenblik gaat opsplitsen. Met de revoluties aan het 
einde van de achttiende eeuw betreedt de citoyen het toneel: de gemasker-
de persoon die vanaf dat moment de bouwsteen wordt van de staat. Tot die 
laatste functie beperkt het karakter van de citoyen zich. Hij is staatsburger 
en niets meer: alleen het feit dat hij deze of gene nationaliteit heeft ken-
merkt hem — maar daarin is hij absoluut gelijk aan alle andere medebur-
gers. Voor de staat is hij man noch vrouw, oud noch jong, rijk noch arm. Hij 
is het abstracte en puntvormige chiffre dat zich zo goed voor het zelfbesef 
van de nieuwe burgerij leent, omdat juist die burger er tegenover de adel 
prat op gaat slechts zichzelf te zijn en te vertegenwoordigen (en niet zijn 
afkomst, zijn geslacht, zijn stand of zelfs zijn ‘ingeboren’ rijkdom). 

Op die manier wordt alles in het nieuwe maatschappelijke denken, 
waarin de burgerij de toon aangeeft, vloeibaar, of gaat het — in de woor-
den van Marx — in lucht op. Slechts de beweging doet er nog toe. Alles 
circuleert — geld, arbeidskracht, talenten, posities — en juist dankzij die 
circulatie ontstaat de maatschappelijke werkelijkheid, haar stratificatie, 
rijkdom en arbeidsdeling. De samenleving wordt in principe een abstract 
gegeven, waarin gemaskerde citoyens door hun onderlinge interactie een 
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realiteit creëren die slechts op grond van dit voortdurende proces van ver-
wisseling en uitwisseling bestaat. Niets is vast, eeuwig of heilig; alles vloeit 
en pas daarín krijgen mensen en dingen hun karakter, wezen en realiteit. 

Haaks daarop staat echter een niet minder virulente ontkenning van 
deze ‘uitbleking’ van de werkelijkheid, die vrijwel tegelijkertijd plaats-
vindt. De negentiende-eeuwse burgerij koestert immers tegelijk óók een 
groeiend nationaal besef, waarin de collectieve karaktertrekken van een 
volk helemaal niet toevallig of uitwisselbaar zijn. Het wezen van de natie 
kan zelfs een bijna transcendente status krijgen, dat dan ook gemakkelijk 

een bondgenootschap aangaat met 
de (nationale) godsdienst.

Plots blijkt de burger niet alleen 
een abstracte citoyen, maar ook een 
zeer concrete bourgeois, die niet 
alleen rijk is beladen met al die ken-
merken die hem als citoyen worden 
ontzegd, maar die aan die kenmer-
ken ook een uiterst groot gewicht 
toekent. De burger ís als bourgeois 

zijn natie, godsdienst, geschiedenis, familie en geslacht. Met dat alles 
identificeert hij zich materieel, terwijl hij zich als citoyen alleen maar for-
meel kan identificeren: als staatsburger en rechtssubject.

Grenzeloosheid

Deze contradictoire verhouding van citoyen en bourgeois, die als een 
scheur door de burger én door de burgerlijke samenleving heenloopt, 
blijft min of meer in evenwicht zolang de hegemonie van de burgerlijke 
middenklassen onaangetast blijft. De dynamiek van belofte en vooruit-
gang dekt de interne spanning van dit maatschappijmodel toe. De burger 
is enerzijds, als erfgenaam van de verlichting, een abstracte citoyen en an-
derzijds, als erfgenaam van de romantiek, een concrete en warmbloedige 
bourgeois. Maar de discrepanties tussen beide worden als het ware opge-
heven in de historische dynamiek die aan het einde van de weg een verzoe-
ning belooft, om het even of dat in de vorm is van Marx’ klassenloze maat-
schappij, Hegels rationele staat of Fukuyama’s en in zekere Karel Proppers 
liberale, open samenleving.

Problematisch wordt het pas wanneer deze dynamiek begint te haperen. 
Dan wordt de frictie die ontstaat doordat in de citoyen datgene wordt ont-
kend wat de bourgeois als zijn dierbaarste eigenheid omarmt, niet meer 
gecompenseerd door de geruststellende zekerheid dat deze in de toekomst 
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ooit zal worden gladgestreken. En des te pijnlijker wordt deze onevenwich-
tigheid wanneer de hoop op een betere toekomst nog verder omslaat, en 
uitmondt in regelrechte de angst voor een verslechtering daarvan. 

Bij een dergelijke conjunctuuromslag in de historische verwachting, 
zoekt de burger des te angstvalliger zijn heil bij wat hij ís, zo zagen we eer-
der. Maar juist hier draait de geschiedenis hem een ironische loer. Want 
wat hij is, zo bleek eveneens, is allereerst de dynamiek tot verandering die 
hem nu zozeer bedrukt. Terwijl hij in de tijd van zijn historische hoogcon-
junctuur nog gemakkelijk over de contradictie kon heenzien dat zijn ‘zijn’ 
slechts in een ‘worden’ was gelegen en zijn zoektocht naar stabiliteit dus 
hoogstens kon bouwen op de louter formele constante die de modern-bur-
gerlijke wil tot vooruitgang is, dreigt deze veranderingsdynamiek nu zijn 
eigen ondergang te gaan behelzen. Proletarisering wordt zijn reële schrik-
beeld, zo zagen we eerder, en daarmee lijkt zich het einde van de midden-
klasse aan te kondigen.

Dit vooruitzicht is des te wranger omdat deze ontwikkeling niet alleen 
op formele wijze met de bestaanskenmerken van de middenklassensa-
menleving gegeven is. Ook materieel ziet de burger zijn centrale positie 
bedreigd door precies diezelfde dynamiek die hem ooit in het zadel heeft 
geholpen. En het is juist op dat punt dat zijn beroep op de romantische 
waarden waarin hij zijn wezen zoekt, het op steeds pijnlijker wijze laat 
afweten. Zijn vertrouwen in de nationale eigenheid ziet zichzelf meer en 
meer ondermijnd door de ontdekking dat de kracht van de lege abstractie 
die hij als citoyen als de fundamentele motor van de historische ontwikke-
ling en de moderne maatschappij heeft leren erkennen, iedere eigenheid 
wegvaagt. 

De lokale of groepskenmerken die hij tot dan toe tegenover de dyna-
miek van het ‘gemaskerde’ burgerdom heeft weten te plaatsen, betonen 
zich steeds onmachtiger en irrëeler naarmate deze dynamiek zichzelf 
verder vervolledigt. Op het economische vlak toont zich dat misschien 
het duidelijkst. Met de vrije circulatie van het geld kreeg de mercantiele 
burgersamenleving haar beslag. Maar heimelijk werd deze circulatie nog 
altijd ingetoomd door een vertragingsmechanisme dat daartegenover 
nationale en andere grenzen opwierp. Zodra deze grenzen echter werden 
geslecht (en het ideaal van het verlichte kosmopolitisme in dat opzicht 
werd voltooid), bleek dat het geld net zo min plaatsgebonden was als het 
ooit opgehouden had te stinken. Het gevolg was de ontketening van een ge-
globaliseerde gelddynamiek die letterlijk geen grenzen kende, nationale 
noch kwantitatieve.

Tegenover deze nieuwe, tomeloze wereldeconomie ontdekte de burger 
zichzelf op zijn zwakst. Het nieuwe superkapitaal maakte hem tot een 
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speelbal op een markt waarin hij werd gedwongen tot een flexibilisering 
die in de praktijk het herstel van de negentiende-eeuwse contractarbeid 
en dus een nieuwe proletarisering inhield. Het is tegenover de moloch van 
deze dreiging dat de middenklasse zichzelf niet langer als het subject, 
maar als de grondstof van de vooruitgangsgeschiedenis begon te zien. Hij 
had niet langer het voortouw in handen, maar was het materiaal geworden 
waarmee deze dynamiek die hem vermorzelde, zich voedde. De angst daar-
voor dreef hem tot een nog benauwder teruggrijpen op zijn romantische 
kenmerken, met nog minder resultaat. Want deze nieuwe moloch was zelf 
de vrucht van de dynamiek die de burgerlijke maatschappij ooit in bewe-
ging had gezet en waaraan ze haar bestaansrecht dankte.

Een	verenigd	Europa

Wat geldt voor de economie geldt ook voor het nationale karakter. Te-
genover een mondialisering die hij als een bedreiging ervaart, legt de 
Nederlandse burger ten langen leste de zelfverzonnen illusie af dat hij 
niet chauvinistisch zou zijn en bekeert zich haastig tot de meest vertrou-
wenwekkende vaderlandse deugden en gewoonten. Maar ook hier speelt 
zijn eigen constitutie hem parten. Strikt genomen heeft hij in zijn beroep 
op de nationale eigenheid geen been om op te staan sinds hij als burger 
twee eeuwen geleden het universalistische perspectief omarmde en zijn 
samenlevingsvorm uitriep tot die ‘aller landen’ — zoals tot voor kort het 
communistische lemma en nog altijd de Amerikaanse droom zijn blijven 
uitroepen. 

Terwijl het beroep op de Nederlandse geest inmiddels niet meer als een 
taboe geldt en is teruggeroepen uit de limbo waarin het gelukkige kosmo-
politisme van de moderne burger het had verbannen, weet het maar al te 
goed dat het deze nationale trots nooit harmonisch zal weten te verbinden 
met het wereldperspectief waarom de burger zich in het verleden niet min-
der zelfvoldaan op de borst sloeg.

Het dilemma waarin de burgerlijke middenklasse zich nu bevindt, 
wordt op exemplarische wijze weerspiegeld in de lotgevallen van het tot 
voor kort enthousiast omarmde project van het Verenigde Europa. Terwijl 
geen verstandig mens durft te twijfelen aan de heilzaamheid van deze 
unieke gebeurtenis, waarin voor het eerst in de geschiedenis een wereld-
rijk ontstaat zonder dwang of wapengeweld, gaat het romantische verzet 
tegen de verlichte droom gelijk op met de ontgoocheling van de midden-
klasse over haar eigen toekomst. 

Dat de nationalistische reflex hierop geen antwoord vormt, zal duidelijk 
zijn voor ieder die onderkent dat de Europese eenwording in het directe 
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verlengde ligt van het even verlichte als abstracte kosmopolitisme van de 
citoyen. De Europese burger kan, als erfgenaam van de politieke Verlich-
ting, de EU niet afwijzen zonder zijn eigen bestaansrecht en bestaansvoor-
waarden te ontkennen en daarmee de tak af te zagen waarop hij zit. Maar 
anderzijds erkent hij daarmee ook de relativiteit van het nationale karak-
ter. Dit laatste wordt daarmee niet op de vuilnishoop van de geschiedenis 
geworpen, maar wel blootgelegd als iets secundairs dat het kosmopoli-
tisme wel kan amenderen, maar niet vervangen. 

In de rouwarbeid om dit laatste wordt het verzet tegen het Europese 
perspectief onvermijdelijk een verzet tegen de gang van de moderniteit 
als zodanig. En ongetwijfeld zal het behoud van datgene wat de burger in 
zijn lokale bewustzijn dierbaar is, een hachelijke zaak blijven tegenover de 
logica van een dynamiek die slechts de abstracte algemeenheid op het oog 
heeft. De laatste hoeft het eerste niet te elimineren of zelfs te overvleuge-
len, maar beide strijden niet met gelijke wapens of een even grote kracht. 
Daarin heeft het anti-Europese argwaan van de burger ongetwijfeld gelijk. 

Maar het blijft een argwaan waarin hij uiteindelijk zichzelf tegenkomt. 
Een beroep op de romantische waarden van natie en eigenheid zal er niet 
aan ontkomen de bevrijding van de moderne maatschappelijke dynamiek 
in te ruilen voor het primaat van datgene wat is en altijd is geweest. In 
plaats van prudent-conservatief wordt het burgerlijke ressentiment zo 
gesloten-reactionair, in zijn verlangen terug te keren naar de gedroomde 
eigenheid en zekerheid van een tijdperk ver voor het begin van de moderne 
geschiedenis, en dus ver voor de aanvang van de hegemonie van de mid-
denklasse. 

In dit dilemma is de tragedie van de hedendaagse burgerij gelegen. Ze 
kan niet vooruitzien naar een toekomst zonder daarin haar eigen onder-
gang te vrezen. En ze kan niet terugzien naar een ver verleden zonder haar 
eigen onbestaanbaarheid te erkennen. Staande op dit breukvlak van de 
geschiedenis, waarop Marx alsnog zijn gelijk lijkt te mogen binnenhalen, 
is zij werkelijk niet te benijden. 
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Een	nieuwe	sociale	kwestie	

Grote politieke groeperingen in West-Europa hebben moeite hun vanouds 
vaste aandeel in het electoraat vast te houden. Werd het politieke speelveld 
decennialang bepaald door de zogenoemde democratische klassenstrijd, 
nu hebben partijen in het midden te maken met nieuwe verhoudingen. De 
onderklasse stemt niet langer links en bepaalde delen van de bovenklasse 
niet langer rechts. Terwijl ogenschijnlijk slechts weinigen profiteren van 
de globalisering en het op veel terreinen doorgevoerde neoliberale markt-

CDA moet voortouw nemen in 
debat over morele herbronning

Existentiële onzekerheid lijkt de maatschappelijke 
verhoudingen opnieuw onder druk te zetten. Als deze zich 
laat definiëren als een nieuwe sociale kwestie, hebben 
politici in de christelijk-sociale traditie goud in handen. 
Daarin is immers een integrale visie op de problematiek 
voorhanden, die een voorsprong geeft op de opvattingen van 
liberalisme en socialisme die te zeer op vrijheid en economie 
zijn gefixeerd. Net als destijds betekent dit dat politici 
actief op zoek moeten naar manieren om de positie van 
zwakkeren in het democratisch debat — zowel nieuwkomers 
als existentieel onzekere autochtonen — te versterken. Maar 
echt zelf deelnemen aan het hevige debat dat gaande is, doet 
het cda zelden tot nooit. Dat is jammer, want het cda heeft 
traditie genoeg om de broodnodige botsende en schurende 
bijdrage aan morele verheffing van burgers en de integratie 
van nieuwkomers te leveren. 
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denken, wordt de arbeidsmarkt gaandeweg flexibeler en spinnen politici 
op de linker- en rechterflank garen bij zorgen over het behoud van de ver-
zorgingsstaat en angst voor de gevolgen van immigratie.

Een recent debat binnen de PvdA laat zien hoe complex het fenomeen 
is dat zich voltrekt. Een paar weken voor zijn plotselinge overlijden defini-
eerde Thijs Wöltgens het probleem in een fraai essay als ‘het verdwijnende 
midden’. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog groeit de onderklas-
se weer. De middenklasse maakt nauwelijks kans op verdere emancipatie. 
Vertrouwde zekerheden als vaste baan, eigen huis en goed pensioen ko-
men op losse schroeven te staan. Geen wonder dat de middenklasse onze-
ker is en het humeur van de samenleving negatief kleurt. Bied deze groep 
veiligheid en perspectief door je opnieuw te richten op het vraagstuk van 
de verdeling, en kwesties als de boerka en het hoofddoekje verdwijnen als 
sneeuw voor de zon, aldus Wöltgens.1 Critici wierpen Wöltgens CBS-cijfers 

voor de voeten waaruit blijkt dat 
het aandeel van de middelbare be-
roepsbevolking tussen 1996 en 2006 
minder dan één procent daalde, 
terwijl het aandeel van lagere be-
roepen twee procent afnam.2 En op 
het PvdA-partijcongres herhaalde 
partijleider Wouter Bos nog eens 
zijn eerdere stelling dat de grootste 
uitdaging op het gebied van de so-

lidariteit niet ligt in de sociale zekerheid, maar in het integratievraagstuk. 
Bos sprak zelfs over integratie als de nieuwe sociale kwestie.3

Dit debat laat zien hoe de PvdA worstelt met de vraag naar de actuele 
betekenis van haar eigen sociaaldemocratische visie op de werkelijkheid. 
Maar het toont ook aan dat culturele en religieuze factoren zich niet laten 
wegdrukken in de zoektocht naar een verklaring van maatschappelijke 
onrust en de voorkeur voor politieke extremen. Een zelfde conclusie dringt 
zich op uit sociaalwetenschappelijke studies naar de opkomst van radica-
lere rechtse partijen in West-Europa. Ongeveer tien procent van het elec-
toraat in deze regio voelt zich tot rechts-extremistische ideeën aangetrok-
ken. Desondanks boekten nieuwe rechtse bewegingen die zich enerzijds 
distantiëren van racisme en fascisme, maar anderzijds toch buitengewoon 
kritisch zijn over ‘vreemde’ elementen in de samenleving, de laatste jaren 
bij verkiezingen in Frankrijk, Oostenrijk, België, Denemarken en Neder-
land menige overwinning.� Dit kan te maken hebben met het feit dat er 
nog nauwelijks echte arbeiders bestaan en dat traditioneel links het tegen-
woordig moet hebben van een ander deel van het electoraat: de werkers in 
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zorg en onderwijs. Maar zonder twijfel heeft de verschuiving ook te maken 
met een ander aspect van het postindustriële karakter van de hedendaagse 
samenleving: veel lager en middelbaar opgeleide burgers hebben moeite 
zich te oriënteren in deze ontzuilde en door globalisering, immigratie en 
neoliberalisme gestempelde samenleving. Ze hebben het gevoel de grip 
op hun leven te verliezen. Ook culturele armoede lijkt daarom voor een 
belangrijk deel verantwoordelijk voor de vlucht uit het midden.5 Sociale en 
religieuze factoren blijven hierin overigens van belang. Sociaal bedreigde 
groepen hebben immers eerder hun ongenoegen geuit, ook cultureel on-
genoegen. En geloof is van invloed op de onzekerheid van waaruit mensen 
reageren en kan zorgen voor een waardepatroon dat sturing geeft aan de 
maatschappelijke betrokkenheid en de keuze in het stemhokje.

Vanuit het bredere perspectief van de existentiële onzekerheid van bur-
gers — autochtonen en nieuwkomers — in reactie op snelle verschuivingen 
in de economie, de samenstelling van de bevolking en in de culturele en 
religieuze verscheidenheid, is het inderdaad mogelijk te spreken over een 
nieuwe sociale kwestie. Niet alleen kunnen de economische ontwikkelingen 
gemakkelijk leiden tot een tweedeling in de samenleving, ook groepen die 
minder risico lopen zullen mentaal weerbaarder moeten worden, wil de sa-
menleving niet verder desintegreren en afglijden naar een low trust society.

Intussen klemt de vraag welke rol moraal en botsende levensbeschou-
wingen in dit geheel spelen. Op dit punt doet zich namelijk een merkwaar-
dige paradox voor. De nieuwe rechtse en soms ook linkse bewegingen in 
West-Europa maken zich grote zorgen over de teloorgang van de traditio-
nele waarden en normen en de afbraak van een geordende, homogene en 
veilige samenleving. Van een afstand lijkt dat verrassend veel op de manier 
waarop nieuwkomers van de tweede of derde generatie aankijken tegen 
de moderne westerse samenleving. Ook zij hekelen het individualisme, 
ergeren zich aan de libertaire moraal die de media hen opdringen en ze 
verbazen zich erover dat genieten en eruit halen wat erin zit, ogenschijn-
lijk belangrijker zijn dan een ‘goed mens’ worden.6 Hierbij verschilt de 
diagnose van de oorzaak van deze morele verloedering overigens totaal en 
beide groepen delen, zeker in Nederland, niet elkaars mening over vrijheid 
van meningsuiting, gelijkheid tussen man en vrouw en emancipatie van 
homo’s. Waar rechtse partijen benadrukken dat nieuwkomers de normen 
van de moderne samenleving hoe dan ook moeten omarmen, stellen velen 
van hen dat aanpassing het probleem niet is. Ze hechten alleen aan hun ei-
gen traditionele waarden en zien een onverbrekelijke band tussen moraal 
en geloof. En dat brengt nu eenmaal een paar afwijkende opvattingen mee.

Het is mogelijk deze gemeenschappelijke morele verontwaardiging 
en heftige levensbeschouwelijke tegenstelling te relativeren. Het gaat om 
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uitersten, sociale factoren spelen ongetwijfeld een grote rol en de waarheid 
ligt waarschijnlijk ergens in het midden. Toch zou het onverstandig zijn 
de paradox te laten voor wat hij is. Hier ligt ook een kans een laag dieper af 
te steken in het inmiddels alom gevoerde debat over waarden en normen. 
Hoe verhoudt het spreken van mensen over fatsoen, respect en goed met 
elkaar omgaan zich tot hun gedrag? Welke rol spelen religie en levensbe-
schouwing daarin? En als die rol niet gering is, hoe moet de samenleving 
dan omgaan met de enorme verscheidenheid op dit gebied? Het vervolg 
van deze bijdrage probeert deze vragen te beantwoorden. Eerst schets ik de 
ambivalentie van de morele staat van Nederland aan de hand van diverse 
empirische onderzoeken. Vervolgens ga ik door op de rol die geloof en reli-
gieuze verscheidenheid hierbij spelen. Ten slotte trek ik hieruit een aantal 
conclusies ten aanzien van het christendemocratische gedachtegoed.

De	morele	staat	van	Nederland

Volgens onderzoek van het Centrum voor van Verzekeringsstatistiek is 
in 2007 het besef van waarden en normen met 7 procent toegenomen. De 
publicatie van dit onderzoek in juli 2008 moest draagvlak creëren voor de 
tegelijk aangekondigde invoering van een lik-op-stukbeleid bij fraude met 
de reisverzekering. Desondanks ging van het bericht een zelfde signaal uit 
als van veel andere kranten- en persberichten uit de afgelopen jaren: Ne-
derland staat er moreel gezien beter voor dan wel eens het geval is geweest.

Een goed voorbeeld is het rapport The Assault on Pleasure uit 2006 van 
de Future Foundation, een Europese organisatie voor marktonderzoek on-
der consumenten. Volgens dit rapport komt een nieuwe en invloedrijke 
groep consumenten in Europa, ook wel nieuwe puriteinen genoemd, in 
verzet tegen zogenoemde sociale zonden, die tot voor kort als een kwestie 
van persoonlijke keuze werden beschouwd. Ze willen geen of geen tweede 
auto, maken bezwaar tegen een milieuvervuilend weekendje weg per 
vliegtuig, hebben een hekel aan commercie en vullen hun vrije tijd het 
liefst met kwaliteit. Bovendien schrikken zij er niet meer voor terug iets te 
zeggen over het hedonistische gedrag van anderen. Een algemeen oordeel 
uitspreken over persoonlijk gedrag kan blijkbaar weer, zo suggereert het 
rapport.7

De vraag of dit ook werkelijk zo is, is niet eenvoudig te beantwoorden. 
De insteek van het onderzoek van de Future Foundation was vooral com-
mercieel. Het ging niet om de werkelijke ethiek, maar om de beleving 
daarvan en om de vraag hoe bedrijven in hun marketingstrategie bij die 
beleving kunnen aansluiten. Dit is al een belangrijke relativering. Een 
verkeerd gevoel bij de bio-industrie leidt immers zelden tot de opvatting 
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dat deze ook moet worden aangepakt. En het is al helemaal de vraag of 
deze beleving leidt tot het kopen van vlees van dieren die op verantwoorde 
wijze zijn gefokt. Een tweede probleem is dat veel nieuwe puriteinen zich 
maar voor een beperkt aantal doelen inzetten. Bovendien zijn ze lang niet 
altijd consistent. Wie niet hecht aan de allure van de grote stad en niet is 
geïnteresseerd in vliegen, heeft gemakkelijk kritiek op mensen die een 
weekendje naar Barcelona gaan. Kritiek krijgt daarom pas echt een hoog 
moreel gehalte als mensen zichzelf ook echt iets ontzeggen.8 Velen kun-
nen zich wel ongerust maken over hun buurt en willen dat buren vaker 
bij elkaar op de koffie gaan — zo stelt een onderzoek van Motivaction voor 
Douwe Egberts9 — het is nog maar de vraag of ze er ook naar handelen. 
Ten slotte laat een ander onderzoek van de Future Foundation zien dat de 
meeste Europeanen, en vooral de Nederlanders, het liefst onderdeel uitma-
ken van een have-it-all-society. Men wil zowel een carrière, voldoende vrije 
tijd als een luxe leven. Acht op de tien Nederlanders kiezen een baan zelfs 
uit op de mogelijkheid om werk en familie te combineren. De meesten zijn 
zelfs redelijk tot zeer tevreden met hun leven. Tegelijk gaan zes op de tien 
mensen gestrest door het leven. Veel Europeanen zijn op zoek naar een 
goede balans in werk en leven, aldus het rapport. Maar het resultaat is dat 

ze iedere dag willen volstoppen met 
evenveel plezier als succes op het 
werk. Dat dit in de praktijk wellicht 
een onhaalbaar streven is, wordt 
niet vermeld.10

Nu is het begrip publieke opinie 
diffuus. De sociologische onder-
scheidingen die in veel onder-

zoeken worden gebruikt om meningen in kaart te brengen, zijn zelden 
in de werkelijkheid zelf waarneembaar en menig onderzoek is weinig 
representatief.11 Toch wordt het beeld dat er in Nederland sprake is van een 
inconsistent en weinig zelfkritisch, maar desondanks nieuw moralisme, 
onderstreept in niet-commerciële onderzoeken. De degelijke onderzoeken 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau vertonen in elk geval dezelfde 
dubbele tendens.12 Nog altijd nemen velen de mantelzorg op zich voor 
iemand uit de eigen omgeving. Veel verdienende jongeren zijn bereid zich 
voor gehandicapten in te zetten. Gezinnen kiezen ervoor veel tijd vrij te 
maken voor jonge kinderen. De winkeltijdenwet is een minder groot suc-
ces dan gehoopt, omdat velen de stad op zondag links laten liggen. En de 
kerk geldt voor zeer velen nog altijd als een moreel anker en een belang-
rijke bron voor levensbeschouwing. Tegelijk lopen diezelfde kerken hard 
leeg. Mobiliteit, en zeker automobiliteit is de hoeksteen geworden van de 

In Nederland is sprake van 
een inconsistent en weinig 
zelfkritisch, maar desondanks 
nieuw moralisme
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moderne geïndividualiseerde samenleving. Men is alom van mening dat 
de arbeidsparticipatie omhoog moet. En zelfontplooiing blijft een hoog 
gekoesterd ideaal.

Gabriël van den Brink diept de gesignaleerde ambivalentie verder uit 
in het onderzoek uit 200� voor de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (WRR) naar de verschuivingen in het waarden- en normenpa-
troon in de afgelopen dertig jaar. Nadat hij een norm heeft gedefinieerd 
als een compromis tussen ideaal en werkelijkheid, en hij talloze terreinen 
van het leven heeft bestudeerd, trekt hij aan het slot allereerst een relati-
verende conclusie. In de afgelopen dertig jaar is de steun afgenomen voor 
bepaalde normatieve uitspraken, zoals over gezin, seksualiteit en uitgaan, 
maar ook over het lidmaatschap van een kerk of vereniging. Tegelijk heb-
ben andere uitspraken met betrekking tot onderling gedrag of maatschap-
pelijke betrokkenheid juist aan steun gewonnen. Per saldo is de balans dus 
niet zo negatief. Wie beweert dat we in een normloze maatschappij leven, 
doet de werkelijkheid onrecht. Hierop volgt echter een meer verontrus-
tende conclusie. De verschuivende normstellingen houden elkaar name-
lijk niet in evenwicht, omdat de samenleving als geheel wordt gekenmerkt 
door toenemende ambities en verwachtingen. Er is sprake van een norma-
tieve verhoging op vrijwel alle terreinen van het leven: rond relatievorming 
en taakverdeling thuis, in bedrijfsleven, onderwijs en verwachtingen van 
burgers tegenover politici, maar eveneens in de opvattingen over goed en 
kwaad. De verwachtingen worden hoger en hoger, maar wee degene die 
aan deze normen tornt. Daarbij is het normbesef enorm geprivatiseerd. 
Voor de publieke dimensie daarvan is weinig oog.

Volgens Van den Brink heeft deze ontwikkeling het onbehagen veroor-
zaakt dat in 2002 zo toesloeg. Door de hoge verwachtingen krijgen mensen 
een verkeerd beeld van wat er mogelijk is en wat ze daaraan zelf moeten 
bijdragen. In de tweede plaats gaan de normen die worden gehanteerd, 
steeds verder uiteenlopen. En ten slotte valt de sociale controle weg, zodat 
het gaat opvallen dat steeds meer mensen zich asociaal gedragen.13 Het 
mag duidelijk zijn dat de genoemde nieuwe puriteinen breken met het 
laatste punt. Het besef breekt door dat de moraal een publieke dimensie 
heeft; anderen kunnen op hun gedrag worden aangesproken. Dit is zonder 
meer winst. Maar de hoge verwachtingen van het eigen leven zijn daar-
mee nog niet getemperd. Men treedt de samenleving in veel opzichten als 
consument tegemoet en de stap naar zelfkritiek — ook ik kan op een aantal 
terreinen nog stappen doen — is nog niet gezet. Dat is ook moeilijk, want 
de factoren die de individualisering van de moraal in gang hebben gezet, 
welvaart, individualisering en zelfontplooiing, zijn immers alom in de cul-
tuur en de maatschappij aanwezig.
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Van den Brink acht een beschavingsoffensief noodzakelijk en hij zet 
daarbij het liefst in op het niveau van de normen. Een gesprek over bot-
sende levensbeschouwingen kan op die manier worden vermeden. Mocht 
er uiteindelijk toch een ruimere visie noodzakelijk zijn, dan stelt hij voor 
de drie grote tradities die de moraal van Nederland hebben vormgegeven 
— het christendom, het ondernemerschap van de stedelijke burgerij en de 
Verlichting — samen te vatten in een aantal algemene, door iedereen na te 
streven waarden: aanspreekbaarheid en betrokkenheid, gelijkwaardigheid 
en zelfwerkzaamheid, en de politieke en persoonlijke vrijheden van de 
Franse Revolutie.

Religie	en	moraal	

Op de analyse van Van den Brink valt weinig aan te merken, maar op de 
gewezen richting voor een oplossing des te meer. De waarden van de demo-
cratie gaan niet alleen terug op de Verlichting, maar ook op het christen-
dom.1� Bovendien wordt het verhaal achter de moraal bij hem wel erg smal. 
Geloof gaat niet op in ethiek, maar is betrokken op God. Dat kan, hoe lastig 
dat soms ook is, in de discussie over maatschappelijke waarden niet buiten 
beschouwing worden gelaten. Terecht neemt Van den Brink afscheid van 
het multiculturele ideaal van de plurale samenleving als een regenboog 
waarin culturen en waardepatronen naast elkaar zichtbaar blijven als ba-
nen met verschillende kleuren. Dat is een utopie die de grote tegenstellin-
gen verdoezelt en uiteindelijk de rechtsstaat ondergraaft. Maar het is, in de 
woorden van de Amerikaanse socioloog Amitai Etzioni en in navolging van 
hem van premier Jan Peter Balkenende, ook onjuist die samenleving in de 
kern te zien als een smeltkroes waarin alles zich vermengt tot één pot nat. 
Het is beter te spreken van een mozaïek, waarin ieder vanuit zijn of haar 
culturele en religieuze eigenheid bijdraagt aan het geheel.15

Nu wil Van den Brink mensen allerminst belemmeren in hun religi-
euze verscheidenheid. Het probleem is echter zijn groot vertrouwen in 
het gelijkwaardige, redelijke gesprek over normen, en zo mogelijk zelfs 
over religieuze waarden. In de praktijk blijkt dat gesprek — denk aan te-
levisieoptredens als met de zeer geïntegreerde Belgische Libanees Dyab 
Abou Jahjah van de Arabisch Europese Liga — maar al te vaak zeer moei-
zaam. Hierin blijkt het gelijk van Pierre Bourdieu, die tegenover Jürgen 
Habermas stelt dat diegenen die vertrouwen op het redelijke gesprek, on-
voldoende besef hebben van de omgeving waarin dit gesprek plaatsvindt. 
De globalisering heeft de traditionele communicatieve context van het 
rationele gesprek — de spelregels van de rationele uitwisseling van de Ver-
lichting en de natiestaat — opengebroken. Bovendien hebben de gespreks-

Koert	van	Bekkum

CDA moet voortouw nemen in debat over morele herbronning



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

170

partners maar al te vaak alle reden zich niet aan de genoemde spelregels te 
onderwerpen. Anders dan wordt voorgesteld, vindt in het gesprek name-
lijk geen machtsvrije communicatie plaats, maar een maatschappelijke of 
politieke strijd, waarin men gemakkelijk het onderspit kan delven, omdat 
de gesprekspartner wel beweert het belangeloze ideaal van de publieke 
sfeer te behartigen, maar in feite een heel beperkte agenda doorvoert van 
schrijvers, journalisten, kunstenaars en academici.16 Een abstract beroep 
op de democratie of het gesprek brengt de zwakkere daarom zomaar in 
een rechteloze positie. Deze rationele dwaling van de belangeloosheid kan 
worden bestreden. Maar dan moet wel eerst het belang dat hij of zij bij de 
democratie heeft, worden gedefinieerd (de rechtsstaat gaat dus vóór de 
democratie en niet omgekeerd), de rechtspositie van de zwakkere worden 
versterkt en de mogelijkheid onder ogen worden gezien dat deze vanuit 
eigen culturele of religieuze traditie kritiek heeft op wat wij onder onze 
rechtsstaat verstaan.

Ook los van het betoog Van den Brink zijn er redenen het eigen karakter 
van religie serieus te nemen en niet al te veel mee te gaan in de breed ge-
deelde gedachte dat religieuze tolerantie een exclusieve vrucht is van de 
Verlichting. Volgens deze visie baanden Voltaire, Lessing, Diderot en Con-
dorcet met het licht van de rede de weg naar de vrijheid van godsdienst. 
In zijn baanbrekende studie naar religieuze conflicten en tolerantie in 
vroegmodern Europa, laat de historicus Benjamin Kaplan echter zien dat 
dit beeld niet strookt met de feiten. In de periode van de confessionalise-
ring en de godsdienstoorlogen kwam veel tolerantie juist tot stand door 
de erkenning van de diepgaande verschillen tussen rooms-katholieken 
en protestanten. In de beleving van vrijwel iedereen was het onmogelijk 
met meerdere confessies in één staat samen te leven. Desondanks vonden 
machthebbers en burgers praktische wegen om daarmee om te gaan. De 
destijds gekozen middelen — degraderen van de ander tot tweederangs 

burger, vaststellen van quota van 
aantallen bestuurders en onderwij-
zers van een bepaalde godsdienst, 
en zelfs acceptatie van een jaarlijkse 
uitbarsting van geweld — worden 
tegenwoordig terecht niet geaccep-
teerd. Maar de geschiedenis laat wel 
zien dat tolerantie alleen kan wor-

den gerealiseerd, als het explosieve karakter van godsdienst wordt erkend 
en gereguleerd. [17] Voor Nederland komt daar nog de conclusie bij dat het 
model van de principieel plurale samenleving, waarin iedereen zich bin-
nen de grenzen van de rechtsstaat vrij mag uiten — definitief bezegeld met 

Tolerantie kan alleen worden 
gerealiseerd, als het explosieve 
karakter van godsdienst wordt 
erkend en gereguleerd
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de erkenning van het algemeen kiesrecht en de gelijkberechtiging van het 
bijzonder onderwijs in 1917 — meer moet worden gekoesterd als het resul-
taat van een inhoudelijke botsing tussen levensbeschouwingen.

Juist in Nederland is deze herontdekking van de publieke rol van religie 
meer dan noodzakelijk. Dat wordt duidelijk als we nog eens vanuit de in-
valshoek van de ontzuiling kijken naar de morele staat van Nederland. In 
een scherpe analyse van de moderniteit heeft de Leidse theoloog F.O. van 
Gennep laten zien dat de ideologieën van liberalisme, socialisme en femi-
nisme als onbetaalde rekeningen van het christendom het verlangen naar 
Gods koninkrijk van deze godsdienst overnamen en voortaan hoopten op 
het koninkrijk van de mens. Dit had enerzijds desastreuze gevolgen, maar 
voorzag anderzijds grote groepen mensen ook van een aanzienlijk moreel 
kapitaal. Maar nu het religieuze pathos is verdwenen en ook de ideologieën 
zijn geseculariseerd, resteert voor velen niet meer dan het eigenbelang.18 
Deze schets werpt nieuw licht op de hierboven gesignaleerde morele am-
bivalentie. De confessionalisering en de verzuiling van het eind van de 
negentiende en het begin van de twintigste eeuw vormden een reactie op 
het gegeven dat Nederland ook destijds al één van de meest ontkerkelijkte 
naties was. De verankering van de plurale samenleving in de verzuiling 
vormde daartegen een tijdelijke dam en een bron van brede morele ideo-
logische bewapening. Maar dit model had ook nadelen. De rol van de kerk 
in de samenleving werd overgenomen door partijen en organisaties, en 
daarmee vergaand uitgehold, geloof viel voor het oog bijna samen met de 
maatschappelijke functie ervan en christelijke politiek kreeg trekken van 
een ideologie, alsof men door machtsuitoefening toch een soort christe-
lijk vrederijk zou kunnen vestigen. Met als gevolg dat de periode van de 
ontzuiling een verregaande kaalslag liet zien. De kerken liepen leeg en de 
antichristelijke aversie vierde hoogtij, maar ook liberalisme en socialisme 
misten de conserverende krachten die het hen mogelijk zou maken zich 
effectief te verzetten tegen de mentaliteit van het ‘alles moet kunnen’.

Inmiddels zijn de tijden veranderd. Religie mag weer en alom wordt 
gewezen op de nadelen van de vrijheidsidealen van de jaren zestig. Maar 
de gevolgen van de dubbele morele kaalslag die in vergelijking met andere 
landen plaatsvond, eisen hun tol. De Nederlander zorgt graag goed voor 
zijn gezin, is vrijgevig en bereid tot hulp. Maar op een dieper niveau is het 
sociale en morele kapitaal uitgehold. Het is voor de samenleving niet gun-
stig dat mensen die met enige regelmaat een kerkdienst bezoeken, door 
hun maatschappelijke betrokkenheid en vrijwilligerswerk relatief gezien 
een enorme bijdrage leveren aan de Nederlandse civil society. Zeker gezien 
het feit dat hun rol niet wordt overgenomen door diegenen die kiezen voor 
alternatieven op de religieuze markt.19 Dit impliceert allerminst dat kerk-
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gaande christenen betere mensen zijn. Maar wel dat aanspreekbaarheid 
en betrokkenheid — de waarden waarmee Van den Brink het christelijk 
geloof samenvat — niet los verkrijgbaar zijn. Een mens kan blijkbaar niet 
zonder confrontatie met een verhaal dat het ‘ik’ relativeert, er kritisch op 
inspreekt en zo de moraal voedt.

Gevolgen	voor	de	christendemocratie	

Wat heeft dit alles de christendemocratie te zeggen? Eind negentiende 
eeuw resulteerde de dramatische toestand van de arbeidersklasse in een 
brandende sociale kwestie. De industrialisering, de sociaal-politieke gevol-
gen van de Franse Revolutie en de intellectuele doorwerking van de Ver-
lichting riepen om een herziening van de maatschappelijke verhoudingen. 
Geïnspireerd door de encycliek Rerum Novarum en het Christelijk-Sociaal 
Congres bewezen rooms-katholieke en protestantse politici in de decen-
nia na 1891 dat ze een uitgebalanceerde visie hadden op arbeid en kapitaal, 
politiek en samenleving en op religie en moraal.20

In onze tijd zet de existentiële onzekerheid van burgers de maatschap-
pelijke verhoudingen opnieuw onder grote druk. Het vraagstuk van de 
verdeling ligt weer op tafel, wederom veranderen nieuwe media de manier 
van communiceren van politici, en het democratisch bestel wordt ander-
maal tot op zijn fundamenten op de proef gesteld. Op de achtergrond spe-
len internationale ontwikkelingen als globalisering, immigratie, secula-
risatie en doorwerking van de laatmoderne tijdgeest daarbij een grote rol. 
Dit is geen kleine opgave voor wie politieke verantwoordelijkheid draagt. 
Maar als deze zich laat definiëren als een nieuwe sociale kwestie, hebben 
politici in de christelijk-sociale traditie goud in handen. Daarin is immers 
een integrale visie op de problematiek voorhanden, die een voorsprong 
geeft op de te zeer op vrijheid en economie gefixeerde opvattingen van 
liberalisme en socialisme. Als het gaat over het goed omgaan met de religi-
euze verscheidenheid en de moraal, zal deze visie echter wel aan een aantal 
voorwaarden moeten voldoen.

Allereerst is het van belang dat de rechtspositie van de deelnemers aan 
de samenleving wordt gegarandeerd. De rechtsstaat vormt immers een 
bescherming tegen machtsmisbruik en willekeur.21 ‘Zoodra de arbeider 
niet gevoelt dat hij rechten heeft, dan is hij weg’, zei A.S. Talma al in zijn 
afscheidsspeech voor de Patrimoniumvereniging in Vlissingen in 1895. Net 
als destijds betekent dit dat politici actief op zoek moeten naar manieren 
om de positie van zwakkeren in het democratisch debat — zowel nieuwko-
mers als existentieel onzekere autochtonen — te versterken. Dit kan onder 
andere door nog eens vanuit deze invalshoek te kijken naar het onderwijs. 
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Maar ook door na te gaan hoe kan worden getoond dat vertrouwen in de 
rechtsstaat loont. Het moet duidelijk worden dat democratie en gelijkheid 
in deze samenleving niet als een absoluut beginsel worden opgelegd, maar 
dat deze opkomen uit het nadenken over de vraag waar iedereen in de on-
derlinge omgang baat bij heeft.

In de tweede plaats is het van groot belang dat ook in de praktijk aan dit 
principe wordt vastgehouden. De burger is immers niet alleen onzeker, hij 
klaagt ook en gedraagt zich met enige regelmaat als consument. Dit vraagt 
om politici met ruggengraat, die uitleggen dat het de overheid en een poli-
tieke partij maar weinig in een samenleving kunnen bewerken. ‘Mijn ko-
ninkrijk is niet van deze wereld’, zei Christus. ‘Tegen deze achtergrond heb 
ik grote moeite met het begrip christelijke politiek’, stelde minister Piet 
Hein Donner daarom in 2006.22 De angst voor de christelijke ideologie van 
weleer is hierin waarneembaar. André Rouvoet van de ChristenUnie voelt 
het nieuwe christelijke zelfbewustzijn beter aan met zijn vergaande ingre-
pen in gezinnen ten behoeve van de welzijn van kinderen. Maar terecht is 
hiertegen vanuit zijn eigen achterban protest aangetekend met een beroep 
op de uitgebalanceerde antirevolutionaire visie op de overheid die zijn 
partij altijd kenmerkte.23

Dezelfde kritiek geldt overigens ook Donner met de invoering van een 
antiterrorismewetgeving die elders in Europa haar gelijke nauwelijks kent. 
Hierin worden niet alleen, zonder dat het nut ervan duidelijk is aange-
toond, rechten van burgers opzijgezet. De wet past ook in een algemene 
tendens binnen de Europese Unie om het immigratievraagstuk vanwege 
de zorgen van burgers eerst en vooral te benaderen als een veiligheids-
vraagstuk, terwijl noties als solidariteit en gastvrijheid nog nauwelijks 
meetellen.2� Het is jammer dat zo is toegegeven aan de bange burger en de 
rechtspositie van minderheden is ondergraven.

Ten slotte de vraag wat de christendemocratie zelf kan bijdragen aan 
de morele herbewapening van Nederland. Het CDA heeft op dit punt in 
de loop der jaren een opmerkelijke ontwikkeling doorgemaakt. In 1977 
baarde de latere premier A.A.M. van Agt opzien door als minister van Jus-
titie te pleiten voor ‘een krachtig herstel van de christelijke normen en 
waarden in de Nederlandse samenleving’. Het ging Van Agt om abortus 
en pornografie, maar vooral ook om de mentaliteit van ‘ik moet kunnen 
doen waar ík zin in heb, alleen mijn zelfontplooiing telt, en ik bekommer 
mij er niet om als ik daarmee schade doe aan andere waarden’.25 Hoon 
was zijn deel. Bij de opleving van het debat rond waarden en normen 
verklaarde Van Agt nog altijd weinig te verwachten van de machtspositie 
van zijn partij. ‘Het CDA kan niet verder gaan dan het electoraat toestaat. 
Daarom is bekering opperste noodzaak’.26 Van Agt dacht dus uiterst te-
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rughoudend, maar hij was wel heel expliciet over het christelijke karakter 
van de na te streven waarden.

In de beschouwingen over waarden en normen van de laatste jaren valt 
op dat dit laatste nadrukkelijk achterwege wordt gelaten. Terecht worden 
de kerken nadrukkelijk opgeroepen hun christelijke boodschap te laten 
horen. Partijprominenten uiten zich ook persoonlijker dan voorheen over 
het geloof als inspiratiebron voor politiek handelen.27 Maar in de officiële 
stukken domineert voortdurend een ander beeld, namelijk alleen de bewe-
ring dát de ideële wortels de rechtsstaat moeten blijven voeden. Wie vraagt 
om welke ideële wortels het precies gaat en tot welke visie dat bijvoorbeeld 
leidt op de plaats die binnen deze samenleving voor de sharia kan worden 
ingeruimd, krijgt geen antwoord. Beschouwingen over het maatschappe-
lijk middenveld, de rol van kerken en godsdienst en de verhouding tussen 
overheid en burger, zijn er te over. Maar echt zelf deelnemen aan het hevige 
debat dat gaande is, doet het CDA zelden tot nooit.

De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de partij als brede middenpartij 
moet uitkijken kiezers van zich te vervreemden, maar ook in de ideologi-
sche keuze voor het gemeenschapsdenken van Etzioni en anderen. Daarin 
wordt het primaat van de politiek verlegd naar de samenleving, zodat het 

toch eerst en vooral de burgers 
en organisaties zijn die invulling 
moeten geven aan de samenleving. 
De partij zelf kan zich daarom 
beperken tot het steeds omhoog-
houden van het al eerder genoemde 
beeld van het mozaïek.28 Totnogtoe 
is deze keuze eigenlijk heel suc-
cesvol geweest. Maar wie op een 
meer structureel niveau kijkt naar 

de rol van religie en moraal in de nieuwe sociale kwestie, moet zich grote 
zorgen maken voor de toekomst. De overtuiging dat de samenleving haar 
grondslag vindt in de gemeenschap van goedwillende burgers, is immers 
in zichzelf richtingloos. Ze oriënteert zich niet aan een norm buiten die 
gemeenschap.29 De opvattingen over de rechtsstaat en religie mogen dan 
deugen, en de algemene positieve boodschap voelt wellicht goed, maar 
heel inhoudelijk is die niet en bij het achterliggende positieve mensbeeld 
zijn vragen te stellen. En als er al inhoudelijke uitspraken over waarden en 
normen worden gedaan, dan liggen die net als bij Van den Brink zo ver ver-
wijderd van de plek waar de levensbeschouwingen en religies echt botsen, 
dat de vraag opkomt of het CDA zo kan doorgaan. De moraal kan immers 
niet zonder het verhaal en het verhaal kan niet worden verteld zonder met 

De overtuiging dat de 
samenleving haar grondslag 
vindt in de gemeenschap 
van goedwillende burgers, is 
immers in zichzelf richtingloos 
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elkaar in een diepgaande discussie te geraken over elementaire waarden 
van de rechtsstaat.

Gezien de nood van de nieuwe sociale kwestie is het noodzakelijk dat 
het CDA als christendemocratische beweging waarin ook moslims welkom 
zijn, ook in moreel en religieus opzicht zijn plek in het maatschappelijk 
middenveld weer inneemt. Dat de partijleider zich als premier in alge-
mene bewoordingen uitlaat, valt te billijken. Maar het kan niet zo zijn dat 
ook de partij zelf bepaalde waarden niet expliciet durft te benoemen als 
voortkomend uit het bevrijdende perspectief van het christelijk geloof en 
geen opvatting ontwikkelt en in debat brengt over omstreden punten in 
bijvoorbeeld de islam.30 Alleen zo ontstaat er een fris debat over de nood-
zakelijke morele herbronning van de samenleving en creëert de partij de 
mogelijkheid om te komen tot nieuwe, meer groepen overkoepelende for-
muleringen die hieraan bijdragen. Bovendien worden nieuwkomers in een 
dergelijk inhoudelijk debat uitgedaagd om ook in hun eigen godsdienst 
gronden te vinden om aan te haken bij de rechtsstaat. Wil de christende-
mocratie werkelijk bijdragen aan de samenleving en een kans maken de 
volgende verkiezingen te winnen, dan hebben fractie en partij op het punt 
van moraal en religie meer te doen dan ervoor te zorgen ‘dat jullie journa-
listen eigenlijk geen nieuws hebben’.31 Het CDA heeft traditie genoeg om de 
broodnodige botsende en schurende bijdrage aan morele verheffing van 
burgers en de integratie van nieuwkomers te leveren.
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De middengroepen? Veeleer dan een econo-
misch gemarkeerde groep zijn dat mensen 
die behoefte hebben aan verbinding. Dit is 
een nieuwe definitie, die Gabriël van den 
Brink voorstelt. De middengroepen zijn 
volgens hem op zoek naar een hoger ideaal 
dat hen boven zichzelf doet uitstijgen, na 
het neoliberalisme dat van de burgers calcu-
lerende individuen wilde maken. Christen 
Democratische Verkenningen sprak met Van 
den Brink, hoogleraar maatschappelijke 
bestuurskunde in Tilburg. 

• • •
‘There’s no such thing as society’1, sprak Mar-
garet Thatcher op 31 oktober 1987. Deze uit-
spraak van de Britse conservatieve politica 
was méér dan een provocerend pesterijtje 
tegen politieke tegenstanders die in haar 
ogen een rozig beeld hadden van de kracht 
van maatschappelijke verbanden. Voor Ga-
briël van den Brink markeert de uitspraak 
een kerngedachte uit de neoliberale politiek, 
waarvan Thatcher een voortrekker was, sa-
men met de toenmalige Amerikaanse presi-
dent Ronald Reagan.

Deze politiek introduceerde in alle leef-
sferen het calculerende denken, met zijn 
verheerlijking van private voorkeuren. Vol-
gens Van den Brink heeft dat vanaf begin 
jaren tachtig een verwoestend effect op de 

geestelijke weerbaarheid van de maatschap-
pij gesorteerd. Het miskent de geestelijke 
bronnen die mensen in staat stellen tot een 
engagement met de publieke zaak. Hij ziet 
die waarneming telkens bevestigd in de 
onderzoeken van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP), waarin een grote meerder-
heid van de burgers meldt dat het met hen-
zelf wel maar de met de samenleving niet 
goed gaat.2

Van den Brink: ‘Wat is het probleem met 
de middenklasse? Ik ben er zelf nog niet uit. 
Ik heb stukjes van de puzzel, maar nog lang 
niet alle. Naar mijn idee heeft journalist Bas 
Heijne het probleem nog het nauwkeurigst 
geformuleerd toen hij onlangs over een  sense 
of belonging sprak, het gevoel dat we met een 
groter geheel verbonden zijn zodat we boven 
onze eigen beperkingen kunnen uitstijgen. 
Daarmee slaat Heijne met betrekking tot de 
middenklasse de spijker op zijn kop.’

In Europa was de christelijke religie, met 
de kerken als huis, eeuwenlang de voor-
naamste geestelijke bron die dat gevoel van 
verbondenheid kon opwekken. In de loop van 
de negentiende eeuw kwam ook ‘de maat-
schappij’ als transcendente grootheid op en 
daarmee deed zij de christelijke idealen con-
currentie aan. Voor een deel was maatschap-
pelijke verbondenheid een zeer reële zaak, 

‘Op zoek naar het hogere’

In gesprek met Gabriël van den Brink 

Hoofdredacteur van CDV.

door Marcel ten Hooven
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omdat mensen dank zij de ontwikkeling van 
vervoer, handel en communicatiemiddelen 
werkelijk met elkaar in contact kwamen. 
Maar voor een ander deel was met noties als 
vaderland of maatschappij ook een geestelij-
ke samenhang in het geding. Niet voor niets 
komt de natie op een verbeelde gemeenschap 
neer. En in die zin werd het sociale of de sa-
menleving ook een bron van zingeving.

‘Waar doe je het voor? Waar krijg je be-
vestiging van? Waar vind je troost? Wat 
geeft jou de middelen om je doelen te rea-
liseren? Na religie boden maatschappij en 
politiek een antwoord op vragen die je in je 
eentje niet kunt beantwoorden. Hoewel even 
ongrijpbaar als God, werd de maatschappij 
tot een seculiere, historische bron van heil, 
een spiritueel kader waarin onze verbonden-
heid met het hogere gestalte kreeg. Ik bedoel 
dat niet cynisch, ik zie het meer als een em-
pirische ontwikkeling. Maatschappij was 
lange tijd de naam van iets groots dat ons 
noopt tot een inzet voor de publieke zaak. En 

dan zegt Thatcher ineens: “Die hele maat-
schappij bestaat niet.’’ Zo’n uitspraak heeft 
een dramatische lading, vergelijkbaar met 
Nietzsches woorden over de dood van God. 
En uiteraard kwam die uitspraak van That-
cher niet uit de lucht vallen. Hij weerspiegelt 
wat er sinds de jaren zestig en zeventig in-
grijpend is veranderd, namelijk dat het in-
dividu zich zo zeer heeft geëmancipeerd dat 
het de maatschappij niet langer nodig heeft. 
Of denkt te hebben.’

‘Thatcher bracht onder woorden wat 
er gaande was: het neoliberale hoogtij. 
Dat heeft vijfentwintig jaar geduurd. Het 
was een periode waarin de meerderheid 
het vanzelfsprekend vond dat individuen 
belangrijker zijn dan familie, ontplooiing 
belangrijker dan echtelijke trouw, financi-
ele beloning belangrijker dan een morele 
plicht tot werken. Zo werd het marktdenken 
met zijn verheerlijking van koning klant op 
tal van terreinen een nieuwe realiteit. Het 
heeft weinig zin om deze nieuwe realiteit 
op morele gronden te veroordelen. Maar 
het betekent wel dat het meer omvattende 
geheel waarmee je individuele lot is verbon-
den, op den duur wordt aangetast. Dat is de 
verlegenheid waar we momenteel middenin 
zitten.’

Van den Brink beschouwt de opkomst 
van partijen aan de flanken van het politieke 
spectrum als een nostalgische reflex op deze 
ontwikkeling. ‘Nostalgische beelden verko-
pen altijd goed. Het is vaak niet verheffend, 
want die partijen zitten vol bozigheid en 
bitterheid. Maar er zit ook veel teleurgesteld 
idealisme in. Bovendien moeten we erken-
nen dat de middenpartijen geen overtui-
gend alternatief bieden. In die zin zou ik de 
nostalgische reflex liever serieus nemen. Hij 
vormt een imaginair antwoord op een poli-
tiek probleem en dat is maar al te vaak het 
begin van een reële verandering.’

‘Volgens mij delen veel mensen dit ge-
voel. Neem de observatie van het SCP dat 
Nederlanders tevreden zijn met hun eigen 
leven, maar niet met de maatschappij. In 
wezen zeggen zij dat de verbondenheid van 
hun eigen leven met dat van anderen onvol-
doende zichtbaar is. Burgers vatten de eisen 
die zij aan het leven stellen in toenemende 
mate als private normen op. Het zijn hún 
normen en daar heeft verder niemand iets 
mee te maken. Zij hebben minder oog gekre-
gen voor de publieke dimensie van normen, 

Het individu heeft zich zo 
zeer geëmancipeerd dat het 
de maatschappij niet langer 
nodig heeft — of denkt te 
hebben
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niet het minst doordat instituties die een 
collectieve norm uitdragen, zoals kerken en 
politieke partijen, zwaar aan invloed hebben 
ingeboet.’ 

‘Het is niet juist om privatisering louter 
als een economische ontwikkeling te zien, als 
een methode om de organisatie van het open-
baar vervoer of de postbestelling te verbete-
ren. Privatisering maakt deel uit van een bre-
de culturele beweging. Eenmaal losgemaakt 
uit hun collectieve of traditionele verbanden, 
gaan mensen hun leven anders inrichten. 
Het oordeel over goed en kwaad is niet meer 
het voorrecht van pastoor, dominee of andere 
morele specialist. Het komt evengoed toe aan 
gewone burgers die hun persoonlijke gewe-
ten volgen. Dit heeft beslist iets positiefs. Er 
is ruimte voor eigen waarden, eigen normen, 
eigen verwachtingen ontstaan. De één doet 
het zus, de ander zo.’

‘Maar met die ruimte kun je in normatief 

opzicht ook iets verliezen, zeker als dat sa-
mengaat met het misverstand dat normen 
louter een private zaak vormen. In werke-
lijkheid zijn ze altijd collectief, omdat ze bij 
het bewaren van de maatschappelijke vrede 
een onmisbare functie vervullen. Privé kun-
nen mensen zeer gewetensvol handelen, 
bijvoorbeeld als het om hun kinderen of 
hun eigen familieleden gaat. Ik sluit niet uit 
dat allerlei topondernemers die een mega-
inkomen verdienen, in hun privé-leven 
hoge normen aanleggen. Dat is zelfs heel 
waarschijnlijk. Alleen, voor de publieke 
zaak is dat minder relevant. Daarvoor heb-
ben we geen private maar een publieke 
moraal nodig. En juist die hebben we in 
Nederland aan de wolven gevoerd. Iedereen 
zoekt het zelf maar uit.’

Van den Brink vraagt zich af of hij met 
deze denkbeelden zelf ook een slachtoffer 
van nostalgische gevoelens is. Zet hij de ja-
ren vijftig tegen het heden af? Romantiseert 
hij het verleden? ‘Dit risico is er altijd. Niet-
temin denk ik dat het neoliberalisme heeft 
gefunctioneerd als een aanjager van de ge-

dachte dat de markt verstandiger en krachti-
ger is dan de samenleving. Onder Paars was 
dat denken op zijn hoogtepunt. Het kreeg 
ook zijn beslag in allerlei beleidsdossiers. 
Inmiddels zitten we met de calculerende 
burger die niet anders dan zijn eigen belang 
najaagt. De calculerende burger was geen 
goed idee, maar hij werd wel het argument 
voor talrijke beleidslijnen. En ook voor de 
Europese politiek. Het is toch gek dat men 
heeft geprobeerd Europa te verkopen met 

Het is toch gek dat men heeft 
geprobeerd Europa te verkopen 
met praatjes, alsof het een 
wasmerk is?

‘Op zoek naar het hogere’
In gesprek met Gabriel van den Brink 
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praatjes, alsof het een wasmerk is? De onder-
liggende morele en geestelijke bronnen van 
Europa zijn onvoldoende aangeboord. Hoe 
wil je dan dat mensen in beweging komen? 
Je kunt mensen niet duurzaam mobiliseren 
met een marktvoordeel. Dat hebben ze na 
één keer wel gezien.’

• • •
Toch kan men zich afvragen of Nederlanders 
wel behoefte hebben aan verbondenheid. 
Misschien kunnen mensen goed leven met 
zichzelf of hun naasten, en vormt verbon-
denheid een overbodig iets. ‘Voor Nederland 
geloof ik daar niet in. Uit tal van symptomen 
kun je afleiden dat onze basishouding an-
ders is. Er is een vrij constante tendens in 
Nederland dat we méér willen dan privati-
sering alleen. Het SCP laat dat telkens zien. 
Eigenlijk willen we in Nederland een soort 
nationale gemeenschap, waarin we solidair 
met elkaar zijn. Het Rijnlands model, meer 
richting Scandinavië dan richting Italië.’

‘Ik noem een paar symptomen. Er is on-
derzocht hoe mensen na de moord op Van 
Gogh feitelijk hebben gereageerd. We waren 
bang dat we nu echt een tweedeling kregen, 
met brandende moskeeën en fysiek geweld. 
Maar in werkelijkheid is, op een paar nare 
incidenten na, het tegendeel gebeurd. Men-
sen ontplooiden vele honderden initiatieven 
om elkaar op te zoeken. Dat waren mensen 
die geen kloof wilden maar verbondenheid. 
Ook na de uitzending van Fitna gebeurde 
dat. Nederlanders geloven kennelijk in hea-
ling, in elkaar opzoeken na een traumatische 
gebeurtenis, een gemeenschap vormen. Dat 
gebeurt overigens spontaan, het wordt niet 
geregisseerd. Ook niet door de overheid. 
Dat is een interessant verschijnsel. Wat zegt 
dat over ons? In elk geval dat we niet zo van 
kloven houden, van polarisatie of van tegen-
stellingen.’ 

‘Een ander teken is de huidige behoefte 
aan leiderschap. Twee op de drie Nederlan-

ders willen een krachtige leider. Daar zitten 
riskante aspecten aan, maar het gaat me nu 
om het symptoom. Er is blijkbaar behoefte 
aan politici die de weg wijzen, iets belicha-
men. Rita Verdonk probeert daaraan te beant-
woorden, maar ze laat zich te sterk bepalen 
door haar achterban. Om leider te zijn is 
meer nodig dan het bezigen van mbo-taal. De 
zoektocht naar een nationale identiteit vraagt 
ook om een verhaal over de verbinding tussen 
verleden, heden en toekomst, over de conti-
nuïteit tussen generaties. Op dat punt is het 
verhaal van Paul Scheffer overtuigender.’

‘Een ander symptoom is het narcisti-
sche spiegelpaleis van de televisie en ver-
gelijkbare media. De achttiende-eeuwse 
filosoof George Berkeley zei eens: “Esse est 
percipi”, ofwel: bestaan is dat men wordt 
waargenomen. Mensen worden bevestigd 
in hun bestaan doordat anderen hen zien. 
Iedereen wil worden erkend, maar het 
maakt wel een verschil of wij door God, 
door de maatschappij of door de media 
worden gezien. In veel kathedralen wordt 
het eerste perspectief gesymboliseerd met 
de schildering van Zijn oog bovenin het 
kerkgebouw. Dat oog zit natuurlijk even-
goed aan de binnenkant van je eigen sche-
del. Het gaat erom dat je leeft vanuit een 
blik die sturend werkt. Een oog dat ziet dat 
je in stilte het goede doet.’

‘Wat komt ervoor in de plaats? Voor veel 
mensen zal het op tv gezien worden een 
bevestiging vormen van wie of wat zij zijn. 
Kortom, er wordt in Nederland veel gezocht 
naar vormen van gemeenschap, verbonden-
heid of zingeving. En hoe hulpeloos, kort-
stondig of sentimenteel die pogingen ook 
zijn, we zouden ze met een zeker mededo-
gen moeten bezien.’

• • •
Van den Brink ontwaart een proces van cul-
turele herordening, een cyclisch fenomeen 
dat zich op min of meer organische manier 

De	ethiek	van	de	middenklasse



181

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

voltrekt. Na een periode waarin mensen 
oude banden verbreken omdat ze gaan knel-
len en nieuwe vrijheden verwerven, wordt er 
vanaf een zeker ogenblik weer naar balans 
gezocht. Dat is ook nu het geval. De toegeno-
men culturele en etnische veelkleurigheid 
van de samenleving neemt voor veel mensen 
de gedaante van een chaos aan. Zij hebben 
behoefte aan overzicht en proberen nieuwe 
associaties uit. 

Dit zou kunnen verklaren waarom par-
tijen die morele waarden of religieuze ide-
alen inzetten, zoals het CDA, minder in ver-
warring zijn dan partijen die hun politieke 
handelen vooral uit economische motieven 
afleiden, zoals PvdA en VVD.

Van den Brink: ‘Economisch gezien is er 
met de middengroepen in Nederland maar 
weinig aan de hand. In dat opzicht hebben 
we een redelijk stabiele middenklasse, die 
zo’n �0 procent van de bevolking omvat en 
een bescheiden mobiliteit naar boven of 
beneden kent. Daaruit kan het onbehagen 
nauwelijks worden verklaard. Vandaar mijn 
voorstel om de middenklasse niet econo-
misch te definiëren, als een groep tussen 
de hoge en de lage inkomens, maar als de 
klasse die verbinding zoekt. De outcasts zijn 
dan degenen die zich van de samenleving 
afwenden, een houding die je zowel bij de 
onderklasse als de nieuwe rijken ziet. Beide 
laatste groepen vormen gated communities, 
met dit verschil dat de rijke groep de hekken 
zelf betaalt, terwijl de verzorgingsstaat de 
hekken rond achterstandsbuurten vergoedt. 
Dat kan een vloek voor de samenleving zijn. 
In de VS wordt het midden vanuit de flanken 
ondermijnd. In Nederland zie ik dat nog niet 
zo gauw gebeuren, mits we op tijd beseffen 
wat er gaande is.’

In zeker drie opzichten staan de verbin-
dingen en daarmee de stabiliteit van de 
samenleving onder druk, meent Van den 
Brink. ‘De eerste is die tussen verleden en 

toekomst. De generaties die nu aan de macht 
zijn, bestaan voor een groot deel uit hoog 
opgeleide mensen. Die hebben in de jaren 
zestig en zeventig een sociale stijging door-
gemaakt en méér kansen gekregen dan hun 
ouders. Ontsporingen daargelaten, komt 
dat neer op een verhaal van verbetering en 
emancipatie.’

‘Gaan onze kinderen ook een dergelijke 
stijging meemaken? Waarschijnlijk niet, al 
was het maar omdat we op veel terreinen een 
niveau hebben bereikt dat niet veel hoger 
kan. Maar er is ook iets fundamentelers aan 
de hand. Soms denk ik dat de meritocratische 
moraal aan slijtage onderhevig is, de idee dat 
intellectuele en geestelijke investeringen ons 
vooruit helpen. Hoewel die investeringen het 
fundament van de westerse cultuur vormen, 
moeten we vaststellen dat heel wat mensen 
dit inmiddels anders zien. Waardoor valt de 
ambitie weg? Waarom slijt het kwaliteitsbe-
sef? Het is helemaal niet zeker of het goed 
zal gaan met onze kinderen. Wordt het wel 
gehonoreerd als je discipline hebt? Loont het 
de moeite om je best te doen? Het is voor de 
gemoedsrust van een samenleving niet goed 
als die vragen te lang onbeantwoord blijven. 
Om nog maar te zwijgen van de concurren-
tie met China en India, want daar wordt wel 
degelijk discipline opgebracht.’

‘Een tweede lijn die ter discussie staat 
is het verband met de hogere cultuur. De 
culturele en intellectuele elite in Nederland 
heeft al lang niet meer het gezag dat ze vroe-
ger had. De samenleving bestaat uit talloze 
democratisch gezinde burgers die elkaar 
respecteren, netjes aan het werk zijn of hun 
kinderen opvoeden — en toch ontbreekt er 
iets. In elk geval vindt men verwijzingen 
naar hogere cultuur, beschaving of sublieme 
kwaliteit in het publieke leven al snel bela-
chelijk. Desondanks dringen zich klassieke 
vragen op. Wat zijn eigenlijk onze hoogste 
doeleinden? Waar doen we het voor in het 

‘Op zoek naar het hogere’
In gesprek met Gabriel van den Brink 
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leven? Om me tot mijn eigen omgeving te 
beperken: wetenschappelijk inzicht zou 
een hoger streven kunnen zijn, maar op de 
universiteit zie je toch erg veel mensen die 
met iets ander bezig zijn: met punten halen, 

inkomen verwerven, overleven. Zelfs dáár is 
het hogere voor velen geen levende catego-
rie. De vraag is dan waaraan de middenlaag 
zich nog kan optrekken.’

Ten slotte verliezen de politieke partijen 
in het midden geleidelijk hun zeggings-
kracht, meent Van den Brink. Dit blijkt 
onder meer bij opiniepeilingen uit de af-
kalving van het gezamenlijke zeteltal in de 
Tweede Kamer van CDA, PvdA en VVD en de 
navenante groei van ChristenUnie, SP en 
PVV. ‘De partijen in het midden slagen er 
niet goed in een ideaal te formuleren dat 
mensen boven zichzelf doet uitstijgen. De 
publieke zaak wordt schraler, zeker wanneer 
politici voortdurend doen alsof het alleen 
maar om centen, banen of andere, meer 

aardse dingen gaat. Ik zie weinig politici die 
op overtuigende wijze een verder reikend 
perspectief bieden. Ze spreken allemaal zo’n 
beetje dezelfde taal. Dat komt mede doordat 
de rekruteringsbasis voor politici bijzonder 
smal is geworden. Nu politieke partijen niet 
meer dan enkele procenten van het electo-
raat vormen, wordt veel maatschappelijke 
ervaring nooit aangeboord. Ik herken er het 
leven anno 2008 niet in.’

‘Er is dus een grote behoefte aan een mo-
reel-cultureel leiderschap, aan voorbeeldige 
mensen die een taal spreken waarmee zij 
appelleren aan het hogere. De christende-
mocratie heeft daarbij meer reserves dan de 
sociaaldemocratie en het liberalisme, die 
vaak een te plat verhaal hebben. Maar dat wil 
niet zeggen dat het CDA ontspannen achter-
over kan leunen. Het zou echt beter kunnen. 
Politici moeten wat de christendemocratie 
in huis heeft op een meer inspirerende wijze 
verbinden met de publieke zaak. Dat is niet 
alleen een kwestie van personen. De vraag 
is of christendemocraten voldoende putten 
uit de geestelijke bronnen waaruit zij voort-
komen.’

 Noten

1  Woman’s Own, 31 otkober 1987, 8-10. 
2  In het Continu Onderzoek Burgerperspectieven 

(COB) van het SCP d.d. 19 juni 2008 zei 82 pro-
cent van de ondervraagden zichzelf als een 

‘gelukkig mens’ te beschouwen. Verder vonden 
bijna twee op de drie Nederlanders (6� procent) 
dat het met Nederland meer de verkeerde dan 
de goede kant op gaat. Lager opgeleide Neder-
landers waren daar iets stelliger in dan hoger 
opgeleide.

Wat zijn eigenlijk onze hoogste 
doeleinden? Waar doen we het 
voor in het leven?
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Maatschappelijke verbinders

Oud-rector Sjamaar: 
Maak opname allochtonen in 
middenklasse mogelijk

Redacteur CDV.

door Paul van Velthoven

Onderwijs is vanouds een middel van maat-
schappelijke verbinding en verheffing. Maar 
wat als het scheidslijnen versterkt en achter-
standen bestendigt? De jarenlange ontken-
ning van problemen heeft daarbij ieder ge-
val niet geholpen, aldus oud-rector Sjamaar 
van het Utrechtse Niels Stensen College. 

• • •
In het schooljaar 1999-2000 zei Matthé 
Sjamaar, de rector van het Utrechtse Niels 
Stensen College, dat hij deze katholieke 
middelbare school wilde opheffen. Deze me-
dedeling sloeg in als een bom. Drie jaar later 
was de sluiting een feit en werd de school 
afgebroken. Met een steeds groter aantal 
allochtone leerlingen was het volgens hem 
onmogelijk geworden het onderwijspeil te 
handhaven. De middenklasse die vanaf de 
oprichting van de school begin jaren zestig 
de schoolpopulatie had gevormd, was zo 
goed als verdwenen uit de wijk, het Utrecht-
se Kanaleneiland. Het ‘Niels Stensen’ was 
een zwarte school geworden.

Sjamaars beslissing was een statement 
naar de plaatselijke politiek en zijn eigen 
schoolbestuur, de climax van een lang proces 

waarin hij tevergeefs had geprobeerd het tij 
te keren. Hij was het zat om nog langer con-
cessies aan het onderwijs te doen. Bestuur-
ders en politici negeerden de problemen 
of kwamen met schijnoplossingen, terwijl 
de kwaliteit van het onderwijs voortdurend 
daalde omdat de allochtone leerlingen het 
onderwijs niet aankonden en de autochtone 
leerlingen niet aan hun trekken kwamen. 

Zijn grote zorg was: hoe kunnen we er-
voor zorgen dat de allochtonen zich optrek-
ken aan de autochtone middenklasse van 
leerlingen, die, zo wist Sjamaar uit eigen 
ervaring, tot ver in de jaren zeventig nog de 
meerderheid op zijn school vormde. ‘Dan 
moet je daar alle energie voor vrijmaken. Dat 
deden we dan ook. Vooral uit Amerikaans 
onderzoek wist ik dat een witte school een 
vreemde populatie van maximaal 30 procent 
kan opnemen. In de Verenigde Staten, waar 
ze al veel eerder dan wij met dit probleem 
hebben geworsteld, hebben ze met een der-
gelijke aanpak gettovorming weten te voor-
komen. Spreiding van allochtone leerlingen 
is daarom een absolute must. Ik vond mijn 
ideeën hierover bevestigd in het werk van 
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deeltitel

de Amerikaanse socioloog Bowen Paulle, die 
hiervoor ook onderzoek in Nederland heeft 
gedaan.1 Zo kunnen we het schrikbeeld, dat 
natuurlijk al op zeer veel plaatsen werkelijk-
heid is geworden, voorkomen dat allochto-
nen zich in eigen groepen formeren, waar 
alle sociale problemen zich ophopen, met 
alle gevolgen voor de samenleving. In de-
zelfde lijn pleitte ik er ook al jaren geleden 
voor dat jonge kinderen van allochtonen op 
een zo vroeg mogelijke leeftijd Nederlands 
zouden leren. Ze moeten zo snel mogelijk 
worden ondergedompeld in de dominante 
cultuur. Daarmee zijn ze gewoon het beste 

af. De ondersteunende programma’s die 
er op mijn school kwamen voor allochtone 
leerlingen, waren daarvoor bij lange na niet 
voldoende. Daarmee kun je namelijk het 
kernprobleem, de habitus van het meren-
deel van deze allochtone leerlingen, niet ver-
anderen. Je bestrijdt alleen de symptomen. 
Je kunt deze leerlingen overigens lang niet 
allemaal over één kam scheren. In de jaren 
tachtig kreeg ik kinderen van een groep Viet-
namese bootvluchtelingen op school. Som-
migen spraken één of twee woorden Frans. 
In één jaar tijd leerden ze Nederlands en 
behoorden ze tot de besten. Dat had natuur-
lijk niet alleen met etniciteit te maken, deze 
leerlingen kwamen uit de middenklasse in 
Vietnam, die door de communisten werd 
verdreven. Ik zei tegen de gemeente: laat ze 
hier allemaal maar komen.’

In plaats van spreiding deed in de jaren 
negentig het idee van de multiculturele 
samenleving opgeld. Sjamaar: ‘Het was zo 
mooi om daarin te leven, zo hadden beleids-

makers en journalisten ons vaak voorgehou-
den. Nou, vergeet het maar. Ik weet het uit 
eigen ervaring: de werkelijkheid is helemaal 
niet zo idyllisch als mensen met volstrekt 
uiteenlopende achtergronden met elkaar 
moeten samenleven en werken. Het resul-
taat is verloedering.’

Terugkijkend vindt hij dat we in Neder-
land de afgelopen decennia te maken heb-
ben gehad met een ware volksverhuizing. 
‘Meestal schrijven we dat woord met een 
hoofdletter. Dan denken we aan de Volks-
verhuizing in de eerste eeuwen na Christus. 
Maar volksverhuizingen zijn er in de geschie-
denis voortdurend geweest. Dus ook in onze 
tijd. Zo’n volksverhuizing heeft altijd een 
desastreus effect. De eenheid die een samen-
leving in zekere mate kenmerkt en waarvan 
de middenklasse de ruggengraat vormt, 
wordt zwaar op de proef gesteld. Er treedt 
een enorm niveauverlies op. Utrecht had in 
de jaren zestig, begin jaren zeventig zo’n 
twaalfduizend havo-vwo-leerlingen. Nu is dat 
gehalveerd! Dat is heel ernstig. We hebben 
het laten gebeuren en het gebeurt nog steeds, 
ook al zijn sommigen nu wakker geworden. 
Ook in de politiek. Ik voelde me destijds 
een roepende in de woestijn. Er waren nota 
bene ook allochtonen die mijn aanpak voluit 
steunden, zoals Ahmed Aboutaleb en Zeki 
Arslan van Forum. Maar de meeste politici en 
schoolbesturen lieten de problemen uitdijen. 
De problemen die we nu hebben, zouden een 
fractie geweest zijn van wat we ze nu zijn, als 
toen harder was doorgepakt.’
 Noten

1 De Amerikaanse socioloog Bowen Paulle (1970) 
gaf enkele jaren les in de Bronx (New York) en 
in de Amsterdamse Bijlmer om de problemen 
van allochtone leerlingen uit eigen ervaringen 
te leren kennen. In 2005 promoveerde hij op 
een proefschrift over zijn ervaringen. Hij pleit 
voor ingrijpende maatregelen om de integratie 
van onder- en middenklasse te bevorderen en 
zo gettovorming te voorkomen.

De meeste politici en 
schoolbesturen lieten de 
problemen uitdijen
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Erik Lindner

God onder ons

Ekerekerenska begint wanneer die jongen van het ene dorp trouwt met die 
van het andere. De een speelt viool en de ander zingt. En samen geeft dit 
zo’n afgrijselijk geluid dat niemand ze als buren wil, zodat ze een huisje 
bouwen tussen die twee dorpen in, waar jaren later een nieuw dorp staat, 
zonder kerk, maar met de geschiedenis van ekerekerenska. En de kinde-
ren dragen er jurkjes van geel katoen, gaan niet naar school, verbouwen 
het land en slapen buiten. ’s Avonds zingen ze zachtjes en als er wolken 
komen, weten ze niet of ekerekerenska zomaar weg is zodra de zon weer 
schijnt.

Wij halen diep adem en zeggen dat ons leven goed is. En ekerekerenska 
leeft ongehinderd voort. Tijdens ons kaartspel wordt daar het duizendste 
kind geboren, onder gejuich dat onze klokken overstemt. Als het kind 
groot is, ontmoet ik het bij de vijver. Het draagt iets glimmends in de hand. 
Verblind door de schoonheid geef ik toe: ekerekerenska is en ekerekerens-
ka zal al mijn twijfels overwinnen. En tijdens mijn laatste kreet betreur ik 
dat dit besef seconden duurt, omdat ik in de slaap val waarvan ik dacht dat 
die enkel tijdens het leven zou bestaan.

Erik Lindner (1968) publiceerde de dichtbundels Tramontane (Perdu, 1996), Tong en trede 
(De Bezige Bij, 2000) en Tafel (De Bezige Bij, 200�). In het Frans verscheen Terrain (Centre 
Internationale de Poésie Marseille / Spectres familiers, 2007). Voor de VPRO-radio maakte 
hij rapportages over poëzie vanuit Albanië, Quebec en Taiwan. Hij schrijft poëzierecen-
sies voor De Groene Amsterdammer.





De economie van de 
middenklasse
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De	grootste	groep	zit	middenin

Als econoom heb ik me nooit van het begrip middenklasse bediend. De 
econoom kent verschillende manieren om de bevolking respectievelijk de 
beroepsbevolking te categoriseren. De bevolking kan bijvoorbeeld worden 
opgedeeld naar leeftijdscategorie, inkomen, opleiding en etnische her-
komst. De beroepsbevolking kunnen we naar dezelfde kenmerken indelen. 
Bovendien kunnen we van de beroepsbevolking registreren hoeveel wer-
kenden zelfstandig zijn en er in loondienst werken, in welke sectoren van 
de economie zij werkzaam zijn, en hoe de verhouding is tussen werken-
den, werklozen en arbeidsongeschikten.

Alle verdelingen, van hoog naar laag en van meer naar minder, hebben 
als regel een heel geleidelijk verloop. De grootste groep, de modale klasse, 
zit als regel ergens in het midden van de verdeling. Dat hoeft niet per se 
zo te zijn. De leeftijdsopbouw van een bevolking kan bijvoorbeeld heel 
scheef zijn. Zo heeft de bult van de babyboomgeneratie zich de afgelopen 
zestig jaar door de leeftijdsverdeling van de Nederlandse bevolking heen 
gewerkt. Eerst waren er relatief veel jongeren, toen relatief veel werkende 

Economisch onbedreigd, maar 
toch onzeker

De middenklasse in Nederland is groot en zal dat ook 
blijven. In het dagelijkse leven zullen al deze mensen in de 
nabije toekomst toch grote onzekerheden ervaren, als gevolg 
van de economische dynamiek, de vergrijzing en toenemende 
inflatie. Conservatief rechts en conservatief links zullen 
waarschijnlijk blijven profiteren van het verlangen naar 
houvast. 

door Jaap van Duijn

De oud-topman van Robeco is publicist en econoom.
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volwassenen, en straks zullen er relatief veel ouderen zijn. Toch zit, in ter-
men van vijfjaarssegmenten, de grootste groep Nederlanders nog steeds 
ergens in het midden, namelijk in de leeftijdsklasse �0-�5 jaar.

Qua opleiding geldt dat de grootste groep werkenden een opleiding in 
het midden heeft (ruim 3 miljoen met havo, vwo of mbo), en op middelbaar 
niveau werkzaam is (2,7 miljoen Nederlanders). De meeste Nederlanders 
werken in loondienst (ruim 7 miljoen, tegen 1,2 miljoen zelfstandigen) en 
ze werken per week 35 uur of meer. De inkomensverdeling in Nederland 
behoort tot de minst ongelijke in de wereld, ondanks de excessen aan de 
top van het bedrijfsleven, en de gemiddelde voltijdwerknemer verdient 
iets meer dan 20 euro per uur. Inkomensverdelingen zijn altijd een beetje 
scheef, met een lange staart aan de rechterzijde (inkomens zijn minimaal 
nul, maar hoge inkomens kunnen altijd nog hoger worden), maar de grote 

bulk van de inkomens zit toch er-
gens in het midden.

Beelden als die van een be-
dreigde middenklasse, of van een 
tweedeling van de samenleving 
verdragen zich, althans voorzover 
het om de economische karakte-
ristieken van groeperingen in de 

samenleving gaat, niet met de feiten. De meeste economische verdelingen 
zijn redelijk normaal, en de grootste groep zit middenin. Naar economi-
sche kenmerken gemeten bevinden de meeste werkende Nederlanders 
zich dan ook in de middenklasse. De omvang van deze groep kan, afhanke-
lijk uiteraard van waar men de grenzen trekt, op ongeveer � tot 5 miljoen 
werkenden worden geschat. Van een tweedeling van de samenleving — een 
beeld dat socialistische politici bij tijd en wijle oproepen — is al helemaal 
geen sprake. 

Als er al een maatschappelijk probleem is, dan ligt dat eerder bij de 
groep onder het midden, zo men wil de onderklasse. Deze wordt gevormd 
door de circa 1,5 tot 2 miljoen laag opgeleide werknemers, op een totaal 
aantal werkende personen van ruim 8 miljoen. Hun inkomen is lager, de 
arbeidsmarktparticipatie van deze groep is laag en de werkloosheid ligt ver 
boven het gemiddelde. Mensen in deze groep zijn vaker arbeidsongeschikt 
verklaard en ze zijn bovengemiddeld vaak van niet-westerse allochtone 
afkomst, wat in veel gevallen betekent dat ze de Nederlandse taal ook niet 
goed beheersen. In de grote steden zijn ze sterker vertegenwoordigd dan 
elders; dit maatschappelijke probleem wordt zichtbaar in de zogenoemde 
achterstandswijken. Getalsmatig lijkt deze onderklasse niet groter te wor-
den, maar duidelijk kleiner wordt ze ook niet. 

Beelden als van een bedreigde 
middenklasse verdragen zich 
in economische zin niet met 
de feiten

Jaap	van	Duijn	

Economisch onbedreigd, maar toch onzeker
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De brede Nederlandse middenklasse is natuurlijk geen statische entiteit. 
Door de dynamiek van de economische ontwikkeling vinden er voortdu-
rend verschuivingen plaats. Een aantal van de belangrijkste:

1. Het aantal zelfstandigen neemt absoluut en relatief toe
Tussen 1990 en 2005 is het aantal werkzame personen met 30 procent ge-
stegen, maar het aantal zelfstandigen onder hen met 86 procent. Van hen 
zijn velen zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers). De toename van het 
aantal zzp’ers kan diverse oorzaken hebben: de behoefte om ondernemer 
en eigen baas te zijn, onvrede met het werken in grote, bureaucratische 
organisaties, of uit de nood geboren omdat na ontslag op latere leeftijd het 
zelfstandig adviseurschap nog de enige optie was. Er lijkt hoe dan ook een 
omslag te zijn in de preferenties van de beroepsbevolking: werken in een 
kleine organisatie geniet steeds vaker de voorkeur boven werken in grote 
instellingen. De werkgelegenheid in grote bedrijven krimpt, die in het 
midden- en kleinbedrijf stijgt juist sterk.

2. Steeds meer mensen werken in de dienstensector
Meer dan 80 procent van de beroepsbevolking is werkzaam in de diensten-
sector, die driekwart van het bruto binnenlands product creëert. Vooral de 
zakelijke dienstverlening en de zorg nemen qua werkgelegenheid sterk 
toe. Voor de middenklasse in Nederland is dit een aantrekkelijke ontwik-
keling. Immers, de banen in deze twee laatste sectoren worden amper 
bedreigd door het verplaatsen van economische bedrijvigheid naar opko-
mende economieën (een aspect van de zogenaamde globalisering). Veel 
diensten moeten ter plekke worden verleend en kunnen dus niet worden 
verplaatst naar India of andere Engelssprekende landen. Van de industri-
ele bedrijvigheid is al veel naar elders gegaan (de textielindustrie is al voor 
de tweede keer verdwenen, beide keren naar het oosten: eerst naar Duits-
land, na de Gouden Eeuw; nu naar Azië). Het huidige exportsucces van 
Duitsland — het land is wereldkampioen exporteren en voert meer uit dan 
China — laat zien dat ook hoogwaardige industriële bedrijvigheid in een 
land met hoge lonen kan blijven voortbestaan.

3. Nederlanders prefereren praatvakken boven doevakken
Met het toenemen van de welvaart zijn Nederlanders bij hun scholing een 
steeds grotere voorkeur gaan vertonen voor opleidingen die verbale vaardig-
heden vereisen, boven opleidingen die handvaardigheden vooropstellen. Er 
is dus een ernstig tekort aan ambachtsmensen ontstaan. De brede midden-
klasse zou zich dan ook niet bedreigd moeten voelen door ‘de Polen’, die voor 
nu de tekorten aan handwerkslieden enigszins verlichten. Immers, de Polen 

De	economie	van	de	middenklasse
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doen iets wat autochtone en allochtone Nederlanders in toenemende mate 
niet bereid zijn zelf te doen. Er is inmiddels in Polen zelf ook een ernstig 
tekort aan timmerlieden, metselaars en vrachtwagenchauffeurs ontstaan en 
de Polen zullen, gezien de sterk stijgende lonen in eigen land, op enig mo-
ment wel weer naar hun vaderland terugkeren. Het is overigens zorgelijk dat 
het tekort aan mensen die een ambacht hebben geleerd, ook niet ongedaan 
wordt gemaakt door de circa 300.000 werklozen die Nederland telt. Ons land 
heeft een krappe arbeidsmarkt, maar wel met 300.000 werklozen. 

�. De aanstaande pensionering van de babyboomgeneratie gaat voor ern-
stige arbeidsmarktproblemen zorgen
Waar de brede middenklasse van Nederland zich absoluut geen zorgen 
over hoeft te maken, is een eventueel tekort aan banen, nu en in de toe-
komst. De klassieke zorg van vroeger — is er wel genoeg werk om iedereen 
aan een baan te helpen — behoort tot het verleden, nu de omvangrijkste 
terugtreding uit de arbeidsmarkt zijn beslag gaat krijgen. Ruim 2 miljoen 
Nederlanders worden tussen nu en tien jaar 65. De lage geboortevoeten van 
de afgelopen kwart eeuw maken dat de met pensioen gaande werkenden 
lang niet allemaal door nieuwe toetreders worden vervangen.

Nederland is slecht op de aanstaande pensionering van de babyboomers 
voorbereid, getuige bijvoorbeeld het nu al nijpende lerarentekort. Wie de 
handen uit de mouwen wil steken, is de komende één tot twee decennia 
verzekerd van een baan. Bovendien zal een tekort aan arbeidskrachten 
leiden tot een stijging van de relatieve prijs van arbeid, zodat ook de inko-
mensvooruitzichten voor werkende Nederlanders gunstig zijn.

5. Immigratie biedt geen soelaas voor de arbeidsmarktproblemen
In 196� was in Nederland een situatie van volledige werkgelegenheid be-
reikt. Vanaf dat moment werden gastarbeiders naar Nederland gehaald om 
de tekorten aan werkkrachten op te vangen. Na 1963 kwamen er (op één jaar 
na) ieder jaar minstens 60.000 immigranten naar Nederland. Vanaf 1990 
lag hun aantal vrijwel steeds boven 100.000. Door de gebrekkige integratie 
van vooral de niet-westerse allochtone immigranten, is het arbeidsmarkt-
probleem niet opgelost, maar is er wel een maatschappelijke onderklasse 
ontstaan. Niet-westerse allochtonen vormen 10,6 procent van de Neder-
landse bevolking, maar slechts 7,6 procent van de werkzame beroepsbevol-
king (in 1995 was dit nog maar �,3 procent). Het Centraal Planbureau heeft 
enige jaren geleden berekend dat de immigratie in termen van het inko-
men per hoofd welvaartsverlagend heeft gewerkt. 

Naar de toekomst kijkend kan immigratie in ieder geval geen oplossing 
betekenen voor de door de vergrijzing optredende arbeidsmarktproble-
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men. In de eerste plaats niet omdat immigranten zelf ook ouder worden en 
er steeds grotere aantallen nodig zijn om hen te vervangen. In de tweede 
plaats niet omdat de fysieke volheid van Nederland grenzen stelt aan het 
aantal mensen dat in dit dichtbevolkte land nog op aangename wijze kan 
werken en recreëren.

De strekking van de redenering hiervoor is dat de grote middenklasse 
in ieder geval niet door de vijf hier genoemde ontwikkelingen wordt be-
dreigd. Waardoor dan wel? Wat zouden economische redenen kunnen zijn 
voor een politieke trek weg uit het midden? Ik noem er vier.
 
1. Lage economische groei en de verslechtering van het leefklimaat
De economische groei, zoals we die gewoonlijk meten, neemt gemiddeld 
genomen al jaren af. De voornaamste reden is dat westerse economieën 
steeds meer diensteneconomieën worden. In de dienstensector zijn pro-
ductiviteitsstijgingen veel moeilijker te realiseren dan in de industrie. In 
de komende tien jaar zal de economische groei waarschijnlijk dan ook niet 
meer dan gemiddeld 1,5 procent per jaar bedragen. Bij een dergelijk lage 
trendmatige groei zullen er vaker kwartalen van mingroei gaan voorkomen.

Nu al zijn de verbeteringen in het reëel beschikbaar inkomen voor grote 
groepen in de samenleving marginaal. Daarbij komt dat tegelijkertijd het 
leefklimaat (de immateriële welvaart) verslechtert, vooral door de volheid 
van Nederland en het toenemende ruimtebeslag van welvarende burgers. 
Mensen krijgen daarom het gevoel er in hun welzijn niet meer op vooruit te 
gaan, ja zelfs eerder op achteruit.

2. De verhouding werkenden en niet-werkenden
Met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd door de babyboom-
generatie, verandert de verhouding tussen werkenden en niet-werkenden 
drastisch. In 2030 zal het aantal 65-plussers zijn opgelopen naar � miljoen, 
tegen 2,� miljoen nu, bij een totale bevolking die in de prognoses slechts 
marginaal hoger zal zijn dan de huidige. Qua opgebouwde pensioenver-
mogens is Nederland beter voorbereid op de vergrijzing en ‘ontgroening’ 
dan de meeste andere landen. Dat neemt niet weg dat de lasten (in termen 
van pensioenpremies) voor de werkende bevolking eerder zullen toe- dan 
afnemen, terwijl een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd poli-
tiek in dit land nog steeds onbespreekbaar is.

3. Minder eigen economische beslisruimte
Onder invloed van ‘Brussel’ en de globalisering is de ruimte om over het 
eigen economische lot te beslissen, steeds kleiner geworden. Zo heeft Ne-
derland met de overgang op de euro een wezenlijk instrument van econo-
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misch beleid, te weten het monetaire beleid, voorgoed uit handen gegeven 
(uiteraard geldt voor de andere eurolanden hetzelfde). Ook op andere ter-

reinen van beleid heeft Nederland 
zich afhankelijk gemaakt van de 
instemming van Brussel. Tegelij-
kertijd zorgt de schaalvergroting 
in de wereldeconomie — een aspect 
van de globalisering, vormgegeven 
via fusies en overnames — ervoor 
dat over steeds meer van onze be-
drijvigheid en werkgelegenheid be-
slist wordt door niet-Nederlandse 
entiteiten. Voor het gevoel van velen 

verliezen we steeds meer de greep op onze eigen economie.

�. Structureel toenemende inflatie
Twee historisch unieke gebeurtenissen, te weten de pensionering van 
de babyboomgeneratie en de snelle opkomst van de nieuwe Aziatische 
grootmachten China en India, zorgen ervoor dat de westerse wereld aan de 
vooravond staat van een lange periode van sterk oplopende en later hoge 
inflatie. De waarschuwingsschoten, in de vorm van recordhoge olieprijzen 
en sterk gestegen voedselprijzen, worden dagelijks gehoord. Zij leiden tot 
onzekerheid bij consumenten, getuige ook de recente dalingen van het 
consumentenvertrouwen.

Conclusie

De middenklasse in Nederland is groot en zal dat ook blijven. Maar de 
economische dynamiek waarmee de miljoenen Nederlanders van de mid-
denklasse worden geconfronteerd, leidt tot toenemende onzekerheden. 
Die onzekerheden zullen in de komende tien jaar zeker niet minder wor-
den. Het zoeken naar houvast en een verlangen naar vroeger, zullen waar-
schijnlijk betekenen dat de politieke voorkeuren van de grote economische 
middenklasse zowel naar conservatief links als conservatief rechts zullen 
blijven uitgaan. 

 

Door de pensionering van 
de babyboomgeneratie en de 
snelle opkomst van China en 
India staat de westerse wereld 
aan de vooravond van een 
lange periode hoge inflatie

Jaap	van	Duijn	
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In	dit	artikel	wordt	vooral	ingegaan op de economische kanten van 
de betekenis van een middenklasse. Aan de ontwikkeling van de midden-
klasse zijn ook culturele aspecten verbonden. Deze blijven hier verder bui-
ten beschouwing.1 Uitgangspunt is dat een krachtige groep huishoudens 
met een middeninkomen van belang is voor de sociale samenhang van een 
samenleving. Bovendien zorgt zo’n groep ervoor dat de opwaartse sociale 
mobiliteit mogelijk blijft: wie voor een dubbeltje geboren is, kan wel dege-
lijk een kwartje worden.

Allereerst zal kort worden ingegaan op de ontwikkeling in de mondiale 
inkomensverdeling. Is er een trend te ontdekken in de richting van een 
meer gelijkmatige verdeling, een verdeling van de inkomens rondom een 
krachtige middenklasse met kleine uitlopers naar beneden en naar boven? 
In dit verband wordt eerst ingegaan op de theorie van Tinbergen, die erin 
voorzag dat de inkomensverdeling gelijkmatiger zou worden. Daarna 
wordt gekeken of deze theorie in de praktijk overeind is gebleven. De ont-
wikkeling van de middengroepen in de westerse wereld, met name in ons 
land, wordt nader onder de loep genomen.

Meer aandacht voor 
middeninkomens cruciaal voor 
behoud sociale samenhang 

Als de doelstelling van een redelijke inkomensverdeling 
maar lang genoeg wordt verwaarloosd en de positie van 
de middeninkomens wordt uitgehold, zal vanzelf een 
tegenbeweging op gang komen die de overheid oproept 
een krachtiger verdelingsbeleid te gaan voeren. Als de 
voortekenen niet bedriegen, staan we aan het begin van een 
dergelijke tegenbeweging. 

door Gerrit de Jong

De auteur is lid van de Algemene Rekenkamer en van de redactie van CDV.
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Theorie

In de jaren zestig ontwikkelde Tinbergen de theorie van de optimale eco-
nomische orde. Zou er een optimale orde kunnen worden gevonden, dan 
lag het voor de hand dat de bestaande economische stelsels, in die tijd het 
kapitalistische en het communistische systeem, naar deze optimale orde 
zouden convergeren. Tinbergen ging ervan uit dat elke economische poli-
tiek als doelstellingen de maximale groei van het inkomen per hoofd en 
een redelijke verdeling van de inkomens over de bevolking zou nastreven. 
De beleidsmakers zullen de uitvoering van hun beleid zo doelmatig mo-
gelijk inrichten. Dit betekent dat eenzelfde goed eenzelfde prijs behoort 
te hebben en dat deze prijs moet overeenstemmen met de marginale kos-
ten. Sommige goederen kunnen het best onder vrije mededinging tussen 
ondernemingen tot stand worden gebracht. Met name in gevallen van on-
deelbare productie en externe effecten ligt centrale besluitvorming meer 
voor de hand. Beide systemen, het kapitalistische en het communistische, 
hebben nog niet de juiste mix van centrale en decentrale besluitvorming 
gevonden. Met behulp van wiskundige planningtechnieken en lineaire 
programmering zullen managers steeds beter in staat zijn de welvaarts-
verliezen van beide stelsels zichtbaar te maken. Deze zichtbaarheid zal 
een politieke druk opleveren die de stelsels naar elkaar toe drijft, waardoor 
convergentie optreedt en dus een meer gelijkmatige inkomensverdeling.

Van den Doel paste de theorie van Tinbergen aan.2 De veronderstelling 
dat beide stelsels gelijke doelstellingen hanteerden met betrekking tot de 
inkomensverdeling, achtte hij te optimistisch. In het communistische sys-
teem werden bijvoorbeeld de inkomsten uit vermogen niet meegerekend 
als het ging over een redelijke inkomensverdeling. Van den Doel sprak over 
een partiële convergentie en vond het nog te vroeg de convergentietheorie 
overboord te zetten. Naar zijn mening zou deze theorie niet kunnen wor-
den verworpen als de evolutie zoals die zich de eerste 25 jaar na de Tweede 
Wereldoorlog had voorgedaan zich in de daarna volgende 25 jaar ten min-
ste zou voortzetten.3

Praktijk

Op grond van de theorie van Tinbergen zou een ontwikkeling naar een 
meer gelijkmatige inkomensverdeling tussen en binnen landen dus voor 
de hand liggen. Tevens mag worden aangenomen dat daarbij een krachtige 
groep met een middeninkomen onmisbaar is. Achteraf bekeken zou de 
kans op convergentie wellicht vergroot mogen worden verondersteld, om-
dat het communistische systeem nagenoeg van de wereld is verdwenen.

Gerrit	de	Jong

Meer aandacht voor middeninkomens cruciaal voor behoud sociale samenhang 
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De middenklasse ontbreekt in 
grote delen van de wereld

Milanovic� heeft de ontwikkeling van de huishoudeninkomens wereld-
wijd onderzocht en geeft ook een overzicht van de uitkomsten van door 
anderen verricht onderzoek. Hieruit valt te concluderen dat er geen duide-
lijke trend is te ontdekken in de ontwikkelingen van de inkomensverdeling 
van de laatste dertig jaar. Zijn eigen onderzoek heeft betrekking op twee 
kortere perioden. In de periode 1988-1993 constateert hij een toenemende 
vergroting van de inkomensongelijkheid per huishouden; in de periode 
1993-1998 zal deze trend omkeren in een afnemende ongelijkheid. Deze 
laatste ontwikkeling komt geheel voor rekening van de ontwikkelingen 
in China en India, waar zich juist in die tijd een omslag voordoet naar een 
krachtige economische opleving en de inkomens gemiddeld vele malen 
sterker gaan toenemen dan in de westerse wereld.

Uiteindelijk concludeert Milanovic dat de convergentietheorie moet 
worden verworpen. Ook van een tegengestelde ontwikkeling in de richting 
van divergentie is niets waar te nemen. Er zijn gewoon geen wetmatighe-
den te vinden die een uitspraak mogelijk maken over de ontwikkeling van 
de inkomensverdeling in de toekomst.5

Middeninkomens

Er is dus geen trend te ontdekken in de richting van een grotere of kleinere 
inkomensgelijkheid per huishouden. Maar voor de ontwikkeling van de 
middeninkomens is vooral van belang hoe zich de inkomensverdeling bin-
nen landen ontwikkelt. Een gemiddeld sterke inkomensstijging in India 
en China kan de kloof met het gemiddelde inkomen in de westerse wereld 
verkleinen. Maar als deze sterke inkomensstijging niet gepaard gaat met 

een meer gelijkmatige verdeling 
binnen deze landen, dan kan de 
middenklasse toch nog onder druk 
komen te staan. Dit laatste lijkt het 
geval te zijn. Milanovic constateert 
dat op wereldschaal de middenklas-
se grotendeels ontbreekt.6 Hierin 

kan een deel van de verklaring worden gevonden voor de instabiliteit van 
de wereldsamenleving. Als de brug tussen arm en rijk binnen landen niet 
wordt geslagen, kunnen tegenstellingen verharden.

Wordt de middenklasse gedefinieerd als de groep die plus of minus een 
kwart van het mediane inkomen7 verdient in een land, dan behoort slechts 
ruim 17 procent van de wereldbevolking tot de middenklasse. In de ontwik-
kelde economieën, zoals die zijn verenigd in de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling), waar een krachtige groep 
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middeninkomens voorkomt, heeft deze groep altijd een omvang van tus-
sen 35 en �0 procent.

Wordt gekeken naar de verdeling van de inkomens over huishoudens op 
wereldschaal en de middeninkomens gedefinieerd als de groep die meer 
verdient dan het gemiddelde inkomen in Brazilië, maar minder dan het 
gemiddelde inkomen in Portugal, dan ontstaat het beeld zoals weergege-
ven in tabel 1.8

Tabel 1. Huishoudinkomens per klasse, 1998
Arm (< gemiddelde Brazilië) 77,�
Middenklasse 6,7
Rijk (> gemiddelde Portugal) 15,9
Totaal 100

De conclusie kan zijn dat de inkomensgelijkheid wereldwijd niet toeneemt 
en dat een middenklasse in grote delen van de wereld ontbreekt. Het lijkt 
erop dat slechts de ontwikkelde landen een krachtige middenklasse bezit-
ten. In het vervolg zullen we echter zien dat ook dit beeld lijkt te kantelen.

Verenigde	Staten,	Duitsland	en	Nederland

In de Verenigde Staten doet zich halverwege de jaren zeventig een breuk 
voor in de ontwikkeling van de verdeling van huishoudinkomens, zoals 
duidelijk wordt uit grafiek 1. 

Grafiek 1. Huishoudensinkomens (groei, reëel) VS

Grafiek 1. Huishoudensinkomens (groei, reëel) VS

Grafiek 2. Herverdeling door sociale zekerheid 1997
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De grafiek, die is ontleend aan Robert Reich,9 laat niet alleen zien dat de 
inkomensgroei de eerste 25 jaar na de Tweede Wereldoorlog op een veel 
hoger niveau lag dan in de 30 jaar daarna, maar ook dat de verdeling over 
inkomensgroepen totaal verschilt. Was in de eerste periode de verdeling 
nog redelijk over de inkomensgroepen gespreid, met de laagste inko-
mensgroep in een iets snellere groei dan de hoogste, daarna groeit de 
laagste groep helemaal niet meer en nemen de inkomens in de hoogste 
groep nog steeds fors toe. Een dergelijke ontwikkeling gaat ten koste van 
de middeninkomens en vergroot bovendien de afstand tussen de laagste 
inkomensgroep en de middeninkomens. De economische opwaartse mo-
biliteit wordt hierdoor belemmerd en de middeninkomensgroep dreigt te 
breken.10 

In Duitsland is onlangs een studie verschenen die eveneens wijst op een 
afname van de middenklasse.11 Wordt de middenklasse gedefinieerd als 
de groep met een inkomen tussen de 70 en 150 procent van de mediaan dan 
ontstaat het beeld zoals weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Inkomens naar klasse, Duitsland
Jaar  1986 1996 2002
Arm 20,6 20,7 25,�
Middenklasse 63,0 61,3 5�,1
Rijk 16,� 18,0 20,5
Totaal 100 100 100

Wat de Duitse studie eveneens duidelijk maakt is dat de sociale mobiliteit 
is afgenomen. De kans dat men wegvalt uit de middenklasse is groter ge-
worden dan de kans dat men doorstroomt naar de rijke klasse. In de tweede 
plaats blijkt in Duitsland de verschuiving van de bevolking naar de randen 
van het inkomensgebouw voor een belangrijk deel te worden verklaard 
door de verandering van de demografische samenstelling van de bevol-
king. Aan de ene kant het sterk teruglopen van het aantal complete gezin-
nen (per gezin twee ouders en kinderen onder de 16 jaar) en de toename van 
alleenstaande ouders en aan de andere kant een toename van tweeverdie-
ners. Deze ontwikkelingen vergroten de spagaat in de inkomensverdeling 
en zetten de middengroepen onder druk.12

In Nederland is de verdeling van het vrij besteedbare inkomen sinds 
de jaren tachtig redelijk stabiel gebleven.13 Het vrij besteedbare inko-
men wordt verkregen nadat op het primaire inkomen de belastingen en 
premies in mindering zijn gebracht en eventuele sociale uitkeringen 
en toeslagen zijn toegevoegd. Men spreekt dan van een secundair inko-
men. Voor de ontwikkeling van de inkomenssituatie van de middenin-
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komens is met name deze herverdeling van inkomens door de sociale 
zekerheid van belang. In ons land is bewust niet gekozen voor een mini-

stelsel dat alleen uitkeringen op 
het minimumniveau regelt. Zo’n 
stelsel, waarvoor de middeninko-
mens wel zouden moeten betalen 
via belastingen en premies, maar 
waarvan zij nooit zouden pro-
fiteren als de nood aan de man 
komt, zou de solidariteit van de 
middeninkomens met de armste 
groepen onder druk zetten. Het 

cappuccinomodel is daarvan de uitdrukking.

Grafiek 2. Herverdeling door sociale zekerheid 1997
Bron: Caminada en Goudswaard1�

In dit model voorzien de overheid en het maatschappelijk middenveld 
(werkgevers en vakbonden) in basisvoorzieningen voor iedereen, die uit 
inkomensafhankelijke belastingen en premies worden betaald, met daar-
boven voor werknemers in geval van werkloosheid of arbeidsongeschikt-
heid uitkeringen die gekoppeld zijn aan het laatstverdiende loon. Als toefje 
kunnen nog particuliere verzekeringen worden toegevoegd.

De middengroepen bevinden zich in de decielen 5, 6 en 7. Het eerste 
deciel kan buiten beschouwing blijven omdat zich hierin vooral studenten 
bevinden. Uit grafiek 2 blijkt dat het omslagpunt, waar profiteren overgaat 
in betalen, precies in het zesde deciel ligt, in het midden van de middenin-
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De middeninkomens hebben 
met name in de jaren negentig 
moeten inleveren en trekken 
het minst profijt van de 
overheid

komens. De hogere middeninkomens zijn dus netto betalers aan de sociale 
zekerheid. Het draagvlak voor de sociale zekerheid begint dus vrij laag in 
het inkomensgebouw. De oorzaak hiervoor is te vinden in het nog steeds 
relatief grote aantal personen uit de beroepsbevolking dat gebruik maakt 
van een uitkering: 17 procent, ofwel ruim 1,5 miljoen mensen. 

De conclusie kan zijn dat er weliswaar een sterke herverdeling van inko-
mens plaatsvindt in ons land door de sociale zekerheid, maar dat die toch 
vooral wordt bewerkstelligd door de uitkeringen op het minimumniveau.15 
Hogere middeninkomens zijn netto betalers aan de sociale zekerheid.

Als we kijken naar de tertiaire verdeling wordt dit beeld nog pregnan-
ter.16 De tertiaire verdeling geeft de effecten weer op de huishoudeninko-
mens van de overheidsuitgaven, voorzover die aan de huishoudens zijn toe 
te rekenen. Het gaat dan om uitgaven aan onderwijs, huisvesting, open-
baar vervoer, zorg, cultuur en maatschappelijke dienstverlening.

De verdeling van deze uitgaven over de verschillende inkomensgroepen 
verloopt in de tijd als aangegeven in tabel 3.

Tabel 3. Tertiaire inkomensverdeling
 1991 1999 2003
Laagste inkomens 26 32 32
Middeninkomens 31 27 28
Hoge inkomens �3 �1 �0
Totaal 100 100 100
Bron: SCP

Het zijn vooral de hogere inkomens die van de tertiaire verdeling profite-
ren. Dit komt met name door de uitgaven voor onderwijs (studiefinancie-
ring), volkshuisvesting (fiscale behandeling eigen woning) en cultuur.

In de tijd gezien zijn het vooral 
de laagste inkomens die hebben 
geprofiteerd in de jaren negentig. 
Dit is gegaan ten koste van de hoge 
en middeninkomens.

De middeninkomens hebben 
met name in de jaren negentig moe-
ten inleveren en trekken het minst 
profijt van de overheid.

De conclusie kan zijn dat ook 
in ons land de middenklasse door de overheid behoorlijk wordt aange-
slagen. Een beleid dat versterking van de positie van de middengroepen 
voorstaat, zou in elk geval gericht moeten zijn op een meer activerend 
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arbeidsmarktbeleid, waardoor het aantal van ruim anderhalf miljoen 
mensen uit de beroepsbevolking dat een uitkering geniet, verder kan da-
len. Daarnaast moet kritisch worden gekeken naar overheidsuitgaven die 
vooral aan de rijke bovenlaag ten goede komen, zoals de aftrek van hypo-
theekrente in relatie tot het huurwaardevoordeel, de studiefinanciering 
en de subsidies voor cultuur.

Discussie

In de discussie komen twee vragen aan de orde. In de eerste plaats de vraag 
naar de waardering van de middengroepen en in de tweede plaats de vraag 
naar de oorzaak van de omslag in de positie van de middengroepen in de 
jaren zeventig.

Middengroepen worden verschillend gewaardeerd. Aan de ene kant 
staan zij die de middengroepen als de ruggengraat van de maatschappij 
beschouwen, als de club die de meeste belastingen en premies betalen, 
als de groep waar de solidariteit met de onderliggende groepen gestalte 
krijgt. Deze waardering is vrij algemeen in christendemocratische kring 
en bij sociaaldemocraten als Wöltgens17 en Bos18. Daartegenover staan de 
critici van de middengroepen zoals de vroegere PvdA-minister Pronk, die 
in zijn recente Den Uyllezing19 stelt dat de middengroepen volop hebben 
geprofiteerd van de overheid en Bas Jacobs (hoogleraar Erasmus Universi-
teit Rotterdam), die zelfs spreekt over de tirannie van de middengroepen 
die weigeren ‘afstand te doen van hun economisch onzinnige privileges’.20 
Jacobs doelt daarbij vooral op de sterke positie van zittende werknemers 
die zich achter allerlei verworven rechten verschansen en zodoende de 
buitenstaanders geen waarachtige kans gunnen op de arbeidsmarkt.

Over de oorzaken van de omslag zoals die met name in de VS in de jaren 
zeventig plaatsvond, is veel geschreven. Dahrendorf21 zoekt de oorzaak 
vooral in de overdrijving die op verschillende terreinen was opgetreden: de 
overdrijving in het opvoeren van het verzorgingsarrangement, waardoor 
de sociale zekerheid slachtoffer werd van haar eigen succes en de overdrij-
ving van de economische groei, die resulteerde in energie- en milieucri-
ses. Reich22 voegt daaraan toe de technologische ontwikkeling, waardoor 
informatie-uitwisseling veel sneller gaat, het vervangen van collectieve 
arrangementen door individuele keuzen, de verschuiving van aanbod naar 
vraag en de overheersende invloed van steeds meer consumptie. Dit resul-
teert in een afnemende maakbaarheid van de samenleving, althans in een 
afnemend geloof daarin, en een toenemende rol voor de markt op allerlei 
terreinen waar deze zich vroeger minder manifesteerde. De democratie 
legt het af tegen de markt, een markt waar de machtsverdeling eenzijdig 
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ten gunste van de rijkere inkomensgroepen uitvalt en waarin de armere en 
middeninkomens op verdere afstand worden gezet.

De discussie zoals die nu wordt gevoerd, doet enigszins denken aan het 
debat in de jaren veertig van de vorige eeuw tussen Polanyi23 en Hayek.2� 
Hayek verdedigde het probleemoplossend vermogen van de vrije markt. 
Overheidsinterventie zou leiden tot inertie en welvaartsverliezen; de vrije 
ondernemingsgewijze productie zou vanzelf leiden tot de beste oplossing 
van het economische probleem, in termen van groei en verdeling. Het ge-
dachtegoed van Hayek is later verder uitgedragen door Friedman25 en zijn 
aanhangers Thatcher en Reagan. 

De Hongaarse econoom Polanyi trok in een analyse over een periode van 
meer dan honderd jaar de conclusie dat uiteindelijk de markt niet over-
wint. De ontwikkeling van de economische orde is niet lineair, maar cy-
clisch. Polanyi toont aan dat marktwerking voor grond, geld en arbeid uit-
eindelijk nooit volledig wordt doorgezet. Als de ontwikkeling om grond, 
geld en arbeid steeds verder aan de tucht van de markt te willen overlaten 
toeneemt, dan komen er vanuit de maatschappij steeds tegenkrachten op.

Op dit moment lijkt het erop dat de era van het zelfoplossend vermo-
gen van de markt aan het tanen is. Het marktfalen in de financiële sector 
wereldwijd26 en het beloningsbeleid voor de topmanagers van beursgeno-
teerde ondernemingen27 roept tegenkrachten op en vraagt om initiatieven 
door overheden.28 Ook op de arbeidsmarkt wordt er in toenemende mate 
voor gepleit de gevraagde flexibiliteit van de werknemer niet te overvoe-
ren, maar een evenwicht te zoeken met (nieuwe) vormen van zekerheid en 
perspectief. Faciliteiten die vooral de hoge inkomens ten goede komen, zo-
als de hypotheekrenteaftrek, liggen in toenemende mate onder vuur. Voor 
de lagere inkomens is het perspectief aan het verbeteren nu de omslag in 
de sociale zekerheid van een hangmat naar een trampoline langzaam maar 
zeker doorzet. En de voortgaande discussie over de vlaktaks laat zien dat 
ook de benadeling van alleenverdieners ten opzichte van tweeverdieners 
aandacht krijgt.

• • •

In ons land is één van de hoofddoelstellingen van economisch beleid een 
redelijke inkomensverdeling. Dat is een verdeling waarin de middeninko-
mens krachtig zijn vertegenwoordigd en de uitlopers naar rijk en arm niet 
te groot zijn, een verdeling die sociale mobiliteit mogelijk maakt. 

Op grond van het bovenstaande kan de stelling worden verdedigd dat, 
als de doelstelling van een redelijke inkomensverdeling maar lang genoeg 
wordt verwaarloosd en de positie van de middeninkomens wordt uitge-
hold, vanzelf een tegenbeweging op gang zal komen die de overheid op-
roept een krachtiger verdelingsbeleid te gaan voeren. Dit is een beleid dat 
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niet alleen inkomens (her)verdeelt via belastingen, premies en uitkerin-
gen, maar ook inspeelt op demografische veranderingen en kritisch kijkt 
naar de tertiaire verdeling. Als de voortekenen niet bedriegen, staan we aan 
het begin van een dergelijke tegenbeweging.
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De	Nederlandse	sociale	zekerheid kent traditioneel elementen die 
juist de middenklasse beschermen en ondersteunen. De werknemers-
verzekeringen zijn gebaseerd op het laatstverdiende salaris en een aantal 
voorzieningen (gratis onderwijs, gesubsidieerd hoger onderwijs, kinder-
bijslag en sinds 2006 de gratis ziektekostenverzekering voor iedereen jon-
ger dan 18 jaar) is een ondersteuning die vooral de middenklasse ten goede 
komt. Verder heeft de AOW een verzekeringskarakter en wordt zij niet 
gekort of belast voor mensen met een hoger pensioen.2 De middenklasse 
betaalt niet alleen voor de collectieve voorzieningen, zij profiteert er zelf 
ook van.

Niet in alle landen is dit zo geregeld. Het symbool van de middenklasse 
bij uitstek, een eigen huis, raak je zonder socialezekerheidsarrangemen-
ten (en met beroerd financieel toezicht) snel kwijt in bijvoorbeeld de Ver-
enigde Staten. Zo is de verwachting dat 1 op de 10 huiseigenaren in Arizona 
dit jaar een bericht krijgt dat het huis moet worden verkocht en dat meer 
dan de helft van de woningen ook daadwerkelijk door de bank in beslag 
wordt genomen en zal worden verkocht.

In Nederland is de afgelopen jaren door minder dan 0,1 procent van de 
mensen met een nationale hypotheekgarantie een verlies gedeclareerd bij 

Overheid ontmoedigt 
aangaan van relatie

Voor een stabiele middenklasse is niet alleen de toename 
van arbeidsparticipatie essentieel, maar ook de vorming 
van stabiele gezinnen. De huidige inrichting van de sociale 
zekerheid ondersteunt het eerste, maar heeft voor het tweede 
geen oog. Sterker nog, de inrichting van de sociale zekerheid 
belemmert mensen in hun vrije keuze en moedigt hen aan 
geen relaties aan te gaan. 
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het waarborgfonds.3 Het percentage gedwongen verkopen lijkt een factor 
50 lager te liggen dan in Arizona, dat van alle staten in de VS het zwaarst is 
getroffen. Bescherming van de middenklasse betekent automatisch ook 
dat gezinnen met een inkomen boven het minimumniveau, meeprofiteren 
van sociale voorzieningen. Zij vormen de grote middengroep, die ook een 
substantiële bijdrage levert aan de financiering van de sociale zekerheid.

In dit artikel focus ik op de samenloop van sociale zekerheid, belastin-
gen en het aangaan en ontbinden van relaties. Veranderingen in de sociale 
zekerheid hebben ertoe geleid dat vooral partners steeds vaker een be-
roep op elkaar moeten doen en steeds minder ondersteuning van de staat 
krijgen. Vroeger werden deze nadelen gecompenseerd door een beperkt 
aantal voordelen die burgers verkregen als zij getrouwd waren, een gere-

gistreerd partnerschap hadden of 
zich anderszins aan elkaar hadden 
verbonden. Die voordelen verdwij-
nen één voor één, waardoor er een 
impliciete trouwtaks ontstaat. Een 
(echt)paar heeft minder recht op 
sociale ondersteuning. Voor een 

deel terecht omdat partners elkaar financieel kunnen ondersteunen. Maar 
die trouwtaks kan averechtse effecten hebben, wanneer hij te groot wordt, 
omdat hij de vrije partnerkeuze van mensen kan belemmeren. 

• • •

Na een korte inleiding over hoe de inrichting van de sociale zekerheid sa-
menleven kan ontmoedigen, volgt een beschrijving van de ontwikkelingen 
van de afgelopen decennia: de grotere verscheidenheid aan samenlevings-
vormen en de doelstelling op mensen te laten participeren. Drie voorbeel-
den illustreren prikkels om gescheiden te wonen. Ik sluit af met de gevol-
gen en mogelijke oplossingsrichtingen. 

Partnerkeuze	

De inrichting van de sociale zekerheid en overheidsgaranties hebben een 
reëel effect op de zekerheden van de middenklasse. Eén van de zekerheden 
is de keuze om je leven in te richten op je eigen manier. Voor veel mensen 
zal dat samen met een levenspartner zijn, terwijl anderen zonder partner 
door het leven gaan. Neem als voorbeeld Blom Hulscher (30 jaar). Zij is 
zwaar gehandicapt en na een publieke interventie van voormalig staatsse-
cretaris Terpstra kreeg zij een persoonsgebonden budget (pgb), waardoor 
zij thuis kan wonen en 2� uur per dag hulp kan inkopen. In de Volkskrant� 
vertelt zij: ‘Ik wil heel graag trouwen met mijn vriendje. Dat doen wij niet, 

Er is een trouwtaks ontstaan 
die mensen belemmert in hun 
vrije partnerkeuze 
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want dan raak ik mijn auto en mijn pgb kwijt. Het indicatieorgaan gaat 
ervan uit dat hij dan voor mij zorgt. Maar ik ben heel zelfstandig. Ik wil niet 
dat hij een soort moederrol moet vervullen, als mijn verzorger.’

In dit voorbeeld raakt zij bij trouwen niet haar hele pgb kwijt, maar na 
huwelijk of samenwonen wordt bij de indicatie wel gekeken wat de partner 
doet en kan doen. Verder telt de draagkracht van de partner mee voor de 
eigen bijdrage. Het voorbeeld laat zien dat mensen levenskeuze mede laten 
afhangen van sociale zekerheidsarrangementen. De sociale zekerheid is 
namelijk niet neutraal ten opzichte van de vorm van samenleven.

Sociale	zekerheid	en	samenleven

Inkomensverzekering en inkomensondersteuning door de overheid vindt 
zowel op individueel als op huishoudniveau plaats. De werknemersver-
zekeringen (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid) dekken het verlies 
aan inkomen van het individu en kennen als zodanig geen partnertoets.5 
Voorzieningen zoals een bijstandsuitkering compenseren een huishouden 
dat te weinig inkomsten heeft. Ook huurtoeslag, zorgtoeslag, kindtoeslag, 
kinderopvangtoeslag6 en diverse andere fiscale faciliteiten worden op 
huishoudniveau berekend en uitbetaald.

Van de ene kant functioneert de overheid daarmee als achtervang voor 
sociale verbanden en aan de andere kant bevordert zij impliciet bepaalde 
leefsituaties boven andere samenlevingsvormen. 

Het verschil dat verzekeringen en voorzieningen maken is de afgelopen 
decennia scherper geworden door een aantal ontwikkelingen.
1. In het traditionele kostwinnersgezin vangt zowel een verzekering als 

een voorziening het verlies van inkomen van de kostwinner op. Bij twee-
verdieners is er een fors verschil tussen een verzekering die het inko-
mensverlies van één partner opvangt, en een voorziening die dat niet 
doet.

2. De sociale zekerheid is versoberd. Met succes zijn forse prikkels geïn-
troduceerd om mensen weer aan het werk te krijgen. Wanneer mensen 
onverhoopt geen werk hebben, vallen zij eerder terug op het aanwezige 
inkomen en vermogen in het gezin.

3. Wij hebben de keuze gemaakt dat beide partners fors gestimuleerd 
moeten worden om inkomen te verwerven. Dit betekent dat in het belas-
tingstelsel forse positieve prikkels zijn aangebracht om beide partners 
te stimuleren eigen inkomen te verwerven.

Voor het laatste punt nemen we een alleenverdiener met een inkomen van 
¤ 50.000 per jaar.7 Indien beide partners gaan werken en ieder ¤ 25.000 
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verdienen, dan hebben ze een aantal voordelen. Ze benutten beiden de 
lagere eerste belastingschijf. Maar de tweede partner krijgt ook recht op 
heffingskortingen, die de afgelopen jaren flink zijn verhoogd: arbeidskor-
ting, combinatiekorting (voor werkende partners) en aanvullende com-
binatiekorting (voor de minst verdienende partner) leveren bij elkaar een 
extra netto inkomen op van ¤ 2300 per jaar.

Gezinnen met één kostwinner zijn bij al deze veranderingen relatief 
achtergebleven. Eens waren zij een bevoordeelde groep, waarop het gehele 
bouwwerk van sociale zekerheid was afgestemd. Nu worden veel ondersteu-
ningsmaatregelen gericht op andere groepen. Toch is er meer dan voldoen-
de onderzoek dat aantoont dat kinderen die opgroeien bij hun twee biolo-
gische ouders, meer kansen hebben en minder in de problemen komen in 
hun latere leven. Vanuit deze invalshoek is er alle reden om zuinig te zijn op 
deze groep en mensen niet te belemmeren in het kiezen voor elkaar.

Kiezen voor elkaar heeft vaak ook economische voordelen voor partners. 
Het natuurlijk zo dat meer mensen in een huishouden in staat zijn kosten 
met elkaar te delen. Een (echt)paar hoeft dus zeker niet zoveel ondersteu-
ning te krijgen als twee alleenstaanden. De overheid kan en zal rekening 
houden met de gedeelde kosten. De vraag in dit artikel gaat over de mate 
waarin. 

Historische	ontwikkeling

In de afgelopen decennia hebben zich twee ontwikkelingen voorgedaan. 
De diversificatie van samenlevingsvormen en de keuze van de overheid 
om, waar mogelijk, prikkels aan te brengen om mensen (meer) te laten 
werken.

De diversificatie van samenlevingsvormen heeft geleid tot een indruk-
wekkend aantal definities van partners, wier draagkracht mede kan wor-
den gebruikt voor de vaststelling van inkomensondersteuning. Bij het 
huwelijk en het geregistreerd partnerschap is er de wettelijke onderhouds-
plicht. Het geregistreerd partnerschap is sneller te ontbinden en kinderen 
moeten worden erkend.8 Verder is het gelijk aan het huwelijk en waar het 
woord huwelijk/trouwen vermeld staat in dit artikel worden dan ook gere-
gistreerde partnerschappen daaronder begrepen.

Het samenlevingscontract is niet verankerd in de wet, maar heeft wel 
gevolgen voor bijvoorbeeld de zorgtoeslag. Met een samenlevingscontract 
ben je elkaars partner9 bij de meeste pensioenfondsen en voor bijvoor-
beeld de zorgtoeslag. 

Voor de fiscaliteit mogen niet-gehuwden zelf kiezen of ze elkaars part-
ner willen zijn. Gehuwden hebben die keuzemogelijkheid niet, ze zijn 
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wettelijk elkaars fiscale partners, tenzij ze kunnen aantonen duurzaam 
gescheiden te leven. 

En om het nog ingewikkelder te maken, zijn er ook nog verschillende 
definities voor partners in de AOW en de bijstand. Daar stelt de overheid 
zeer streng vast of twee mensen al dan niet een relatie hebben en derhalve 
een onderhoudsplicht. Bij de AOW mag er nog iets meer mantelzorg en 
vriendschap zijn voordat er sprake is van een officiële relatie met bijbeho-
rende onderhoudsplicht dan in de Wet werk en bijstand (Wwb).

Ten slotte is er bij de successiewet sprake van een progressief tarief in 
relatie tot de familieband. Hoe nauwer de familieband, hoe lager het tarief. 
Mensen die langdurig een gezamenlijk huishouden voeren komen ook in 
aanmerking voor het laagste tarief. Overigens is dit zo ongeveer de enige 
wet waarbij je economisch profijt hebt van een huwelijk of langdurig voor 
elkaar zorgen. Dit profijt treedt echter wel pas na het overlijden van één 
van de partners op.

Samenlevingsvorm Eigenschap
Huwelijk —
Geregistreerd partnerschap Lijkt op huwelijk. Uitzondering: 
 flitsscheiding is mogelijk en 
 kinderen moeten erkend worden
Samenlevingscontract Ook open voor groepen, waarvoor 
 het huwelijk niet open is
Fiscaal partnerschap Vaak verplicht voor gehuwden. 
 Keuze voor anderen
Partner voor huurtoeslag Ook ouder en meerderjarig kind 
 zijn partners voor huurtoeslag
Partner voor zorgtoeslag of  Ouder en kind zijn hier geen 
kinderopvangtoeslag partners van elkaar. Zie verder het 
 ingewikkelde schema hieronder
Toets in de AOW op samenwonen Iets minder streng dan de toets in 
 de Wwb: mantelzorg mag
Toets in de Wwb op samenwonen —
Successiewet Gehuwden en daaraan 
 gelijkgestelden betalen het minst
Tabel: verschillende definities van partners

De overheid worstelt dus met het begrip partner10 en tracht alle mogelijk-
heden te accommoderen. Het gevolg is het flow-schema (figuur 1), waar-
mee iemand moet bepalen of hij wel of geen toeslagpartner heeft voor de 
huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag. Het schema is overigens nog niet 
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waterdicht ten opzichte van de wetstekst en laat een aantal mogelijkheden 
weg, waarschijnlijk omdat het anders niet op een A�’tje past. Verder mag 
een aantal mensen nog kiezen of ze partner zijn (bijvoorbeeld studenten in 
studentenhuizen).

Figuur 1: Op deze manier moet je bepalen of je een toeslagpartner hebt 
voor de kinderopvangtoeslag (bron: toelichting op aanvraag kinderop-
vangtoeslag 2008)

Het moge duidelijk zijn dat een vereenvoudiging en een harmonisatie 
van het begrip partners gewenst is. De overheid doet er feitelijk alles aan 
om alle personen die enigszins als elkaars partner kunnen worden aange-

merkt, voor elkaar verantwoordelijk 
te maken.

De tweede ontwikkeling betreft 
de gevolgen van het partnerschap in 
de sociale wetgeving. Traditioneel 
kende de overheid een aantal voor-
delen toe aan (echt)paren.

De sociale zekerheid was gebaseerd op het traditionele kostwinner-
model. Dat werd tot 1957, 1958 actief afgedwongen door de vrouwelijke 
ambtenaar of onderwijzer eervol te ontslaan op haar huwelijksdag.11 Met 
die sociale ordening is het ook logischer om in sociale zekerheid forse voor-
zieningen voor weduwen en huisvrouwen te hebben dan in een ordening 
waarin economische zelfstandigheid de norm is.

Een vereenvoudiging en een 
harmonisatie van het begrip 
partners is gewenst
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Uit dit kostwinnersmodel volgen bijvoorbeeld de weduwen- en wezen-
pensioenen. Bij het wegvallen van de kostwinner, voorzag de Algemene 
weduwen- en wezenwet (Aww) in een uitkering boven bijstandsniveau, die 
beperkt werd gekort op arbeidsinkomen. De Algemene nabestaandenwet 
(Anw) heeft in 1996 deze wet vervangen. De Anw voorziet slechts in een 
uitkering op bijstandsniveau voor nabestaanden12 met kinderen, en met 
een strengere inkomenstoets. Een nabestaande met een modaal inkomen 
ontvangt daardoor geen enkele vorm van ondersteuning meer. Voor de ge-
huwde middenklasse (zeg maar de 1,5 verdieners) biedt de Anw nauwelijks 
bescherming. 

Overigens hebben veel pensioenfondsen het voorbeeld van de overheid 
gevolgd; ze hebben de nabestaandenpensioenen fors versoberd. Dit ge-
beurde mede onder druk van artikel 2b in de Pensioen- en spaarfondsen-
wet (Psw), dat in de jaren negentig werd geïntroduceerd om alleenstaan-
den te compenseren voor het nabestaandenpensioen.

Fiscale partners konden altijd de heffingsvrije voet en daarna de hef-
fingskorting naar elkaar overhevelen. Dit is vooral een voordeel voor een-
verdieners: de belastingkorting van ¤ 207� kun je niet gebruiken zonder 
inkomen, maar je kunt hem wel uitbetaald krijgen als je fiscale partner 
daarvoor voldoende belasting en volksverzekeringspremie heeft betaald. 
Deze benuttingmogelijkheid wordt nu in vijftien jaar afgeschaft voor ie-
dereen die geboren is na 1972. Voor gezinnen met kinderen wordt het in-
komensverlies gecompenseerd door een hogere kindertoeslag. De afschaf-
fing betekent een forse extra prikkel om beide partners op de arbeidsmarkt 
actief te laten zijn en zo de arbeidsparticipatie te verhogen en Nederland 
beter voorbereid te laten zijn op de komende vergrijzing.

• • •

Ten slotte is in 199�, 1995 het besluit genomen om de partnertoeslag in de 
AOW af te schaffen. Wanneer de oudste partner 65 wordt, heeft hij op dit 
moment recht op de eigen AOW van 50 procent en op een toeslag voor zijn 
partner, wanneer hij of zij geen of weinig inkomen heeft. 

Die toeslag wordt in 2015 afgeschaft, waarmee het voordeel van een part-
ner verdwijnt. 

Het verschil tussen de gehuwden-AOW (50 procent) en de ongehuwden-
AOW (70 procent) blijft integraal in stand. Eén gevolg zal zijn dat een ge-
huwde AOW’er met een niet-werkende partner jonger dan 65 jaar, een lager 
inkomen zal hebben dan een alleenstaande AOW’er.

Deze hervormingen zijn logisch bij de omvorming van het eenverdie-
nermodel naar de economische zelfstandigheid van alle volwassenen. 
Zij hebben geleid tot een grote toename van de arbeidsparticipatie van 
vrouwen. 
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Naast deze veranderingen in de sociale zekerheid zijn het vooral de hef-
fingskortingen in de belastingwetgeving die in de afgelopen acht jaar de 
belangrijkste prikkel zijn gaan vormen voor bepaalde samenlevingsvor-
men, en een prikkel om arbeid en zorg op bepaalde manieren te verdelen. 
Vergeten wordt daarbij wat deze hervormingen financieel betekenen, ge-
meten naar de samenlevingsvorm die mensen kiezen. 

Versoberingen in voorziening voor (echt)paren

Algemene weduwen- en wezenwet De Algemene nabestaandenwet 
(Aww) (Anw, 1995) is aanmerkelijk 
 soberder dan de Aww

Overheveling heffingskorting 2009-2033: partners mogen niet 
 langer hun heffingskorting 
 overhevelen. Een partner zonder 
 inkomen kan heffingskorting niet 
 langer verzilveren (tenzij geboren 
 voor 1972 of met kinderen jonger 
 dan 6)

Partnertoeslag AOW Tot 2015 krijgt een 65-jarige nog 
 een AOW-toeslag (ter hoogte van 
 de AOW) voor een niet-
 verdienende jongere partner. Die 
 wordt in 2015 afgeschaft

Tabel: hervormingen in de sociale zekerheid die (echt)paren raken

Voorbeelden	

De sociale zekerheid bevat nu forse prikkels om vooral niet te gaan samen-
wonen. Aan het begin van het artikel zagen we al het effect van de AWBZ: 
bij de indicatie wordt rekening gehouden met de zorg van de familie en je 
krijgt minder zorg indien je partner mantelzorg kan verlenen. Een aantal 
voorbeelden verheldert het beeld: 

Voorbeeld 1:
Jan is een alleenstaande AOW’er met een aanvullend pensioen van ¤ 10.000. 
Hij heeft een koopwoning. Yvonne is een alleenstaande AOW’er zonder aan-
vullend pensioen en woont in een huurwoning. Zij trekt bij Jan in.

Pieter	Omtzigt	
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Voordat zij trouwen krijgen zij ieder een alleenstaande AOW van bruto 
¤ 12.786 per jaar. Na hun huwelijk ontvangen ze ieder ¤ 8827 per jaar. Zij 
verliezen dus samen 2 keer ¤ 3959 bruto is ¤ 7918 per jaar aan AOW-uitke-
ring. Verder verliest Yvonne haar huurtoeslag en is er nagenoeg geen ver-
andering in de gezamenlijke zorgtoeslag.

Verlies netto inkomen Jan ¤  2785
Verlies netto inkomen Yvonne ¤  3060
Verlies toeslagen ¤  1500
Totaal verlies bij samenwonen ¤ 73�5

Voorbeeld 2:
Marieke en Frans hebben twee jonge kinderen en verdienen ieder ¤ 30.000 
per jaar. Zij besluiten te scheiden. Als beiden ervoor kiezen één van de kin-
deren bij zich in te schrijven, krijgen zij ieder recht op de alleenstaande 
ouderkorting, de aanvullende alleenstaande ouderkorting (voor werkende 
alleenstaande ouders) en recht op kindertoeslag (die hadden ze niet omdat 
het gezamenlijke inkomen ¤ 60.000 was). Verder had alleen de minst ver-
dienende partner recht op de aanvullende combinatiekorting. Die krijgen 
ze nu allebei. Het resultaat van de echtscheiding voor het gezamenlijk 
netto inkomen is:

2 keer alleenstaande ouderkorting ¤  2918
2 keer aanvullende alleenstaande ouderkorting ¤  2580
1 keer aanvullende combinatiekorting ¤    7�6
2 keer kindertoeslag ¤  1900
Totale extra heffingskortingen en toeslagen bij echtscheiding ¤ 81��

Hier bovenop stijgt de kinderopvangtoeslag ook nog met ongeveer ¤ 3000 
per jaar, als zij beide kinderen bijna volledig in de kinderopvang hebben en 
houden.

Hoewel gezamenlijk inkomen een minder relevant begrip is na een 
echtscheiding, krijgen zij na de echtscheiding toch een fors extra belas-
tingkorting, waarmee de kosten van een extra huishouden kunnen worden 
opgevangen.

Voorbeeld 3:
Frans uit voorbeeld 2 krijgt kennis met Ans. Ans is ziek en heeft een kind en 
een bijstandsuitkering. Op het moment dat Frans en Ans voor elkaar zor-
gen, worden zij geacht een gezamenlijke huishouding te voeren. Dat bete-
kent het volgende voor de inkomens (exclusief kinderbijslag):

De sociale zekerheid bevat nu 
forse prikkels om vooral niet te 
gaan samenwonen
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 Inkomen Ans  Inkomen
 (valt weg) Frans
Bijstandsuitkering - ¤ 13.752 
Huurtoeslag - ¤    1.500 
Overheveling heffingskorting  + ¤   207�
Aanvullende combinatiekorting  -  ¤      7�6
Alleenstaande ouderkorting  -  ¤   1�59
Aanvullende alleenstaande ouderkorting  -  ¤   1290
Zorgtoeslag - ¤        552 + ¤     900
Kindertoeslag - ¤       990 

Totaal - ¤ 16.79� - ¤        521

Het inkomen van Ans valt in zijn geheel weg: dat is logisch omdat de 
bijstandsuitkering een vangnet tot het sociaal minimum is op huishoud-
niveau. Het is geen gezinsondersteunende maatregel en dient ook geen 
basisinkomen te worden. 

Misschien verbazingwekkender is dat het netto inkomen van het huis-
houden van Frans daalt, nadat Ans en haar kind bij hem zijn ingetrokken 
en hij dus twee monden extra gaat voeden en één keer de zorgverzeke-
ringspremie extra gaat betalen. 

Mocht Ans komen te overlijden, dan stijgt het besteedbare inkomen 
van het huishouden van Frans weer, omdat hij dan als alleenstaande ouder 
recht heeft op een aantal heffingskortingen. 

Gevolgen

De voorgaande drie voorbeelden geven aan dat er soms sterke economi-
sche prikkels bestaan om niet te trouwen en geen zorg voor elkaar te dra-
gen. Of om het afstoten van het tweede huis maar even uit te stellen. Een 

huurwoning afstaan is ook veel 
gemakkelijker dan een huurwo-
ning toegewezen krijgen. Doordat 
de economische nadelen van een 
relatie soms beduidend groter zijn 
dan de voordelen, worden mensen 
aangemoedigd om zich in dat geval 

niet te registreren als partners (door een huwelijk of ander contract). De 
overheid op haar beurt herdefinieert het begrip partners om zoveel mo-
gelijk mensen eronder te brengen en wordt langzaam gedwongen in een 
controletaak die zij eigenlijk niet op zich moet nemen.13 Het burgerlijk hu-

Mensen worden aangemoedigd 
om zich niet te registreren als 
partners

Pieter	Omtzigt	

Overheid ontmoedigt aangaan van relatie



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

21�

welijk, dat zowel een contract is als een maatschappelijk ordeningsinstru-
ment, kan onaantrekkelijk worden wanneer de overheid er vooral plichten 
aan verbindt (wederzijdse onderhoudsplicht en alimentatie) en weinig 
rechten in vergelijking met andere samenlevingsvormen.

• • •

In Nederland neemt het aantal getrouwde stellen met kinderen snel af en 
nemen zowel het aantal eenoudergezinnen als het aantal niet-gehuwde 
paren met kinderen snel toe:

Aantallen, duizendtallen 1995 2007
Eenoudergezinnen 361 �59
Niet-gehuwd paar met kinderen 100 281
Gehuwd paar1� met kinderen 2012 1785
Bron: CBS, statline

Verder vindt �0 procent van de geboorten buiten het huwelijk plaats. De 
oorzaken liggen natuurlijk niet alleen bij een economische prikkel. Toch 
kan deze voor bijvoorbeeld eenoudergezinnen een behoorlijke drempel 
vormen voor de vorming van een nieuw gezin of een nieuwe relatie.

• • •

Vooral het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn veel verder 
gegaan. Ook daar zijn zowel de belastingen als de uitkeringen en de voor-
zieningen op een zodanige manier gekoppeld aan het huishouden, dat 
voorzieningen nauwelijks bij getrouwde en werkende (echt)paren terecht 
komen. Dit holt het draagvlak voor sociale zekerheid bij de middenklasse 
uit, maar leidt ook tot een aantal ongewenste effecten:
— Wanneer het inkomen van een huishouden met twee volwassenen en 

kinderen in de VS stijgt van $ 10.000 naar $ �0.000 gaat maar liefst 88,3 
procent van de stijging op aan extra belasting of minder ontvangsten in 
sociale zekerheid15 (zoals gesubsidieerde woningen, gratis ziektekos-
tenverzekering). De lagere middenklasse ($ �0.000+ is ¤ 25.000+) komt 
nauwelijks meer in aanmerking in voor ondersteuning door de over-
heid. Juist daar is nu het grootste aantal mensen zonder zorgverzeke-
ring te vinden. Zij krijgen die namelijk niet van overheidswege.

— In het Verenigd Koninkrijk bestaat vaak een nog grotere prikkel om 
niet te vertellen dat je samenwoont. Volgens schattingen betaalde de 
overheid in 200�/2005 aan 2,1 miljoen eenoudergezinnen een toeslag 
voor een laag inkomen, terwijl er volgens eigen opgave maar 1,9 miljoen 
eenoudergezinnen waren (inclusief relatief rijke zonder recht op die 
toeslag).16
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Oplossingen

De middenklasse moet zich verzekerd weten van sociale zekerheid. Daar 
hoort ook bij dat zij in een bepaalde mate gebruik moet kunnen maken van 
sociale zekerheid, wanneer zij die nodig heeft. 

Mensen trouwen en krijgen kinderen, en dienen voor die keuzes in elk 
geval niet te worden gestraft door de overheid. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat de overheid een contract kan aanbieden aan mensen, het burgerlijk 

huwelijk, en ervoor moet zorgen dat 
daar niet alleen verplichtingen aan 
vastzitten (de onderhoudsplicht, 
die zowel tijdens als na het huwelijk 
geldt), maar ook voordelen in de be-
lastingsfeer en de sociale zekerheid. 

Er moet een evenwicht zijn tus-
sen aan de ene kant prikkels om 
mensen te laten deelnemen aan de 
samenleving en het arbeidsproces 

en aan de andere kant een gepaste inkomensondersteuning, zodat mensen 
ook eerlijk vertellen wie hun partner is.

Verder moet de overheid zich bewust zijn van de trouwtaks die de be-
lastingen en sociale zekerheid impliciet opleggen. Jaarlijks rapporteert 
de regering zaken als de werkloosheidsval en de herintredersval, die men-
sen belemmeren aan het werk te gaan. Hieraan kan zij de trouwval of de 
trouwtaks toevoegen: hoeveel geven mensen op wanneer zij ervoor kiezen 
om voor elkaar te zorgen? Wanneer dat bedrag groter is dan de kosten van 
het voeren van een extra huishouden, is er sprake van een prikkel tot het 
niet-(officieel) opgeven van een partnerschap. Die prikkel leidt van de kant 
van de overheid dan weer tot een controle op relaties, die op zich al onge-
wenst is.

Ook is enige stroomlijning van het partnerbegrip in de verschillende 
wetten gewenst. In de afgelopen tien jaar is het inkomensbegrip (voor 
premies, belastingen en subsidies) geharmoniseerd naar het verzamelin-
komen op huishoudniveau. Zo’n operatie zou ook voor het partnerbegrip 
kunnen plaatsvinden.

Tot slot zou dit hele proces ertoe kunnen leiden dat er een sterke druk 
komt voor de overheid om zeer intensieve zorgtaken binnen de familie per 
uur te gaan betalen en zo de informele zorg te vervangen door formele zorg 
die de familie verleent. En dit gaat weer gepaard met controle op de feite-
lijk verrichte zorg en arbeid achter de voordeur binnen de familie.

Mensen trouwen en krijgen 
kinderen, en dienen voor 
die keuzes in elk geval niet 
te worden gestraft door de 
overheid

Pieter	Omtzigt	
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 Noten

1 Dit artikel is op persoonlijke titel 
geschreven. De auteur dankt Lans Bo-
venberg, Liesbeth Spies, Leo Stevens 
en Wim van de Donk voor reacties op 
eerdere versies en voor literatuursug-
gesties.

2 Bij de invoering van het staatsouder-
domspensioen vond wel een korting 
plaats naar rato van het opgebouwde 
pensioen.

3 Jaarverslag Stichting Waarborgfonds 
Eigen Woning, 2007

� de Volkskrant, 31 mei 2008, ‘Thuis wo-
nen betekent bijbetalen’

5 Een toeslag onder de toeslagenwet 
vult lage uitkeringen aan tot het rele-
vant sociaal minimum. Deze toeslag 
hangt wel af van de samenlevings-
vorm.

6 De commissie-Bakker stelt voor om 
de kinderopvangtoeslag alleen nog te 
laten afhangen van het inkomen van de 
meest verdienende partner en dit dus te 
doorbreken (aanbeveling 16 in Naar een 
toekomst die werkt).

7 We abstraheren in dit voorbeeld van de 
zvw-premie en de premies voor werkne-
mersverzekeringen.

8 Zij was immers ingevoerd als pseudo-
huwelijk voor paren van gelijk geslacht. 
Toen het burgerlijk huwelijk werd 
opengesteld voor deze paren, had het 

geregistreerd partnerschap dan ook 
kunnen worden afgeschaft. 

9 Je kunt met meer personen een samen-
levingscontract hebben, zodat er in 
2005 in Roosendaal een ‘huwelijk’ werd 
gevierd tussen drie personen, een man 
en twee vrouwen. Dit bestond uit twee 
samenlevingscontracten.

10 Zie ook Kamerstuk 30337, 17. De rege-
ring is niet in staat om een operationele 
definitie te bepalen voor het begrip 
gezamenlijke huishouding.

11 Pas in 1976 werd het wettelijk verboden 
om een vrouw te ontslaan bij huwelijk 
of zwangerschap.

12 En voor de groep geboren voor 1950, 
evenals gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten.

13 In Amsterdam stond in 2006 15 procent 
van de mensen niet ingeschreven op het 
adres waar zij daadwerkelijke woonde. 
Verder staan er op marktplaats.nl nog 
steeds talloze advertenties om je op een 
adres in te schrijven zonder er feitelijk 
te gaan wonen. 

1� Gehuwde paren en paren met een gere-
gistreerd partnerschap.

15 A. Carasso en C.E. Steuerle, The hefty 
penalty on marriage facing many 
households with children, The Future of 
Children, Vol. 15, No. 2, pp 157-175.

16 P. Morgan, The war between the state and 
the family, The Institute of Economic 
Affairs, London, 2007.
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Het	Scandinavische	model

In zijn boeiende studie Common Wealth stelt Jeffrey Sachs dat de verzor-
gingsstaat zoals die is ontwikkeld in de Scandinavische landen, zowel een 
mogelijkheid tot concurrentie in de globale economie als werkgelegen-
heid en spreiding van de welvaart realiseert. Kapitalisme, stelt Sachs, is 
robuust. Het is mogelijk om hoog niveau van inkomen, groei en technolo-
gische vernieuwing te combineren met een hoge graad van sociale bescher-
ming.

Hij noemt Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden als geslaagde 
sociale welvaartsstaten. Ook Nederland noemt hij in dit verband, hoewel 
hij stelt dat ons land elementen van de noordelijke en van de continentale 
Europese landen verenigt, zonder dat overigens duidelijk te maken.

De sociale welvaartsstaten van het noorden zijn geslaagd omdat zij soci-
ale steun voor de bevolking in de actieve leeftijd combineren met door de 

CDA heeft ook nu boodschap 
voor verzoening kapitaal en 
arbeid 

De verzorgingsstaat is een vanzelfsprekendheid geworden. 
Toch blijft er de noodzaak na te denken over structuur en 
functioneren, gegeven het voortdurende veranderingsproces 
van de economie. Christendemocraten kunnen dankzij hun 
ideologie een dankbare bijdrage leveren aan vormgeving en 
vernieuwing.

door Wil Albeda

De auteur is emeritus hoogleraar sociaal-economisch beleid aan de Erasmus Uni-
versiteit Rotterdam, oud-minister van sociale zaken (1977-1981) en voormalig voor-
zitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
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staat ontwikkelde en gesteunde werkgelegenheidsprogramma’s. Zodoen-
de kunnen mensen die een uitkering ontvangen, ertoe worden overgehaald 
om te werken. De overheid fungeert vaak als werkgever in laatste instantie.

In de noordelijke landen wordt de werking van de verzorgingsstaat be-
vorderd door de homogene opbouw van de bevolking. Dat ligt, gegeven de 
gemengde bevolking, in de Verenigde Staten maar ook bij ons anders en 
moeilijker. 

Als men de vraag stelt naar het waarom van de verzorgingsstaat, dan 
moet worden vastgesteld dat over deze vraag eigenlijk weinig discussie is 
geweest. Syb Talma (186�-1916), in het kabinet-Heemskerk minister voor de 
ARP, pleitte al voor een systeem onder leiding van de sociale partners.

Al vroeg wordt in Nederland de sociale politiek een coproductie van 
overheid en sociale partners. Wel moet worden vastgesteld dat deze copro-
ductie, ondanks de schijnbare neocorporatieve structuur, wordt beheerst 
door de overheid, die de wettelijke regeling van de verschillende sociale 
regelingen oplegt aan de bedrijfsverenigingen van de sociale partners.

Na de Tweede Wereldoorlog is er geen wezenlijke verandering in deze 
opzet. Wel is er de mogelijkheid van een nieuwe consensus die, in het voet-
spoor van Keynes en Beveridge, de oude discussie kan doorbreken. Niemand 
pleit meer voor een staatseconomie, de roep om nationalisatie verstomt.

Men ging, kort samengevat, geloven dat volledige verzorging zou leiden 
tot volledige werkgelegenheid, terwijl de volledige werkgelegenheid de 
volledige verzorging betaalbaar zou houden.

Op deze basis was een consensus mogelijk: de Nederlandse verzorgings-
staat kende geen oppositie, tot de recessie van de jaren zeventig en tachtig. 
De simpele veronderstellingen over de relatie tussen welvaartsstaat en vol-
ledige werkgelegenheid bleken onjuist. Het functioneren van een verzor-
gingsstaat was geen garantie voor volledige werkgelegenheid. Bovendien, 
massawerkloosheid bedreigde de verzorgingsstaat. De verzorgingsstaat 
werd geconfronteerd met een financiële crisis. 

De reactie daarop lag voor de hand: bezuiniging en loonmatiging, zon-
der het functioneren van de verzorgingsstaat zelf aan de orde te stellen. 
Het corrigerende beleid van de jaren zeventig en tachtig doorbrak de con-
sensus waarop de verzorgingsstaat berustte.

De	christendemocratie	en	de	welvaartsstaat

In de jaren vijftig en zestig bestond er in elk geval in de ARP een kritische 
houding tegenover de verzorgingsstaat. Men zag er een streven in om de 
overheid een brede greep te geven op het economische leven. Ik heb mij 
toen bezig gehouden met de vraag of men begreep dat het bij het begrip 

De	economie	van	de	middenklasse



219

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

verzorgingsstaat niet ging om een totalitaire staat.1 Men zag niet in dat er 
verscheidene opvattingen denkbaar zijn. Zo kan men ook een Keynesiaan-
se visie introduceren, waarbij de sociale zekerheid en de sociale zorg een 
effectieve inkomensstroom in stand houden.

Men ging vooral uit van de verzorgingsgedachte en zag over het hoofd 
dat de uitkeringen door een niet-ambtelijk orgaan gebeurde, en dat duide-
lijk was dat de uitkeringen het resultaat waren van de eigen verzekerings-
premie.

Het partijbestuur van de ARP accepteerde een soortgelijke gedachte-
gang in de loop van de tijd. De welvaartsstaat kreeg de steun van de ARP, 
ook al bleven er verschillen van mening. Zowel in de discussie binnen de 
christendemocratie als die tussen de politieke groeperingen, blijkt het 
maatschappijmodel waarvan men uitgaat belangrijk te zijn. Extreem ge-
redeneerd zou voor de aanhangers van de klassenstrijd de eliminering van 
het kapitalisme het motief kunnen zijn. In de naoorlogse discussie speelde 
deze visie geen rol meer. Wel stond tegenover een statelijke welvaartsstaat 
een neocorporatieve of een niet-statelijke uitvoering. Een voorbeeld is de 
discussie over staatspensioen of private pensionering.

In de praktijk werd geen duidelijke keuze gemaakt. De uitvoering van 
de sociale zekerheid voor bedrijfsverenigingen betekende in theorie niet-
ambtelijke en niet-statelijke uitvoering, maar de wettelijke voorschriften 
leidden ertoe dat een onduidelijk compromis werd gevonden, zonder dat 
dit met zoveel woorden werd gerealiseerd. Ons etatisme ontstond vooral 
door de rooms-rode samenwerking in de naoorlogse politiek. In andere 
landen speelden de maatschappelijke organisaties een veel belangrijker 
rol in de uitvoering van de sociale zekerheid. Het is aantoonbaar dat de 
vakverenigingen in die landen, waaronder België en Zweden, veel profijt 
hadden van hun duidelijke rol in de uitvoering van de sociale zekerheid. 
Hun ledentallen, bijvoorbeeld, liggen hoger dan in Nederland.

De recessie van de jaren tachtig leidde tot een nieuwe evaluatie van de 
verzorgingsstaat. Publieke gerechtigheid, een rapport van het Wetenschap-
pelijk Instituut voor het CDA uit 1990, bevat een uitvoerig uitgewerkte visie 
van de christendemocratie.

In dit rapport staat het maatschappijmodel centraal. Daarbij wordt de 
verwantschap van het protestantse denken en de rooms-katholieke bena-
dering duidelijk gemaakt en een christendemocratisch maatschappijmo-
del uitgewerkt, aan de hand van de klassieke concepten subsidiariteit en 
soevereiniteit in eigen kring. Beide hechten belang aan het maatschappe-
lijk middenveld. Deze intermediaire structuren tussen de enkeling en de 
staat moeten worden georganiseerd zonder ongewettigde bemoeienis van 
de staat of dominerende groepen.

Wil	Albeda	

CDA heeft ook nu boodschap voor verzoening kapitaal en arbeid 
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Het bij elkaar brengen van beide tradities leidde tot een zelfstandige 
christendemocratische filosofie, met als belangrijke kenmerken:
— de mens als verantwoordelijk wezen;
— de samenleving als conglomeraat van leefsferen met een eigen mandaat;
— de staat als schepper van publieke voorwaarden die mensen en verban-

den in staat stellen hun verantwoordelijkheden te beleven.2

In de praktijk komt dit standpunt neer op een pleidooi voor een welvaarts-
samenleving met sterke inbreng van betrokkenen, vakverenigingen en 
werkgevers, oftewel een standpunt dat uitgaat van de verzoening van 
kapitaal en arbeid en niet van eliminatie van het kapitalisme. In wezen 
past deze christendemocratische benadering goed in een praktijk van de 
Nederlandse verzorgingsstaat. Zij maakt een samenwerking mogelijk met 
zowel socialisten, die meer geneigd zijn de rol van de staat te onderlijnen, 
als met liberalen, die ruimte willen voor een praktijk van vrije economie.

Verzorgingsstaat	gezamenlijk	project

De Nederlandse verzorgingsstaat is niet ontstaan als programmapunt van 
hetzij de christendemocratie, hetzij de sociaaldemocratie, hetzij het libe-
ralisme. In wezen hebben alle drie hoofdstromen uit de Nederlandse poli-
tiek een bijdrage geleverd aan het denken over de welvaartsstaat.

De naoorlogse politieke ontwik-
keling werd, anders dan die van de 
vooroorlogse periode, gekenmerkt 
door wisselende samenwerking 
tussen de drie hoofdstromen. De 
veranderde positie van de chris-
tendemocratie speelde daarbij een 
hoofdrol.

De christelijke politieke partij, 
vooral de oudste partij die deze 
politiek ontwikkelde, de Anti-Re-

volutionaire Partij (ARP), zag zichzelf als vormgever aan de antithese, de 
tegenstelling tussen christenen en niet-christenen. Voor Abraham Kuyper, 
maar ook voor zijn katholieke politieke bondgenoten, ging het erom de 
christelijke meerderheid van ons volk stem te geven. Samenwerking met 
niet-christelijke partijen was ongewenst en in strijd met de heersende 
 antithese.

In de naoorlogse verhoudingen vormden de protestantse partijen en 
de Katholieke Volkspartij (KVP), de opvolger van de vooroorlogse Rooms-
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Katholieke Staatspartij (RKSP), niet langer een meerderheid. Tegelijkertijd 
verliet de ARP het denken vanuit de antithese.

Tot in de jaren vijftig pretendeerden ARP en KVP te beschikken over een 
ideologie die rechtstreeks was afgeleid uit het geloof en die hun functione-
ren als een partij van christenen tekenen. In de jaren vijftig en zestig ont-
wikkelde zich een andere houding van de christendemocratie. Niet langer 
pretendeerde men de gehele waarheid te kennen en te beleven. Veeleer 
gingen christendemocraten een verzoenende rol spelen in het politieke 
leven. Als christenpolitici wilden zij de eenzijdigheden van de beide an-
dere politieke stromingen aanwijzen, en in de samenwerking met anderen 
deze corrigeren. Maar tegelijkertijd wilden zij de juiste doelstellingen van 
anderen ondersteunen en mee uitwerken.

J.J. van den Berg ziet de ontwikkeling van de ARP in de naoorlogse decen-
nia als een verschuiving van het zwaartepunt van traditie naar modern. Dit 
lijkt me te somber.3

In plaats van de antithese, die samenwerking met anderen uitsluit, 
komt er veeleer een streven naar samenwerking met anderen. Enerzijds is 
er de noodzaak met anderen samen te werken, gegeven de eigen minder-
heidspositie. Anderzijds ontwikkelt zich een streven naar verzoening met 
anderen. Het streven naar samenwerking kan heel wel worden geïnspi-
reerd door een gevoel van eigen gelijk. Het wordt immers juist een poging 
om vanuit de eigen beginselen — of vanuit eigen maatschappij- en staats-
visie — corrigerend en vormend op te treden.

De wijze waarop de confessionele partijen, na het verzet tegen de wel-
vaartsstaat te hebben verlaten, een eigen visie op die constructie ontwik-
kelden, vormt een interessant voorbeeld van de manier waarop de ‘strate-
gie der verzoening’ functioneerde.

Bij de totstandkoming van het CDA werd een doctrine van de nieuwe 
partij omschreven als te bestaan uit de vier kernbegrippen gerechtigheid, 
gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Hierin 
kan men zowel de soevereiniteit in eigen kring als de solidariteit herken-
nen, alsmede een verwijzing naar evangelisch denken.

Het WI-rapport Van Verzorgingsstaat naar Verzorgingsmaatschappij 
stelde dat de verzorgingsstaat was doorgeschoten en concludeerde dat 
christendemocraten hieraan hadden meegewerkt. Daarom was het nodig 
de verzorgingsstaat grondig te herzien. De overheid moest een aantal ba-
sisvoorzieningen waarborgen: minimumloon, sociale uitkeringen en een 
noodzakelijk gegarandeerd minimumniveau aan hulpverlening. Het rap-
port vraagt om een confrontatiepolitiek: ‘Het scheppen van omstandighe-
den waardoor mensen en maatschappelijke organisaties weer zicht krijgen 
op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen jegens elkaar.’

Wil	Albeda	

CDA heeft ook nu boodschap voor verzoening kapitaal en arbeid 
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1 J.J. van den Berg, Deining, Koers en 
karakter van de A.R.P. ter discussie 1956-
1970 Dissertatie , Amsterdam 1999

2 Samenvatting van Greetje Witte-Rang 
in ‘Geen recht de moed te verliezen’, 

Zoetermeer 2008
3 J.J. van den Berg, Deining, a.w.
� Van den Heuvel en Prij, Hoever moet 

de nieuwe confrontatiepolitiek van het 
CDA gaan? In: CDV, Herfst 2005

5 Albeda en Ten Hove, Neocorporatisme, 
Kampen 1986

Men kan in de loop van de jaren negentig zien dat in het christendemo-
cratische denken een verschuiving plaatsvindt. Die verschuiving komt 
erop neer dat bij het realiseren van de verantwoordelijke maatschappij 
niet langer de organisaties de verantwoordelijkheid dragen, maar dat het 
veeleer de burgers zelf zijn, die de verantwoordelijkheid op zich dienen te 
nemen.� Het gaat erom dat de verstatelijking wordt vermeden.

Persoonlijk heb ik mij altijd thuis gevoeld in het aanvaarden van het 
neocorporatieve model, als het gaat om het optreden van en het rekening 
houden met de maatschappelijke organisaties.5 Toch is het goed om na te 
denken over de grenzen van het (neo)corporatisme. Corporatief organi-
seren en denken kan de eigen verantwoordelijkheid van burgers onder-
mijnen.

Het laten vallen van het neocorporatieve denken heeft grote bezwaren. 
Men kan in het toenemende beroep op actie, in de vorm van staking, of 
in burgerlijke onvrede de verwachting van het neocorporatieve denken 
herkennen. Hier staat tegenover de mogelijkheid om de persoonlijke 
verantwoordelijkheid te benadrukken, wat kansen geeft om in de verzor-
gingsstaat burgers te verplichten zichzelf te wapenen tegen de risico’s van 
het economische leven door preventieve scholing en in het algemeen zich 
flexibel op te stellen. Een genuanceerde waardering voor de persoonlijke 
verantwoordelijkheid in een neocorporatief verkeer lijkt wenselijk.

Juist de vanzelfsprekendheid van de verzorgingsstaat vraagt om be-
zinning op het wezen ervan in een tijd als de huidige, nu het funtioneren 
ervan opnieuw in discussie is. Om economische reden, maar ook met het 
ook op het maatschappelijke effect. De christendemocratie heeft de maat-
schappelijke visie die hiervoor de ruimte biedt.
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Een onderneming is in de ogen van chris-
tendemocraten ‘een gemeenschap in soli-
dariteit’ van werknemer, kapitaalverschaf-
fer en ondernemer. Dat schrijft de Tweede 
Kamerfractie van het CDA in de nota Vestigen 
en vertrouwen, waarin zij de gevaren schetst 
van het aandeelhoudersactivisme van hed-
gefondsen, private equityfunds en andere 
agressieve investeringsfondsen die louter 
op kortetermijnwinst zijn belust. Hun acti-
viteiten kunnen de vertrouwensbasis in de 
economie aantasten en werknemers in grote 
onzekerheid brengen. De kredietcrisis, ver-
oorzaakt door speculatief opererende ban-
ken die te grote risico’s namen, laat dat zien. 

Volgens de doorgewinterde CDA’er Bert 
de Vries — hij was fractievoorzitter, partij-
voorzitter en minister van sociale zaken 
— kan de beteugeling van dat ‘superkapita-
lisme’ CDA en PvdA een basis voor harmoni-
sche samenwerking verschaffen. Naar zijn 
oordeel hebben de operaties van de riskant 
gefinancierde investeringsfondsen tot ge-
volg dat in het ondernemingsbeleid te veel 
de nadruk op de korte termijn wordt gelegd 
en de baanzekerheid van werknemers onder 

druk komt te staan, alsmede de ruimte voor 
loonsverhogingen en de belastingcapaciteit 
van de overheid. De Vries zei dit bij de pre-
sentatie van het boek van Drees tot Bos, van 
PvdA’er Arie van der Zwan.1 

Tijd om De Vries’ stelling over het su-
perkapitalisme als basis voor evenwichtige 
samenwerking tussen PvdA en CDA te testen 
in een debat. Daarvoor zette Christen Demo-
cratische Verkenningen CDA-Kamerlid Frans 
de Nerée tot Babberich, één van de auteurs 
van de nota Vestigen en vertrouwen, aan tafel 
met zijn PvdA-collega Paul Kalma, oud-di-
recteur van de Wiardi Beckmanstichting en 
auteur van Links, rechts en de vooruitgang, en 
Bert de Vries. 

Los van al hun verschillen, hebben CDA en 
PvdA met elkaar gemeen dat zij de econo-
mie als meer zien dan louter een mecha-
nisme om winst te maken. Zijn zulke 
opvattingen nog houdbaar in een tijd 
waarin het kapitaal alle kanten op kan?

Kalma ‘De sociale markteconomie, waar-
van de opbouw tot de trotse traditie behoort 

Hoe het ‘superkapitalisme’ te 
beteugelen?

In gesprek met Frans de Nerée tot 
Babberich, Paul Kalma & Bert de Vries 

Hoofdredacteur en redactiesecretaris van cdv.

door Marcel ten Hooven & Jan Prij
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van zowel christendemocraten als sociaal-
democraten, komt in de verdrukking door 
de dreiging van het Angelsaksische model. 
In zijn boek schrijft Arie van der Zwan dat 
we aan de vooravond staan van een periode 
waarin de druk op de factor arbeid nog 
groter zal worden. Hij heeft gelijk, denk ik. 
Kijk naar Amerika, waar de middengroepen 
het perspectief uit het zicht verliezen dat 
hun kinderen het beter zullen krijgen dan 
zij. Sterker, ook de huidige generatie heeft 
het in bepaalde opzichten slechter dan de 
vorige: toegenomen arbeidsonzekerheid, 
een lager reëel inkomen, minder sociale 
zekerheid, en niet in de laatste plaats die 
time squeeze, de enorme druk om steeds 
harder en langer te werken. Vier op de tien 
Amerikanen voelen zich in het werk zwaar 
tot extreem belast.’

‘Ik denk dat de mensen in ons land daar-
voor ook wel bang zijn. We spreken over 
toegenomen ongelijkheid, over keiharde 
concurrentie onder invloed van globali-
sering, over de opmars van een financieel 
kapitalisme waarin speculatieve winst op de 
korte termijn een grote rol speelt. De uitwas-
sen zien we nu in Amerika. In Nederland is 
het zeker niet zo dramatisch. Dat neemt niet 
weg dat we hier aan dezelfde driedubbele 
druk van harde concurrentie, globalisering 
en de opmars van het financieel kapitalisme 
bloot staan. Op grond van hun gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de opbouw van 
de sociale markteconomie zijn CDA en PvdA 
eraan gehouden om daar op een productieve 
manier, niet alleen puur defensief, weerwerk 
aan te bieden.’

Is die vergelijking met de VS niet al te dra-
matisch? Continentaal Europa heeft een 
heel andere traditie. Hoe reëel is de bedrei-
ging van de sociale markteconomie die u 
schetst?

Kalma ‘Nou, we moeten in ieder geval 
waakzaam zijn. De verhoudingen zijn hier 
nu nog gematigd. In onze wetten is nog al-
tijd het idee verankerd dat het bestuur van 
een onderneming zich op de belangen van 
alle bij die onderneming betrokkenen moet 
oriënteren. Dat heeft in de praktijk een ma-
tigend effect. Maar ook hier neemt de onge-
lijkheid toe.’

 
In Amerika zien we de voortekenen van 
het zandlopermodel, met een geldelite van 
nieuwe rijken aan de ene kant en een gede-
priveerde lower class aan de andere kant. 
Dat zien we hier toch niet?

Kalma ‘Nee, maar wat niet is kan komen. 
In het SER-rapport over globalisering staat 
dat de sociale ongelijkheid ook in Nederland 
begint toe te nemen, zij het niet in die mate 
als elders. Ik vind hier de wetenschapper 
Kees Cools, hoogleraar ondernemingsfinan-
ciering en -strategie, aan mijn zijde. Volgens 
hem is Nederland zo langzamerhand één 
van de meest onbeschermde economieën 
van de wereld.’

 
Als gevolg van bewust beleid? 

Kalma ‘Gedeeltelijk wel. Ook de PvdA is 
hier niet zonder zonde. Je had het twintig 
jaar geleden toch niet voor mogelijk gehou-
den dat de postbodes van Sandd in Neder-
land op stukloon werken? Dat is een deel van 
het Nederlandse arbeidsbestel geworden. 
Afgevaardigden van FNV Bondgenoten ver-
telden onlangs wat er bij de slachterijsector 
in Nederland gaande is. Kon je daar 15 tot 
20 jaar geleden alleen werken na een ge-
degen vakopleiding, nu is dat onder grote 
concurrentiedruk totaal veranderd. Het is 
tegenwoordig gewoon lopendebandwerk. Er 
zijn nog een paar mensen met een diploma 
die konden blijven, dat zijn Nederlanders, 
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en voor de rest zijn het immigranten, onge-
schoold en zonder werknemersstatus, maar 
makkelijker te disciplineren door werkge-
vers. Hoewel dit niet het algemene beeld 
is van de Nederlandse economie, doen dit 
soort ontwikkelingen zich steeds meer voor.’

 
Meneer De Vries, wij zagen u af en toe scep-
tisch kijken bij het verhaal van Kalma. 

De	Vries ‘Ik beschouw globalisering 
als iets wat onvermijdelijk is, waarvan de 
effecten ook onvermijdelijk op ons afko-
men. Daartegen moeten we ons niet willen 
afschermen. Dat kunnen we ook niet. Dit 
neemt niet weg dat globalisering op zijn 
minst veel onzekerheid met zich meebrengt, 
ook baanonzekerheid. Dan is de vraag hoe 
politiek en samenleving daarop moeten 
reageren. Ik ben het met Kalma eens dat CDA 
en PvdA een belangrijke verantwoordelijk-
heid voor de sociale markteconomie hebben. 

Dat past ook bij onze ideologie. Ik ben er nog 
steeds niet van overtuigd dat dit model on-
houdbaar is. Een hoog niveau van collectieve 
lasten hoeft niet te betekenen dat je daarmee 
ook een economie krijgt die ondynamisch 
is. Er zijn landen met een hoog niveau van 
collectieve lasten, in feite nog steeds verzor-
gingsstaten, die het uitstekend doen. Ik doel 
uiteraard op de Scandinavische landen.’

‘Bij ons is de collectieve lastendruk de 
afgelopen twintig jaar gedaald. Ik denk dat 
daar beleidsruimte zit, voor Nederland, 
maar zeker ook voor de Europese Unie, zo-
lang dat maar niet betekent dat we Europa 
proberen af te schermen tegen de effecten 
van globalisering. Ik ben commissaris ge-
weest bij veel ondernemingen en heb in 
discussies met de raden van commissaris-
sen over acquisities in het buitenland nooit 
de vraag gehoord hoe hoog de collectieve 
lastendruk was, maar alleen de vraag of 
er genoeg winst kon worden gemaakt. De 

Frans de Nerée tot Babberich

Hoe het ‘superkapitalisme’ te beteugelen?
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hoogte van de lastendruk als zodanig zal een 
ondernemer niet veel kunnen schelen. Dus 
er is wel degelijk beleidsruimte om met wat 
hogere collectieve lasten een brede verzor-
gingsstaat op peil te houden, mits werkne-
mers in ruil daarvoor genoegen nemen met 
een lager loon. Je moet alleen wel oppassen 
dat zo’n verzorgingsstaat niet leidt tot on-
voldoende flexibiliteit en mobiliteit. En dan 
kan ik me goed voorstellen dat mensen die 
in hun baanzekerheid worden bedreigd, mo-
biel moeten zijn en ervoor moeten zorgen 
dat ze hun employability op peil houden. 
Maar daartoe zullen zij eerder bereid zijn als 
ze kunnen terugvallen op voldoende sociale 
zekerheden.’

‘Bij superkapitalisme kunnen we, denk 
ik, niet erg veel doen aan de roep van aan-
deelhouders om meer invloed en winst op 
korte termijn. In ondernemingen waarbij ik 
betrokken ben geweest, zie ik dat de leiding 
er niet aan ontkomt in dat proces mee te 
gaan, ook al is het soms tegen heug en meug. 
Dat leidt ertoe dat de betrokken mensen on-
der grotere druk komen te staan, ten koste 
van de saamhorigheid en de cohesie van de 
onderneming. Daar speelt de globalisering 
voor een deel een rol in. Als het aandeelhou-
dersbelang eist dat er wordt gereorgani-
seerd en dat mensen de laan uitvliegen, dan 
is de ruimte voor loyaliteit beperkt. Maar je 
kunt wel zorgen voor outplacementtrajec-
ten, om de mensen een zo goed mogelijk 
uitzicht te bieden op een nieuwe baan.’

‘Het is volgens mij wel mogelijk, ook 
op internationaal niveau, om met nieuwe 
regelgeving de hedgefondsen en private 
equityfunds onder strengere toezichteisen 
en -normen te stellen, zodat de korteter-
mijnbelangen minder zullen prevaleren in 
de economie.’

Een beetje sombere balans over de moge-
lijkheden tegenwicht te bieden aan moge-

lijke bedreigingen van de sociale markt-
economie, meneer De Nerée.

De	Nerée ‘Globalisering kun je niet 
tegenhouden. Dan had je bij wijze van spre-
ken ook de Europese eenwording, een pro-
ces van globalisering in het klein, moeten 
tegenhouden, en we hebben gezien hoeveel 
goeds de EU uiteindelijk heeft opgeleverd. 
Je kunt de EU, noch de globalisering weg-
denken. De vraag is meer hoe de politiek 
ermee om moet gaan. Kalma en ik hebben 
daar een hele discussie over gehad, nota 
bene op 1 mei in New York en Washington. 
Ik ben het in zoverre met hem eens dat het 
aandeelhouderskapitalisme te ver is door-
geslagen. Ik herinner me nog dat we in het 
handelsrecht spraken van het belang van 
de vennootschap en de met haar verbonden 
onderneming, werknemers, leveranciers, 
afnemers en aandeelhouders. Zij hoorden 
bij elkaar.’

Een onderneming heette een gemeenschap 
waarin allerlei belangen tot hun recht 
moesten komen.

De	Nerée ‘Ja, het samenwerkingsver-
band van arbeid en kapitaal. In dat licht vind 
ik dat de belangen nu uit evenwicht zijn 
geraakt. Ik heb zelf mijn hoofd op het hak-
blok gelegd toen ik begon over excessieve 
beloningen van managers die in geen relatie 
staan tot hun arbeidsprestatie. De exitpre-
mies die sommigen krijgen zijn buiten alle 
proporties. Topman Votron van Fortis moet 
weg en krijgt dan een vergoeding omdat zijn 
opties niets meer waard zijn door de lage 
aandelenkoers. Dit is eigenlijk schandalig.

Niet gepresteerd, toch beloond.

De	Nerée ‘Precies. Het CDA heeft, eigen-
lijk als enige partij, concrete maatregelen 
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voorgesteld om wat te doen aan die exces-
sieve beloningen. Jullie van de PvdA, Paul, 
zeiden dat er wat aan gedaan moest worden, 
maar kwamen toen met een beperking van 
de premieaftrek van pensioenen. Wij zijn 
voorstander van meer toegespitste maat-
regelen tegen de excessieve beloningen, 
topsalarissen die in geen verhouding tot de 
geleverde prestatie staan, want ik vind dat 
een ondernemer die goed presteert wel veel 
mag verdienen. Dan vind ik het prima.’

‘Dan de hedgefondsen en private equi-
tyfunds. Ik ben de eerste geweest in de Ne-
derlandse politiek die hedgefondsen heeft 
vergeleken met sprinkhanen, in het debat 
over de voorjaarsnota van 2006. Ze vreten 
alles kaal. Zo’n fonds neemt een bedrijf over, 
haalt het geld eruit, stopt er leningen in en 
roomt de resterende winst af met de rente-
betalingen. In onze nota Vestigen en vertrou-
wen doen we een paar suggesties om aan die 
praktijken wat te doen. In de eerste plaats 

moeten aandeelhouders die een belang ne-
men van 3 procent of meer, bekend maken 
wat ze van plan zijn om met de vennoot-
schap te doen. We hebben ook een afkoe-
lingsperiode van een half jaar voorgesteld. 
Om overhaaste beslissingen te voorkomen, 
krijgen bestuur en raad van commissarissen 
na acties van aandeelhouders een half jaar 
de tijd om op verantwoorde wijze afwegin-
gen in het belang van de onderneming en 
haar belanghebbenden te maken. Waarom? 
Om het belang van de onderneming voorop 
te stellen. We hebben ook gesuggereerd 
eens te kijken naar een overnamepanel, een 
aparte en onafhankelijke toezichthouder bij 
overname van bedrijven.’

‘Over de verzorgingsstaat en de midden-
groepen wil ik nog het volgende zeggen. Ook 
voor het CDA staat voorop dat we moeten 
opkomen voor de zwakkeren in de samen-
leving. Maar het is ook zo dat werken moet 
lonen. Je moet degenen die de verzorgings-

Paul Kalma

Hoe het ‘superkapitalisme’ te beteugelen?
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staat betalen, voor die inspanningen belo-
nen. En dan constateer ik dat de midden-
groepen altijd de klos zijn. Terecht proberen 
we in onze maatschappij ervoor te zorgen 
dat niemand door het ijs zakt en minimaal 
een uitkering krijgt. Maar wie moeten de 
rekening betalen? De middengroepen, de 
inkomens tussen ruwweg 30.000 en 80.000 
euro.’

‘De middengroepen staan ook onder 
zware druk. Ze moeten meer en harder gaan 
werken, anders kunnen ze hun huizen niet 
meer betalen. Er wordt te weinig gebouwd 
en daardoor stijgen de prijzen. En dan zijn 
ze telkens getuige van discussies over de hy-
potheekrenteaftrek, over de fiscalisering van 
de AOW, over het verplicht langer doorwer-
ken, over het ontslagrecht. Dat veroorzaakt 
onrust en onzekerheid.’

Kalma reageert: ‘Ook de Partij van de 
Arbeid heeft zorgen over de positie van de 
middengroepen, maar we moeten niet over-
drijven. Ik kan nog wel groepen noemen die 
er een stuk beroerder aan toe zijn. Er zijn 
gelukkig veel mensen, ook onder diezelfde 
middengroepen, die daar hun zorgen over 
hebben. De solidariteitsgedachte is nog niet 
weg uit Nederland, wijst onderzoek van het 
Sociaal en Cultureel Planbureau uit.’

‘Ik ben natuurlijk blij dat er wat wordt 
gedaan aan die exorbitante inkomens. Daar 
heeft de PvdA, anders dan Frans suggereert, 
jarenlang hoog over opgespeeld, terwijl 
het CDA van niets wilde weten. Nu is dat 
veranderd. Mooi. Dus we hebben een stap 
gezet waar we trots op kunnen zijn, maar 
laten we tegelijkertijd vaststellen dat als dit 
probleem zo groot is als Frans omschrijft, 
er méér moet gebeuren. Dit is nog maar een 
begin, als CDA en PvdA werkelijk de geza-
menlijke wil zouden hebben om de sociale 
markteconomie op orde te houden. Er wordt 
wat gedaan aan de regeling bij vertrek van 
falende ondernemers, er wordt wat gedaan 

aan de pensioenen van bepaalde groepen. 
Maar die enorme bonussen, ook voor presta-
ties die niet worden geleverd, blijven buiten 
beschouwing.’

‘En hoe verheugd ik ben dat ook het CDA 
het aandeelhoudersactivisme doorgeslagen 
acht, meen ik dat de maatregelen die de CDA-
fractie voorstelt in haar nota lang niet ver 
genoeg gaan en voor bijna honderd procent 
een kopie zijn van wat de commissie-Frijns 
eerder heeft voorgesteld. Het is echt veel 
te weinig, als je werkelijk van oordeel bent 
dat de sociale markteconomie onder druk 
staat. Dan ben ik voor een bredere aanpak, 
waarbij ook het arbeidsmarktbeleid wordt 
betrokken. Ik meen dat we werkgevers di-
recter moeten kunnen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheid om mensen met een 
afstand tot die arbeidsmarkt opnieuw een 
kans te geven. Ook moet de ontwikkeling om 
werknemers in hun rechten te beperken, zo-
als bij Sandd, worden gekeerd. Het interne 
toezicht op niet-beursgenoteerde onderne-
mingen moet versterkt. Ook van de gekke is 
dat activistische aandeelhouders die menen 
dat de ondernemingsstructuur niet voldoet 
aan hun wensen, het bestuur en de raad van 
commissarissen kunnen wegsturen. Inper-
ken, die mogelijkheid.’ 

‘Verder vraag ik me af wat het CDA nu pre-
cies bedoelt met het willen stimuleren van 
geduldig kapitaal. Ik begrijp dat Frans en 
de zijnen het juridisch mogelijk willen ma-
ken om het stemrecht van aandeelhouders 
krachtiger te maken, naarmate hun deelne-
ming langer duurt.’

De	Nerée ‘We willen dat wettelijk vast-
leggen.’

Kalma ‘Daarin moet je verder gaan. Wil 
het zoden aan de dijk zetten in de omstan-
digheden waarin we zitten, dan moet je de 
stimulering van geduldig kapitaal ook fis-
caal een krachtige duw in de rug geven. Tot 
slot zou ik een verruiming van de medezeg-
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genschap van werknemers willen bepleiten. 
Een economie waarin bedrijven steeds meer 
zijn aangewezen op de betrokkenheid en 
de kennis van werknemers, geeft nieuwe 
mogelijkheden voor democratisering van 
de onderneming, niet zozeer met het oog 
op belangenbehartiging, als wel om werk-
nemers meer te zeggen te geven over de 
organisatie van het werk. Stimuleer dus 
naast het geduldige kapitaal ook de gedul-
dige arbeid.’

Wij krijgen de indruk dat De Nerée en 
Kalma het over de richting van het beleid 
in belangrijke mate eens zijn. 

Kalma ‘Maar ik vraag hoe ver dat enga-
gement van het CDA praktisch gaat. Ik praat 
over een aanmerkelijke inperking van de 
financiële markten, een navenante vergro-
ting van de werknemersinvloed, fiscale sti-
mulansen van geduldig kapitaal. Allemaal 

ten koste van de snelle geldmakers onder de 
aandeelhouders. En hoewel niet ruim, zijn 
er wel mogelijkheden om ook de exorbitante 
inkomens onder een strenger fiscaal regime 
te brengen. Ook economen die zeker niet 
altijd meelopen met de linkse muziek, zoals 
Flip de Kam, hebben gezegd dat de over-
heid speelruimte heeft voor een wat hoger 
toptarief. En waarom niet eindelijk, zoals 
de vakbeweging al jaren bepleit, de aftrek 
van topinkomens voor de vennootschapsbe-
lasting te beperken? Nu subsidiëren we het 
graaien nog.’

De CDA-fractie wil niet ver genoeg gaan, 
zegt Kalma, om het probleem dat CDA en 
PvdA beide signaleren, te ondervangen.

De	Nerée ‘Ik ben een realist.’ 

Wil dat zeggen dat u het verhaal van Kal-
ma niet realistisch vindt?

Bert de Vries

Hoe het ‘superkapitalisme’ te beteugelen?
In gesprek met Frans de Nerée tot Babberich, Paul Kalma & Bert de Vries
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De	Nerée ‘Dat is niet aardig gezegd, zo.’ 
Kalma ‘Maar wel duidelijk!’
De	Nerée ‘Als we nationaal maatregelen 

nemen, hoewel we weten dat de betrokkenen 
dan de benen nemen naar het buitenland, 
dan zijn dat slechts maatregelen voor de 
bühne.’

Kalma ‘Dan moeten we niet meer praten 
over exorbitante salarissen die de cohesie in 
onze samenleving bedreigen. Dan is dat een 
non-probleem, zeg jij.’

De	Nerée ‘Nee, dat zeg ik niet. We doen 
er wat aan binnen de mogelijkheden. Dat 
meen ik serieus.’

Kalma ‘Nou…’
De	Nerée ‘We brengen de hele discussie 

op gang, in ieder geval binnen de EU. En het 
zou mij niet verbazen als dat debat ook in 
Amerika opkomt. Als je ziet dat de slurpbak-
ken daar op de terugweg zijn door de hoge 
olieprijzen, dan is het goed mogelijk dat ook 
de weerstand tegen die exorbitante belonin-
gen zijn weg vindt in de publieke opinie.’

 
Bedoelde De Nerée met zijn opmerking 
over realisme dat de aanpak die Kalma 
voorstaat, schade kan aanrichten aan de 
economie van Nederland?

De	Nerée ‘De reikwijdte van de maatre-
gelen die de Partij van de Arbeid wil nemen 
zou wel eens schade voor de Nederlandse 
economie kunnen opleveren. Dan druk ik 
me voorzichtig uit.’

Kalma ‘Het gaat om het perspectief. Een 
perspectief om kapitaal dat alleen maar de 
korte termijn en de hoogste rendementen 
zoekt, ook fiscaal aan te pakken.’ 

De	Vries valt in: ‘Ik zie meer in de mo-
gelijkheid om een aandeelhouder die een 
groter belang heeft dan 3 procent en boven-
dien invloed wil uitoefenen op het beleid 
van de onderneming, te verplichten op z’n 
minst vijf of tien jaar die deelneming aan te 

houden. Dat kan ook heilzaam voor onder-
nemingen zijn, denk ik.’

De	Nerée ‘Een goed idee.’
De	Vries ‘Het schaadt de economie niet 

en geeft het management de gelegenheid 
om samen met die aandeelhouders op een 
langdurige basis te werken aan de koers van 
het beleid. Dit kun je misschien nationaal 
doen. Dat hoeft ons er ondertussen niet van 
te weerhouden om op internationaal niveau 
mogelijk verdergaande maatregelen te be-
pleiten.’

De	Nerée ‘Bert, ik heb tweeënhalf jaar 
geleden, nog in de coalitie met de VVD, be-
pleit om de excessieve verrijking in Brussel 
aan de orde te stellen. Om twee redenen. 
Omdat het niet alleen een Nederlands pro-
bleem is en omdat we kwetsbaar zijn. Het 
hoofdkantoor van Shell, om een voorbeeld 
te noemen, staat nog hier, maar kan ook zó 
weg zijn. Unilever idem. Dus we moeten wel 
realistisch blijven.’

De	Vries ‘Een aantal ideeën in het ver-
haal van Kalma wil ik best onderschrijven, 
een aantal andere ideeën ontmoeten bij 
mij scepsis. Bij de aanpak van topinko-
mens zie ik eerlijk gezegd niet zo gek veel 
meer mogelijkheden dan wat er tot nu toe 
is gebeurd, hoezeer ik de onvrede in de 
samenleving snap. Het is echt aanstoot-
gevend wat er in de sfeer van excessieve 
inkomens allemaal gebeurt. In ethisch 
opzicht is het verwerpelijk. Alleen ben ik 
sceptisch als het gaat om de praktische 
mogelijkheden.’ 

De	Nerée ‘Precies.’
De	Vries ‘In de aanpak van het superka-

pitalisme zie ik meer mogelijkheden op het 
terrein van de financiële wereld. Sommige 
banken hebben zich de afgelopen jaren niet 
gedragen zoals het banken betaamt. Banken 
zouden pijlers onder de economie moeten 
zijn, als fundament van ons geldstelsel, 
maar sommige zijn zich gaan gedragen 
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als een industrie die met geld geld maakt 
en alleen kortetermijnbelangen behartigt. 
Toezichthouders hebben voor mijn gevoel 
of zitten slapen, of niet precies gezien wat er 
aan de hand was.’

Ook in Nederland?

De	Vries ‘Ook in Nederland. Ik denk dat 
er meer mogelijk is in de sfeer van nieuwe 
toezichtregels, om ervoor te zorgen dat ban-
ken zich weer bezighouden met het goed 
functioneren van ons geldstelsel en geen 
risico’s nemen die het vertrouwen in de eco-
nomie ondermijnen. Bij de aanpak van de 
topinkomens stuit je gauw op grenzen. Dan 
krijgen suggesties voor allerlei maatregelen 
het karakter van een geloofsbelijdenis. Als 
voorzitter van een raad van commissarissen 
heb ik een aantal keren met bestuurders van 
een onderneming moeten onderhandelen 
over hun inkomen. En hoe mooi mijn inten-
ties en emoties dan ook mochten wezen, ik 
ontkwam er niet aan om deze lieden gewoon 
een salaris te geven dat…’

De	Nerée ’Marktconform is.’
De	Vries ‘Nee, meer machtsconform.’
De	Nerée ‘Ja, dat is het woord.’
Kalma ‘Dan heeft het CDA toch echt een 

geloofwaardigheidsprobleem als het weer 
over excessieve beloningen begint.’

De	Vries ‘Maar fiscaal straffen van dat 
soort beloningen heeft geen zin, Paul. Die 
lieden zijn ongevoelig voor wat er fiscaal 
gebeurt. Het gaat hen ook niet zozeer om 
wat ze er nu precies netto aan overhouden, 
het gaat er om of hun ego voldoende wordt 
gestreeld. Om het gevoel dat ze niet minder 
worden beloond dan hun concurrent. Open-
baarheid van topinkomens werkt averechts. 
Dat leidt er alleen maar toe dat ze naar el-
kaars beloningen gaan kijken.’

Kalma ‘Ik vraag me nu werkelijk af of een 
verhoging van het toptarief in de inkomsten-

belasting met een paar procent geen enkel 
effect zou sorteren.’

De	Nerée ‘Dat vind ik symboolpolitiek. 
Je bereikt er niks mee.’

Kalma ‘CDA, voer de excessieve belonin-
gen dan als probleem af, zou ik zo zeggen.’ 

De	Nerée ‘Ik zou nog iets willen zeggen 
over solidariteit. Paul spreekt ons daarop nu 
weer aan, heb ik de indruk. Solidariteit zit 
ons in de genen. Wij hebben bij de laatste 
verkiezingen veel stemmen van jongeren 
gekregen. Dat is leuk, maar dat schept ook 
verplichtingen. Jongeren verwachten van 
een christelijke partij dat zij opkomt voor de 
zwakken in de samenleving. Als wij dat niet 
doen, zijn we gezien.’

De	Vries ‘Ik heb de neiging om te zeg-
gen: Frans, het zou wel wat zichtbaarder 
mogen. Wat mij eerlijk gezegd niet zo aan-
spreekt, is om solidariteit alleen te betrek-
ken op de onderkant van de samenleving. 
Een brede verzorgingsstaat moet alle men-
sen beschermen tegen risico’s die ze nou 
eenmaal lopen in het leven. Op die manier 
worden die risico’s aanvaardbaar gemaakt 
en zullen mensen er geen slapeloze nachten 
over hebben en eerder bereid zijn die risico’s 
te nemen.’

De	Nerée ‘Hier ben ik het helemaal mee 
eens. De mensen van minima tot heel rijk 
moeten zich thuis voelen in een samenle-
ving die solide, veilig en maatschappelijk is.’

Laten we proberen een politieke balans 
op te maken. Welke conclusies moet je uit 
deze discussie trekken voor de positie van 
de middenpartijen? Hoe kunnen zij het 
vertrouwen van burgers in hun bestaans-
zekerheid vergroten? 

De	Nerée ‘Het CDA moet als middenpar-
tij niet meegaan met de waan van de dag. 
We moeten onze eigen standpunten hand-
haven, voorspelbaar zijn, daadkracht tonen, 
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een solide financiële huishouding blijven 
voeren. We moeten ook durven door te gaan 
met wat volgens ons nodig is, ook al moeten 
we maatregelen nemen die op korte termijn 
niet goed vallen bij onze kiezers. Daar moet 
je voor staan. Dat risico moet je nemen. 
Dankzij impopulaire ingrepen in VUT en 
prepensioen, hebben wij nu een hogere eco-
nomische groei dan het gemiddelde van de 
andere landen in Europa.’

Kalma ‘De situatie is voor de midden-
partijen toch ernstiger? Ook het CDA zal 
terugkijkend moeten toegeven dat het met 
het neoliberale beleid van privatiseringen te 
veel met de waan van de dag is meegegaan. 
Wat dat betreft neem je die kritiek van de 
mensen kennelijk niet serieus.’

‘Even terug naar waar we mee begonnen. 
PvdA en CDA zijn aan te spreken op de fout 
dat zij zijn gaan snijden in de sociale zeker-
heid in een periode waarin de behoefte aan 
sociale zekerheid eerder toenam dan afnam. 
Ik ben het met Bert eens dat meer mensen 
kans op werk hebben als zij risico’s durven 
nemen. Dat durven ze eerder als zij zich 
gedekt weten door goede socialezekerheids-
regelingen. Dit is van minstens zo’n groot 
belang als goede scholingsmogelijkheden. 
En ik denk dat deze fout van onze partijen 
een reden is waarom veel mensen zijn ver-
vuld van wantrouwen jegens de middenpar-
tijen. Het eerste wat dus moet gebeuren is, 
denk ik, dat de beleidselite die zorgen van 
mensen over afkalvende solidariteit serieus 
moet nemen. Frans, mijn vraag aan jou is of 
het CDA zich, net als de PvdA tijdens Paars, 
niet te veel door de neoliberale ideologie op 
sleeptouw heeft laten nemen.’

De	Nerée ‘Misschien zijn we te veel 
doorgeschoten, op bepaalde terreinen. Mis-
schien. Aan de andere kant kan het soms 
heilzaam zijn de markt zijn werk te laten 
doen, om de zaak efficiënter te laten verlo-
pen. Je kunt niet alle problemen oplossen 

door voortdurend de geldkraan open te zet-
ten en geld richting probleemgebieden te 
sluizen.’

Kalma zegt dat als het CDA en de PvdA 
de tendens in de kiezersbeweging naar 
de flanken serieus willen nemen, zij zich 
moeten beraden of zij niet te ver zijn mee-
gegaan in het neoliberale beleid.

De	Nerée ‘Als je de vraag zo stelt, zeg ik 
nee, gewoon nee. Kijk eens naar die flanken. 
Geert Wilders, om te beginnen. Hij creëert 
haatgevoelens door bepaalde groepen te 
isoleren: ’’We worden overvallen door men-
sen die hier niet thuis horen!’’ Dit heeft niets 
met neoliberalisme te maken. Dan Rita Ver-
donk. Die kwaakt, sorry, zegt maar wat. Ik 
heb haar nog niet één duidelijke uitspraak 
horen doen. Ook dat is geen tegenreactie op 
neoliberalisme.’

De	Vries ‘Je kijkt naar Wilders en Ver-
donk, niet naar de partij van Jan Marijnis-
sen.’

De	Nerée ‘Oké…, dat is waar. Die speelt 
wel in op weerzin tegen het neoliberalisme. 
Dat doet hij heel handig. Hij doet me denken 
aan wat de KVP vroeger in Brabant en Lim-
burg deed. Binnenkomen in de instanties en 
luisteren welke zorgen daar leven.’

Kalma ‘Maar uit diens succes trek jij niet 
de conclusie dat het CDA zich te veel heeft 
laten meeslepen door het marktwerking-
ideaal?’ 

De	Nerée ‘Nee. Sinds 2002 is het CDA in 
aanhang toch vrij constant gebleven. Ook 
nu, in de peilingen, is dat het beeld.’

De	Vries ‘Frans, ik vind dat je toch wat 
directer moet ingaan op de vraag of het CDA 
met de privatisering en verzelfstandiging 
van publieke instellingen niet al te veel 
het concept van het neoliberalisme heeft 
omarmd. Ik zou die vraag nu bij de gezond-
heidszorg stellen. Ik vraag me regelmatig af 
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of men zich voldoende ervan heeft vergewist 
of de condities voor meer marktwerking in 
de zorg wel zijn vervuld. Of is hier sprake 
van een blinde vlek doordat het CDA zich laat 
leiden door een fout concept?’

De	Nerée ‘Ik bekijk dat praktischer. Het 
CDA zet een bepaald beleid in, waarvan ach-
teraf wellicht blijkt dat enkele correcties no-
dig zijn. Die voer je dan uit. Niemand heeft 
de waarheid in pacht. Je kunt je bij alles wel 
blijven afvragen of je die kant uit moet gaan 
of niet. Maar dat ontslaat je niet van de ver-
plichting op een gegeven moment een keuze 
te maken. Naderhand kan dan blijken dat de 
keuze ietwat moet worden bijgesteld. Bij de 
verzelfstandiging van de spoorwegen wees 
het CDA als eerste op de negatieve effecten 
en verlangde het een koerscorrectie. Net als 
over een neoliberaal beleid kun je je ook over 
een sociaaldemocratisch beleid achteraf 
afvragen of het niet te veel is geweest.’

Kalma ‘Dát was de afgelopen vijf jaar 
toch niet de belangrijkste vraag, geloof ik!’

De	Vries ‘De vraag was toch echt of onze 
partij zich door het goede concept heeft 
laten leiden.’

De	Nerée ‘Op dat moment dachten wij 
dat dit het goede concept was.’

Kalma ‘Dat dachten wij tijdens Paars 
ook. Ik betrek deze kritiek ook op mijn eigen 
partij. Een politieke partij kan niet zonder 
zelfreflectie en zelfkritiek.’

De	Nerée ‘Stop, stop, stop. Het CDA doet 
wel degelijk aan zelfreflectie! In 199� heb-
ben we een enorme klap gekregen, met een 
pijnlijk vervolg bij de verkiezingen van 1998. 
In die periode hebben we goed naar onszelf 
gekeken en ons ideologisch weer op de rails 
gezet. Het CDA staat er wat dat betreft nu 
goed voor.’

Kalma ‘Nou, als je ziet welke risico’s op 
dit moment in de zorg worden genomen met 
marktwerking, dan vraag ik me af of de les 
wel voldoende is geleerd. Ik betwijfel dat.’

De	Nerée ‘Ik denk dat de les ook in de 
zorg voldoende is geleerd. We gaan hier 
niet over één nacht ijs en baseren ons op een 
reeks van studies. We moeten niet te schijt-
lijsterig zijn. Bestuurders die zich laten 
weerhouden door het idee dat zij misschien 
onvermoede krachten losmaken, komen 
nooit tot nieuw beleid.’

 Noot

1 Arie van der Zwan, Van Drees tot Bos. Zestig jaar 
succes en mislukking. Geschiedenis van de PvdA. 
Amsterdam: Balans (2008).
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Het	belang	van	de	middenklasse
 

In de klassieke typering van Aristoteles is de middenklasse1 niet alleen de 
ruggengraat van de samenleving, maar moreel ook superieur aan de elite 
en de onderklasse. Want de middenklasse mist het dedain en de arrogantie 
van de elite en de afgunst en de wrok die men wel aantreft bij de onderklas-
se. Om die reden zou het verdwijnen van de middenklasse fataal zijn: in dat 
geval resteert er volgens Aristoteles een antagonistische samenleving van 
louter heersers en slaven.

Ruim 23 eeuwen later is deze visie nog uiterst actueel. Ook in onze da-
gen leeft het idee dat de middenklasse de drager is van de samenleving en 
een garantie voor het tegengaan van allerhande sociale problemen. Zo is 
het stedelijke vernieuwingsbeleid erop gericht het aandeel van de midden-
klasse in de grote steden te vergroten. Daardoor, zo is althans de verwach-
ting, zullen de problemen waarmee die steden kampen, zoals onveiligheid, 
werkloosheid, segregatie en verval, verminderen.

De versplintering en de 
toenemende onzekerheid van 
de middenklasse

Het begrip middenklasse past veel meer in de industriële 
context dan in de postindustriële situatie. Tegenwoordig 
is geen sprake meer van een homogene middenklasse en 
neemt de economische onzekerheid toe. Hierdoor kunnen we 
twijfelen of de vermeende zegeningen die vanouds aan de 
middenklasse worden toegeschreven, nog wel opgeld doen.

door Jack Burgers & Jeroen van der Waal

De socioloog Burgers is hoogleraar Grootstedelijke Vraagstukken en Jeroen van der 
Waal is onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel werkt hij 
aan een proefschrift over de invloed van mondialisering op stedelijke sociale onge-
lijkheid en conflict.
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Als de middenklasse zo’n zegenrijke maatschappelijke functie vervult, 
is het dus van het grootste belang dat die klasse niet afkalft of inboet aan 
vitaliteit. In deze bijdrage proberen we een schets te geven van de ken-
merken van de contemporaine middenklasse. Voor een beter begrip van 
de middenklasse is het verhelderend een vergelijking te maken tussen de 
huidige postindustriële economie en de periode van de moderne industri-
ele economie die daaraan vooraf ging.

 

De	contouren	van	de	middenklasse	in	de	hoogtijdagen	van	de	

moderne	industriële	economie
 

Na de Tweede Wereldoorlog waren sociologen2 gefascineerd door de on-
derlinge verhouding van en de verschillen tussen twee sociale categorieën: 
arbeiders en employés, dus hand- en hoofdarbeiders. Interessant was dat 
deze categorieën voor een deel overlappende inkomens kenden, maar in 
status en aanzien verschilden en zelfs enigszins antagonistisch ten opzich-
te van elkaar stonden. De employé claimde meer prestige dan de handar-
beider en de handarbeider zag de employé als slippendrager van de macht. 
Maar ondanks de antipathie van menig arbeider ten opzichte van het kan-
toorpersoneel, hadden veel arbeiders, ironisch genoeg, de ambitie dat hun 
kinderen op basis van een goede opleiding later ook in hun zondagse goed 
naar het werk konden gaan.

In de tweede helft van de vorige eeuw, in het bijzonder in de eerste de-
cennia na de Tweede Wereldoorlog, vormden arbeiders en employés samen 
het hoofdbestanddeel van de werkende bevolking. Voor de Verenigde Sta-
ten ging het in 1960 om 82 procent van de beroepsbevolking, in Nederland 
om 78 procent3. Sociologen wezen er toen op dat de maatschappelijke so-
ciaaleconomische structuur grafisch het best kon worden weergegeven als 
een ui of een diamant: tussen een kleine elite en een sterk afgevlakte onder-
kant, bestaande uit een ‘proletarische achterhoede’�, was er sprake van een 
breed maatschappelijk midden. Deze vorm van sociale stratificatie paste 
bij een moderne, geïndustrialiseerde samenleving en week sterk af van de 
piramidale sociale structuur die kenmerkend was voor de voorindustriële 
samenleving.

De periode waarin de moderne industriële samenleving tot volle bloei 
kwam — in Europa de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog, in de Ver-
enigde Staten al ongeveer twee decennia daarvoor — kenmerkte zich door 
krapte op de arbeidsmarkt. De economie groeide en het aantal banen ook, 
maar het arbeidsaanbod was tamelijk rigide, doordat vooral werd gerekru-
teerd uit mannelijke kostwinners en de mobiliteit van kapitaal en arbeid 
relatief gering was. De lonen namen als gevolg daarvan toe en de arbeiders-
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klasse werd daardoor steeds meer een werknemersstand5. Naarmate oplei-
dingsniveau en bijgevolg talent een belangrijkere plaats kregen, namen de 
mogelijkheden tot sociale stijging toe. En waar de maatschappelijke verde-
ling van talent het karakter heeft van een normaalverdeling, is de sociaal-
structurele uitkomst van een op talent gebaseerde samenleving inderdaad 
een ui of diamant: de bulk van de populatie zit immers in het midden als 
het gaat om de verdeling van cognitieve vaardigheden.

• • •

Omdat opleiding en scholing steeds meer het fundament van de moderne 
industriële economie werden, werd er zoveel mogelijk naar gestreefd 
mensen de hoogst haalbare opleiding te laten volgen. Bij het vergroten van 
opleidingsmogelijkheden speelde de overheid een belangrijke rol. Maar dat 
gold niet alleen het onderwijs: de staat werd steeds meer verzorgingsstaat 
en stelde allerlei vormen van collectieve consumptie ter beschikking, dat 
wil zeggen goederen en diensten, variërend van woningen tot gezondheids-
zorg, die een bijdrage leverden aan wat marxisten wel de reproductie van 
arbeidskracht noemen. De uitbouw van de verzorgingsstaat vergrootte niet 
alleen de toegang tot allerlei als sociaal aangeduide voorzieningen, maar 
schiep ook een snel toenemend aantal banen in zowel de overheidsbureau-
cratie als in de niet-commerciële vormen van dienstverlening, zoals onder-
wijs en gezondheidszorg, die vaak rechtstreeks van de overheid afhankelijk 
zijn. Ook hier betekende dat vooral een toename van witteboordenbanen.

We moeten bij de sociaaleconomische typering van de moderne indu-
striële samenleving ook nog aandacht besteden aan de middenstand, de 
kleine ondernemers of zelfstandigen. In de moderne naoorlogse industri-
ele economie leek Marx gelijk te krijgen met zijn voorspelling dat deze 
pétite bourgeoisie zou verdwijnen, want ten prooi vallen aan grote onder-
nemingen. De kruidenier op de hoek werd inderdaad opgeslokt door de 
supermarktketens.

Resumerend kunnen we stellen dat de moderne industriële economie, 
typerend voor de drie decennia na de Tweede Wereldoorlog, per saldo 
werd gekenmerkt door een sterke groei van de middenklasse. Hoewel de 
traditionele middenstand in omvang afnam, stond daar een sterke toe-
name tegenover van witteboordenwerkers, zowel in de industrie als in de 
dienstverlening. Arbeiders werden steeds meer geschoolde werknemers en 
gingen met hun arbeidsvoorwaarden en beloning, maar deels ook met hun 
levensstijl en ambities, meer en meer lijken op de witteboordenwerkers. Er 
was sprake van een groeiende en — wat betreft beloning — homogener wor-
dende middenklasse.

Maar de era van de moderne industriële economie liep in het laatste 
kwart van de vorige eeuw ten einde en transformeerde naar een postindu-
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striële economie. En die transformatie heeft gevolgen voor de omvang en 
het perspectief van de middenklasse.

 

De	middenklasse	in	de	postindustriële	economie	
            

Afgezet tegen de periode van de moderne industriële economie, zijn er 
twee belangrijke ontwikkelingen gaande met betrekking tot de midden-
klasse. Er is sprake van een toenemende heterogeniteit en van een groei-
ende economische onzekerheid van de middenklasse.

De toegenomen heterogeniteit betreft twee, deels samenhangende aspec-
ten: de inkomensontwikkeling en de economische structuurverandering.

De inkomensongelijkheid is de afgelopen decennia nogal toegenomen 
en komt op het conto van stijgende lonen, stagnerende uitkeringen en de 
groei van het aantal huishoudens met meer inkomens.6 De trend van een 
groeiend, breed maatschappelijk midden heeft zich dus in termen van 
inkomen niet voortgezet.

We zagen dat hand- en hoofdarbeiders de dominante groepen waren in 
de ontwikkelde industriële economie. Met betrekking tot die groepen heb-
ben zich belangrijke veranderingen voorgedaan. We merkten al op dat het 
aandeel van de arbeiders in de beroepsbevolking afnam en hun opleidings-
niveau toenam in het moderne industriële tijdperk. Die trend heeft zich 
voortgezet. Arbeidsplaatsen vielen weg als gevolg van bedrijfssluitingen 
en automatisering, en dat proces gaat gestaag door. Daarentegen stijgt het 
aantal banen in de dienstverlening.

De opkomst van de postindustriële economie heeft ook gevolgen voor 
de inkomensverdeling: de inkomensstructuur binnen de verschillende 
sectoren loopt sterk uiteen. Grof gezegd komt het erop neer dat de indu-
striële sector en de bouw een inkomensstructuur laten zien met relatief 
weinig lage lonen. Dit is het gevolg van het steeds verder verdwijnen van 
banen met een laag scholingsniveau. In de commerciële dienstverlening 
hebben we te maken met een gepolariseerde inkomensstructuur. De niet-
commerciële dienstverlening is veel minder gepolariseerd dan de com-
merciële, maar heeft over de hele linie een lager inkomensniveau dan de 
industrie en bouw7.

De postindustriële economie heeft ten slotte ook geleid tot een renais-
sance van het kleinbedrijf. Waar de traditionele middenstand sterk aan 
belang heeft ingeboet, zijn de kleine ondernemingen de afgelopen jaren 
spectaculair gegroeid. Tussen 2000 en 2006 nam het aantal eenmansbedrij-
ven toe met bijna 30 procent8. Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te 
wijzen. Zo is er in de traditionele industriële ondernemingen, maar in toe-
nemende mate ook in de dienstverlening, sprake van allerlei vormen van 
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outsourcing. Verder is het beginnen van een eigen onderneming in bepaal-
de branches aantrekkelijker, want onder meer financieel lucratiever, dan 
het werken in loondienst. Dit geldt bijvoorbeeld in de bouw, waar sprake 
is van een ware explosie van nieuwe kleine bedrijven: tussen 2000 en 2006 
nam het aantal eenmansbedrijven met 85 procent toe.9 Ondernemerschap 
is ook een middel om te ontsnappen aan werkloosheid, of een alternatieve 
route naar sociale stijging — wat vaak ook geldt voor vormen van etnisch 
ondernemerschap.10 

Behalve door een tendens tot meer heterogeniteit, wordt het postindu-
striële bestel ook gekenmerkt door een grotere mate van economische on-
zekerheid. Drie aspecten zijn meer in het bijzonder van belang.

Het eerste betreft de inkomensontwikkeling. We merkten eerder op dat 
de toegenomen inkomensongelijkheid onder meer was gebaseerd op een 
toename van het aantal inkomens per huishouden. Deze welvaart is kwets-
baar omdat huishoudens nu veel minder stabiel zijn dan in de periode van 
de moderne industriële economie. Sinds 1950 is het aantal echtscheidingen 
per 1000 huwelijken verdrievoudigd. En die stijging zet zich recent nog 
door: in 1980 bedroeg het echtscheidingspercentage 2�, in 2006 was dat 
opgelopen tot 3�.11 Waar twee inkomens nodig zijn voor een middenklas-
senlevensstijl is die levensstijl dus onzekerder dan in het tijdperk waar één 
inkomen volstond en relaties duurzamer waren.

Het tweede aspect van economische onzekerheid betreft de verdere 
rationalisering van het arbeidsproces. Die rationalisering heeft te maken 
met toegenomen internationale concurrentie, bezuinigingen in de collec-
tieve sector, technologische ontwikkelingen en een steeds bedrijfsmatiger 
organisatie van het overheidsapparaat en andere niet-commerciële organi-
saties. Banen zijn minder vast en veranderen inhoudelijk.12 Verder hebben 
we gezien dat het ondernemerschap sterk is toegenomen, vooral bij kleine, 
vaak eenmansbedrijven. Daar geldt natuurlijk voor dat die gemiddeld ge-
nomen minder bestaanszekerheid bieden dan een baan, en zeker minder 
dan een baan in het moderne industriële bestel.

Het derde aspect van economische onzekerheid betreft de afgenomen 
mogelijkheden tot sociale stijging. Sociale stijging is minstens over de 
generaties heen minder vanzelfsprekend geworden dan gedurende de drie 
decennia na de oorlog. De reden daarvoor is dat er zich op twee manieren 
een verkleining heeft voorgedaan van de ruimte waarin die sociale stijging 
zich kan voltrekken. In de eerste plaats is er het simpele feit dat de leden 
van de generatie die na de oorlog is opgegroeid, gemiddeld veel hoger zijn 
geschoold dan hun ouders, waardoor de kans groter is dat hún kinderen 
vervolgens lager, of op z’n best op hetzelfde niveau opgeleid zullen zijn. In 
de tweede plaats wordt de ruimte voor sociale stijging beperkt als gevolg 
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van verschuivingen tussen economische sectoren. De dienstensector gene-
reert de meeste arbeidsplaatsen. Maar daar zien we een tendens tot inko-
menspolarisatie (in de commerciële dienstverlening), dan wel een daling 
van inkomens ten opzichte van de industriële sector (in de niet-commerci-
ele dienstverlening). 

We kunnen concluderen dat de middenklasse versplintert langs lijnen 
van beloning, type huishouden, al dan niet werken voor eigen rekening 
en economische sectoren. Bestaanszekerheid neemt af en sociale stijging 

van kinderen ten opzichte van hun 
ouders op grond van een hoger 
wordend opleidingsniveau heeft 
haar vanzelfsprekendheid verlo-
ren. Als sociologisch concept wordt 
de middenklasse steeds meer, zo-
als de Duitse socioloog Beck haar 

noemt, een ‘zombiecategorie’.13 Dit is een begrip uit een voorbije periode 
dat weliswaar nog wordt gebruikt, maar steeds minder waarde heeft om 
de contemporaine samenleving te begrijpen. In de era van de moderne 
industriële economie was een dergelijk eenduidig begrip gerechtvaardigd 
door het homogene karakter van de middenklasse voor wat betreft haar 
economische positie en belangen. In een postindustriële economie zijn 
de groepen tussen de elite en de maatschappelijke onderlaag te divers 
geworden om met de enkelvoudige term middenklasse te worden geduid, 
en mogelijk te bezorgd wat hun eigen positie betreft om ook nog als dra-
ger van de samenleving te kunnen functioneren zoals Aristoteles dat lang 
geleden zag.

Als sociologisch concept wordt 
de middenklasse steeds meer 
een ‘zombiecategorie’
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Van	de	Nederlanders	ziet	38	procent de globalisering als een bedrei-
ging voor banen en bedrijven.1 Hoewel we beter scoren dan veel andere lan-
den en 58 procent van de bevolking nog steeds denkt dat globalisering juist 
goede mogelijkheden biedt, geeft dit aan dat de zorgen over globalisering 
bij een grote groep Nederlanders leven. Waar komt deze vrees vandaan? 

• • •

Globalisering is niet nieuw. Volgens Findlay en O’Rourke2 zijn er in het 
tweede millennium drie belangrijke initiatoren van globalisering te on-
derscheiden. De eerste was het gevolg van de Pax Mongolica die zorgde 
voor een gemeenschappelijke markt van West-Europa tot aan de Japanse 
Zee. De tweede kwam voort uit de Europese ontdekkingsreizen en de derde 
ontstond als gevolg van de industriële revolutie. Veel economen knippen 
de globalisering vanaf de negentiende eeuw weer in tweeën, met een eerste 

Niet afgeschermd, maar ook 
(nog) niet onder druk

De vrees dat de middengroepen economisch nadeel zullen 
ondervinden als gevolg van globalisering, is vooralsnog 
niet terecht. Zowel van verminderde werkzekerheid als van 
een verslechterende inkomenspositie is in Nederland geen 
sprake. Hoewel de relatieve inkomenspositie door toename 
van buitenlandse directe investeringen onder druk kan 
komen te staan, zetten de voordelen van handelsopenheid 
voor de middenklasse en specifieke kenmerken van de 
Nederlandse arbeidsmarkt juist een rem op groeiende 
inkomensverschillen.

door Jan Derk Brilman

Beleidsadviseur ministerie van Financiën, Directie Algemene Financiële en Econo-
mische Politiek.
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Sommige economen claimen 
dat verbreding en verdieping 
van de globalisering met name 
de middengroepen treft 
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hoogtepunt — met name tot uiting komend in meer handel en immigratie 
— vlak voor de Eerste Wereldoorlog en een tweede opgang sinds de jaren 
zestig, waarin met name het belang van financiële stromen sterk is toege-
nomen.3 Veel economen verwachtten dat globalisering in de geïndustria-
liseerde wereld vooral nadelen zou hebben voor lage inkomens.� Door de 
toegenomen integratie met minder ontwikkelde landen zou het aanbod 
van laaggeschoolde arbeidskrachten toenemen. Dit extra aanbod zou de 
lonen van laagopgeleiden moeten doen dalen, of — wanneer instituties, 
zoals het minimumloon, dit voorkomen — de werkloosheid doen stijgen. 
Mensen met een middelbare opleiding zouden weinig last hebben van de 

globalisering. De concurrentie voor 
hen bleef beperkt, omdat het rela-
tieve aanbod van middelbaar opge-
leiden in de ontwikkelingslanden 
erg laag was en zij vaker beroepen 
in de dienstensector beoefenden, 
die moeilijker verhandelbaar zou-
den zijn. Uiteraard profiteerden zij 

wel van de goedkopere producten als gevolg van globalisering. Zo heeft 
de goedkope import uit China in de periode 2001-2005 ervoor gezorgd dat 
consumenten naar schatting gemiddeld ¤ 300 per jaar goedkoper uit zijn.5 
Per saldo zou de middenklasse dus tot de winnaars van de globalisering 
behoren. 

• • •

De laatste jaren is globalisering echter aan het veranderen. De SER spreekt 
in dit verband van verdieping en verbreding.6 De verbreding ontstaat 
doordat sinds de jaren tachtig ook China, India en veel voormalige com-
munistische staten zich zijn gaan openstellen. Het opleidingsniveau in de 
laatste groep landen is relatief hoog en in India en China vindt een inhaal-
slag plaats. De verdieping ontstaat doordat de kapitaalmobiliteit steeds 
verder toeneemt en het opknippen van bedrijfsprocessen door technologi-
sche ontwikkelingen gemakkelijker wordt. De handel bestaat steeds meer 
uit intermediaire goederen in plaats van finale goederen. Potentieel van 
nog groter belang is wat de Princeton-econoom Blinder7 the next industrial 
revolution noemt. De toegenomen communicatiemogelijkheden leiden 
steeds meer tot verhandeling van fysieke producten, maar ook tot uitbeste-
ding van diensten buiten de landsgrenzen. Volgens sommige economen8 
zullen met name de middengroepen hiervan de dupe worden. De diensten 
die de hoogst opgeleiden verlenen, zouden te complex zijn om uit te be-
steden, terwijl de diensten die laaggeschoolden (loodgieter, vuilnisman) 
leveren, vaak een fysieke aanwezigheid vereisen. 
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A priori is er dus geen reden om aan te nemen dat de middengroepen nog 
afgeschermd zijn van de arbeidsmarkteffecten van globalisering — voor 
zover dat ooit het geval is geweest. Maar hiermee is nog geen antwoord 
gegeven op de vraag in hoeverre zij feitelijk bedreigd worden. Hieronder 
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de banen en inkomens van de mid-
denklasse door globalisering onder druk staan. Beperkende factor daarbij 
is dat veel onderzoek de middenklasse er niet als specifieke groep uitlicht. 
Omdat algemene trends uiteraard ook van belang zijn voor de middenklas-
se, zullen deze ook worden toegelicht. Waar mogelijk wordt specifiek op de 
middenklasse ingegaan.

Werkzekerheid	onder	druk?

De angst voor het verliezen van banen als gevolg van de globalisering lijkt 
zich op dit moment vooral te richten op het fenomeen offshoring. Onder-
zoekers van de OESO9 hebben in kaart gebracht welke beroepen in potentie 
uitbesteed zouden kunnen worden aan het buitenland. Het gaat dan om 
beroepen met een hoge IT-intensiteit, waarvan het product via internet kan 
worden ‘vervoerd’. Bovendien moeten de diensten gemakkelijk codificeer-
baar zijn en weinig persoonlijke communicatie vereisen om uitvoering op 
afstand mogelijk te maken. Volgens deze criteria is in Nederland circa 20 
procent van de banen potentieel uitbesteedbaar aan het buitenland. 

Het is onduidelijk in hoeverre vooral middelbare beroepen slachtoffer 
zijn van uitbesteding. Een indicatie komt uit een studie naar de situatie in 
Zweden.10 Deze laat zien dat feitelijke offshoring met name de vraag naar 
middelbaar opgeleide werknemers verlaagt. Dit is alleen het geval bij uit-
besteding aan minder ontwikkelde landen (vooral Oost-Europa).

Maar hoe groot is het probleem van offshoring? Om nog eens op de 
Zweedse studie te wijzen: de offshoring in de onderzochte periode (1995-
2000) leidde tot een geschatte afname in de vraag naar middelbaar opgelei-
den met minder dan 7000 personen. Op een totale beroepsbevolking van 
ongeveer �,8 miljoen is dit een zeer klein aantal. 

Volgens het European Monitoring Centre on Change is slechts 5 procent 
van alle verloren banen in de EU het gevolg van offshoring. Reorganisaties 
en faillissementen zijn van veel groter belang met respectievelijk 75 en 1� 
procent. Uit studies naar het effect van offshoring in Nederland blijkt dat 
baanverlies als gevolg van offshoring ongeveer 1 tot 3 procent van het totale 
baanverlies per jaar uitmaakt.11 In veel OESO-landen neemt het aantal men-
sen dat in een potentieel uitbesteedbaar beroep werkt, zelfs toe in plaats 
van af.12 Een toename kan zeker samen gaan met per saldo offshoring — zo-
lang de totale vraag maar voldoende toeneemt — maar kan er ook op wijzen 
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dat er per saldo meer offshoring naar dat land plaatsvindt dan andersom. 
Deze inshoring biedt juist kansen, ook voor de middenklasse. Dat een netto 
positief effect van uitbesteding op de werkgelegenheid niet alleen is voor-
behouden aan opkomende landen, is gebleken in Denemarken.13

Het risico op werkloosheid in het algemeen is in Nederland de laatste 
jaren fors gedaald. Dit is vooral het gevolg van een lagere werkloosheid 
onder lager opgeleiden. Maar er is zeker geen sprake van een trendmatige 
oploop onder middelbaar opgeleiden. De werkloosheid onder middelbaar 
opgeleiden blijkt bovendien, althans sinds begin jaren tachtig, goed in de 
pas te lopen met die van hoger opgeleiden.1� 

Maar zelfs als het aantal banen per saldo niet vermindert door globali-
sering, kan nog steeds de onzekerheid toenemen wanneer men vaker van 
baan moet veranderen. Globalisering kan op ten minste twee manieren de 
baanonzekerheid voor werknemers vergroten. Ten eerste kunnen toege-
nomen handels- en financiële stromen de macro-economische stabiliteit 
beïnvloeden. Er is tot nu toe echter weinig overtuigend bewijs dat globa-
lisering in ontwikkelde landen tot meer variabiliteit en dus onzekerheid 
leidt op macroniveau.15 Het is echter mogelijk dat globalisering geen 
direct effect heeft op de variabiliteit van macro-economische variabelen, 
maar dat er onder de oppervlakte voor werknemers wel degelijk een in-
vloed van globalisering is op de baanzekerheid. Een tweede manier waarop 
globalisering effect kan hebben, is namelijk via een verhoging van het 
tempo waarin banen ontstaan en verdwijnen. Een belangrijk element van 
de huidige globalisering is het toenemende belang van multinationals.16 
Er is goede reden om aan te nemen dat multinationals sterker reageren op 
veranderende omstandigheden bij de vraag naar werknemers. Doordat zij 
multinationaal opereren is het makkelijker om tussen Nederlandse en bui-
tenlandse werknemers te switchen. Britse fabrieken in handen van Britse 
multinationals of in buitenlandse handen, reageren inderdaad sterker op 
veranderende omstandigheden dan fabrieken in handen van binnenlandse 
niet-multinationals en die worden bovendien sneller gesloten. Soortgelijke 
effecten zijn gevonden in Ierland en de VS.17 Ook werknemers lijken zich 
het belang van buitenlandse concurrentie te realiseren. Britse werknemers 
in sectoren met veel buitenlandse directe investeringen, ervaren minder 
baanzekerheid. Ook hierbij is in de VS een soortgelijke uitkomst gevon-
den: werknemers in sectoren of beroepen die potentieel veel aan offshoring 
bloot staan, verkeren in grotere baanonzekerheid.18 Nadeel van deze on-
derzoeken is dat zij gedaan zijn in Angelsaksische landen. Er is onderzoek 
dat aantoont dat landen met flexibele arbeidsmarkten zich specialiseren 
in producten die ook flinke schommelingen in het bedrijfsresultaat van de 
ondernemingen met zich meebrengen.19 Dit kan ook betekenen dat juist 
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buitenlandse investeerders in Angelsaksische landen op zoek zijn naar 
deze flexibiliteit. Met andere woorden; mogelijk trekt Nederland, met een 
minder flexibele arbeidsmarkt, een ander type buitenlandse investeerder, 
waardoor de effecten hier anders komen te liggen. 

Per saldo kan gesteld worden dat het hierboven besproken bewijs aan-
geeft dat ook de arbeidsmarktpositie van de middenklasse gevolgen van 
globalisering ondervindt. Tegelijkertijd moet gesteld worden dat de werk-
zekerheid van de Nederlandse middenklasse niet sterk onder druk staat en 
dat het nog de vraag is in hoeverre de toegenomen baanonzekerheid door 
globalisering in Angelsaksische landen, van toepassing is op de Neder-
landse situatie.20 Ook is het mogelijk dat er wel degelijk druk is gekomen 
op de middenklassenbanen, maar dat dit niet wordt vertaald in minder 
werkgelegenheid, maar opgelost via dalende lonen. De werkgelegenheid 
blijft in stand doordat mensen bereid zijn een stapje achteruit te doen in 
inkomen. Dit zou tot uiting moeten komen in inkomensongelijkheidcij-
fers. Hier gaan we in de volgende paragraaf op in. 

Inkomens	van	de	middenklasse	onder	druk?

Veel onderzoek naar het effect van globalisering op inkomensongelijkheid 
richt zich op algemene ongelijkheidmaatstaven zoals de Gini-coëfficiënt. 
Het weinige specifieke onderzoek naar het effect van globalisering op de 
middelste inkomensgroepen, is deels tegenstrijdig en laat daarnaast zien 
dat het effect van globalisering afhangt van de wijze waarop globalisering 
zich manifesteert. 

Onderzoek van de Europese Commissie21 wijst uit dat meer globalise-
ring (gemeten als export + import gedeeld door BBP) in een groep van elf 
Europese landen samenhangt met een afname van het deel van het nationa-
le inkomen dat ten goede komt aan middelbaar geschoolden. Er was geen 
significant effect op het aandeel van laag- of hooggeschoolden. Dit lijkt een 
indicatie voor het onder druk staan van de middengroepen als gevolg van 
globalisering. Maar het aandeel in het BBP van een groep zegt natuurlijk 
niets over de individuele inkomens. Zo is het mogelijk dat de lonen van 
laagopgeleiden door globalisering dalen, maar dat er tegelijkertijd ook 
meer uren gemaakt worden (bijvoorbeeld doordat het door de loondaling 
aantrekkelijker wordt om laagopgeleiden aan te nemen) en zodoende het 
groepsaandeel gelijk blijft. De econoom Milanovic22 van de Wereldbank 
vindt dat meer handel (import + export ten opzichte van BBP) in ontwik-
kelde landen (gemiddeld inkomen boven ongeveer $ 5000 tot $ 7000) leidt 
tot een hoger individueel inkomen van de lage en middeninkomens (deciel 
1 t/m 8) ten opzichte van de topverdieners in de bovenste twee decielen. 

Jan	Derk	Brilman

Niet afgeschermd, maar ook (nog) niet onder druk 
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Voor de polarisatiehypothese 
blijken geen aanwijzingen 
te zijn

Onderzoek van het IMF23 vindt ook dat het inkomensaandeel van de eer-
ste vier quintielen positief samenhangt met handelsopenheid (en dus het 
aandeel van de top 20 procent negatief ).2� Naast het feit dat hier naar indi-
viduele inkomens wordt gekeken, kunnen verschillen met de uitkomst van 
de Europese Commissie natuurlijk worden veroorzaakt doordat naar een 
andere periode en een andere groep landen is gekeken. Nog belangrijker is 
mogelijk dat IMF en Wereldbank kijken naar de middeninkomens, terwijl 
de Europese Commissie indeelt naar opleidingsniveau. 

Milanovic vindt geen significant effect van financiële openheid (ge-
meten aan de hand van buitenlandse directe investeringen; FDI) op de 
inkomensaandelen. Het IMF-onderzoek vindt echter dat zowel ingaande 
als uitgaande FDI het inkomensaandeel van de middeninkomens (mid-
delste quintielen) significant verkleint. Het is overigens niet helder wat 
het verschil tussen FDI en handelsopenheid veroorzaakt. Volgens het IMF 
kan het positieve effect van handel ontstaan doordat werknemers worden 
verdreven uit laagbetaalde banen in de industriële sector naar beter be-
taalde banen in de dienstensector. Het negatieve effect van zowel ingaande 
als uitgaande FDI kan worden verklaard doordat ontwikkelde landen met 
name FDI aantrekken gericht op hoogopgeleiden, terwijl uitgaande FDI 
met name betrekking heeft op activiteiten die minder opleiding vereisen.

Hoewel het onderzoek nog beperkt is, lijken er wel degelijk indicaties 
dat globalisering de inkomens van de middengroepen onder druk kan 
zetten, al gaat het over de relatieve positie. Aangezien globalisering een 
positief effect heeft op het totale Nederlandse inkomen, is het nog steeds 
waarschijnlijk dat ook de middengroepen absoluut profiteren. 

Bovendien blijkt in Nederland de inkomenspositie van de middeninko-
mens de druk van het effect van FDI goed te weerstaan. Veel onderzoek naar 

het effect van globalisering op de 
inkomensverdeling is gebaseerd op 
de situatie in de VS en dit kan mis-
leidend zijn. Een maatstaf voor het 
achterblijven van de middenklasse 
is de vergelijking tussen het medi-
ane uurloon en het uurloon van de 

mensen die net tot de meest verdienende 10 procent behoren. Dit verschil 
is voor de VS inderdaad toegenomen van 56 procent begin jaren tachtig tot 
73 procent in de eerste jaren van het nieuwe millennium.25 In Nederland 
is dit verschil in deze periode echter licht afgenomen van 53 naar 50 pro-
cent. Het CPB26 concludeert in zijn eigen analyse van de Nederlandse inko-
mensverdeling en arbeidsmarkt: ‘Voor de polarisatiehypothese, waarbij 
zowel de relatieve lonen als de werkgelegenheid onder middenopgeleiden 
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achterblijven, blijken zowel in de sectorale werkgelegenheidsdata als in 
de ontwikkeling van de loonongelijkheid geen aanwijzingen te zijn.’27 
Sterker nog, de middeninkomens gaan er in vergelijking met de laagste 
inkomens zelfs op vooruit. 

Hoe kan dat? We hebben niet de gegevens om hier een sluitend ant-
woord op te geven, maar er zijn verschillende potentiële verklaringen. 
Ten eerste hebben we gezien dat handelsopenheid de inkomenspositie 
van de middengroepen juist ten goede komt. Ten tweede is het mogelijk 
dat de FDI-stromen in Nederland andere kenmerken hebben dan de ge-
middelde OESO-stromen. Mogelijk stromen deze buitenlandse directe 
investeringen die op zoek zijn naar het absolute toptalent (en dus inko-
mensverschillen vergrotend) vooral naar de VS en het Verenigd Konink-
rijk. Ten derde kan er sprake zijn van Nederlandse instituties die een 
rem zetten op toenemende ongelijkheid. Dit kunnen sociale waarden en 
normen zijn (beloningsverschillen binnen bedrijven beperkt houden), 
het fiscale systeem (hoge marginale tarieven maken ook grote stijgingen 
in brutobeloningen minder aantrekkelijk) of de omvang van de over-
heidssector (met minder grote beloningsverschillen tussen werknemers). 
Ten vierde leggen andere structurele veranderingen mogelijk een groter 
gewicht in de schaal. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het toene-
mende opleidingsniveau van de bevolking. Zowel technologische ontwik-
kelingen als instroom van FDI kan de vraag naar hoogopgeleiden doen 
groeien, maar als het aanbod ook stijgt, kan dit de opwaartse druk op de 
lonen beteugelen. In Nederland is het aandeel van hoogopgeleiden in de 
beroepsbevolking (hbo+wo) sinds begin jaren tachtig meer dan verdub-
beld.28 Het aandeel middelbaar opgeleiden (havo, vwo en mbo) is minder 
sterk gestegen. De relatief sterke stijging van het aanbod van hoogopge-
leiden heeft mogelijk voorkomen dat de lonen van deze groep uitliepen 
op die van de middelbaar opgeleiden. 

 

Conclusie

In de inleiding is gesteld dat het onwaarschijnlijk is dat de middenklasse 
niets zou merken van de toenemende globalisering. Het relatief weinige 
empirische onderzoek dat zich specifiek richt op het effect van globali-
sering op de middenklasse lijkt dit te bevestigen. Buitenlandse directe 
investeringen lijken samen te hangen met een verslechterende relatieve 
inkomenspositie van middeninkomens en er zijn indicaties dat offshoring 
naar minder ontwikkelde landen met name ten koste gaat van banen voor 
middelbaar opgeleiden. Tegelijkertijd hebben we gezien dat dit zich voor-
alsnog niet vertaalt in een algemene verslechtering van de positie van de 
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Van	aanbodgericht	naar	vraagsturing

Hét voorbeeld van aanbodgerichte productie is nog steeds de T-Ford die 
in de eerste helft van de twintigste eeuw massaal werd geproduceerd in de 
Verenigde Staten. Elk model was te kiezen, zolang het maar zwart en een 
T-model was. Hoe anders is het nu, met vele duizenden modellen en vari-
anten van auto’s. Na de Tweede Wereldoorlog, maar meer nog de laatste 
decennia is enerzijds het aanbod enorm toegenomen in gevarieerdheid 
en anderzijds is op steeds meer terreinen in de samenleving, zowel bij pu-
blieke diensten als private producten, de klant koning en de vraagzijde lei-
dend. Misschien is de gevarieerdheid in aanbod juist ook het gevolg van de 
meer gedifferentieerde vraag, want aanbieders willen graag hun produc-
ten afzetten en verkopen en luisteren dus naar wat klanten willen. We zien 
deze gevarieerdheid op alle terreinen. In de supermarkten ligt een veel-
voud aan artikelen in vergelijking met vroeger. Sterker, in de oudste su-
permarkten, van De Gruyter, kon je enkel etenswaren van de producent De 

Coöperatieve samenwerkings-
vormen uitkomst 
voor middenklasse

Coöperatieve samenwerkingsvormen kunnen als vanouds de 
nadelen ondervangen van collectieve sturing en de eenzijdige 
fixatie op individuele keuzevrijheid en rigide marktwerking. 
Zo kunnen op een verantwoorde wijze de voordelen van 
de toegenomen keuzemogelijkheden op terreinen als 
wonen, zorg, onderwijs en energie worden benut. Vooral 
de middenklasse zal daarvan kunnen profiteren. Het is 
de aangewezen rechtsvorm voor de maatschappelijke 
onderneming. 

door Frank van den Heuvel

Lid van de redactie van cdv.
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Gruyter kopen. Nu is het aanbod enorm met alle soorten merken, kwalitei-
ten en hoeveelheden. De mogelijkheden in energie, onderwijs en telecom 
zijn eveneens legio, hoewel de mensen daar ook weer niet altijd gelukkig 
mee en over zijn, want meer mogelijke varianten betekenen steeds dilem-
ma’s en de verplichting te moeten kiezen, wat een knagend gevoel ver-
oorzaakt en angst het verkeerde te kiezen. Daarbij komt dat veel mensen, 
zeker mensen voor wie de ontwikkelingen te snel, te mondiaal en te tech-
nisch zijn, het ook niet meer allemaal kunnen volgen. Natuurlijk, de zo-
genoemde toplaag weet de wegen te vinden en ervaart ook minder directe 
financiële gevolgen van bepaalde (foute) keuzes, maar de middengroepen, 
zeker de onderkant daarvan, hebben de afgelopen decennia al zoveel ver-
anderingen op zich af zien komen, dat ze hunkeren naar een time out, naar 
rust, naar overzicht. En het is de vraag of dat mogelijk is. Wel is er wellicht 
meer behoefte aan een zekere structurering van deze vraagsturing en het 
organiseren van optimalisering van vraagsturing, waarbij het risico van 
verkeerde keuzes of andere zwakten die een enkel individu heeft, kunnen 
worden gemitigeerd. Een alternatief voor van bovenaf beslissen is daarbij 
niet de oplossing. Een prima tussenoplossing is het fenomeen van de coö-
peratie, of liever, het coöperatief denken, want dé coöperatie bestaat niet. 
In wezen kiezen we bij de coöperatie voor een eeuwenoude modaliteit, die 
eerder met name boeren ondersteunde bij het als individu optreden in de 
maatschappij, zonder te vervallen in de massaliteit en de dwangmatigheid 
van de te grote collectiviteit. Een coöperatieve vorm kan hierbij fors onder-
steunen en vooral de onzekerheid wegnemen, omdat een groep minder 
vaak foute beslissingen neemt dan een individu. Coöperaties staan er om 
bekend lagere prijzen te kunnen bedingen, maar daarnaast hebben coöpe-
raties ook meer een langetermijnbelang dan veel andere bedrijfsvormen. 
Coöperatieve samenwerkingsverbanden gaan eerder voor stabiliteit en 
kleine plussen over een reeks van jaren dan voor grilligheid, snelle winsten 
en mogelijk daarna weer te diepe dalen. Dit sluit aan bij de rust en stabili-
teit die middengroepen wensen, zeker in een tijd dat er al genoeg grillighe-
den en onzekerheden zijn. Consumenten en burgers die samenwerken in 
een coöperatie, kunnen samen optrekken en keuzes maken. Natuurlijk kan 
dit worden toegepast op reguliere producten en diensten die puur com-
merciële bedrijven aanbieden, maar zeker ook op publieke diensten. Juist 
bij de aanbieding van voormalig publieke diensten is de laatste vijftien jaar 
veel veranderd: zorg, telecom, energie zijn tegenwoordig te kiezen. Veel 
mensen zijn hier niet altijd gelukkig mee, zien die keuze als last, terwijl 
uit deze keuzevrijheid ook forse prijsverlagingen zijn voortgekomen; met 
name in de telecom en, wanneer we olieprijs- en belastingstijgingen eli-
mineren, eveneens in de energieprijs. Samenwerking kan de nadelen van 
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vraagsturing als puur en van bovenaf opgelegde keuzevrijheid, waarbij de 
prijs dominant is en andere (langetermijn)belangen mogelijk onder druk 
komen te staan, compenseren of zelfs elimineren. 

Coöperaties	als	ideale	tussenvorm

Retailers, energiebedrijven en politieke partijen zoeken allemaal manieren 
om consumenten, klanten en kiezers meer aan zich te binden. Het indi-
vidu zit aan de knoppen. Bedrijven, retailers, politieke partijen, kerken, 
verenigingen, banken en overheid zullen steeds helder voor ogen moeten 
hebben wat de mensen willen, wat hen drijft en wat hun keuzes zijn. Men-
sen zijn steeds lastiger in hokjes in te delen of ze nu kiezer, consument, 
aandeelhouder of rekeninghouder zijn. De samenleving is gefragmen-
teerd. Kiezers zijn zwevend, consumenten steeds meer. Elke organisatie 
moet elke dag haar legitimatie waarmaken. En dan kan de aanbieder ook 
weer niet te grillig zijn, want dan is de herkenbaarheid weg. In de politiek 
geldt dat zwevende kiezers stabiele partijen zoeken. Kortom, alle aanbie-
ders zoeken contact met de achterban. Hoe kunnen bedrijven hun klanten, 
hun belanghebbenden binden? Want, net als consumenten en afnemers 
zijn aanbieders soms ook in verwarring. En aanbieders zijn niet gebaat 
bij onzekere, ongelukkige afnemers, want dan haken die op één of andere 
manier af. Dus eveneens voor deze aanbieders is het goed wanneer afne-
mers zich in enige vorm organiseren, aanhakend bij de groeiende moge-
lijkheden aan keuzes en hiermee een dempend effect creërend tegen rigide 
marktwerking, enorm veel keuzes en hoge snelheid van wat er op mensen 
afkomt. In de particuliere sector, die op sommige terreinen onder druk 
kwam te staan door versterking van de positie van afnemer en aanbieder, 
is dit in het verleden en ook nu nog succesvol toegepast door de structuur 
van de coöperatie. De boeren wilden sterker staan tegenover de verkopers 
van benodigde middelen en tegenover de grote afnemers van hun produc-
ten. Bij een coöperatie zijn de direct belanghebbenden de leden. Boeren, 
klanten, betrokkenen zitten mee aan het stuur en bepalen de koers van hun 
organisatie. De bekende coöperaties vinden we in de agrarische en financi-
ele sector, met de Rabobank als goed voorbeeld: niet beursgenoteerd, niet 
overheidgedomineerd, midden in de samenleving. Bij uitstek gekenmerkt 
door vraagsturing en zelfregulering, waarbij natuurlijk de risico’s van 
stroperigheid en soms zelfs overdreven gepolder op de loer liggen. Maar 
niet voor niets zijn op veel plekken in de wereld utilitybedrijven georga-
niseerd in de vorm van coöperaties: water-, energie-, kabelbedrijven. Een 
prima variant tussen logge overheid en rigide marktwerking, waarbij ge-
spreide verantwoordelijkheid en solidariteit beide aanwezig zijn.
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Het voordeel van een coöperatie is dat iedere directie gedwongen is te 
luisteren en te handelen naar de wil van leden, afnemers en leveranciers. 
Misschien is de coöperatie wel de meest wenselijke rechtsvorm voor de 
maatschappelijke onderneming, die wordt geïntroduceerd in de sectoren 

wonen, zorg en onderwijs. En wel 
om vier redenen. Allereerst de be-
trokkenheid van belanghebbenden. 
Veel meer dan bij een stichting en 
andere rechtsvormen, biedt een co-
operatie de mogelijkheid van leden-
invloed en ledenbetrokkenheid. De 
coöperatie is weg bij de bureaucra-

tie van de overheid, maar is niet overgeleverd aan de willekeur van anonie-
me aandeelhouders. Leden, betrokkenen, bestuurders en toezichthouders 
zijn van dezelfde soort en hebben dezelfde belangen. Meer dan vroeger is 
de coöperatie van een defensieve organisatie geworden tot een offensief 
vehikel. Het sluit aan bij de gedachte van een ‘vergadering van belanghou-
ders’ en dat is zeker anders dan bij bv, nv en stichting. De direct belangheb-
benden kunnen een coöperatie inrichten zoals ze zelf willen. Elke coöpera-
tie is altijd weer net ietsje anders, om de simpele reden dat er anderen aan 
het stuur zitten, en de hoofdactiviteit en de daarbij behorende belangen 
steeds anders zijn. Voorts is de coöperatie een goede mix van zakelijkheid 
en betrokkenheid. Binnen een coöperatie is het voeren van een onderne-
ming zeer goed mogelijk, sterker, de coöperatie is een economisch vehikel, 
zonder winstmaximalisatie, zoals ook uit de historie blijkt en kan zeker 
goed aansluiten bij de commerciële activiteiten van ziekenhuizen, scholen 
en corporaties. Juist instellingen in onderwijs, zorg, media en volkshuis-
vesting moeten een zekere zakelijkheid hebben op terreinen als onroerend 
goed en financiën. Juist, omdat er dan meer ruimte is voor de inhoud. Een 
zakelijk aspect dat ook speelt, is de mogelijkheid voor een coöperatie om 
het vermogen te versterken, waarbij de leden als kapitaalverschaffer optre-
den. Zie de miljarden die de Rabobank heeft opgehaald via de ledencertifi-
caten. Tot slot heeft de coöperatie een goede vorm van toezicht. Of, om het 
anders te zeggen, het zelfcorrigerende, regulerende en reinigende ver-
mogen is verankerd in de structuur van de coöperatie. Ook andere landen 
hebben organisatievormen die dicht tegen de coöperatie aanliggen, zoals 
in België, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en de VS. De plussen die gelden 
voor de traditionele coöperaties voor boeren, gelden nu eveneens bij de 
aanbieding van diensten aan grote groepen. Aan groepen die het relatief 
moeilijk hebben, vaak de onderkant van de middenklasse, niet zijnde de 
toplaag die het allemaal zelf wel regelt, of de echte onderkant die gebruik 

De coöperatie is de meest 
wenselijke rechtsvorm 
voor de maatschappelijke 
onderneming
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maakt van veel bestaande regelingen van overheidswege. Zowel de politiek 
als particuliere bedrijven en aanbieders van voormalig publieke diensten 
hebben baat bij slim opererende organisaties die ondersteunend zijn aan 
genoemde groepen mensen bij het maken van de juiste keuzes. Vraagstu-
ring betekent dat de aanbieder ook zelf moet blijven nadenken. Wanneer 
we vraagsturing in al haar facetten weten te verankeren bij mensen, al dan 
niet in samenwerkingsverbanden, dan pas is vraagsturing echt vraag-
sturing en niet van bovenaf opgelegd. Dan kunnen onzekerheden bij de 
afnemers ook beter worden benoemd en opgelost. Ook aanbieders zijn niet 
gebaat bij verkeerde keuzes door afnemers. Omvorming van een voormalig 
publieke dienst tot een coöperatie, sluit aan bij de vraag en de manier van 
vragen van de consument/afnemer.

 

Marktwerking	&	keuzevrijheid

In de trend van aanbodgericht naar vraaggericht is marktwerking een 
belangrijk punt. De laatste tien jaar is op veel plaatsen in de samenleving, 
met name ook bij publieke diensten, marktwerking ingevoerd. In veel ge-
vallen werkt dit prima en leidt dit tot meer keuzevrijheid, betere service 
en lagere prijzen. Een punt van zorg is en blijft natuurlijk dat het allemaal 
ook complexer wordt, want het kiezen wordt wel erg lastig. Waar in de 
publieke tijd in de telecomsector zo ongeveer de enige kwaliteitsverbete-
ring de overgang van draaischijf naar druktoetsen was, zijn er nu jaarlijks 
vele nieuwe uitvindingen en varianten, zowel aanbod- als vraaggestuurd. 
Ook in de energiesector zijn nu veel meer mogelijkheden om een op maat 
gericht pakket van gas en elektriciteit samen te stellen, alsmede de mo-
gelijkheden te switchen van leverancier. Vaak wordt gezegd dat de markt-
werking in de energiesector mislukt is, want er is weinig geswitcht. Dit is 
geen terechte constatering. Niet-switchen is ook een keuze. Keuzevrijheid 
betekent simpelweg dat men mag switchen en veranderen, maar dat het 
geen verplichting is. In al deze genoemde sectoren zijn ook weer toezicht-
houders actief, waardoor uitwassen worden gesignaleerd. Overigens zijn 
diezelfde toezichthouders met hun uitgebreide takenpakket zelf vaak weer 
oorzaak van stroperigheid, en saboteur van creativiteit en diversiteit, door-
dat ze formats en sjablonen gebruiken in hun drang naar perfect toezicht 
om alles te willen en kunnen vergelijken.

Het punt dat bij marktwerking en de mogelijkheid van kiezen vaak naar 
voren komt, is het risico van de tweedeling, die inhoudt dat de ene groep 
wordt bevoordeeld ten opzichte van een andere groep. Maar misschien is, 
zoals Hein Haenen en Jeroen Piersma recentelijk in Het Financieele Dag-
blad betoogden1, er niet zozeer sprake van tweedeling als wel van honderd- 

De	economie	van	de	middenklasse



255

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

of duizenddeling. Iedere groep, ieder individu een eigen variant, wat mo-
gelijk is in de postindustriële samenleving. De aanbieders en de vragende 
partij hebben daarin een rol. Veel producten en diensten die eerst voor een 
kleine bovenlaag toegankelijk zijn, worden vanzelf ook toegankelijk voor 
andere groepen. Een interessante ontwikkeling waar aanbodsturing en 
vraagsturing elkaar vinden.

Doorgeschoten	consumentensoevereiniteit

Zoals ik hiervoor heb aangegeven zijn zaken als zelfregulering, inspraak 
en betrokkenheid van consumenten en vraagsturing belangrijk. Het houdt 
de aanbieders scherp en haalt de creativiteit bij de afnemers naar boven. 
Echter, ook een nuancering hierop. Consumenten kijken sterk naar de kor-
te termijn en naar hun eigen belangen, die niet altijd stroken met het alge-
meen belang. Dat is verkeerd, want juist ook vraagsturing legt een zekere 
verantwoordelijkheid neer bij consumenten. Een verantwoordelijkheid die 
verder gaat dan in alle gevallen de laagste prijs.

Enkele jaren geleden schreef Jos van der Lans, toen senator voor Groen-
Links, een boekje onder de titel Koning Burger. Hierin hekelde hij het 
gedrag van veel burgers, mensen die onder het mom van consumentenbe-
lang alle andere belangen opzij zetten, naar zichzelf kijken. Te veel, schrijft 

hij, zetten consumenten zich in het 
middelpunt als het belangrijkste 
fenomeen dat er is, waaraan elke an-
dere instantie, aanbieder, overheid, 
verzekeraar en politiek dienstig 
moet zijn. 

Mensen willen maximale vrij-
heid, ontplooiing en nul bemoeizucht. Totdat het mis gaat. Dan komen 
de verwijten en claims richting overheid, verzekeraar, NS, politie, baas en 
iedereen. Geïndividualiseerde vrijheid en gecollectiviseerde verantwoor-
delijkheid. Maar liefst zelf helemaal geen verantwoordelijkheid. Vreemd, 
want de hoofdregel is nog steeds dat iedereen zijn eigen schade draagt en 
verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. 

Zie wat er gebeurde toen enkele jaren geleden het evenement Dance 
Valley werd overvallen door regen. Mensen werden nat, zeker toen ook het 
vervoer niet à la minute ter plaatse was. Jongelieden die ’s ochtends nog vol 
bravoure op stap gingen, riepen ’s avonds om hun moeder of in elk geval 
om een paraplu of regenjas van de overheid. Een ander voorbeeld. Twee jaar 
gelden was het snikheet tijdens de Vierdaagse van Nijmegen. Meer dan 30 
graden. Op dag twee bezweken velen door de hitte en er vielen zelfs doden. 

Mensen willen maximale 
vrijheid en nul bemoeizucht, 
totdat het misgaat
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De organisatie besloot, gezien de omstandigheden, het evenement af te 
gelasten. En natuurlijk kreeg het gebeuren een staartje en werd een onder-
zoekscommissie ingesteld. Veel slachtoffers en nabestaanden verweten de 
organisatie de rampspoed. Natuurlijk is het triest dat er slachtoffers geval-
len zijn, maar mensen hebben ook nog een eigen verantwoordelijkheid.  

Het zijn voorbeelden van doorgeschoten individualisering, zich uitend 
in consumentensoevereiniteit, zonder het daarbij horende verantwoor-
delijkheidsbesef. In juni publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (wrr) een rapport over infrastructuren in Nederland. Eén 
van de aanbevelingen was dat consumentenorganisaties hier meer bij be-
trokken moeten worden. Onzin. Niet doen, want infrastructuur heeft een 
horizon van tien tot honderd jaar, lange termijn dus. Consumenten kijken 
vooral naar de korte termijn. Natuurlijk moeten die belangen worden mee-
gewogen, maar zeker niet te veel luisteren naar consumenten. Politici en 
andere instanties moeten hun eigen afweging kunnen en durven maken. 

Consumentensoevereiniteit en het inspelen hierop door politici, zien we 
tegenwoordig ook sterk bij de voormalige nutsvoorzieningen, elektriciteit, 
gas en water. Politici gaan hier te vaak op een absurde manier in mee. Na-
tuurlijk moeten de energie- en waterbedrijven de voorzieningen optimaal 
verrichten en deze voorzieningen tegen goede kwaliteit en een faire prijs 
aanbieden. Nederland heeft overigens een goede reputatie met wereldwijd 
de minste storingen in elektriciteit en de beste prijs/kwaliteitscores voor 
water. En wat zien we bij elke discussie over deze voorzieningen: politici 
hameren extreem op de prijs. Energie moet betrouwbaar, duurzaam en 
toegankelijk zijn, maar energiebedrijven mogen er niet aan verdienen en 
moeten maximaal tegen kostprijs leveren. Ook de drinkwaterbedrijven 
worden op deze wijze benaderd. 

Ter vergelijking. Kiezers en de meningen van kiezers, van de achterban 
zijn belangrijk voor politici en moeten worden gehoord, maar er is meer. 
Politici moeten meer doen dan naar kiezers luisteren. Het is niet enkel 
vraagsturing. Politici moeten ook zelf richting durven geven. Goede poli-
tici verzamelen meerderheden achter zich vanuit hun maatschappijvisie, 
vanuit de basisbeginselen van de politieke partij waarvoor ze staan. En dat 
is meer dan achter meerderheden aanlopen; rennen soms. Daar moeten 
ook cda-politici zich in onderscheiden van populisten als Wilders en Ver-
donk. Het is te gemakkelijk om enkel maar te kijken naar wat het volk, de 
kiezer, de consument goeddunkt. Wat dat betreft had oud-D66-senator Vis 
een goede suggestie: laat ieder kabinet gewoon steeds zijn mandaat van 
vier jaar uitdienen, zonder steeds weer, kijkend naar opiniepeilingen, gril-
lig beleid te vertonen. Bij evident wanpresteren kan een minister aftreden, 
maar zeker niet meteen een heel kabinet. Politici, en dus ook een kabinet, 
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leggen eens in de vier jaar verantwoording af en moeten niet iedere dag 
naar kiezers hoeven luisteren. Dat leidt tot zigzagbeleid en inconsistent 
gedrag, waarmee uiteindelijk weinig mensen zijn gediend, en zeker de 
stabiliteit niet.

Ondernemingen en politici moeten luisteren naar mensen, consu-
menten en kiezers, maar moeten ook hun eigen richting durven kiezen 
en volgen. Enkel consumenten en kiezers volgen, leidt tot de verkeerde 
afweging van zaken en is de verkeerde uitvoering van vraagsturing. Men 
moet stelling durven nemen tegen doorgeschoten individualisering en 
consumentensoevereiniteit. Deze consumentensoevereiniteit is een relict 
uit de paarse tijd en bevordert de hijgerigheid die ook past bij referenda en 
andere pseudobetrokkenheid die ondernemers en politici ontslaat van het 
afwegen van alle belangen en zelf verantwoordelijkheid nemen en richting 
geven. Juist het cda moet deze brede afweging nastreven.

 

Conclusie

De aanbodgerichte samenleving en het top-down uitstorten van zaken 
over mensen, klanten, kiezers ligt definitief achter ons. Dat is winst. Steeds 
vaker wordt mensen gevraagd mee te denken, mee te praten en mee te be-
slissen. Terecht. Coöperaties lenen zich prima voor deze vormen van zelfre-
gulering en betrokkenheid, zowel in de private sector als bij diensten die in 
de transitie van overheid naar markt zitten. Marktwerking past eveneens 
in het nastreven van meer vraaggestuurd denken en doen. Marktwerking 
heeft veel zegeningen gebracht en oude organisaties, vaak vanuit de over-
heid georganiseerd, kwaliteitsbesef, kostenbewustzijn en servicegericht-
heid bijgebracht. Natuurlijk kost het oneindig aantal keuzemogelijkheden 
mensen ook hoofdbrekens en is er soms heimwee naar de overzichtelijk-
heid van vroeger, maar terugdraaien van dit alles zou zeker ook weer pro-
test oproepen. En natuurlijk moeten we de uitwassen en de minpunten van 
marktwerking onder ogen zien en deze knelpunten proberen op te lossen. 
En dan bij voorkeur niet door overbodig overheidsingrijpen of additionele 
wet- en regelgeving en doorgeschoten toezicht, maar het durven overlaten 
aan zelfregulering van sectoren. Coöperatieve oplossingen zijn daarbij 
nuttig, omdat ze nadelen van overheidssturing, als de rigiditeit van de 
markt vermijden.

 Noot

1 Hein Haenen en Jeroen Piersma. Mid-
denklasse eist maatwerk’, Het Financi-
eele Dagblad 22/3/08
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Alpay	Demirci,	32	jaar,	is	de	eerste beëdigde huizenmakelaar van 
Turkse herkomst, kantoor houdend in Lombok, Utrecht. Carlos Gonçalves, 
�0 jaar, van Kaapverdiaanse afkomst en met een afgeronde hbo-studie Or-
ganisatie en Personeelsmanagement, is voorzitter van de deelgemeente 
Delfshaven in Rotterdam. Amy Tjoe, in Suriname geboren, is bouwkundig 
tekenaar. De Marokkaans-Nederlandse Rachid Lamalam is accountmana-
ger bij een commerciële dienstverlener.1 Het zijn slechts enkele voorbeel-
den van de groeiende groep van nieuwe allochtone middenklassers2. Zij 
dringen de laatste vijf, zes jaar door in alle haarvaten van de samenleving, 
in de ene sector meer en sneller dan in de andere, op eigen kracht en veelal 
na een gestapelde opleiding. 

De opkomst van de allochtone 
middenklasse

Allochtone middenklassers zijn in steeds meer economische 
sectoren actief, als werknemer en als zelfstandige. Zowel 
in de grote steden als in de nieuwe stedelijke agglomeraties 
vestigen zich zelfbewuste allochtone burgers die grote 
waarde hechten aan de kwaliteit van het huis en de 
leefomgeving. Tegelijkertijd is hun sociaaleconomische 
positie conjunctuurgevoelig. Op langere termijn hangt hun 
positie vooral af van de vraag of zij de concurrentie met 
nieuwe kennismigranten aankunnen en of de Nederlandse 
samenleving zich ontspannen toont ten aanzien van het 
vraagstuk van immigratie en integratie. 

door Sadik Harchaoui & Chris Huinder

Sadik Harchaoui is voorzitter van de Raad van bestuur van FORUM, Instituut voor 
Multiculturele Ontwikkeling en voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling. Chris Huinder is bestuurssecretaris van FORUM.
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Cijfers	

Een derde van de Surinaamse Nederlanders tussen 15 en 65 jaar maakt 
deel uit van de middenklasse door een diploma op minstens middelbaar 
niveau. Voor de actieve beroepsbevolking onder hen ligt dat percentage 
zelfs op 53 procent in 200�-2005. Voor de Antilliaanse beroepsbevolking 
is dat 5� procent. Dit is 17 tot 18 procentpunt lager dan voor de autochtone 
beroepsbevolking, maar hun groei in aantallen en percentages is sneller. 
De afstand tussen Surinaamse en Antilliaanse vrouwen tot de autochtone 
vrouwen is zelfs nog kleiner: 56 tegen 71 procent. Voor de Turks- en Marok-
kaans-Nederlandse middenklassers liggen deze percentages lager (respec-

tievelijk 38 en 36, maar ook hier is 
sprake van een inhaalslag. Bij deze 
bevolkingsgroepen is de omvang 
van de middenklasse in de periode 
1991-2005 verdubbeld. Deze sterke 
groei is zowel bij mannen als vrou-
wen te zien, al kennen de vrouwen 
nu nog relatief lagere percentages 

middenklassers dan de mannen, met uitzondering van de Surinaamse en 
Antilliaanse Nederlandsen: hun groei in de middelbare en hogere beroe-
pen is spectaculair volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau, dat con-
stateert dat naar verhouding de middenklasse sterker is gegroeid onder 
allochtonen dan onder autochtonen.3

Niet alleen aan de hand van het beroepsniveau kan de groei van een 
allochtone middenklasse worden vastgesteld. Ook hun inkomens zijn 
daarvoor een heldere indicatie. In 1996 verdienden 162.000 allochtone 
middenklassers op jaarbasis een mediaan inkomen. In 200� was dat aantal 
gestegen naar 2�5.000.� Onder de tweede generatie allochtone burgers in 
de leeftijdscategorie 3�-�9 jaar is het aandeel mensen met een hoger in-
komen zelfs vergelijkbaar met dat van autochtonen, namelijk 56 procent, 
zij het dat we hier in absolute cijfers spreken van een relatief kleine groep. 
Kijken we naar de 25-3� jarigen dan zijn de percentages 35 voor tweede 
generatie allochtonen met een meer dan mediaan inkomen en �9 bij de 
autochtonen. Maar ook al liggen de percentages voor deze tweede leeftijds-
categorie dichter bij elkaar, de bevolkingsgroepen zijn in omvang nogal 
uiteenlopend. De kans dat een inwoner van Nederland die kriskras door 
het land fietst, een allochtone middenklasser van de tweede generatie in de 
leeftijd van 25 tot 3� jaar tegenkomt is in vergelijking met de kans dat hij 
een autochtone middenklasser van dezelfde leeftijdcategorie ontmoet 1 op 
25. Gelet op de mate van interetnische scheiding en soms ook interetnische 

De middenklasse is naar 
verhouding sterker gegroeid 
onder allochtonen dan onder 
autochtonen
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vermijding in Nederland, zullen er niet veel autochtonen zijn die alloch-
tone middenklassers dagelijks op hun werk, in het openbaar vervoer of op 
straat ontmoeten, hoewel de kans daarop in de Randstad weer aanzienlijk 
hoger ligt. 

Belangrijkste verklaringsfactor voor de groei van de allochtone mid-
denklasse is zonder twijfel het opleidingsniveau, inclusief de beheersing 
van de Nederlandse taal. Contacten met autochtone burgers en moderne 
opvattingen, pakken ook positief uit voor de kans op een positie in de mid-
denklasse. Deze groei zal zonder twijfel doorzetten, aangezien het oplei-
dingsniveau van allochtonen ook toeneemt. Zo is in tien jaar het aandeel 
niet-westerse allochtone studenten in het hoger onderwijs meer dan ver-
dubbeld: van 6 procent in 1995 tot ruim 12 in 2005. Sommige faculteiten en 
studierichtingen in het wo en het hbo kennen percentages van rond de 30. 

In de subjectieve beleving echter ervaren nieuwe middenklassers voor-
gaande objectieve stijgingen niet altijd als sociale stijging. In Surinaamse 
en Antilliaanse kringen van middeninkomens wordt de sociale stijging 
vergeleken met de sociale positie van de ouders in Suriname en op de An-
tillen. Dan vindt men zelf dat zij het in materieel opzicht beter, maar in 
immaterieel opzicht, qua status en sociale positie, niet beter of het zelfs 
slechter doen dan hun ouders.5 Ook Turkse en Marokkaanse Nederlanders 
kunnen hun sociale stijging, die sneller en succesvoller verloopt, als rela-
tief ervaren, omdat hun ambities navenant zijn gestegen. Anders gezegd: 
het referentiekader verandert naar Nederlandse maatstaven. Men stijgt 
feitelijk, maar men voelt het niet zo. 

Bij Molukkers daarentegen is ontegenzeggelijk sprake van sociale da-
ling. De verklaring voor het in sociaaleconomisch opzicht minder succes-
vol zijn van de derde generatie, wordt gezocht in de dramatische gebeurte-
nissen van de Molukse gijzelingen en treinkapingen in de jaren zeventig. 
De traumatische inwerking hiervan op de derde generatie zou hebben 
geleid tot een afnemende ambitie tot opwaartse mobiliteit: zij waren de 
losers, de slachtoffers van de hybris van hun vaderen. De sociaalpsycholo-
gische blokkade tot sociale stijging zou dan sterker zijn dan economische 
wetmatigheden. Voor deze verklaring is in de literatuur overigens weinig 
tot geen wetenschappelijke bevestiging gevonden. 

Allochtone	ondernemers

Een tweede categorie mensen die tot de middenklasse worden gerekend, 
zijn de ondernemers. Het aantal allochtone ondernemers verdrievoudigde 
bijna tussen 199� en 200� van bijna 21.000 naar ruim 58.000. Vooral het 
aantal ondernemers met een Turkse achtergrond nam fors toe: van �000 
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in 199� naar 15.000 in 200�. De ondernemersquote onder deze bevolkings-
groep lag in 2005 zelfs hoger dan onder de autochtone beroepsbevolking.6 

Naast een absolute toename opereren de bedrijven van allochtone on-
dernemers in steeds meer economische sectoren. Diversificatie in de rich-
ting van de zakelijke dienstverlening, de bouwnijverheid en de vervoer- en 
communicatiesector is zichtbaar. Deze diversificatie, onder zowel autoch-
tone als allochtone ondernemers, indiceert in het algemeen een toename 
en een versterking van een ondernemersmentaliteit in de bevolking. Daar-
bij draait het niet alleen om de groeiende heterogeniteit van de onderne-
mersklasse. Zo laten Aram en Mueller zien dat de ondernemer niet meer 
de kleinburger is met zijn langdurige aanbod van een beperkt assortiment 
aan producten of diensten, maar een economische actor die meerdere ty-
pen arbeid uitprobeert.7 

Toch wijkt het profiel van de etnische of nieuwe zelfstandige onderne-
mer nog in belangrijke mate af van dat van de autochtone ondernemers. 
Allochtone ondernemers werken vaker met kapitaal verschaft door familie 
en vrienden en kennissen uit de eigen etnische groep. Zij hebben relatief 
meer personeel uit eigen kring in dienst en bedienen relatief meer klanten 
in de eigen etnische omgeving. Ook zijn zij minder vaak lid van een Neder-
landse (algemene) brancheorganisatie of ondernemersvereniging en con-
sulteren zij minder een Kamer van Koophandel. Bij allochtone tweedege-
neratieondernemingen schuift het profiel merkbaar op in de richting van 
een autochtone ondernemer, hoewel zij nog een mix kennen van formeel 
en informeel kapitaal, van eigen etnische verenigingen en algemene (Ne-
derlandse) verenigingen en van Nederlands, co-etnisch of multi-etnisch 
personeel.8 Hun opleiding en professionele kwaliteiten zijn echter aan-
zienlijk hoger dan van de eerste generatie etnische ondernemers.

Kwetsbare	mobiliteit

We kunnen met deze jubelcijfers tevreden achterover leunen, ware het 
niet dat de sociaaleconomische positie van allochtone middenklassers en 
ondernemers ook zwakke kanten heeft. Zo was er zelfs sprake van een ab-
solute teruggang in het percentage Turkse Nederlanders met een inkomen 
boven de ¤ 23.000 in de periode van laagconjunctuur tussen 2000 en 200�. 
Zij vielen massaal uit de mediane inkomensgroep. De kansen op sociale 
stijging kunnen dus worden afgewisseld met gevaren van sociale stilstand 
of zelfs daling. Terwijl de neerwaartse overgang in de genoemde periode 
voor de autochtone middenklassen ‘slechts’ 15 procent bedroeg, lag die 
voor Turkse hogere inkomens op bijna de helft (�� procent), voor Marok-
kaanse op 36 en voor Antillianen op 23.9 Dit heeft te maken met het feit dat 
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hun inkomenspositie dichter bij het mediane inkomen ligt, waardoor ze 
eerder uit de hogere-inkomenspositie duikelen. De inkomenspositie in de 
midden- en hogere segmenten van allochtone burgers is dus fragiel. Dat 
is waarschijnlijk mede te wijten aan het vigerende LIFO-systeem (Last In, 
First Out). Daardoor komen allochtone werknemers die later dan hun au-
tochtone evenknieën de bedrijfspoorten binnenkomen, bij een neerwaart-
se conjunctuur weer eerder op straat te staan. 

Een tweede oorzaak kan schuilen in de sanering van specifieke bedrijfs-
sectoren of handelsketens waar relatief veel allochtone burgers met mid-
deninkomens (en ook met lagere inkomens) of allochtone zelfstandigen 
werkzaam zijn. 

Een derde factor die de opwaartse sociaaleconomische mobiliteit van 
allochtone middenklassers negatief kan beïnvloeden, is het politiek-cul-
turele klimaat. Zolang in dit klimaat de winden van anti-immigratie- en 
anti-islamitische sentimenten overheersend zijn, blijft de sociaal-culturele 
aansluiting bij en integratie van allochtone burgers onder druk staan. Zij 
moeten zich dubbel bewijzen en oproeien tegen vermeende of sluipende 
vormen van uitsluiting en discriminatie.10 Aan hun succes hangt een stevig 
prijskaartje. Het brengt velen van hen ertoe sinds 2002, 2003 al dan niet 
met hun ouders te (r)emigreren.11

Een vierde factor die wel wordt aangevoerd, vormt de psychologische 
belasting voor de nieuwe allochtone middengroepen. Zij hebben vaak in 
één generatie de sprong gemaakt van analfabete of laag opgeleide ouders 
naar hbo- of wo-geschoolde middenklassers. Op hen rust de taak financieel 
en sociaal te bemiddelen tussen de wereld van hun ouders in volkswijken 
en hun eigen wereld van vooruitgang en succes in ruime huizen die in be-
tere buurten staan. Zij hebben, in vergelijking met hun autochtone tegen-
voeters, een complexer bestaan met gevaren van psychische en financiële 
overbelasting. Dit zou hun verdere opwaartse mobiliteit kunnen vertragen 
of hinderen. 

Tot slot zal met een andere ontwikkeling rekening moeten worden ge-
houden. De krimp van de beroepsbevolking vanaf 2011, die gepaard gaat 
met een krimp in het aandeel van de 20-6�-jarigen in de bevolking in de 
komende twee decennia12, zal de sluizen van de Nederlandse economie 
om meer kennismigranten toe te laten, soepeler en wijder openen. De op-
leidingskosten voor deze migranten kwamen ten laste van andere landen 
en/of buitenlandse bedrijven en drukken dus niet op de Nederlandse on-
derwijsbegroting of gaan niet ten koste van de budgetten van binnenlandse 
bedrijven. Het is een comparatief voordeel voor Nederland om deze ken-
nismigranten toe te laten ten opzichte van zowel autochtone als allochtone 
kenniswerkers die in Nederland zijn of worden opgeleid. De laatsten komen 
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daardoor in een relatief nadelige positie terecht, waardoor zij of zelf meer 
of volledig de kosten van hun opleiding en bijscholing voor eigen rekening 
moeten nemen, of op andere kwaliteiten zullen moeten concurreren. Zij 
moeten dan wedijveren op persoonskenmerken als perfecte beheersing van 
de Nederlandse taal en mogelijk andere talen (communicatieve vaardighe-
den), gedegen kennis van het Nederlandse sociaalculturele landschap (spe-
cifieke kennisvoordelen) en de beschikking over bijzondere netwerken die 
voor het bedrijf waar zij (willen) werken, meerwaarde hebben.

Stad	en	middenklasse

In veel studies over de opmars van de allochtone middenklasse wordt hun 
relatie met de (groot)stedelijke omgeving onderzocht. Zullen deze mid-
denklassers een zwarte vlucht naar de buitensteden, nieuwe groeikernen 
en Vinex-locaties ondernemen? Worden zij de nieuwe, positieve rolmodel-
len voor lagere inkomensgroepen van hun eigen etnische kring in de ach-
terstandswijken? Welke mechanismen kunnen stadsbestuurders in wer-
king stellen om de binding van deze middengroepen te versterken, zodat 
hun vertrek uit de stad kan worden afgeremd of afgestopt? 

In deze studies schuilt veelal de hypothese dat de (grote) stad een lang-
durige, natuurlijke biotoop voor middenklassers zou moeten zijn. Dat is in 
afnemende mate het geval, voor zowel autochtonen als allochtonen onder 
hen. Althans, deze natuurlijke biotoop zal niet een leven lang dezelfde 
stad zijn. Uit een studie van het CBS13 blijkt dat in de vier grote steden �6 
procent van degenen die zich in de periode 1995-1998 hebben gevestigd, 
binnen vijf jaar weer is vertrokken. De intensiteit van instroom, uitstroom 
en doorstroom naar randstedelijke agglomeraties is aanzienlijk groot. De 
CBS-onderzoekers vragen zich dan ook af of dat niet een belangrijke oor-
zaak is voor minder sociale gebondenheid in en aan een stad.1� De alloch-
tone en autochtone middenklasse, een mobiele bevolkingsgroep15, zou dus 
door gemeentelijk beleid moeten worden verleid om juist wel langdurig in 
specifieke grote steden te blijven wonen, willen deze kunnen uitgroeien tot 
vitale, toekomstbestendige leefgebieden voor grotere groepen.

De infrastructuur en het aanzien van de grote steden zou dan veel meer 
op de kwaliteitseisen van de allochtone en autochtone middeninkomens 
moeten worden geënt16: veel groen, kwalitatief goede (koop)huizen, veilige 
woonbuurten, voldoende parkeerplaatsen, ruime winkel-, horeca- en cul-
turele voorzieningen, mogelijkheden tot statusbeleving. 

De suburbanisatie, de trek naar nieuwe stedelijke groeikernen, zal on-
der alle middeninkomens hardnekkig zijn. Almere is en blijft de komende 
15 tot 20 jaar een aantrekkelijk alternatief, vooral voor Surinaamse Neder-
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Het algemeen 
maatschappelijke beeld van 
‘de niet-westerse allochtoon’ 
zal spoedig aan drastische 
herziening toe zijn

 Noten

1 De voorbeelden zijn grotendeels ont-
leend aan: VROM (2007), Kiezen voor 
de stad; kwalitatief onderzoek naar de 
vestigingsmotieven van de allochtone 
middenklasse. Den Haag: VROM. 

2 Een eenduidige definitie van mid-
denklasse bestaat niet. In dit artikel is 
gekozen om beroepsniveau (minimaal 
middelbaar) en inkomsten (mediaan) 
als uitgangspunt te nemen. 

3 Sociaal en Cultureel Planbureau (2006): 
Investeren in vermogen. SCP: Den Haag. 

In het bijzonder hoofdstuk 5, Minder-
heden in de middenklasse, gaat in op 
deze groei in omvang van de allochtone 
middenklasse. 

� Bij de berekening van dat inkomen (uit 
werk) zijn de personen zonder inkomen 
niet meegenomen. In 200� lag het me-
diane inkomen op ¤ 22.921.

5 Cain A (2006): Social Mobility of Ethnic 
Minorities in the Netherlands. Delft: 
Eburon Academic Publishers.

6 De ondernemersquote is het aantal zelf-
standige ondernemers als percentage 
van de beroepsbevolking. Deze groeide 

landers. Rond de vier grote steden zullen zones ontstaan met hoge percen-
tages niet-westerse allochtone middenklassers. Flevoland wordt de provin-
cie met het hoogste percentage niet-westerse allochtonen, Zuid-Holland 
zakt naar de tweede plaats. Ook bij Arnhem, Tilburg en Groningen komt er 
een sterke overloop naar de randgemeenten op gang.17

Gelet op de blijvende groei in aantallen westerse en niet-westerse al-
lochtonen in de komende 20 jaar — na een korte periode van een negatief 
migratiesaldo in de periode 2003-2010 — zal Nederland nog meer dan nu 

gekenmerkt worden als een migra-
tie- en als een migrantensamen-
leving. In 2030 wonen in ons land 
ruim � miljoen (westerse en niet-
westerse) allochtonen tegen bijna 
13 miljoen autochtonen (23 procent 
van de totale bevolking). Meer 
dan de helft van deze allochtone 
inwoners zijn tweedegeneratiemi-
granten.18 Naar verwachting zal een 

flink deel van hen tot de middenklasse behoren. Het algemeen maatschap-
pelijke beeld van de niet-westerse allochtoon zal dan aan een drastische 
herziening toe zijn. Niet meer de arme migrant, zoon van een boer uit Ana-
tolië of het Rifgebergte, worstelend met aanpassing aan een nieuwe taal en 
aan Europese zeden en gewoonten, een overlevingsstrijd in een troosteloze 
volkswijk voerend, zal dan het beeld kunnen bepalen. Maar een zelfbe-
wuste, selfmade tweede generatie Nederlanders met een goed huis ergens 
in de Randstad, die haar talen spreekt en zich net zo gemakkelijk beweegt 
in Nederlandse suburbs als in de kosmopolitische zones van Turkije en 
Marokko en van Spanje en Italië. 
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in 2005 voor de Turkse groep naar 13,5 
procent, terwijl die voor de autochtone 
groep rond de 11 lag. De Marokkaanse 
ondernemersquote ligt de laatste jaren 
boven die van de Surinaamse en Antil-
liaanse, in 2005 resp. 7,3, 6,� en �,7 
procent. De in omvang weliswaar kleine 
Chinese bevolkingsgroep heeft altijd 
al een relatief hoge ondernemersquote 
gekend: in 200�/’05 rond de 15 procent. 
Zie: Tillaart, H. van der (2007): Etnisch 
ondernemerschap in Nederland: ont-
wikkelingen en perspectieven, in: Mi-
grantenstudies, 23 (2), pp. 76-98; en SCP, 
Investeren in vermogen, zie noot 2.

7 Arum, R. en Mueller, W. (200�): The Re-
turn of Self-Employment: a cross-natio-
nal study of Self-Employment and Social 
Inequality. Princeton University Press: 
Princeton. In de VS is meer dan �0 pro-
cent van de mannen boven 50 jaar wel 
eens een eigen onderneming begonnen. 
Maar ook is zelfstandig ondernemen in 
toenemende mate een (semi)continu 
spel van proberen, mislukken, opnieuw 
proberen, (gedeeltelijk of helemaal) 
slagen. Deze houding is kenmerkend 
voor dynamische economieën met veel 
onzekerheden en risico’s: ‘It is worth 
emphasizing that given the growing 
heterogeneity of self-employment, this 
instability cannot be equated simply 
with firm failure but rather often implies 
individual reassessment of the relative 
rewards of continuing in the activity 
instead of moving back into dependent 
employment.’ 

8 Zie o.a. de studies EIM (200�), Monitor 
Etnisch Ondernemerschap. Zoetermeer. 
Rademaker, L. en Masurel, E. (2007), 
Isolement van allochtone ondernemers 
buiten de Randstad: keuze of dwang?, 
in: Migrantenstudie 23 (2), p. 131-1��. 
En: Rusinovic, K. (2007), De (in)formele 
sociale netwerken van eerste en tweede 
generatie migrantenondernemers, in: 
Migrantenstudies 23 (2), p. 99-11�. 

9 Sociaal en Cultureel Planbureau (2006): 
Investeren in vermogen. SCP: Den Haag, 
p.1�5.

10 Zie o.a. SCP/Art. 1 (2007): Discrimina-

tiemonitor niet-westerse allochtonen op 
de arbeidsmarkt. Den Haag: SCP. Hoe 
moeilijk het ook is om uitsluiting en 
discriminatie expliciet aan te tonen, de 
onderzoekers maken zeer aannemelijk 
dat er feitelijk factoren in het spel van 
instroom en doorstroom van allochtone 
werknemers op de arbeidsmarkt in 
het spel zijn, die niet alleen rationeel, 
volgens economische wetten kunnen 
worden verklaard. 

11 CBS (2006), Bevolkingstrends, in: Statis-
tisch kwartaalblad over de demografie 
van Nederland, jrg. 5�, 2de kwartaal. CBS: 
Heerlen/Voorburg.

12 Zie RPB/CBS (2006), Regionale bevol-
kings- en allochtonenprognose 2005-
2025. RPB/CBS: Den Haag.

13 CBS (200�), Bevolkingsdynamiek in de 
vier grote steden, in: Bevolkingstrends, 
2de kwartaal. CBS: Den Haag. 

1� Vanuit een breder perspectief kan men 
een dichotomie zien in het Nederlandse 
en Europese beleid ten aanzien van 
(arbeids)mobiliteit en stedelijke/regio-
nale gebondenheid van bewoners. Ener-
zijds zijn er EU- en nationale program-
ma’s om door upgrading van wijken en 
steden de sociale binding van werkne-
mers en zelfstandigen aan een stad of re-
gio te versterken. Andere programma’s 
op het terrein van onderwijs en arbeids-
marktbeleid zetten juist stimulansen 
uit om de regionale of zelfs internatio-
nale mobiliteit van arbeidskrachten te 
bevorderen. Men kan op zijn minst een 
vraagteken zetten bij de gelijktijdige 
toepassing van deze twee beleidsfiloso-
fieën. Zie o.a. European Foundation for 
the Improvement of Living and Working 
Conditions (2007), Labour mobility in a 
transatlantic perspective; Conference re-
port. Dublin. Van der Land gebruikt de 
term vluchtige verbondenheid om deze 
spanning tussen stadsgebondenheid 
en mobiliteit te duiden. Zie: Land, M. 
van der (2003). Vluchtige verbondenheid. 
Stedelijke bindingen van de Rotterdamse 
nieuwe middenklasse. Rotterdam: Eras-
mus Universiteit. 

15 In 2002 verlieten zelfs meer Surinaamse 
Nederlanders Rotterdam dan autoch-

Sadik	Harchaoui	&	Chris	Huinder

De opkomst van de allochtone middenklasse



Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

266

tone Nederlanders. Zie: EUR (2008), 
Burgerschapsbriefing 1; Allochtone mid-
denklasse. Rotterdam: Erasmus Univer-
siteit.

16 Het verschil in eisen die allochtone 
middenklassers aan de stad stellen, ver-
geleken met autochtone middenklas-
sers, is minimaal. Zie de aanbevelingen 
in VROM (2007), Kiezen voor de stad; kwa-
litatief onderzoek naar de vestigingsmo-
tieven van de allochtone middenklasse. 
Den Haag: VROM. Op grond hiervan zou 

men zelfs met overtuiging de stelling 
kunnen poneren: het etnische verschil 
tussen allochtone en autochtone mid-
denklassers is voor (stads)beleid een 
verwaarloosbare factor: een quantité 
negligable.

17 RPB/CBS (2006), Regionale bevolkings- en 
allochtonenprognose 2005-2025. RPB/
CBS: Den Haag, p. 62 e.v.

18 Cijfers afkomstig van http://statline.
cbs.nl onder thema bevolking—cijfers—
prognose.
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Al	jaren	veronderstellen beleidsmakers en politici dat de midden-
groepen massaal de stad de rug toekeren. Ze spreken over een leegloop, 
nog erger over het verdwijnen van de ruggengraat in de steden. Ondui-
delijk blijft in de verhalen of het echt waar is, waarom middengroepen de 
steden zouden verlaten en hoe erg het eigenlijk is. Vinden middengroepen 
de steden een totaal ongeschikt gebied om hun kinderen in te laten op-
groeien, is er onvoldoende werkgelegenheid, of spelen totaal andere facto-
ren een rol? En minstens zo belangrijk, zijn de middengroepen van nu de 
middengroepen van straks en zo niet, welke consequenties heeft dat dan? 

Mijn bijdrage start met mijn eigen ervaringen tijdens het staatssecre-
tariaat van Enneüs Heerma op het ministerie van VROM. De man van de 
verzelfstandigingoperatie van de woningcorporaties, maar ook van de 
evenwichtige verdeling van de woningvoorraad. De grote vraag voor hem 
was welke categorieën hun thuisbasis in de stad wilden hebben en houden. 
Van daaruit stomen we door naar recente cijfers over de in- en uitstroom 
in de steden en over de samenstelling van de middengroepen. Uiteindelijk 
komen we uit bij de hamvraag: hoe belangrijk zijn deze groepen voor de 

Vlucht van middengroepen uit 
steden is een fabel 

Er is geen sprake van dat middengroepen massaal de 
stad de rug toekeren. Integendeel, ze trekken weer naar de 
steden toe. De verbeterde werkgelegenheidskansen en het 
gedifferentieerde woningaanbod zijn sleutels voor succes 
gebleken. Maar de gelijktijdige aanwezigheid van tal van 
bewoners die nauwelijks kunnen meekomen, maakt dit 
succes uiterst kwetsbaar. 

door Annet Bertram

Voormalig Directeur-Generaal Wonen bij het ministerie van VROM en sinds 1 mei 
2007 gemeentesecretaris in Den Haag.
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steden. Interessant daarbij zijn ook zeer recent verzamelde, persoonlijke 
toekomstverwachtingen van havo-5B leerlingen van een Haagse gekleurde 
school. Deze zelfgeschreven verhalen vertellen bloemrijk welke relatie de 
kinderen tot Den Haag hebben en welke relatie ze over vijftien jaar met de 
stad en de Nederlandse samenleving zullen hebben.

Voor alle zekerheid even een schot voor de boeg als het om definities 
gaat. De categorie middengroepen wordt in onderzoek niet vaak gebruikt. 
Wel de term midden- en hogere inkomensgroepen. Een rekbaar begrip, 
waaronder inkomens vanaf anderhalf modaal worden verstaan. In mijn 
bijdrage vormen zowel middengroepen als midden- en hogere inkomens 
samen één verzamelgroep.

Enneüs	Heerma

Staatssecretaris Heerma was in Amsterdam wethouder toen hij in 1986 tot 
het ambt van staatssecretaris werd geroepen. Eén ding staat vast. Hij is bin-
nen de volkshuisvesting nog steeds een legendarische bewindspersoon. 
Velen zullen dan vooral op de verzelfstandigingoperatie van de corpora-
ties doelen. Maar er was nog een andere operatie waarbij ikzelf als hoofd 
Woonruimtezaken bij het ministerie van VROM nauw betrokken was. En-
neüs Heerma bond de kat de bel aan door ook een discours te starten over 
de evenwichtige verdeling van de woningvoorraad. Enerzijds was dit een 
technische discussie. Het ging over huishoudens die vooral in de steden 
goedkope woningen een life time bezet hielden, terwijl hun inkomen vro-
lijk doorgroeide. Het resultaat was dat het rijk de uitgaven aan huursubsi-
die zag groeien, omdat huishoudens met lage inkomens noodgedwongen 
te duur moesten wonen. Dat moest toch evenwichtiger kunnen. Hierachter 
lag echter een discussie die veel beleidsmatiger was. De grote steden, met 
Amsterdam voorop, verdedigden de bouw van voornamelijk goedkopere 
huurwoningen voor de grote stadsvernieuwingsopgaven. Amsterdam 
kende in die tijd niet meer dan krap 10 procent aan duurdere huurwonin-
gen en koopwoningen. De staatssecretaris was totaal niet gerust op het 
effect van deze strategie. Hij hamerde op de noodzaak om ook duurdere 
woningen te bouwen, vanwege het broodnodige draagvlak van de stad. De 
steden waren maar in zeer beperkte mate gevoelig voor zijn argumenten. 
In menig gesprek dat ik samen met hem meemaakte was het adagium van 
de steden ‘bouwen voor de buurt’. Iets anders werd als bestuurlijk onwen-
selijk en politiek onhaalbaar gezien. 

De vraag is op dit moment niet zozeer wie er gelijk had. De politieke 
realiteit voor een wethouder en de lengte van de politieke polsstok lopen 
lang niet altijd gelijk op met de beleidsmatige realiteit. Boeiender is nu 
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de vraag of de bewuste strategie consequenties heeft gehad en wat ons dit 
leert voor de toekomst.

Verhuizers	binnen	en	buiten	de	stad:	een	Haagse	quick scan

Over vertrekkende stedelingen doen nogal wat verhalen de ronde. De ver-
halen lopen uiteen van het vluchten voor de onveiligheid, de toename van 
de gekleurde scholen en onvoldoende leefruimte voor de gezinnen in en 
om de woning. In Den Haag is recent materiaal verzameld over vertrek-
kende en nieuwe Hagenaars in de periode tussen 1980 en 2005. Hierbij is 
gebruik gemaakt van het landelijke Woon Onderzoek Nederland 2006. 
Gelet op de vraagstelling van dit essay was ik vooral benieuwd naar de sa-
menstelling van de twee groepen en naar hun motieven.

Het onderzoek laat één ding duidelijk zien: in tegenstelling tot degenen 
die naar of binnen Den Haag verhuisden, gaat het bij de vertrekkers om een 
lager aantal starters (37 versus 21%), en dientengevolge ook om minder al-
leenstaanden (55 versus 32%), een lager aandeel jongeren tot 35 jaar (60 ver-
sus ��%) en meer hogere inkomens (anderhalf maal modaal, 2� versus �9%). 

Deze duidelijke verschillen tussen de twee categorieën zouden ook op 
evidente verschillen in motieven voor de verhuizing kunnen duiden. En 
nu wordt het interessant. Dat is niet het geval. Het Haagse rapport conclu-
deert dat zowel de blijvers als de potentiële vertrekkers als belangrijkste 
reden de woning zelf aanvoeren. Iets minder vaak wordt de woonomgeving 
genoemd. 

De Haagse quick scan duidt erop dat van alle hele en halve verhalen toch 
vooral zo iets praktisch als de woning en in mindere mate de woonomge-
ving doorslaggevend zijn voor de verhuizing uit en binnen de stad. Dit 
roept direct een aantal vragen op. Geldt dit voor de meeste stedelingen, en 
zo ja, hebben de steden daar een antwoord op weten te formuleren? Nu wil 
het geval dat dit voorjaar in Den Haag de tiende editie van de Atlas 2008 in 
de kerk tegenover het Haagse stadhuis ten doop werd gehouden; een ver-
gelijking tussen de grootste 50 gemeenten op maar liefst �0 punten. Het 
thema van deze tiende editie was de leefbaarheid in relatie tot met name de 
arbeidsmarkt in de steden. Dat leverde de volgende verdieping op.

Atlas	2008:	de	steden	doen	het	goed!

Het rapport concludeert: ‘Het gaat beter met de steden…’. En waarom gaat 
het beter? Omdat na een lange periode van suburbanisatie, een trek uit de 
stad, steden weer veel meer in trek lijken te zijn bij de midden- en hogere 
inkomensgroepen. Deze huishoudens willen, aldus het rapport, weer dich-
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ter bij de stedelijke voorzieningen wonen, ze wensen deze voorzieningen 
dichter bij huis.

Allereerst een paar feitelijkheden. De cijfers geven aan dat de grootste 
50 gemeenten in de jaren negentig percentueel veel minder midden- en 
hogere inkomensgroepen herbergden dan in de rest van Nederland. Lang-
zaam kropen de lijnen wel naar elkaar toe. Maar pas rond 2002, dus vele 
jaren later, kruisen de lijnen zich. En vanaf dat moment gaat het percentage 

dan ook gestaag omhoog, terwijl het 
in de rest van Nederland nog steeds 
daalt. In de steden wonen nu meer 
mensen uit de midden- en hogere 
inkomensgroepen dan daarbuiten, 
aldus de Atlas. Een tweede gevolg 
van de re-urbanisatietendens is dat 
het aandeel jongeren tussen 15 en 

29 jaar in de Nederlandse steden de laatste tien jaar beduidend hoger is dan 
in de rest van Nederland. Het is minimaal een verschil van 3 procent. In het 
begin van de periode daalde het percentage minder snel dan in de rest van 
Nederland. De laatste jaren is het percentage zelfs aan het groeien.

Een opmerkelijke uitslag, na alle zorgen over de middengroepen en 
hun gehechtheid aan de steden. Dit vraagt natuurlijk om een verklaring. 
Allereerst mogen we, zonder in superlatieven te schieten, wel zeggen dat 
de woningbouwprogramma’s sinds Heerma behoorlijk zijn bijgesteld. Er 
is geen stad meer in Nederland die overwegend voor de bouw van sociale 
huurwoningen kiest. De meeste steden hanteren, afhankelijk van de col-
legeprogramma’s, tussen de 30 en �0 procent sociale woningbouw. De rest 
wordt in de duurdere huur en koop gerealiseerd. Voorwaar een fikse bij-
stelling. Daardoor is het voor de midden- en hogere inkomensgroepen ook 
weer mogelijk geworden om in de stad te blijven. Voor huishoudens met 
kinderen zullen het vaak de nieuwbouwwijken zijn. Maar ook in de binnen-
steden zelf kiezen colleges ervoor om een veel gedifferentieerder woning-
bestand in de aanbieding te hebben. 

Naast een veel gedifferentieerder woningaanbod is er in de steden even-
zeer sprake van een sterk verbeterde arbeidsmarkt. Een paar getallen uit 
het Atlasonderzoek spreken boekdelen. In de grootste 50 gemeenten is er 
per inwoner gemiddeld 0,97 baan beschikbaar. Er is in het onderzoek ge-
keken naar de banen in de stad en in de regio. Voor de regio is gecorrigeerd 
voor reistijd, rekening houdend met files, en voor mensen uit de regio die 
ook in de markt zouden zijn voor de betreffende banen. Voor de rest van 
Nederland is dit 0,9� procent. Voor Amsterdam en Den Haag is er zelfs 
voor elke inwoner een baan beschikbaar, respectievelijk 1,028 en 1,01�. De 

In de steden wonen nu meer 
mensen uit de midden- en 
hogere inkomensgroepen dan 
daarbuiten
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conclusie is helder. In de grote steden is een enorm aanbod aan banen, en 
in sommige daarvan is het zelfs zo dat niemand als gevolg van gebrek aan 
werk werkloos zou hoeven zijn.

Een sterk verbeterd aanbod van geschikte woningen en een rooskleu-
rige werkgelegenheidssituatie. Twee belangrijke ijzers in het vuur die de 
steden toch aantrekkelijker moeten maken voor de middengroepen. Dat is 
ook zo gebleken. De suburbanisatie is omgebogen naar een re-urbanisatie. 
Toch blijven de steden met het etiket onveilig zitten, toch is het niet voor 
niets dat inmiddels verschillende kabinetten en alle colleges uit de grote 
steden zich behoorlijk druk maken om de leefbaarheid. En hier doemt een 
probleem op dat tamelijk bedreigend voor de geboekte resultaten kan zijn. 
In het Atlas-onderzoek heet dat de kruitvattheorie. Voor het kabinet en de 
colleges vertaalt zich dat in de wijkenaanpak. De vraag is waar in de toe-
komst de bedreigingen en de kansen voor de steden zitten.

Atlas	2008	en	de	Schaal	van	de	stad:	

bedreigingen	en	kansen,	de	paradox	van	het	succes

De succesvolle re-urbanisatie is niet het einde van het verhaal. De onder-
zoekers hebben in een handzaam model de bedreigingen en kansen voor 
de steden in beeld gebracht. En wat blijkt? De leefbaarheidproblemen in 
de stad lijken juist het resultaat te zijn van aan de ene kant de aanwezig-

heid van succesvolle inwoners, sa-
men met bewoners die niet of nau-
welijks meekunnen in de vaart der 
volkeren. De sociaaleconomische 
achterstand van mensen, juist in 
combinatie met een kansrijke om-
geving, is één van de belangrijkste 
verklarende factoren voor overlast 
en onveiligheid in wijken en steden. 
Dit is de kruitvattheorie. Niet alleen 

Den Haag, Rotterdam en Amsterdam scoren hoog (respectievelijk op de 
plaatsen 50, �9 en �5) maar ook Schiedam, Helmond, Vlaardingen en Leeu-
warden staan hoog in de ranglijst. 

Kortom, als de steden de re-urbanisatie onomkeerbaar willen maken, 
dan zal er flink aan de weg moeten worden getimmerd. Het is geen wet 
van Meden en Perzen dat de hoge en middeninkomens permanent aan de 
steden kunnen worden gebonden. Dat hebben de jaren tachtig en negentig 
van de vorige eeuw wel laten zien. 

En als één ding duidelijk is geworden, dan is het wel dat steden bijzon-

Juist de aanwezigheid van 
succesvolle inwoners samen 
met bewoners die niet of 
nauwelijks meekunnen, zorgt 
voor overlast en onveiligheid
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der veel baat hebben bij het vasthouden en opnieuw aantrekken van deze 
huishoudens. Het draagvlak van de stad en de aantrekkingskracht van de 
steden worden er in belangrijke mate door bepaald. Uit het Atlas-onder-
zoek en het aanvullende onderzoek De schaal van de stad wordt veelvuldig 
op het doorslaggevende belang gewezen van de aanwezigheid van een 
hoogopgeleide bevolking in de stad. Er bestaat inmiddels meer onderzoek 
waaruit een duidelijk causaal verband tussen de economische groei van 
een stad en het aanwezige menselijk kapitaal wordt aangetoond. En nog 
specifieker: hoe meer hoger opgeleiden, hoe meer een stad groeit. Bedrij-
ven lijken bij hun vestigingskeuze vooral rekening te houden met de keuze 
uit werknemers, maar ook met de kwaliteit van het arbeidspotentieel. Zelfs 
de aanleg van bedrijventerreinen heeft in de Nederlandse steden geen 
meetbaar significant effect op de werkgelegenheidsgroei. Een tamelijk 
heftige conclusie. Het is wel nuttig, aldus de onderzoekers, maar, naar ver-
wachting, niet om bedrijven naar jouw stad te halen die niet van zins waren 
om te komen. En bij de analyse van overlast en onveiligheid komt expliciet 
naar voren dat het gebrek aan hogere inkomensgroepen, gezinnen met 
kinderen, zelfstandigen en ouderen de stad bepaald geen goed doet. De 
veronderstelling is dat juist deze groepen zorgen voor een samenbindende 
werking en sociale controle. Voorwaar in deze tijden geen sinecure.

Vasthouden	van	het	succes:	

een	beetje	van	Heerma	en	een	beetje	van	de	wijkenaanpak

Alles bij elkaar opgeteld is er sinds de jaren negentig in de steden een enor-
me slag gemaakt. Het woningaanbod is sinds staatssecretaris Heerma be-
hoorlijk gewijzigd. Veel meer geschikt aanbod voor de midden- en hogere 
inkomens. Qua werkgelegenheid gaat het crescendo. In sommige steden is 
er per inwoner zelfs meer dan één baan. Geen wonder dat de gehechtheid 
aan de steden is toegenomen. Het is niet voor niets dat de hoofdconclusie 
uit De schaal van de stad luidt: ‘De aantrekkingskracht van een stad is (…) 
afhankelijk van de kwaliteit van de woningen en de mate van overlast en 
onveiligheid, van het voorzieningenniveau in de stad en van de economi-
sche kansen en de natuurlijke kwaliteiten die de regio biedt.’1 En tegelijk is 
evident dat de steden groot belang hebben bij het vasthouden en aantrek-
ken van de midden- en hogere inkomensgroepen. De hoofdconclusie ver-
volgt: ‘Die economische kansen in de steden blijken op hun beurt ook weer 
afhankelijk te zijn van de samenstelling van de bevolking in de stad’. 

Het vasthouden van dit succes betekent uiteraard doorgaan met the 
good work. Tegelijk maakt de kruitvattheorie ons er nog eens extra bewust 
van dat de aanpak van de wijken, zoals inmiddels tussen de colleges van 
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de grote steden en het rijk afgesproken, moet worden doorgezet. Juist de 
combinatie van fysiek en sociaal beleid, van woningbouwprogramma’s en 
inburgering, van onderwijs- en werkgelegenheidsprogramma’s, van vei-
ligheidsmaatregelen en gericht jongerenbeleid, van schoonmaakacties en 
economisch beleid moet ervoor zorgen dat de midden- en de hogere inko-
mens in de steden blijven en dat de stedelingen die nu amper meekomen, 
uiteindelijk ook hun bestemming gaan bereiken. Dat is een maatschappe-
lijk belang. Maar laten we niet uit het oog verliezen dat ons zakelijk belang 
minstens zo groot is.

Kleurrijke	nieuwe	middengroepen	

Als we aan de middengroepen denken dan ziet menigeen het gezinnetje 
voor zich waar de folder van pretpark, camping en soms politiek materiaal 
mee getooid is. Een blik op de Haagse situatie voor 2025 leert dat hierin 
drastisch verandering zal komen. Het aantal Nederlanders daalt van 53 
naar �6 procent, de categorie overig geïndustrialiseerd daalt van 9 naar 7 
procent en de rest groeit, met name de groepen Antilliaanse, Arubaanse en 
Marokkaanse Hagenaars. Het zal niemand verbazen dat de ontwikkeling 
van de beroepsbevolking een eender patroon laat zien. Ook hier daalt het 
aantal Nederlanders. Alle andere etniciteitgroepen blijven constant, dan 
wel groeien. 

Duidelijk is dat de steden zich uiteraard moeten blijven inspannen om 
de klassieke middengroepen te accommoderen. Maar tegelijk is het ook 
nodig rekening te houden met een nieuwe categorie. Vooral bij de invul-
ling van het wijkenbeleid is het enorm van belang dat de sterke huishou-
dens de wijken niet automatisch meer hoeven te verlaten als het hen beter 
gaat. Onderdak aan velen, dus juist ook voor de nieuwe middengroepen, 
is het credo. Daarom is het ten slotte goed om een eerste kijkje achter de 
schermen te nemen bij een havo 5-klas midden in een oude Haagse stads-
wijk. De leerlingen hebben voor maatschappijleer drie opstellen geschre-
ven: over hun roots, over Nederland en over hun toekomst. Het gaat om 
leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Sommige meisjes zijn 
gesluierd, sommige leerlingen komen uit streng religieuze gezinnen, bij 
andere is er een lichtere vorm van religie binnen het gezin; ze komen uit 
alle windstreken. Toch is het opvallend en hoopvol dat alle leerlingen meer 
dan ambitieus zijn. Veel willen na het havo nog de vwo-opleiding afma-
ken, en in elk geval willen ze stuk voor stuk een goede baan, variërend van 
accountant, advocaat, CEO bij een groot bedrijf, verloskundige, leraar, ei-
genaar van een bedrijf, tot fysiotherapeut en psycholoog. Sommigen voor-
zien problemen, maar de meesten gaan ervan uit dat zij hun bestemming 
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zullen vinden. Ook de meisjes kiezen voor een opleiding. Wellicht tegen 
veler verwachting in zien zij zichzelf over vijftien jaar naast opvoeder, 
soms van tien kinderen, nog steeds in het arbeidsproces actief. 

Een gesluierd Marokkaans meisje zegt over haar toekomst: ’Ik zie me-
zelf als een succesvolle zakenvrouw. Het zal hoop ik helemaal niet moeilijk 
zijn om een baan te kunnen vinden zolang je maar goed onderwijs heb 
genoten. Ik zal ook niet opvallen tussen mijn collega’s want wat maakt mij 
anders dan zij? (…) Ik zal later in een eengezinswoning wonen in een bui-
tenwijk en niet in een achterstandswijk.’2 Een Surinaamse jongen zegt: ‘Ik 
wil later graag een huis en mijn gezin hebben. (…) En wat ik graag heb zijn 
vrienden met verschillende achtergronden. (…) Bijna alle jongeren van nu 
willen over 15 jaar het volgende: een gezin, een huis, een auto en veel geld. 
Natuurlijk wil ik dat ook, maar je moet ook serieus en eerlijk zijn zodat je 
snel een baan krijgt en ervoor zorgt dat Nederland vooruit gaat.’3 En onze 
gesluierde Marokkaanse, die werken als verloskundige en tien kinderen 
zegt te gaan combineren: ‘Ik vind dat Nederland veel mensen een kans 
geeft. (…) Maar aan de andere kant vind ik Nederland ook wel een beetje 
te soft. (…) Sommige mensen moet je een beetje harder aanpakken. Zoals 
de hangjongeren in de achterstandswijken. Van het dreigen met hardere 
maatregelen en boetes trekken zij zich niks aan. Een harde aanpak is wat ze 
nodig hebben. Desnoods stuur je ze naar een heropvoedingskamp’.� 

Er is ook voor nieuwe en toekomstige middengroepen alle reden het 
Heerma- en wijkenrecept onverkort door te zetten. 
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Maurice Buehler

Stokpaard en paardenmiddel

1.
Je kiept een krat vol beurse vruchten
vraagt me wie Brakman is

het mooiste sloom op aarde ligt
langs de weg op een krant
een slanke man, pikzwarte vingers

met Kapitalen in het lood, hij weegt
weer minder dan de dood
hij weegt veel minder en wij ook.

2.
Steelt jus met ballen uit de pan, veegt
nog wat slaap aan je af;

het kind op pandaberensloffen schrikt
van de wolf om je hand
laat vannacht zijn plas weer lopen

op Kellogg’s cornflakes wordt het groot 
krijt de vuilste woorden
kleurt ze paars met blauw en rood

Maurice Buehler (1978) is dichter. Zijn debuutbundel Grasaap te water verscheen in 200� 
bij uitgeverij Contact. Door het oog van de os (2007) is zijn tweede bundel. 
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Abraham Kuyper (1837-1920) was volgens 
historicus Jan Romein ‘de klokkenist der 
kleine luyden’, de man die eind negentiende 
eeuw een beweging op gang bracht van bur-
gers die zich niet vertegenwoordigd achtten 
in Den Haag. Zulke klokkenisten zijn er 
meer geweest in de Nederlandse politieke 
geschiedenis en ze zijn er nog, maar hoe 
komt het dat we juist zíjn naam niet zijn 
vergeten? 

Na een theologiestudie te Leiden was 
Kuyper in 1863 zijn loopbaan begonnen als 
hervormd predikant. De Franse bezetting 
en inlijving van ons land was toen een halve 
eeuw geleden. De bevrijding was zoet ge-
weest, maar de bloei van het Koninkrijk der 
Nederlanden kwam nu pas op gang. De grote 
vraag was steeds hoe de oude VOC-mentali-
teit weer vaardig kon worden over dit land. 
Van Robert Fruin tot Guillaume Groen van 
Prinsterer en van Conrad Busken Huet tot 
John L. Motley, allen analyseerden het ont-
staan van de Republiek in de zestiende eeuw 

en de Gouden Eeuw in de zeventiende eeuw 
om maar het geheim van die toenmalige 
bloei op het spoor te komen. Kuyper raakte 
ook betrokken in deze speurtocht. Hij had in 
zijn studietijd de ontstaansgeschiedenis van 
de reformatie in de Nederlanden bestudeerd 
en onderzocht hoe de gereformeerde kerk 
een belangrijke bijdrage had geleverd aan de 
opbloei van de Republiek, met een program 
dat hij als volgt onder woorden bracht: ‘Vol-
komen autonomie tegenover het burgerlijke 
bestuur en krachtige eenheid naar binnen 
in belijdenis, gebruiken en eeredienst, of 
wil men — de vrije kerk in den vrijen staat; 
ziedaar het duidelijk uitgesproken manifest 
dier kloeke mannen, die van stonde aan met 
vaste hand orde wilden scheppen in den 
ontredderden toestand.’1 Met vaste hand 
orde scheppen in een ontredderde toestand 
zou ook Kuypers werk worden, in de kerk en 
in de staat.

Met deze kennis van het calvinisme van 
de zestiende eeuw op zak, kreeg Kuyper op 

De actualiteit van 
Abraham Kuyper 
(Maassluis 1837-Den Haag 1920)

door George Harinck

Bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Theologische Universiteit Kampen en directeur van het 
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam.
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zijn standplaatsen te Utrecht en te Amster-
dam te maken met een in omvang beperkte 
stedelijke elite en met een brede maat-
schappelijke midden- en onderklasse. De 
opbloeiende economie leidde in deze jaren 
tot stedelijke uitbreiding en tot een groei 
aldaar van de economische middengroepen 
van onderop. De dynamiek van de moderni-
serende samenleving werd vooral in de ste-
den ondervonden en gestalte gegeven, met 
alle perspectief en onzekerheid die daarbij 
horen. In deze omstandigheden trachtte 
Kuyper de kerkvisie van de ‘kloeke mannen’ 
van de zestiende eeuw te actualiseren. En hij 
vond daarbij aansluiting bij het levensbesef 
van juist deze opkomende groepen. 

Hun zelfbewustzijn, gevoed door maat-
schappelijk initiatief en economische 
ontplooiing, werd weerspiegeld in zijn be-
klemtoning van de kerk als vergadering van 
gelovigen in plaats van als bestuurslichaam, 
als een organisatie van vrijwilligers in plaats 
van de kudde van een predikant, en als een 
vrije gemeenschap in plaats van als een in-
stituut van de gevestigde orde. 

En hun onzekerheid in de nieuwe econo-
mische omstandigheden en grootstedelijke 
vernieuwingen werd ondervangen door 
Kuypers duidelijke begrenzing van de kerk, 
zijn beklemtoning van de vastheid van de 
kerkelijke leer en organisatie, en zijn ver-
ankering van de godsdienst in het individu. 
Gemeenteleden kregen op deze manier 
binnen de kerk verantwoordelijkheden 
toevertrouwd, terwijl zij buiten de kerk een 
duidelijke identiteit hadden. De kerk was 
voor hen niet een instituut dat zij met hun 
economische emancipatie niet meer nodig 
hadden, maar dat hen juist een stok en een 
staf was in dit moderniseringsproces. De 
democratisering van de Nederlandse samen-
leving ging niet aan de kerk voorbij. Inte-
gendeel, dáár begon ze in de negentiende 
eeuw en niet in de staat. Het stemrecht viel 

in 1867 de hervormde mannelijke gemeente-
leden toe, een halve eeuw voor het algemeen 
mannenkiesrecht in de staat een feit werd. 
En deze democratisering kreeg bij Kuyper 
het markantst handen en voeten door de 
verantwoordelijkheid en de identiteit van de 
gemeenteleden te operationaliseren. 

Heldere	geestelijke	overtuigingen

Kuyper begon dus als klokkenist van de 
kleine luyden in de kerk, maar daartoe kon 
het niet beperkt blijven. In Kuypers visie 
op nationale bloei speelde de kerk een be-
langrijke rol. Dat was opmerkelijk. Moderne 
theologen, als Kuypers tijdgenoot Allard 
Pierson, meenden dat de kerk in de moderne 
samenleving niet meer nodig was. De ‘gods-
dienst van de humaniteit’ diende zich niet in 
de kerk maar in de samenleving te verwerke-
lijken: ‘uw ziekehuis (…), uw doofstommen-
inrichting, uwe inrichting ter wering van 
bedelarij, uw zeemanshuis, uwe bloeiende 
scholen, ziedaar de ware tempelen der nieu-
were samenleving’.2 En ook de liberalen à la 
Thorbecke, die domineerden in de politiek, 
waren die mening toegedaan. De christelijke 
overtuiging moest in maatschappelijk han-
delen gestalte krijgen; de kerk was daarbij 
eerder een verhindering dan een stimulans. 
Een kerk betekende binding aan een leer 
en afzondering jegens het geheel. Om de 
natie tot bloei te brengen waren vrijheid van 
leerdwang en eenheid in streven nodig. Kuy-
pers kerkelijke activiteiten werden daarom 
al spoedig als antinationaal beschouwd. 
Kuyper stond in dit opzicht tegenover de 
modernen en de liberalen. Hij meende dat 
de natie werd opgebouwd door groepen van 
burgers met helder uitgewerkte geestelijke 
overtuigingen zoals hij die in zijn kerk 
bood, want ‘een geestelijke kring die in het 
moeras, in steê van in den helderen water-
kom zijn beeld vindt, dampt onvermijdelijk 
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giftige gassen uit, die den nationalen geest 
bederven’.3 

Kuyper meende dat zijn herstel van de 
kerk gevolgen had voor de samenleving en 
begon daar in de jaren zeventig ook stuur 
aan te geven. Wat de kleine luyden in de 
kerk leerden, wilden ze toepassen in het 
onderwijs, maar daar stuitten ze op het type 
liberale bezwaren: christelijk onderwijs was 
antinationaal onderwijs, want het verdeelde 
de natie in plaats van die te verenigen. Op het 
terrein van het onderwijs bestonden al lan-
ger organisaties die bepleitten dat het staats-
onderwijs christelijk diende te zijn. Kuyper 
sloot zich daarbij aan, maar ontdekte al snel 
dat velen in die kringen het staatsonderwijs 
prefereerden boven een vast omschreven 
christelijke identiteit. Kuyper keerde toen de 
zaken om: omwille van het christelijke karak-
ter van het onderwijs dient de staatsschool 
te worden afgewezen. Het leek alsof Kuyper 
hiermee de natie prijs gaf, maar hij bedoelde 
duidelijk te maken dat onderwijs niet neu-
traal kan zijn en dat het daarom eerlijker was 
om expliciet te stellen op welke waarden het 
onderwijs geschoeid was, orthodox-chris-
telijke dan wel moderne of niet-christelijke. 
Kuypers wending leek heilloos, maar veel 
kleine luyden volgden hem in de onderwijs-
kwestie, net als in de kerk, in zijn voorkeur 
voor identiteit boven eenheid. Ook in het 
onderwijs waren de kleine luyden tegelijk 
zelfbewust, want ze wilden goed onderwijs 
voor hun kinderen, en onzeker, want hun 
kinderen genoten veelal hun onbekend, want 
hoger onderwijs dan zijzelf.

Kuyper organiseerde in aansluiting bij 
deze schoolstrijd in 1879 de Anti-Revoluti-
onaire Partij, omdat het conflict dat op het 
terrein van het onderwijs speelde, zich ook 
voordeed op andere terreinen in de samen-
leving. Tot treurnis van liberalen bracht hij 
zo de verdeeldheid en de partijstrijd terug 
in de politiek, terwijl zij dachten die oude 

kwaal uit de tijd van de Republiek te hebben 
uitgebannen. 

Kuyper slaagde op kerkelijk terrein maar 
ten dele in zijn streven naar een democrati-
sche kerk met een vaste leer. Op politiek ter-
rein was hij succesvoller. Rond 1890 regeerde 

het eerste christelijke coalitiekabinet van 
katholieken en antirevolutionairen; van het 
tweede christelijke kabinet was Kuyper zelf 
minister-president (1901-1905). Het groot-
ste succes van deze twee kabinetten was 
de erkenning dat duidelijk geformuleerde 
waarden en identiteiten niet een bedreiging 
vormden voor de nationale eenheid, maar 
juist die natie vorm en kracht verleenden. 
Deze wijziging in de nationale politiek werd 
het duidelijkst zichtbaar in de toekenning in 
1889 van overheidssubsidie aan het christe-
lijk onderwijs. Kuyper had het scherp ge-
speeld, maar de uitkomst was dat wat als ver-
deeldheid werd veroordeeld, uiteindelijke 
de bloei van de natie sterk heeft bevorderd. 

Kuyper	voor	katholieken	en	

sociaaldemocraten

De antirevolutionaire beweging was bij af-
wezigheid van kleine luyden in de politiek 
omstreeks 1880 — wegens beperkt kiesrecht 
en hun ‘politicophobie’ — gestart met leden 
van de bovenklasse van de samenleving, 
maar toen de tweede generatie antirevoluti-
onairen in de jaren negentig aantrad, waren 

Duidelijk geformuleerde 
waarden en identiteiten 
vormen niet een bedreiging 
voor de nationale eenheid, 
maar verlenen de natie vorm 
en kracht
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dat vaak kleine luyden en drongen zij in de 
ARP door tot de vertegenwoordigende licha-
men. Kleine luyden was een troetelnaam die 
Kuyper voor zijn achterban had bedacht, 
contrasterend met de economische, cul-
turele en maatschappelijke elite. De snel-
heid echter waarmee zij zich na 1880 een 
vaste positie verwierven in de Nederlandse 
samenleving en in de kerk, doet de vraag 
rijzen wat dat contrast eigenlijk inhield. Was 
de tegenstelling niet vooral een taalspel van 
Kuyper, een goed middel om zijn achterban 
een identiteit te geven en te verenigen? De 
werkelijkheid was immers anders. De katho-
lieken, ja, die stonden buiten de politieke en 
culturele gemeenschap van Nederland en 
golden tot in de twintigste eeuw als tweede-
rangsburgers. Het aantreden van de eerste 
katholieke minister-president in 1918 werd 
daarom alleen als een stille triomf in dit 
protestants geheten land gevierd. De katho-
lieken wilden, voor zover het aan hen lag, 
geen ergernis veroorzaken. Hetzelfde gold 
voor de sociaaldemocraten. Zij voelden zich 
aanvankelijk ook niet opgewassen tegen de 
politieke verantwoordelijkheid die zij op 
de schouders gelegd kregen of deinsden 
er onwennig voor terug. In 1913 hadden ze 
kunnen regeren, maar kozen toen uiteinde-
lijk voor de oppositie. Na Troelstra’s zoge-
noemde revolutiepoging van 1918 werd hen 
vervolgens twee decennia het landsbestuur 
niet toevertrouwd, al behaalden zij ook tel-
kens ongeveer een kwart van de stemmen. 
Katholieken en sociaaldemocraten hebben 
zich in de eerste helft van de 20ste eeuw poli-
tiek en sociaal geëmancipeerd en zijn geac-
cepteerd geraakt. Maar de orthodoxe protes-
tanten vormden vanouds wat Kuyper graag 
omschreef als de kern van de natie. Zij be-
hoorden in de Republiek tot de bevoorrechte 
kerk en bekleedden politieke ambten. Hij 
zag zijn achterban als eersterangsburgers. 
In de eerste helft van de twintigste eeuw was 

hun positie misschien ongemakkelijk, maar 
ze waren heus geen buitenstaanders zoals 
de katholieken of sociaaldemocraten. Toen 
in 1867 de leden van de Nederlandse Her-
vormde Kerk (waartoe in die jaren meer dan 
de helft van de Nederlandse bevolking be-
hoorde) het recht kregen om kerkenraadsle-
den te benoemen, was het merendeel van die 
plaatselijke besturen dan ook binnen korte 
tijd orthodox van karakter. Zij waren eerder 
de slapende reus dan de new kid in town. En 
toen de nieuwe economische mogelijkheden 
zich voordeden, stonden zij vooraan om 
hun kansen te grijpen. De ongeorganiseerde 
groep orthodoxe protestanten — de kleine 
luyden — realiseerde zich zijn potentie 
tijdens de opkomst van de moderne samen-
leving. Zij hoefden bij wijze van spreken 
maar te kuchen of er werd een christelijke 
school gesticht, een vinger op te lichten of er 
ontstond een antirevolutionaire kiesvereni-
ging. Hun invloed was niet tegen te houden. 
Toen Kuyper bij de oprichting van de ARP 
binnen tien jaar de positie van de liberale 
partij zou innemen, getuigde dat meer van 
zijn realiteitszin dan van zijn profetische 
gave. De vraag is zelfs of zij die zin voor 
organisatie en die maatschappelijke betrok-
kenheid allemaal van die ene man Abraham 
Kuyper hebben geleerd. Kan een hele bevol-
kingsgroep het karakter aannemen van zijn 
leider? Veeleer zaten deze eigenschappen 
— anders dan in het geval van de katholieken 
en de sociaaldemocraten — in het bloed, van 
generatie op generatie overgeërfd. Het is 
beter om te zeggen dat Kuyper uit de door 
hem zo genoemde kleine luyden afkomstig 
was en dus op hen leek. 

Men spreekt in verband met Kuyper altijd 
van de emancipatie van de gereformeerden, 
maar het ging in hun geval veeleer om een 
bewustwordingsproces dan om een bevrij-
ding. Welbeschouwd zijn de gereformeer-
den dan ook altijd ‘luiden van kleine en mid-
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delbare middelen’ gebleven, zoals Kuyper ze 
op 1 april 1872 omschreef in het eerste num-
mer van zijn dagblad De Standaard. Hij heeft 
ze niet op een hoger plan gebracht dan waar-
op de gehele Nederlandse bevolking door 
de economische ontwikkeling geraakte. De 
emancipatie die Kuyper bewerkstelligde, 
geldt daarom eerder voor de katholieken en 
sociaaldemocraten dan voor zijn eigen ge-
reformeerden. Zij zijn daadwerkelijk op een 
hoger plan gekomen dan voorheen en kon-
den hun maatschappelijke betrokkenheid 
gaan uitleven, dankzij Kuypers opruiming 
van het liberale misverstand dat levensbe-
schouwelijke overtuigingen in het publieke 
domein maar beter buiten beschouwing 
kunnen blijven.

Niet	het	midden	houden,	maar	

verscheidenheid	bevorderen

De actualiteit van Kuypers streven ligt in 
de opruiming van dit misverstand. Wie de 
levensbeschouwelijke verscheidenheid in de 
Nederlandse samenleving niet respecteert 
en in plaats daarvan een fictieve eenheid 
stelt, komt bedrogen uit. Er zijn telkens 
politici die Nederland en Nederlands bur-
gerschap willen definiëren op een zodanige 
manier dat een deel van de bevolking buiten 
boord valt, van Thorbecke tot Wilders. De 

winst van de denkwijze van Kuyper is dat hij 
niet begon bij de definitie van Nederlander-
schap, maar bij de Nederlanders. Daarmee 
wekte hij een slapende reus, maar bleef en 
blijft er ook ruimte voor nieuwkomers — van 
sociaaldemocraten en katholieken tot mos-
lims. De betekenis van het CDA is dat het als 

enige grote politieke partij in Nederland de 
ideologische bagage heeft om die ruimte te 
bewaken, voor zichzelf maar evenzeer voor 
anderen. Het CDA is geen middenpartij, al 
is in concrete politieke constellaties daar 
vaak haar positie. Het CDA staat voor de 
levensbeschouwelijke verscheidenheid in 
onze samenleving, niet omdat ze geen keuze 
kan of wil maken, maar omdat ze de levens-
beschouwelijke keuzevrijheid de beste 
garantie voor een vrije en hoogwaardige 
samenleving acht. Niet het midden houden, 
maar de verscheidenheid bevorderen dient 
de maatschappelijke betrokkenheid en zo de 
eenheid, luidt Kuypers les.

Het CDA is geen 
middenpartij, al is in concrete 
politieke constellaties daar 
vaak haar positie

 Noten

1 A. Kuyper, ‘De eerste kerkvergaderingen of de 
vestiging onzer Hervormde Kerk, en de strijd 
om haar zelfstandig bestaan’, in: B. ter Haar en 
W. Moll (red.), Geschiedenis der christelijke kerk 
in Nederland in tafereelen (Amsterdam 1869) 80.

2 Hans Trapman, ‘Een daad van zelfbehoud’. 

Allard Piersons brochure ‘Aan zijne laatste 
gemeente (1865)’, in: F.G.M. Broeyer en D.Th. 
Kuiper, Is ´t waar of niet. Ophefmakende publica-
ties uit de ´lange´negentiende eeuw (Zoetermeer 
2005) 197.

3 A. Kuyper, De hedendaagsche Schriftkritiek in 
haar bedenkelijke strekking voor de gemeente des 
levenden Gods (Amsterdam 1881) 13.
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Een biografie is als een straatnaam: je krijgt 
haar pas als je je verdienstelijk hebt ge-
maakt, en ook pas na ommekomst van het 
aardse bestaan. Dit was vroeger althans de 
regel. Sem Dresden schrijft in zijn stan-
daardwerk Over de biografie: ‘In verreweg 
de meeste biografieën is de beschreven held 
dood en vrijwel allen die zich theoretisch 
met dit genre hebben beziggehouden zijn 
ook de opvatting toegedaan dat alleen over 
een dode een goede biografie geschreven 
kan worden.’ Het leven is voltooid, er zijn 
geen veranderingen meer mogelijk, pas dan 
kan een biograaf onbevangen en met een be-
zonken oordeel over een persoon schrijven.

Deze lijn wordt steeds vaker verlaten. Zo 
verscheen in 2001 een biografie van Piet de 
Jong, minister-president van 1967-1971 en 
inmiddels 93 jaar oud (medeauteur: Johan 
van Merriënboer), en van enkele andere nog 
levende (vice-)premiers en gewezen minis-
ters zijn biografieën in voorbereiding. En 
nu is er dan de biografie van Dries van Agt, 
de eerste CDA-leider en van 1977 tot 1982 

minister-president van drie kabinetten, in 
wisselende politieke samenstelling. Hoewel 
de ouderdom vat op hem heeft gekregen, 
maakt de CDA’er een vitale indruk, bleek bij 
de presentatie van het boek waaraan hij zelf 
via tientallen gesprekken met de auteurs 
ruimhartig heeft meegewerkt, zonder het 
eindproduct voor zijn rekening te nemen. 
Dit is bewust nagelaten, aldus Van Agt, want 
een niet-geautoriseerde biografie is volgens 
hem per definitie betrouwbaarder (want 
onafhankelijker) dan een geautoriseerde. 

De biografie bestaat voor ruwweg 90 pro-
cent uit het politieke leven van Van Agt, waar-
aan in oktober 1982 voor de buitenwacht vrij 
plotseling een eind kwam. Aan zijn jeugd en 
de eerste stappen in zijn carrière wordt kort 
maar voldoende aandacht besteed, net als aan 
zijn loopbaan na het premierschap — daaruit 
blijkt overigens dat hij zich als commissaris 
van de Koningin in Noord-Brabant stierlijk 
heeft verveeld. Het boek behandelt dus gro-
tendeels een afgeronde periode (1971-1982) 
die al ruim een kwarteeuw achter ons ligt 
— dat maakt een onbevangen blik en bezon-
ken oordeel heel wel mogelijk.

Het boek is geschreven door maar liefst 
drie biografen, allen verbonden aan het 
Centrum voor Parlementaire Geschiedenis 

De tijden veranderen, Van Agt niet 

Johan van Merriënboer, Peter Bootsma en Peter van Griensven
Van Agt, Biografie, Tour de Force

Uitgeverij Boom | 2008 | 6�0 pp. | Gebonden ¤ 35,00 ISBN 9789085065�63 | 

Paperback ¤ 25,00 | ISBN 9789085065562
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van de Radboud Universiteit in Nijmegen. 
Het is de universiteit waaraan Van Agt zelf 
heeft gestudeerd (rechten) en waar hij hoog-
leraar strafrecht was toen de KVP-top hem in 
1971 naar Den Haag haalde. Dat de biografen 
en gebiografeerde uit hetzelfde nest komen, 
betekent zeker niet dat er sprake is van een 

hagiografie, integendeel, het boek bewaart 
voldoende afstand jegens zijn onderwerp. 

In de biografie, deels thematisch en deels 
chronologisch opgebouwd, vallen twee 
zaken op: ten eerste nuanceren de auteurs 
het beeld (gekoesterd door zijn politieke 
opponenten) dat Van Agt in zijn denken is 
opgeschoven van gematigd progressief tot 
conservatief — welbeschouwd is er sprake 
van een redelijk consistente lijn; en ten 
tweede ruimen zij veel pagina’s in voor de 
strijd die de CDA’er heeft geleverd met de 
PvdA (en haar voorman Joop den Uyl). Die 
strijd heeft Van Agt getekend; hij is ook van 
grote invloed geweest op het verloop van de 
parlementaire geschiedenis in de jaren ze-
ventig en tachtig van de vorige eeuw.

De man die in juli 1971 minister van justi-
tie werd in het kabinet-Biesheuvel, was een 
progressieve jurist die op de linkerflank van 
de KVP stond. Van Agt was de linksbuiten in 
deze coalitie van de drie christendemocrati-
sche partijen KVP, ARP en CHU (die toen nog 
gescheiden optrokken), VVD en DS’70. Zeker 
op het terrein van de zedelijkheidswetge-
ving hield de bewindsman er verlichte idee-
en op na; dat was al gebleken bij de samen-

stelling van het KVP-verkiezingsprogramma, 
waarbij Van Agt betrokken was geweest. Ook 
op het gebied van detentie zou je de minister 
progressief kunnen noemen. Levenslange 
gevangenisstraf was in zijn ogen zinloos. 
Hij voelde zich in zijn vakgebied aangetrok-
ken tot de Coornhertliga, de vereniging van 
strafrechthervormers. 

Al met al kon Van Agt eind 1972, toen een 
crisis een voortijdig einde maakte aan het 
kabinet-Biesheuvel, in linkse kringen een 
potje breken. Tijdens het kabinet-Den Uyl, 
waarin Van Agt naast minister van justitie 
ook vice-premier en dus aanvoerder van het 
christendemocratische smaldeel was, kan-
telde het beeld: de progressieve jurist kreeg 
een steeds rechtser imago. Voor een belang-
rijk deel was dat toe te schrijven aan de ver-
anderde politieke omgeving: de linksbuiten 
van het centrumrechtse kabinet-Biesheuvel 
werd bijna automatisch de rechtsbinnen van 
het kabinet-Den Uyl, volgens velen het meest 
linkse kabinet dat Nederland ooit heeft ge-
had. Maar Van Agt leek inhoudelijk ook op 
te schuiven naar de rechterflank: van zijn 
verlichte ideeën hoorde je niet zoveel meer, 
hij trad juist naar voren met standpunten die 
je destijds eerder als behoudend zou bestem-
pelen. De minister manifesteerde zich vooral 
in de abortusdiscussie. Van Agt kwam in 
heftig conflict met PvdA-minister van volks-
gezondheid Irene Vorrink over zijn voorge-
nomen sluiting van de Bloemenhovekliniek 
in Heemstede, die late abortussen uitvoerde. 
Op dit punt leed hij trouwens een nederlaag.

Van Agt verbruide het helemaal bij de 
linkse kerk met zijn oproep tot een ethisch 
reveil, waaraan Nederland in zijn ogen 
behoefte had. De term zou anno 2008 wel-
licht worden gezien als een waardevolle 
poging de hufterigheid te lijf te gaan, maar 
het pleidooi werd in de jaren zeventig 
beschouwd als een ongeoorloofde vorm 
van fatsoensrakkerij. ‘Het riekte naar re-

De auteurs nuanceren het 
beeld dat Van Agt in zijn 
denken is opgeschoven van 
gematigd progressief tot 
conservatief
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actionair conservatisme, naar restauratie 
van opvattingen die men in de jaren zestig 
opgelucht overboord had gegooid’, aldus 
de drie schrijvers. Het ethisch reveil zou de 
lijfspreuk van Van Agt en het devies van het 
CDA worden.

Na de Bloemenhovekwestie nam Van Agt 
een andere rol op zich, hij remde de hervor-
mingsdrift van Den Uyl en de zijnen af, zoals 
de invoering van de vermogensaanwasde-
ling, de wet op de ondernemingsraden en de 
grondpolitiek, waarover het kabinet uitein-
delijk zou vallen. Ook deze vertragende rol 
van Van Agt viel slecht in het progressieve 
kamp. Uiteindelijk ging hij eind 1977 in zee 
met de VVD, voor links het zoveelste bewijs 
dat de CDA’er naar rechts was opgeschoven.

Was dat nou ook zo? Zijn biografen spre-
ken tegen dat Van Agt als een blad aan de 
boom is omgedraaid. Niet hij veranderde, 
maar de omstandigheden. Onderzoek alles 
en behoud het goede, was altijd zijn motto. 
In het strafrecht bleef hij vooruitstrevend. 
In de abortuskwestie werd Van Agt evenmin 
van de ene op de andere dag reactionair 
— ‘dat is hij nooit geworden. Het abortus-
beleid was en bleef ruim — zeker in de Eu-
ropese context — en het uitgangspunt van 
de minister was redelijk consistent.’ Ook op 
dit punt veranderden de omstandigheden, 
niet de politicus: ‘Híj was niet opgeschoven, 
maar Bloemenhove.’

Begin deze eeuw plakte de burger Van Agt 
zich de geuzennaam conservatief op. Hij was 
lid van het comité van aanbeveling van de Ed-
mund Burke Stichting, een platform voor het 
verkondigen van conservatieve ideeën. Was 
hij uiteindelijk dan toch opgeschoven? Maar 
ook hier brengen de biografen een nuance-
ring aan. Op heel wat terreinen is bij Van Agt 
van conservatisme helemaal geen sprake: 
Europese Grondwet, ontwikkelingssamen-
werking, milieubeleid, de oorlog in Irak en 
de kwestie-Palestina, het onderwerp waarop 

hij zich de laatste jaren vooral profileert. 
Het tweede springende punt in de bio-

grafie — dat met het vorige nauw samen-
hangt — is de moeizame relatie van Van Agt 
met progressief Nederland. De politicus 
is vanwege zijn veronderstelde rechtse 
standpunten, zijn ethisch reveil, het air van 
non-politicus (dixit Den Uyl) dat hij had, en 
zijn soms weinig daadkrachtig optreden, 
beschimpt en gevierendeeld. Dat gebeurde 
niet alleen ten tijde van het rechtse kabinet-
Van Agt/Wiegel, maar ook, en misschien wel 
vooral tijdens het kabinet-Den Uyl, dat op-
vallend genoeg nooit kabinet-Den Uyl/Van 
Agt wordt genoemd. Het dieptepunt was 
wel het tweede debat in de Tweede Kamer, 
februari 1977, over de zaak-Menten, de van 
oorlogsmisdaden verdachte kunsthandelaar 
uit Blaricum. Daarin viel de uiterst scherpe 
kritiek op van PvdA-woordvoerder Aad 
Kosto, die de kwestie veel breder trok en Van 
Agt hekelde vanwege diens vermeende af-
keer van de politiek. In feite zegde de PvdA, 
coalitiegenoot van de christendemocraten, 
het vertrouwen in Van Agt op zonder dat in 
een motie van afkeuring vast te leggen. De 
woede in het kersverse CDA, waarvan Van Agt 
net tot eerste lijstrekker was gekozen, was 
onpeilbaar. Het gebeuren had een solidarise-
rend effect op de drie confessionele partijen 
KVP, ARP en CHU, die bezig waren met een 
fusieproces en die daarbij onder andere de 
handicap hadden dat de CHU in de oppositie 
zat. De PvdA dreef ze als het ware bij elkaar. 
Een maand later struikelde het kabinet-Den 
Uyl over de grondpolitiek — het is moeilijk 
om geen verband te zien met het Kamerde-
bat over de zaak-Menten. Negen maanden 
later zat er een centrumrechts kabinet; de 
PvdA, de grote winnaar bij de verkiezingen 
van mei, had in de ellenlange formatie haar 
hand totaal overspeeld. Ed van Thijn en 
Joop den Uyl onderschatten hun tegenspe-
ler Dries van Agt en waren ‘buitengewoon 

Co Welgraven bespreekt 
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zwakke onderhandelaars’, concluderen de 
samenstellers van dit boek. 

In de epiloog vellen de auteurs een po-
sitief oordeel over de CDA’er. ‘De rol van 
politiek leider Van Agt bij de uiteindelijke 
fusie van KVP, ARP en CHU is van historisch 
belang.’ Als lijsttrekker was hij niet de eerste 
keus, maar hij ontpopte zich als de ideale 
figuur, die zowel protestantse als katholieke 
kiezers aansprak. Onder zijn leiding kreeg 
het kersverse CDA opmerkelijk snel vorm. 
Hij wist als lijsttrekker de afbrokkeling van 
de christendemocratie te stoppen.

Van Agt was een goede minister en een 
goede voorzitter van de ministerraad. Hij 
gaf als premier zijn ministers veel ruimte, 
vooral vice-premier Wiegel (‘Hij behandelde 
hem waarschijnlijk op dezelfde manier als 
hijzelf door Den Uyl behandeld had willen 
worden’). Van Agt wist als premier de dissi-
denten of loyalisten in de CDA-fractie te neu-
traliseren, legde in die functie gemakkelijk 
contacten met zijn buitenlandse collega’s, 
die hem waardeerden, had een groot incasse-
ringsvermogen, en was zeldzaam ijdel — dat 
laatste was een constante in zijn loopbaan. 

Wat vooral zal beklijven is, naast Van Agts 
cruciale rol bij de totstandkoming van het 
CDA, ‘zijn opmerkelijke open stijl’, conclu-
deren Johan van Merriënboer, Peter Bootsma 
en Peter van Griensven. Hij wist op momen-
ten die hem goed uitkwamen — meestal 
via de tv — het publiek te mobiliseren en 
achter zijn beleid of optreden te krijgen. Van 
Agt was daarin buitengewoon handig. Zijn 
gedrag werd later gekopieerd door échte 
populisten, schrijven de biografen die met 
dat accentje aangeven dat de man wiens 
politieke leven zij hebben beschreven, géén 
echte populist was.

En wat beklijft van deze biografie? Ze is 
zondermeer goed geschreven, er is nauwe-
lijks aan af te lezen dat er drie auteurs aan 
hebben gewerkt, er zijn geen stijlbreuken 

aan te wijzen. Hier en daar zijn er wel wat 
slordigheden in de sfeer van een verkeerd 
jaartal of een onnodige herhaling van iets dat 
twee bladzijden eerder uitvoerig is uitgelegd, 
maar die doen aan de kwaliteit geen afbreuk. 
Het betoog wordt regelmatig opgevrolijkt 
door sappige anekdotes, zoals het plannetje 
van koningin Juliana om bij haar abdicatie 
alle gedetineerden een slagroomtaart te be-
zorgen, en het satanische genoegen van prins 
(en piloot) Bernhard toen Den Uyl op het 
nippertje het vliegtuig miste dat hem naar de 
uitvaart van de Joegoslavische president Tito 
zou vervoeren. Dat Van Agt decennia later de 
gelegenheid krijgt een toelichting te geven 
op wat er in de jaren zeventig en begin jaren 
tachtig in Den Haag gebeurde en zijn rol 
daarin (net als andere hoofdrolspelers uit die 
tijd trouwens), verstevigt het boek.

Er zijn ook minpuntjes. Voor wie als kran-
tenlezer of kijker naar Den Haag Vandaag de 
politieke carrière van Van Agt heeft gevolgd, 
bevat de biografie nauwelijks nieuws. Dat is 
trouwens amper een verwijt aan het drietal 
— misschien leven wij in Nederland wel in 
zo’n open maatschappij dat we alles al weten 
over werk en leven van een minister-presi-
dent en/of een partijleider.

Maar in dit verband is het wel jammer dat 
de biografen in hun epiloog niet wat dieper 
ingaan op de betekenis die Van Agt als pre-
mier heeft gehad, zeker ook afgezet tegen 
zijn voorganger Joop den Uyl en zijn opvol-
ger Ruud Lubbers, beiden tegenstrevers van 
Van Agt. Wat mag en moet je in Nederland 
van een minister-president verwachten, en 
heeft Van Agt daaraan voldaan? Hoe trof hij 
het land aan, en hoe heeft hij het achtergela-
ten? Door dit soort vragen te beantwoorden 
had de biografie aan kracht en inhoud kun-
nen winnen. Maar door de kundige wijze 
waarop het leven van de partijpoliticus Van 
Agt is beschreven, is dit boek van betekenis 
voor de parlementaire geschiedschrijving. 

Co Welgraven bespreekt 
Van Agt, Biografie, Tour de Force
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Naargeestig geschrift ziet Europese 
levensstijl ten onder gaan in mondiale 
concurrentiestrijd

Massimo Gaggi en Edoardo Narduzzi 
Het einde van de middenklasse 

Van Gennep | 2007 | 191 pp. | ¤ 16,90 | ISBN 978055157952

Dit boek schildert de globalisering en de 
bedreigingen daarvan voor de westerse we-
reld, inclusief Europa. De bekende factoren 
worden aangestipt: Europa is te duur en 
daarom verdwijnt de industrie naar lagelo-
nenlanden. Wij zijn te traag, zo niet te lui 
om tegenmaatregelen te nemen; hervor-
mingen komen niet tijdig en onvoldoende 
van de grond. We vergrijzen en zijn niet van 
zins onze gerieflijke, maar kostbare sociale 
vangnetten naar een houdbaar niveau af te 
slanken. We zijn ook nog eens onderling 
verdeeld en niet bij machte om op sociaal 
gebied iets op Europese schaal voor elkaar 
te krijgen. We innoveren niet genoeg en zijn 
niet interessant voor buitenlands kapitaal.

Dat verhaal is bekend, maar de Italiaanse 
auteurs hebben het voorzien van een extra 
onheilspellende invalshoek. Ze kondigen 
het einde van de middenklasse aan, meer 

toegespitst, de Europese middenklasse. Die 
notie doet denken aan het essay dat wijlen 
Thijs Wöltgens, de oud-voorzitter van de 
PvdA-fractie in de Tweede Kamer, op 12 
april jl. in NRC Handelsblad publiceerde. 
Hij constateerde een krimp van de midden-
klasse, het einde van de mogelijkheden je 
maatschappelijk omhoog te werken en daar-
mee het binnensluipen van onzekerheid, zo 
niet angst bij de leden van die klasse die ‘de 
ruggengraat van elke democratische samen-
leving’ is.

De journalist Gaggi — bij de Corriere della 
Sera — en de socioloog Narduzzi — onder-
nemer in de hightechsector — hanteren een 
grove verfkwast. Zij bieden geen handvatten 
om de problematiek van de globalisering 
rustig en weloverwogen tegemoet te treden. 
Het is een perspectiefloos en daarom tame-
lijk gruwelijk geschrift.

• • •
Overigens is de start niet onaardig. Het 
fenomeen middenklasse wordt vaardig 
neergezet. Voor een goed begrip: het gaat 
hier niet om het politieke centrum, noch om 

door Jean Penders 

Oud-lid van het Europees Parlement.
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het georganiseerde maatschappelijk mid-
denveld, maar om een economische, sociale 
en culturele laag in de bevolking. De termen 
midden en middenklasse worden door el-
kaar gebruikt.

Het begin van de klasse gaat terug tot 
vóór de industriële revolutie. Het betreft een 
segment van de middeleeuwse stadsbevol-
king; een welvarende groep van handelaren, 
bankiers, gildemeesters en beoefenaren 
van vrije beroepen die voor hun inkomen, 
anders dan adel en boeren, niet van de 
opbrengst van de grond afhankelijk zijn. 
Stelling nemend tegen de vorst en diens 
vazallen, en politieke rechten afdwingend 
(‘stadslucht maakt vrij’). De Fransen spraken 
van de bourgeoisie.

Het midden groei sterk in het industriële 
tijdvak. Ambtenaren behoren ertoe, kantoor-
personeel, kleine ondernemers, ambachts-
lieden en onderwijzend personeel. De kracht 
van de klasse komt drievoudig tot uiting: 
economisch, sociaal en politiek. Haar econo-
mische betekenis neemt gestaag toe, omdat 
het inkomenspeil voortdurend stijgt. Dit 
stelt de middenklasse in staat de groeiende 
industriële productie als het ware zelf te 
consumeren en qua welvaart te stijgen. Aan-
vankelijk was het midden sociaal een laag 
die de privileges van de heerser aanvocht. 
Later, in het industriële tijdperk, werd het 
een contrarevolutionaire buffer tegen het 
proletariaat, maar tegelijkertijd zo open en 
flexibel dat het klimmers uit de arbeiders-
klasse opnam. Economische kracht en soci-
ale wendbaarheid combinerend, kwam de 
middenklasse ook tot politieke prominentie. 
Uitbreiding van het kiesrecht kon niet meer 
worden afgestopt. Het midden ontwierp en 
beheerste de instrumenten om politieke 
twisten en confrontaties in geordende banen 
te leiden en werd zodoende een onmisbare, 
stabiliserende factor in een democratische 
samenleving. 

De middenklasse werd ook het boegbeeld 
van de verzorgingsstaat. Die zag een eerste 
begin in het Pruisen van Bismarck met ele-
menten van een verzekeringsstelsel en kreeg 
een nieuwe impuls in Groot-Brittannië met 
het Beveridge Report van 19�2 dat de welfare 
state schiep, gefinancierd door de nationale 
overheid. Zolang de wereld (en vergeet even 
de koloniën en ex-koloniën) de structuur 
liet zien van een verzameling zelfstandige, 
zich rustig rond een middenklasse ontwik-
kelende staten, zag de toekomst er tevreden-
stellend uit.

• • •
De auteurs vegen dit fraaie uitzicht resoluut 
van de kaart. Zij benadrukken twee ontwik-
kelingen: de doorbraak van een bijna onge-
breidelde marktwerking en het wegvallen 
van de grenzen.

Het stelsel van verzorgingsstaten berust-
te, met erkenning van de verschillen tus-
sen Europa en de Verenigde Staten, op een 
evenwicht van marktkrachten en overheids-
invloeden. Technologische ontwikkelingen 
en schaalvergroting blazen de evenwichten 

op. De globalisering zet door en de westerse 
wereld ondergaat een proces van deïndustri-
alisering, met nieuwe economische machten 
als China, India, en Brazilië als de winnaars. 

Gaggi en Narduzzi zien de 
middenklasse verdampen 
en worden vervangen 
door een mondiale 
massaklasse van drie 
miljard consumenten in een 
lowcostconsumersociety

Jean Penders bespreekt 
Het einde van de middenklasse 
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Hun goedkoop producerende economieën 
groeien formidabel. De wereldmarkt wordt 
overspoeld met laaggeprijsde goederen en 
diensten, die in het bereik komen van grote 
groepen nieuwe consumenten in alle we-
relddelen.

Gaggi en Narduzzi zien de middenklasse 
verdampen en worden vervangen door een 
mondiale massaklasse van drie miljard con-
sumenten in een lowcostconsumersociety.

Op welke goederen en diensten stort die 
massaklasse zich? Denk aan de producten 
van de Amerikaanse warenhuisketen Wal-
Mart, de voordelige woninginrichting van 
IKEA en de goedkope vliegtickets van Ryan-
air (vergeet even de dure kerosine).

Cruciaal is het laag houden van de prij-
zen, want anders kan de massaklasse van 
consumenten niet worden bediend. Dit 
vergt een inkrimping van zorgdiensten, 
sociale vangnetten en pensioenstelsels die 
onder regie van de staat zijn georganiseerd.

Er ontstaat een nieuwe maatschappelijke 
stratificatie. De schrijvers onderkennen vier 
sociale klassen in de bevolking:
1 Een niche van superrijke kapitalisten die 

met duizelingwekkende bonussen een 
succesrijk nieuw product of een nieuwe 
dienst terugverdienen;

2 Een tamelijk grote, geslaagde elite (bij-
voorbeeld ingenieurs, bedrijfsecono-
men), een creative class, met een modaal 
tot hoog inkomen, die zich veel kan per-
mitteren, maar waaruit je gemakkelijk 
kunt terugvallen naar een lager niveau;

3 Een massaklasse die toegang heeft tot de 
producten en diensten die de lowcostsoci-
ety biedt: gestandaardiseerd doch gerief-
lijk meubilair, voordelige vliegvakanties 
in een kader van massatoerisme;

� Een verpauperde groep, bestaande uit 
lagere ambtenaren, niet-gespecialiseerde 
werknemers met een minimumloon en 
pensionado’s zonder aanvullende inkom-

sten. Voor hen moet een beperkt sociaal 
vangnet beschikbaar zijn.

• • •
Zijn er in het globaliseringproces dan ner-
gens checks and balances aan te treffen? 
Wordt onze Europese levenswijze zo radi-
caal weggevaagd? Vertonen de Europese 
democratieën zo weinig vitaliteit bij de 
verdediging van hun waardenstelsels? De 
auteurs trekken nog verdergaande sombere 
politieke conclusies.

We krijgen te horen dat de bevolkingen, 
alias de consumenten, in opkomende eco-
nomieën als China, Maleisië en in zekere 
zin ook India, zich zonder morren voegen 
naar autoritaire bestuursvormen met eigen-
soortige opvattingen over mensenrechten 
en democratie. Buiten Europa geldt niet het 
adagium dat economische ontwikkeling 
leidt tot politieke bewustwording en vrij-
heidsdrang bij met name een middenklasse.

Over wat er in Europa gebeurt, is het boek 
ronduit negatief. Het Lissabonproces is 
‘gerommel in de marge’. Het zou Gaggi c.s. 
niet verbazen als ook de Europeaan uit eco-
nomische nood zijn oren laat hangen naar 
beperkingen op het gebied van democratie 
en persoonlijke vrijheden. Op dit punt wordt 
een vergelijking getroffen met de periode 
tussen de twee wereldoorlogen. Zien de au-
teurs nieuwe Mussolini’s naderen? Zonder 
blikken of blozen stellen zij dat Fransen en 
Nederlanders met hun neestem in het refe-
rendum over het Grondwettelijk Verdrag 
vijftig jaar EU-beleid hebben weggespoeld. 
Met de eurobarometer is men kennelijk niet 
vertrouwd.

We lezen in dit boek weinig over de Eu-
ropese Unie. Nu heeft de EU het op het punt 
van de negatieve aspecten van de globali-
sering ook niet gemakkelijk. Het is mode 
Brussel naar het hoofd te slingeren dat de 
interne markt een neoliberaal product is, 

Jean Penders bespreekt 
Het einde van de middenklasse 
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dat de euro de koopkracht van de burger 
heeft aangetast en dat Europa geen sociaal 
gezicht laat zien. Daarbij wordt verzuimd op 
te merken dat de EU op sociaal terrein maar 
weinig te vertellen heeft en dat nationale po-
litiek, media en bepaalde sociale partners in 
een kramp schieten als wordt geopperd dat 
op de Brusselse agenda zaken als arbeids-
marktbeleid en de toekomst van de sociale 
zekerheid niet zouden misstaan. ‘We gaan 
niet voor mediterrane pensioenen betalen’, 
heet het dan; een feel good-opmerking die 
bovenal een dooddoener is.

Het aangepaste Lissabonproces dat in 
200� startte met het rapport van de High 
Level Group onder voorzitterschap van Wim 
Kok, kent aan de Europese Commissie ook 
op het terrein van sociale aangelegenheden 
een aanzwengelende rol toe. Brussel heeft 
een proces van benchmarking op touw gezet 
dat de lidstaten prikkelt innovaties en her-

vormingen aan te pakken. Op die manier 
leren de lidstaten van elkaar. Het verstarde 
Nederlandse debat over bijvoorbeeld het 
ontslagrecht kan veel leren van het Deense 
flexicuritysysteem dat soepelheid op de ar-

beidsmarkt combineert met tijdelijke hoge 
uitkeringen.

Geen spoor van het voorgaande bij Gaggi 
en Narduzzi. Zij bieden de Europeaan geen 
leidraad en perspectief hoe om te gaan met 
de globalisering. Ik herhaal dan ook mijn op-
merking in het begin van deze recensie dat 
we te maken hebben met een uitzichtloos en 
daarom tamelijk gruwelijk boek.

 

Dit is een uitzichtloos 
en daarom tamelijk 
gruwelijk boek

Jean Penders bespreekt 
Het einde van de middenklasse 
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Doekle is boos op Geert. En hij geeft lucht 
aan zijn boosheid. Is het nu eindelijk afge-
lopen met die eindeloze reeks verdachtma-
kingen en beschimpingen richting mos-
limbevolking? Hoe geeft Doekle lucht aan 
zijn boosheid? Door het boekje Benoemen 
en bouwen uit te brengen. In het eerste deel 
benoemt hij wat er mis is tussen verschil-
lende bevolkingsgroepen in Nederland en 
in het tweede deel laat hij zien hoe er con-
structief kan worden gebouwd. Met name 
het tweede deel van het boekje is wat mij 
betreft verplichte kost voor iedereen die iets 
met integratie wil: voor beleidsmakers die 
van achter het bureau problemen proberen 
op te lossen maar daar steeds weer niet in 
slagen, voor CDA-bestuurders die grip willen 
krijgen op al die subtiele mechanismen die 
er vaak toe leiden dat goed bedoeld initiatief 
toch faalt, en vooral voor gewone CDA’ers die 

Benoemen en bouwen overtuigt slechts 
ten dele 

Doekle Terpstra 
Benoemen en bouwen

Ten Have | 2008 | 11� pp. | ¤ 9,90 | ISBN 97890259587�9

door Petra van der Burg 

Medewerker van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA.

misschien niet direct iets willen doen maar 
dingen beter willen begrijpen. 

Het eerste deel Benoemen is ondanks de 
vele waarheden die erin te vinden zijn, vol-
gens mij minder geslaagd dan het tweede. 
Het gaat mis omdat het benoemen vooral 
in de richting gaat van verklaren en op de 
rand zit van wegverklaren. En dat is nu pre-
cies waarop we niet zitten te wachten. Een 
belangrijke bron van onbehagen in de sa-
menleving is volgens Terpstra het ontbreken 
van een platform waar mensen hun onvrede 
kwijt kunnen. Rechtse politici springen in 
dat gat. Maar hun manco is, volgens Terp-
stra, dat ze permanent over de islam spre-
ken en daarmee religie tot zondebok van 
de Nederlandse onvrede maken. Terwijl, zo 
schrijft hij, veel van deze mensen die voor-
geven bang te zijn voor de islam bedoelen 
te zeggen: ‘Ik doe niet meer mee. Ik voel me 
niet meer thuis in Nederland. De problemen 
worden niet benoemd en niet aangepakt.’ 
Hier weet Terpstra beter wat mensen be-
doelen dan zij zelf. Dit komt de helderheid 
niet ten goede en het is vooral de vraag of 
we elkaar op die manier serieus nemen. Het 
kan immers best zo zijn dat mensen bij hun 
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volle verstand zijn en gewoon zeggen wat ze 
ervan vinden. Misschien hebben die mensen 
inderdaad geen trek in de islam. Misschien 
zijn ze de Nederlandse politici zat. Mis-
schien hebben ze een vertekend beeld van 
de islam. Misschien hebben ze zich grondig 
in deze godsdienst verdiept. Dat weten we 
allemaal niet, maar Terpstra weet het wel: 
niemand die de brave burgers écht begrijpt. 
Jammer genoeg is dit niet het enige moment 
waar ik op die manier struikel. 

Terpstra heeft niet veel op met Geert 
Wilders en daar kan ik goed inkomen. Maar 
de intro bij het onderdeel Bouwen is naar 
mijn smaak niet goed gelukt. Die luidt als 
volgt. Stel dat we Wilders overhoren op zijn 
historische kennis en hem vragen wanneer 
het dan wél goed ging met Nederland. Waar-
schijnlijk komt hij met de Gouden Eeuw 
aanzetten: toen hadden we nog macht; toen 
waren we nog daadkrachtig en hadden we 
dat eindeloos geklets niet nodig. Terpstra 
heeft dus een vrij nauwkeurig beeld van 
het antwoord dat Geert Wilders hem zou 
geven, zonder dat hij het hem heeft ge-
vraagd. Hij maakt daarmee een beeld van 
zijn tegenstander en gaat dat vervolgens te 
vuur en te zwaard te lijf. Volgens mij is het 
juist die handelwijze die eraan bijdraagt 
dat het integratievuur in onze samenleving 
zo verschrikkelijk hoog oplaait. Allerlei 
journalisten en politici die graag een maatje 
groter willen worden dan ze zijn, bereiden 
hun gerechten volgens dit beproefde recept: 
men make een karikatuur van de vijand 
(lees immigrant) en men zette hem of haar 
vervolgens te kijk. Hoe vervelend ook — want 
Terpstra strijdt onmiskenbaar voor de goede 
zaak — we moeten hier vaststellen dat Terp-
stra zich op dit moment dus precies bedient 
van deze methode die we inderdaad aantref-
fen bij Wilders, maar ook bij veel anderen. 

De neiging tot wegverklaren vinden we in 
het analytische deel. De paragraaf over cri-

minele Marokkaanse jongeren is natuurlijk 
een belangrijke passage. Dat er fikse proble-
men zijn met die groep is zonneklaar en heel 
wat mensen vragen zich in stilte af wat we in 
vredesnaam in huis hebben gehaald. Terp-
stra getroost zich nogal wat moeite om uit 
leggen dat de islam niet de bron van ellende 
is maar de achterstandssituatie waarin deze 
jongeren opgroeien. En wat we vooral niet 
moeten vergeten is dat we te maken hebben 
met een hormonale kwestie. Als je gedonder 
wilt hebben moet je veel jongemannen bij 
elkaar zetten. Veel Marokkaanse jongeman-
nen in Amsterdam-Slotervaart, dus veel 
gedonder. Dit mag allemaal waar zijn en de 
islam zal misschien niet zo kwaad zijn als hij 
lijkt, maar daarmee is het probleem niet uit 
de wereld.

Verklaren betekent al vlug relativeren en 
dat is bij dit vraagstuk niet goed: moeder 
slaat de kinderen, maar dat komt omdat ze 
moeilijkheden heeft met haar baas. Opa is 
chagrijnig, maar dat komt omdat hij pijn in 
zijn rug heeft. Surinamers zijn nogal eens 
actief in het drugscircuit, maar we moeten 
niet vergeten dat ze leven met een sociaal-
economische achterstand. Marokkaanse 
jongeren terroriseren de buurt, maar dat 
komt omdat hun laagopgeleide ouders de 
handen vol hebben aan zichzelf. Dat zal 
allemaal wel, maar eerst moet als een paal 
boven water staan dat al deze mensen ge-
drag vertonen dat ze niet mogen vertonen, 
omdat het zeer schadelijk is voor de mensen 
in hun directe omgeving en daarmee uitein-
delijk voor de samenleving in haar geheel. 
Dat we oorzaken moeten kennen en onder 
ogen zien om één en ander adequaat aan 
te pakken, is waar, maar komt daarna. Dan 
hebben we het niet over benoemen maar 
over aanpakken. 

Tot zover het zuur, tijd voor het zoet. De 
concrete voorbeelden van mensen die de 
impasse willen doorbreken en op zoek gaan 

Petra van der Burg bespreekt 
Benoemen en bouwen
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naar manieren om met elkaar te leven, zijn 
inspirerend en aangrijpend. We kunnen hier 
denken aan de Nederlandse homoseksuele 
leraar die bakken met spot en agressie over 
zich heen heeft gekregen met als wrange 
uitkomst dat hij met een burn-out thuis zit. 
Hij heeft zichzelf bij elkaar geraapt en zet 
zich onvermoeibaar in voor de opbouw van 
de Amsterdamse Diamantbuurt. En met 
succes! Razend interessant is het verhaal 
van de sportclub Zwaluwen Utrecht 1911 die 
is omgetoverd tot een kleurrijke oase, strak 
gereguleerd en met opvallende resultaten: 
gemengde teams presteren prima en van de 
200 kaderleden zijn er inmiddels �0 afkom-
stig uit de immigrantengelederen. Deze en 
andere voorbeelden laten zien dat er wel de-
gelijk wegen zijn die de samenleving verder 
brengen, maar ze snijden in het vlees. Niets 
gaat vanzelf en dat ervaren deze frontlinie-
soldaten aan den lijve. Daarin verschillen de 
autochtone of autochtone doorzetters niet 
van elkaar. Kleine en grote verhalen laten de 
realiteit van alledag oplichten, en daar word 
je soms stil van. Zo horen we de Marokkaan-
se student die hier is geboren. Hij vertelt: 
‘Om wat bij te verdienen, werk ik als taxi-
chauffeur. Als er mensen instappen, krijg ik 
binnen een kwartier de vraag: “Waar kom 

jij vandaan?” Daarna vragen ze: “En denk 
je er nog weleens over na om terug te keren 
naar je eigen land?”’ Nu is het waar dat niet 
alleen immigranten tactloos en smakeloos 
kunnen worden benaderd. Wie als invalide 
met een goede opleiding en een goede baan 
bij een loket staat, kan erop wachten dat een 
meewarige juffrouw vraagt of ze even moet 

helpen met dat moeilijke formulier. Maar 
het is niet onbegrijpelijk dat mensen moe en 
gefrustreerd raken en het gevoel zich op-
dringt: of je nu hoog of laag springt, je best 
doet of niet, het helpt allemaal niets. 

Terpstra komt beter tot zijn recht wan-
neer hij optekent en luistert, dan wanneer 
hij analyseert en interpreteert. Het zij hem 
vergeven. Het is een aanrader om dit boekje 
in de trein of tijdens een paar verloren uren 
te lezen. Dit kost niet veel moeite, want het 
leest als de krant, met dit belangrijke ver-
schil: je wordt er wijzer van.

Terpstra komt beter tot zijn 
recht wanneer hij optekent 
en luistert, dan wanneer hij 
analyseert en interpreteert

Petra van der Burg bespreekt 
Benoemen en bouwen
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Begin jaren negentig sprak de Rotterdamse 
cultuurfilosoof Oerlemans in een spraak-
makend artikel in NRC Handelsblad van 
eenpartijstaat Nederland. De jaren tachtig 
hadden volgens hem hoe langer hoe meer 
het beeld te zien gegeven van een trek naar 
het centrum waar alle katten grauw zijn. 
Het centrum depolitiseert, richt zich op 
futiliteiten (koopkrachtplaatjes achter de 
komma) en mikt zo steeds op het ene smake-
loze compromis na het andere. Dat is ruim 
vijftien jaar later ook de kern van de kritiek 
van Chantal Mouffe, maar ze heeft dan niet 
speciaal Nederland maar eigenlijk alle wes-
terse democratieën op het oog. Allerwegen 
ziet en betreurt zij het verdwijnen van de 
oude tegenstellingen tussen links en rechts. 
Daarmee komt politiek te staan in het teken 
van consensus en is deze niet langer meer 
een arena waarin dissensus, onenigheid, 
zich kan uiten. 

Mouffe is van Belgische afkomst en do-
ceert al vele jaren politieke theorie in het 

Verenigd Koninkrijk. Haar intellectuele ach-
tergrond ligt in het marxisme en in het neo-
marxisme van de Italiaanse denker Gramsci. 
Vaak wordt zij dan tot de zogenoemde post-
marxisten gerekend, die in bepaald opzicht 
wel in marxistisch spoor blijven, maar zich 
zozeer rekenschap geven van allerlei nieuwe 
maatschappelijke ontwikkelingen dat zij 
Marx’ eigen analyses aanvullen met allerlei 
andersoortige inzichten. 

Bij Mouffe is bijvoorbeeld de klassen-
strijd geheel verdwenen, maar het element 
strijd houdt ze graag op tafel. Politiek is voor 
haar in de kern strijd en niet consensus. Ze 
moet dan ook weinig hebben van de zoge-
noemde Derde Weg die in de jaren negentig 
door Blair en Schröder werd voorgestaan: 
een weg tussen socialisme en hardkapita-
lisme in, een sociaal kapitalisme. 

De centrale begrippen die zij hierbij 
hanteert zijn antagonisme en agonisme. 
Antagonisme slaat op de werkelijk on-
overbrugbare tegenstellingen die zich in 
samenlevingen voordoen. Voortdurend 
dreigt, om zo te zeggen, de burgeroorlog. 
Agonisme, de politiek die deze tegenstel-
lingen voluit, luid en duidelijk, onder 
woorden brengt, kan het uitbreken van die 
burgeroorlog voorkomen. In een politieke 
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orde die duidelijk is gericht op het naar 
voren brengen van tegenstellingen, hebben 
mensen altijd het gevoel dat er een alterna-
tief is voor de huidige machthebbers. Daar 
waar tegenstellingen voortdurend worden 
overbrugd en/of weggepoetst, krijgen juist 
populistische bewegingen een kans. Zij ja-
gen de tegenstellingen weer aan. Democra-
tie is in de kern niet een manier om het eens 
te worden met anderen, maar een arena 
waarin ieder zijn eigen hegemoniale project 
kan nastreven. Ietwat versimpeld vertaald: 
ieder kan proberen zelf de baas te worden. 

Kroongetuige voor haar positie is Carl 
Schmitt, de Duitse rechtstheoreticus die in 
de jaren dertig een discutabele rol speelde 
in nazi-Duitsland. Eén van de belangrijkste 
vragen die Schmitt zichzelf stelde, was die 
naar het karakteristieke van het politieke, 
Zoals het in het esthetische gaat om mooi 
versus lelijk, in de wetenschap om waar ver-
sus onwaar, in de economie om winst versus 
verlies, gaat het in het politieke om… 

Schmitts antwoord was: om de tegenstel-
ling vriend-vijand en daarmee om strijd, ten 
minste als dreiging. Mouffe sluit zich hier 
van harte bij aan. 

Kritisch is ze op ieder die in de huidige 
ontwikkelingen in de wereld een spoor ziet 
van groeiende overeenstemming, bijvoor-
beeld op het gebied van mensenrechten. 
Mensenrechten zijn een westerse uitvin-
ding, een middel om de westerse hegemonie 
te vestigen. Allerlei denkers die op enigerlei 
wijze de situatie na de Koude Oorlog probe-
ren te analyseren en richting te vinden, moe-
ten het bij haar ontgelden (Beck, Giddens, 
Habermas). Maar ook denkers ter extremer 
linker zijde, zoals de andersglobalisten 
Hardt en Negri, vindt zij veel te universa-
listisch en kosmopolitisch. Mouffe spreekt 
zich uit voor — bewust zeg ik niet: argumen-
teert voor — een multipolaire wereld, waarin 
er zowel nationaal als internationaal onder-

ling duidelijk verschillende politieke visies 
zich met gelijke kracht manifesteren. 

Met de kritiek op een mogelijkerwijs ver-
stikkende grauwsluier van consensuspoli-
tiek, haar poging tot analyse van de opkomst 
van populisme (op zich een lastige term, 
maar vooruit), en haar pleidooi voor het 
terugbrengen van echte agonale debatten 
in de politiek, heeft dit boek thematisch alle 
ingrediënten om een bijdrage te leveren aan 
ons begrip van de huidige situatie in veel 
westerse democratieën. En daarmee ook aan 
een plaatsbepaling van het politieke mid-
den, het thema van dit nummer van CDV. 

• • •
Toch lijkt dit boek me in geen enkel opzicht 
een aanwinst. Mouffe mist ten enenmale de 
brille van verrassende inzichten die — ook al 
is men het er niet mee eens — toch stimule-
ren tot denken. Daar ligt ook het grote ver-
schil met de door haar zo vaak aangehaalde 
Schmitt. Diens inzichten zijn omstreden, 
maar zijn geschriften make arresting rea-
ding, zoals Hannah Arendt in de jaren vijftig 
al opmerkte: steeds wordt men door Schmitt 
gedwongen nieuwe, diepere vragen te stel-
len, uiteindelijk metafysische en religieuze 

vragen. Men kan het diepgaand met hem 
oneens zijn en toch zeer veel van hem leren. 
Niets van dat alles bij Mouffe. Zij impor-
teert Schmitts inzicht over de tegenstelling 
vriend-vijand uit het geheel van zijn denken 
en poneert die zonder meer als de kern van 
het politieke. Daarmee wordt het ineens 
platvloers. 

Dit boek heeft een nihilistisch-
cynische tendens: er moet 
strijd zijn, maar waarover, dat 
deert niet

Govert J. Buijs bespreekt 
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Ik zal mijn harde — agonistische — oor-
deel over dit boek van een drietal redenen 
voorzien. 

Ten eerste geeft het boek nergens ook 
maar een begin van een visie op waar al die 
strijd dan over zou moeten gaan. Het boek 
heeft een nihilistisch-cynische tendens: er 
moet strijd zijn, maar waarover, dat deert 
niet. Al strijdt men om des keizers baard, 
al projecteert men Ajax-Feyenoord tot 
de centrale politieke as voor de komende 
decennia of — waarom niet? — komende 
eeuwen, men vindt Mouffe aan zijn zijde. 
Als er maar strijd is. Ik neem aan dat ze ook 
wel pap lust van de Belgische taalstrijd. In 
het marxisme is de inzet van de strijd in 
elk geval duidelijk: het gaat om de radicale 
gelijkheid. Daarover kan men van mening 
verschillen, het is in elk geval inzet van een 
stevig politiek debat, zowel over het ideaal 
zelf als over allerlei mogelijke interpretaties. 
Het postmarxisme van Mouffe maakt geen 
woord meer vuil aan welke politieke inhoud 
dan ook. Het is alles puur vorm geworden. 
Daarmee laat ze intellectueel links lelijk in 
de kou staan. De redding van links komt niet 
van Mouffe. 

Ten tweede is haar analyse en haar waar-
dering van populisme problematisch. Ze 
definieert niet wat ze onder het verschijnsel 
verstaat, terwijl het om één van de lastigste 
termen gaat in de huidige politieke weten-
schap en theorie en daarom veel gemakke-
lijker als scheldwoord kan worden gebezigd 
door de politieke elite, dan als kritisch-ana-
lytische term in de politieke theorie. Maar 
vervolgens is het vooral moeilijk te begrij-
pen waarom zij er zo’n moeite mee heeft. 
Want het is van tweeën één. Óf je bent — op 
formele gronden — fel tegen consensus-
politiek en moet dan blij zijn met grootse 
pogingen om die op te blazen en opnieuw 
echte tegenstellingen te creëren, zoals popu-
listische bewegingen doen, óf je maakt jezelf 

tot representant van een brede consensus, 
en dan doe je populistische bewegingen af 
als een bedreiging. De positie van Mouffe is 
bijna lachwekkend inconsistent, tenzij er 
een derde factor in het spel is en zij toch op 
moreelinhoudelijke gronden tegen specifiek 
rechtspopulisme is. Maar breng dan die in-
houdelijke argumenten naar voren, lijkt me. 
Daarmee is de strijd geopend. Maar juist van 
dat inhoudelijke politieke (en in bepaalde 
gevallen morele en levensbeschouwelijke) 
oordeel onthoudt Mouffe zich opzichtig, zo 
heb ik zo-even moeten constateren. 

Ten derde geeft zij geen enkele analyse 
van waarom er in recente decennia zo’n 
drang naar het midden op gang is gekomen. 
Ze constateert en keurt af, maar de mogelijk-
heid dat ‘1989’ meer betekenis heeft dan een 
simpel de sterkste club heeft gewonnen, wil 
ze niet eens onder ogen zien. Liggen er mis-
schien aan de val van het communisme en de 
ineenstorting van veel autoritaire regimes 
ook inhoudelijke redenen ten grondslag? 
Het lijkt me bijvoorbeeld dat er misschien 
wel enige korreltjes van waarheid zitten in 
de stelling van Fukuyama dat democratie, 
mensenrechten en rechtsstaat toch voor 
vrij veel mensen in de wereld een behoorlijk 
aantrekkelijke optie vormen, omdat in een 
dergelijke constellatie wordt recht gedaan 
aan een diep besef van menselijke waardig-
heid (‘erkenning’). Zo vraag ik me af of grote 
delen van de bevolking in Zimbabwe echt 
staan te juichen bij het idee van Mouffe van 
een multipolaire wereld waarin over deze 
fundamentele uitgangspunten geen consen-
sus bestaat. Iets anders is natuurlijk of en 
hoe zo’n wereldwijde consensus over men-
senrechten is te bereiken. Grote vragen kan 
men hebben bij de Amerikaanse gedachte 
dat zoiets door militair ingrijpen kan. En het 
kan ook zijn dat het vanuit sommige cultu-
ren veel moeilijker is om deelgenoot te wor-
den van een dergelijke consensus dan vanuit 

Govert J. Buijs bespreekt 
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andere. Maar om die gedachte van een con-
sensus over basiswaarden zowel nationaal 
als internationaal als zodanig principieel te 
verwerpen, daarvoor zou Mouffe echt betere 
argumenten moeten leveren dan ze doet in 
dit boek. 

• • •
Ik deel de zorgen van Oerlemans en Mouffe 
over eenpartijstaten. Maar het kan zijn dat 
er zich in een bepaalde periode voor grote 
groepen vrij helder aandient wat er te doen 
staat. Politiek wordt dan een tijdje wat 
saaier, maar dit is in zichzelf niet drama-
tisch. Een open politiek systeem kan op een 
moment dat zich daartoe weer inhoudelijke 
aanleidingen aandienen, zomaar ook weer 
de ruimte bieden voor nieuwe posities en 
dus nieuwe partijen, nieuwe standpunten. 
Men kan het daarmee vurig oneens zijn — en 
plots is er dan weer debat en strijd. Ik zou 
dan juist voorzichtig zijn om met kwalifica-
ties als populisme of hier spreekt de onder-
buik, deze nieuwe posities af te schrijven. 
Noch consensus, noch dissensus zegt als 
zodanig iets over de kwaliteit van de demo-
cratie. Als er consensus is, ligt de kracht van 
democratie in de mogelijkheid van dissen-
sus; als er grote dissensus is, ligt de kracht 
van democratie in de mogelijkheid van con-
sensus. Niemand is verplicht tot consensus, 
niemand tot dissensus. Maar bovenal ligt 

haar kracht in de mogelijkheid voor inhou-
delijke uitwisseling, nu eens botsing, dan 
weer convergentie tussen politieke idealen 
en visies. Alleen zo wordt technocratische 
eendimensionaliteit — de grauwe eenpar-
tijstaat van het midden — de pas afgesneden. 

Ik heb deze bespreking ook ietwat ago-
nistisch geschreven en dat doe ik niet vaak. 
Maar ik neem aan dat Mouffe er tegen kan, 
gezien haar pleidooi. Maar bij mij ligt er wél 
een inhoudelijke reden aan ten grondslag. 
Ik ben bezorgd over de opkomst van dit 
soort nihilistische pleidooien als antwoord 
op hedendaagse politieke ontwikkelingen. 
Er wordt mijns inziens veel te lichtvaardig 
heen gesprongen over de grote betekenis 
van een brede nationale en internationale 
consensus over menselijke waardigheid, 
mensenrechten en rechtsstaat. En om vanuit 
een intellectuele leunstoel verheerlijkend 
over strijd te schrijven, vind ik riskant. De 
bezorgdheid over inhoudelijke leegte van de 
politiek en de bezorgdheid over de zwakte 
van het politieke midden, wordt slecht 
beantwoord met een heimwee naar grote 
politieke strijd zonder een inhoudelijke 
bepaling van de inzet van die strijd. Wie als 
antwoord op de leegte van het midden, op-
roept tot strijd-om-de-strijd, beantwoordt 
leegte met leegte en heeft bij voorbaat de 
belangrijkste strijd al verloren. 

Govert J. Buijs bespreekt 
Over het politieke
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In 1996 schreef Gabriël van den Brink zijn 
boek over Woensel: De grote overgang. Een 
lokaal onderzoek naar de modernisering 
van het bestaan. Woensel 1670-1920. Dit was 
een boeiend boek, omdat hij een buurt van 
Eindhoven beschreef die pars pro toto stond 
en staat voor een groot deel van Nederland. 
Het boerendorpje Woensel was een typisch 
zandgronddorp in Oost-Brabant dat een 
fenomenale groei doormaakte van gehucht 
tot suburb. En dan heeft hij eigenlijk nog een 
heel interessante periode, namelijk van 1920 
tot heden, laten liggen, want toen was Woen-
sel het snelst groeiende deel van Nederland, 
synchroon lopend met de expansie van grote 
bedrijven als Philips, DAF en andere indu-
strieën in Eindhoven. Zelf ken ik het omdat 
ik opgroeide in Woensel, zo’n typische wijk 
uit de jaren vijftig, zestig, waarvan er zo-
veel waren in Nederland. Inderdaad begon 
daar de moderniteit. De moderniteit met 
alle zegeningen, maar ook met knelpunten, 
vragen, onzekerheden. Groei en de daarbij 
behorende moderne wereld, zijn minstens 

zo lastig als krimp en stilstand. Daarom is 
het logisch dat Van den Brink in zijn boek 
Moderniteit als opgave. Een antwoord aan re-
lativisme en conservatisme regelmatig terug-
grijpt op zijn onderzoek in en beschrijving 
van Woensel.

• • •
James Kennedy zegt het al in zijn voorwoord 
bij dit boek: ‘Modernisering (…) komt tot 
stand door de enorme hoeveelheid kleine 
keuzes die mensen maken in het alledaagse 
leven’. Zo beschrijft Van den Brink in zijn 
boek de gewone dingen die mensen meema-
ken, dáár zit de moderniteit in. Zoals ogen-
schijnlijk kleine uitvindingen als koelkast, 
stofzuiger en wasmachine revoluties teweeg 
brachten in het huishouden. Toen deze in 
de jaren vijftig doorbraken ging het huis-
houden ineens een stuk sneller en simpeler, 
kregen vrouwen tijd om buitenshuis te gaan 
werken, kwam er meer geld binnen in een 
gezin, waardoor allerlei, voorheen buiten-
sporige uitgaven konden worden gedaan 
en gingen mensen massaal op vakantie. 
Kortom, de moderne tijd brak aan. Ook Van 
den Brink begint zijn analyse vanaf die tijd, 
vanaf de jaren zestig toen een aantal ‘ontwik-
kelingen zich aandienden die de morele, 
intellectuele en politieke gemoedsrust van 
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het Westen aantastten’. Het onderscheid tus-
sen elitecultuur en volkscultuur vervaagde, 
de kennis- en informatie-explosie kwam 
en de wereld was in beweging, waarbij het 
Westen zijn positie (deels) moest prijsgeven. 
Het ging vanaf dat moment alleen maar 
sneller, moderner, beter (?). Het overzich-
telijke wereldbeeld verdween. Veel veran-
deringen gingen geleidelijk, waardoor ze 
niet zo opvielen, maar wanneer je dan tien, 
twintig jaar verder bent, is het leven totaal 
veranderd, en dat binnen één generatie. En 
in onze tijd gaat het weer veel sneller. De 
veranderingen, het tempo, de nieuwigheden 
— het gaat rap. Mensen worden dan onzeker. 
Het doet me denken aan het essay van Ralf 
Bodelier: Bomen hebben wortels. Mensen 
hebben benen. In dit boek beschrijft Bodelier 
de wereld op drift. De globalisering, waarbij 
Chinezen onze productie overnemen en 
Filippijnse au pairs Amsterdamse kinderen 
opvoeden. De stromen mensen die dage-
lijks, jaarlijks onderweg zijn naar een beter 
bestaan. Bodelier beschrijft de wereld die 
zich geen raad weet met de snelheid. Hij be-
schrijft het intense verlangen van mensen, 
met benen, mee te doen aan de moderne, 
globaliserende samenleving, maar ook men-
sen die een diepgewortelde angst hebben 
voor diezelfde wereld, omdat zij geen hou-
vast meer biedt. Over de slopende dynamiek 
van de constante verandering en over de 
wanhopige roep om stilstand en overzicht. 
Over de wil om te ontsnappen uit traditi-
onele verhoudingen en het hardnekkige 
verzet van structuren om mensen te laten 
gaan. Dit alles beschrijft Van den Brink ook, 
met onderzoeksfeiten als bevestiging. Men-
sen willen vooruitgang, maar hebben soms 
ook moeite met de nieuwe wereld. En dan is 
moderniteit inderdaad een opgave. We zien 
het ook vertaald in de politiek in Nederland. 
Voor veel mensen gaat het allemaal te snel. 
De uitslag van de parlementsverkiezingen 

van november 2006 was helder: mensen 
stemden niet meer traditioneel links-rechts, 
economisch. Mensen stemmen cultureel. 
Veel mensen kunnen en willen het tempo 
van de Randstad, de grachtengordel niet 
bijbenen. Weg van het kosmopolitisme, 
angst voor Europa, hangen naar tradities. De 
winnaars waren Wilders, SP, ChristenUnie 
en CDA. Provincie versus Randstad. Het oude 
versus de moderniteit. De heimweepartijen 
wonnen. Links en rechts conservatisme won.

• • •
Van den Brink beschrijft het modernise-
ringsproces door verder terug te grijpen. In 
wezen begon het al veel eerder. De revoluties 
waren mentaal (wetenschappelijk), politiek 
(Franse Revolutie), economisch (Industriële 
Revolutie) en demografisch (seksuele revo-
lutie), waarbij de groep die het betreft steeds 
groter wordt: van de intellectuele elite via de 
stedelijke burgerij en de arbeidende klasse 
naar de gehele bevolking. Egalitair dus. Het 
sluit eveneens aan bij Inglehart en Maslow, 
die ook de waarden van en voor mensen 
beschrijven. Van primaire levensbehoeften 
naar meer postmaterialistische waarden. 
Het werken met de indeling van een on-
derzoeksbureau als Motivaction past in dat 
kader. Mensen zijn in te delen naar culturele 
achtergronden, resulterend in categorieën 
als kosmopolieten, traditionele burgerij, 
en de opwaarts mobielen. In zijn onderzoek 
noemt Van den Brink ook terecht de onder-
zoeken van Geert Hofstede, die voor IBM een 
onderzoek deed naar de specifieke culturen 
van mensen in de verschillende landen in de 
wereld. Uit dit onderzoek blijkt dat de we-
reld is in te delen in allerlei groepen landen 
die verschillend scoren op moderniteit, met 
meetpunten als gelijkwaardigheid, indivi-
dualisme, emancipatie (masculien versus 
feminien) en zelfvertrouwen. En dan blijken 
landen als Nederland en België enorm te 
verschillen. Islamitische landen hebben 
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hun kernmerken en Zuidoost-Azië en de 
Angelsaksische wereld weer andere. Al deze 
groepen landen gaan in wezen verschillend 
met moderniteit om. Sommige culturen 
hebben dan meer moeite met de moderniteit 
en binnen landen zien we ook weer verschil-
lende houdingen, zoals ik hierboven aangaf 
aan de hand van recente verkiezingsuitsla-
gen. De culturele verschillen zitten ook vaak 
in de perceptie van mensen. De verliezers 
van de moderniteit krijgen een soort van 
heimwee, nostalgie naar vroeger, naar een 
samenleving waarin alles overzichtelijk was, 
maar die ook niet meer zal terugkeren, want 
in wezen ziet men de nostalgie als een mix 
van bepaalde waarden van vroeger met een 
aantal plussen van nu. Pim Fortuyn had dit 
in zijn boeken, speeches en het benaderen 
van de mensen feilloos door en wist de juiste 
snaren te raken bij mensen die decennia niet 
echt waren gehoord. Natuurlijk populisme, 
maar wel een waarschuwing voor de poli-
tieke elite die niet eens wist dat deze snaren 
bestonden. Alleen daarom al is het van be-

lang dat ook politici het boek van Van den 
Brink lezen. Politici moeten weten hoe veel 
mensen worstelen met de moderniteit en het 
tempo. Dan is stemgedrag over Europa ook 
beter te begrijpen. Overigens hebben marke-
teers van grote ondernemingen ook veel aan 
dit boek, voor meer begrip hoe mensen den-
ken in deze hectische samenleving en hoe ze 
omgaan met veranderingen.

• • •
Van den Brink grijpt dus terug op de his-
torie, ook op zijn onderzoeken in Woensel. 

Deze onderzoeken waren gebaseerd op ver-
schillende vormen van ontwikkeling: indu-
strialisatie, gezinsleven, alfabetisering en de 
overgang van het familiebedrijf (boerderij, 
ambacht aan huis) naar de grote fabrieken. 
En dan is Woensel perfect gekozen als meta-
foor. Woensel, eveneens beeldend weergege-
ven door Vincent van Gogh in zijn Nuenense 
periode, met boeren, thuiswevers en siga-
renrollers dat zich evolueerde tot grootle-
verancier van Philips en andere bedrijven. 
Het is inderdaad het verhaal van Zuidoost-
Brabant, van de Kempen, van Woensel en 
ook van mijn familie. En van veel families. 
Misschien wel van iedereen. In zijn be-
schrijvingen gaat Van den Brink soms heel 
gedetailleerd te werk. Zeker als hij de Vin-
centianen (liefdadigheid) en hun rol in de 
modernisering van Woensel beschrijft. Hij 
legt hier ook de link naar de verzuiling die 
eind negentiende eeuw begint. En dan is de 
latere revolutie van de jaren zestig ook weer 
een logisch eindpunt van de overzichtelijke 
tijd en de start voor de echte, hedendaagse 
moderniteit. De verzuiling was natuurlijk 
bij uitstek een tijd van overzicht en een leven 
waarvan men wist wat er aan de hand was. 
Regelmatig komt de onderhuidse vraag naar 
boven of deze moderniteit erg is. In wezen 
zouden we niet meer zonder kunnen en wil-
len. Met het opheffen van het verschil tussen 
elite- en volkscultuur is de zogenoemde 
middenklasse ook geëxplodeerd. En dat is 
wat we in wezen nu elders in de wereld zien: 
we hadden lang een kleine bovenlaag en een 
grote onderklasse, waardoor het beslag op 
middelen, grondstoffen en ruimte te doen 
was. Met de snel groeiende middenklasse 
in Brazilië, India en China en op veel an-
dere plaatsen, hebben we te maken met een 
grote vraag. Een vraag naar duur voedsel dat 
ruimte vraagt (vlees in plaats van rijst), wel-
vaart die mensen in beweging brengt (auto, 
vakantie, reizen) en meer andere zaken als 

Hoezeer ook wij worstelen met 
de moderniteit, bleek onlangs 
weer tijdens de zogenoemde 
embryocrisis
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een groter huis en allerlei apparatuur. Mo-
derniteit geeft dus knelpunten overal in de 
wereld en wanneer ergens in de wereld knel-
punten zich manifesteren, dan merken wij 
dat hier. En hoezeer ook wij worstelen met de 
moderniteit bleek onlangs weer tijdens de 
zogenoemde embryocrisis, die kabinet, poli-
tiek en samenleving verdeelde en verdeelt. 
Moeten we alles uitvoeren wat we weten-
schappelijk en medisch kunnen? Waar ligt 
de (ethische) grens? Hebben we ooit nog de 
luxe van het niet-weten? Tja, dan is moderni-
teit echt een opgave. 

• • •
Het hoofdstuk over ‘Discipline en betrokken-
heid’ is boeiend en verklaart weer veel hoe 
het hedendaagse leven in elkaar zit. Het be-
schrijft de individualisering en hoe mensen 
in het leven staan, ook in relatie tot hun di-
recte omgeving. Mensen zijn inderdaad indi-
viduen, maar in verschillende gedaanten, ze 
zijn bijvoorbeeld consument, burger, activist 
en belastingbetaler. Ook de katholiek-sociale 
leer heeft altijd een zwak gehad voor het in-
dividu, of, beter gezegd, voor de persoon. Je 
moet van jezelf houden om goed te kunnen 
zijn voor anderen, voor je omgeving. Indivi-
dualisme kan eveneens doorschieten en dan 
komen we bij de discussie over winnaars en 
verliezers, een strijd die mensen in een mo-
derner wordende wereld onzeker en angstig 
maakt. In deel �, over burgerschap, werkt 
Van den Brink dit onderwerp verder uit. Hij 
beschrijft de onzekerheden en angsten van 
mensen. En dan willen veel mensen een hek 
om Nederland, even stilstand, even rust, 
even overzicht, zoals ook Bodelier het be-
schrijft. Als researcher maakt Van den Brink 
een overzicht met daarin de politieke ken-
merken van drie soorten burgers: bedreigde, 
berustende en bedrijvige. En dan trekt hij de 
relevante conclusie — ook voor politici — dat 
‘bestuurders en politici het altijd verkeerd 
doen’. Dit verklaart waarom ieder kabinet in 

ieder land een slechte waardering krijgt. In 
zijn boek beschrijft Van den Brink verder nog 
de verschraling van publieke diensten, zoals 
ook in Beroepszeer (CDV, zomer 2005) aan de 
orde kwam, en de participatie van migranten 
in Rotterdam.

In het hoofdstuk over nieuwe inzichten 
betoogt Van den Brink dat modernisering al-
tijd geleidelijke verandering is. Volgens mij 
gaat dit niet in alle gevallen op. Met name in 
Azië hebben we de laatste decennia een snel-
le modernisering gezien, met alle problemen 
van dien. Deze snelheid komt vooral door het 
kopieergedrag. Delen van China slaan nu fa-
ses over die wij bewust hebben meegemaakt. 
Een mooi voorbeeld is Kuala Lumpur in 
Maleisië dat in de jaren zeventig van houten 
hutten naar wolkenkrabbers ging. Dus zeker 
geen geleidelijkheid. Overigens maakt de 
snelle groei in deze opkomende landen men-
sen in Europa weer onzeker. Het is bedrei-
gend. Evenals de groei van de Europese Unie 
en de Polen die hier komen werken. En steeds 
is het weer hetzelfde: angst voor het nieuwe, 
heimwee naar wat men kwijtraakt en te wei-
nig kijken naar de nieuwe verworvenheden. 
En dan is het de vraag of modernisering aan-
passing is aan de nieuwe tijd of veroorzaakt 
de nieuwe tijd moderne ontwikkelingen? 
Op het eind poneert Van den Brink nog een 
opvallende stelling: ‘Het zou kunnen dat 
Nederland door de intensiteit van het maat-
schappelijk verkeer in combinatie met zijn 
openheid voor internationale invloeden veel 
gevoeliger op de golfslag van modernisering 
reageert’. Dat lijkt me dus niet. Juist gesloten 
samenlevingen reageren heftiger op moder-
niteit als deze binnenkomt. Hoe opener een 
samenleving is, hoe geleidelijker het alle-
maal gaat en evolueert.

• • •
Moderniteit als opgave is een actueel boek. 
Actueel voor iedereen die geïnteresseerd is 
in sociologie en voor wie wil weten hoe his-
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torische ontwikkelingen tot stand kwamen. 
En dan niet de geschiedenis van veldslagen, 
koningen en kerken, maar de historie van 

de man in de straat. Het boek is een must 
voor politici om hun achterban beter te be-
grijpen. En wanneer we spreken over kennis 

over de achterban, dan is het Van den Brinks 
boek direct relevant voor marketeers van 
Unilever die willen weten wat hun klanten 
beweegt, voor leiders van de vakbeweging 
om te achterhalen hoe hun leden denken en 
voor kerkelijke voorlieden om te zien hoe 
hun mensen, gelovigen en afvalligen, in het 
leven staan. En zo heeft iedereen een reden 
om dit boek te lezen. Het boek dat niet over 
anderen gaat, maar juist over jezelf, over 
iedere lezer, die op zijn manier worstelt met 
de moderniteit, die zeker een opgave is, 
maar in veel opzichten eveneens een gave.

Het boek is een must voor 
politici om hun achterban 
beter te begrijpen

Frank A.M. van den Heuvel bespreekt 
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Deze zomer overleed pater Jan van Kilsdonk 
(1917-2008) in Amsterdam, die altijd is opge-
komen voor minderbedeelden. Op de voor-
pagina van de Volkskrant van 2 juli 2008 viel 
te lezen dat Van Kilsdonk bekend stond als 
een progressieve katholiek die al in de jaren 
zestig in verzet kwam tegen de dogma’s van 
Rome over homoseksualiteit, celibaat en 
voorbehoedmiddelen. Gregory Brennink-
meijer, hoofd van de jezuïeten in Amster-
dam, stelt: ‘Waar hij absoluut niet tegen 
kon, was onwaarheid, huichelarij en schone 
schijn. Hij was volstrekt eerlijk. Hij kon 
niet tegen een kerk die functioneerde als 
machtsinstituut.’ Van Kilsdonk koos altijd 
voor de maatschappelijke verschoppelingen. 
‘Niet alleen de aidspatiënten, maar ook hun 
ouders. En de ouders van kinderen die zelf-
moord pleegden.’ Brenninkmeijer noemde 
hem ook een groot intellectueel. ‘Hij provo-
ceerde graag, maar onderbouwd’. Veel van 
zijn preken zijn gebundeld. Zijn beeldspraak 
raakte velen. Op mensen en hun verhalen 
raakte Van Kilsdonk nooit uitgekeken. 

Het leven en de mentaliteit van pater Van 
Kilsdonk rechtvaardigen de vraag of er zo-
iets is als een typisch Nederlands christen-
dom. Wanneer een parallel wordt getrokken 
met de doopsgezinden, die in 1899 iets meer 
dan één procent van de Nederlandse bevol-
king vormden, bleek dat het bij de meerder-
heid van de doopsgezinden bij de navolging 
van Jezus vooral ging om een ‘praktisch 
christendom’. Toch was een belangrijk bind-
middel van alle doopsgezinde gemeenten 
de predikantsbeoefening. En nog steeds 
houden bijna alle Nederlanders van een 
goede preek door een taalkunstenaar met 
een boodschap, en op oudejaarsavond be-
reikt die traditie in seculiere cabaretvorm 
zelfs een miljoenenpubliek (Seth Gaai-
kema, Freek de Jonge, Jan Jaap van der Wal). 
Doopsgezinden zijn ook altijd een beetje 
vrijzinnig geweest, in die zin dat ze niet heel 
strikt aan een bepaalde leer wilden worden 
gebonden. Vooral waar doopsgezinden zich 
aansloten bij het moderne leven, kwamen 
zij tot grote bloei. Geldt dat ook niet voor de 
emancipatie van de rooms-katholieken en de 
gereformeerden? 

Ondanks die basismentaliteit bij veel 
Nederlanders, een houding van leven en 
laten leven, zouden veel vrijzinnigen zich 

Van rechtzinnig naar vrijzinnig 

Eginhard Meijering
Het Nederlandse christendom in de twintigste eeuw

Uitgeverij Balanst, Amsterdam | 2007 | 620 pp. | ¤ 3�,90 | ISBN 978 90 501 887� 6
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het hoofd breken waarom niet meer mensen 
expliciet vrijzinnig zijn. Veel Nederlanders 
in de twintigste eeuw, hoe vrijzinnig ze in 
hun hart ook dachten, hadden blijkbaar 
angst om hun geloof helemaal te verliezen. 
Het is niet ondenkbaar dat dit heeft te ma-
ken met de ervaringen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Veel Nederlanders aanvaard-
den als moderne burgers wel de moderne 
wereldbeschouwing, maar hielden toch vast 
aan het oude geloof. Vrijzinnigen denken 
een boodschap te hebben die de moderne 
mens aanspreekt, maar moeten tegelijker-
tijd constateren dat die mens daarop niet of 
nauwelijks reageert. 

• • •
Het getuigt van een zekere durf om een 
boek te schrijven dat zich concentreert op 
de geschiedenis van het christendom in 

één land en in één eeuw. In het verzuilde en 
daarna ontzuilende Nederland zou een type 
christendom zijn te vinden, dat zo nergens 
ter wereld bestond, aldus auteur Eginhard 
Meijering, van 1976 tot 2001 lector in de 
theologiegeschiedenis aan de Universiteit 
Leiden. Op het eerste gezicht lijkt dit boek 
te gaan over de christelijke zuilen die elkaar 
begin twintigste eeuw hadden gevonden bij 
hun emancipatiestrijd. Na de Tweede We-
reldoorlog mochten ook de sociaaldemocra-
ten in het regeringskasteel om hun emanci-
patie te voltooien, en samen bouwden zij een 
verzorgingstaat op, waarna de zuilen in de 
jaren zestig langzaam in betekenis vermin-

derden. Bij nader inzien gaat het boek ook 
over de bekende strijd tussen de rekkelijken 
en de preciezen, herkenbaar in alle richtin-
gen binnen het Nederlandse christendom. 
Bij de preciezen gaat het primair om de 
waarheid, bij de rekkelijken meer om de 
eenheid. Deze verdeeldheid is zo oud is als 
het christendom zelf. Het leidt tot plurifor-
miteit en tot de kleurrijke theologische ver-
schillen die in dit boek worden behandeld. 

Meijering beschrijft het ontstaan van 
christelijke partijen en de onderlinge sa-
menwerking vanaf de schoolstrijd. Na Kuy-
per, De Savornin Lohman en Schaepman 
ruimt hij ook plaats in voor Domela Nieu-
wenhuis, voormalig luthers predikant, die 
atheïst was geworden vanwege intellectuele 
kwesties en gebeurtenissen in zijn persoon-
lijke leven, niet zozeer vanwege de sociale 
kwestie. De zondeval was volgens Domela 
Nieuwenhuis in werkelijkheid het verhaal 
van hoe een mens zich bewust wordt van 
zijn menszijn. In Van christen tot anarchist 
(1910) noemde Domela Nieuwenhuis het wel 
een illusie te denken dat men de logge kerk 
zou kunnen spannen voor de sociale kwes-
tie. Hij meende dat ‘het juist de kerk is die 
de bezittende klasse gebruikt bij wijze van 
hemelse positie om de zogenaamd mindere 
man door een verwijzing naar een eeuwige 
gelijkzaligheid na de dood in stille berus-
ting met zijn akelig lot te verzoenen met 
het leven alhier.’ Opvallend is hoezeer het 
geloof in het hiernamaals begin twintigste 
eeuw een grote rol speelde in de spanning 
tussen christenen en socialisten (96). Veel 
ingrijpender was het echter toen Pieter Jelles 
Troelstra in 1918 meende dat na Duitsland en 
Rusland ook in Nederland de tijd voor revo-
lutie was gekomen. Na een week moest hij al 
toegeven dat hij zich als leider ernstig had 
vergist. Niet alleen het protestants-christe-
lijke, ook het rooms-katholieke deel van de 
bevolking gaf massaal blijk van zijn aanhan-

In het verzuilde en daarna 
ontzuilende Nederland zou 
een type christendom zijn 
te vinden, dat zo nergens ter 
wereld bestond
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kelijkheid aan het huis van Oranje. Voor de 
SDAP had dit incident het nare gevolg dat de 
partij een groot deel van de twintigste eeuw 
als onbetrouwbaar en als een bedreiging 
voor de Nederlandse natie gold. 

• • •
Zoals bekend waren er vijf zuilen: de katho-
lieke, twee protestantse, de socialistische 
en de liberale. Na 1917 zouden zij zich sta-
biliseren en wilden zij de zuiverheid van de 
eigen richting handhaven. Interessanter 
waren een aantal originele denkers. De theo-
loog O. Noordmans (1871-1956) gaf blijk van 
grote scepsis ten aanzien van de natuurlijke 
religiositeit van de mens. God is volgens 
hem niet uit de natuur of de schepping te 
kennen, maar alleen door de openbaring 
in Jezus Christus als de gekruisigde en de 
opgestane. Hij ontkende de resultaten van 
natuurwetenschappelijk onderzoek niet, 
maar verklaarde ze theologisch voor irrele-
vant. Belangrijk was voor Noordmans dat 
God de Vader meer verborgen is dan de Zoon 
Jezus, die immers op deze wereld is versche-
nen. K.H. Miskotte (189�-1976) trok de aan-
dacht met een indrukwekkend proefschrift 
over Het wezen der joodse religie (1932) en 
met zijn boek Edda en Thora (1939) tegen het 
nationaal-socialisme. Hij waardeerde in het 
jodendom de wijze waarop notie van de le-
vende God tot uitdrukking wordt gebracht, 
doordat men meer in relaties dan in sub-
stanties en meer in functies dan in zijnstoe-
standen denkt. Miskotte pleitte voor ruimte: 
de vrijheid van God om anders te kunnen 
zijn dan de mensen geneigd zijn te denken 
dat God is. Terwijl het geloof in God een gave 
van God is, benadrukte Miskotte dat het lot 
van geheel andere orde is; dat is een voor 
het heidendom kenmerkend begrip. In het 
Germaanse denken gaat het om het eeuwige 
worden van het natuurgebeuren, in de Thora 
gaat het daarentegen om het luisteren naar 
een stem, een opdracht, waardoor er een 

voortgaande geschiedenis, heilsgeschiede-
nis kan zijn. De originele Wijsbegeerte der 
Wetsidee van Herman Dooyeweerd (189�-
1977) kan worden gezien als een behoefte aan 
ruimere reflectieve benadering dan die van 
de theologische vakwetenschap alleen (215). 

• • •
Hoewel de oppositie in het parlement steeds 
probeerde de verdeeldheid onder chris-
tenen in de politiek aan te tonen, werd bij 
het aantreden van het kabinet-Colijn I in 
1925 gesproken over de handhaving van de 
christelijke grondslagen van ons volksleven 
als richtsnoer voor het regeringsbeleid. De 
christelijk-historische H. Verkouteren wees 
de vrijzinnigdemocraten op Thorbeckes 
visie op ‘het christendom boven geloofs-
verdeeldheid’, dat de grondslag is van onze 
beschaving, en wees de socialisten op Do-
mela Nieuwenhuis, volgens wie het socia-
lisme zonder christendom niet denkbaar is 
(2�5). Hoewel de kerkelijke achterban van de 
gereformeerden niet toenam, is interessant 
dat de antirevolutionairen bij de Tweede-
Kamerverkiezingen in 1937 toch stegen van 
1� naar 17 zetels. Dit was vooral te danken 
aan H. Colijn, die veel stemmen trok van de 
liberalen, en als sterke man indirect de NSB 
van Mussert wist klein te houden. Van grote 
betekenis in de geschiedenis van het Neder-
landse christendom in de twintigste eeuw 
is dat de NSB van christelijke kant openlijk 
werd bestreden. ‘De Gereformeerde Kerken 
en de Rooms-Katholieke Kerk hadden in 1936 
het lidmaatschap daarvan aan hun leden 
verboden, op straffe van onthouding van 
de sacramenten’ (2�0). De theoloog J. Koop-
mans (1905-19�5) keerde zich tegen de bezet-
ter. Christenen moesten zich rekenschap 
geven van de betekenis van het joodse volk. 
Joden behoren tot het Nederlandse volk, 
omdat ‘volk’ in bijbelse zin niets te maken 
heeft met ras, maar eerder met geschiedenis. 
Dit was een geheel ander standpunt dan van 
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rijkscommissaris Seyss-Inquart, die de joden 
niet als een onderdeel van het Nederlandse 
volk beschouwde (263). Koopmans sprak in 
oktober 19�0 zijn grote teleurstelling erover 
uit dat de meeste ambtenaren op last van de 
Duitse bezetter de Ariërverklaring hebben 
getekend. De theoloog en journalist Titus 
Brandsma riep de katholieke kranten op zich 
te verzetten tegen de nazi’s, maar werd opge-
pakt en vermoord in het concentratiekamp 
Dachau. Dat de kerken in de oorlog vol zaten 
was volgens Meijering een bevestiging van 
‘nood leert bidden’. De ‘winst’ die de kerken 
toen binnenhaalden, waren ze echter na 
twintig jaar weer kwijt… (271). 

Door de oorlog en het gezamenlijke ver-
zet leken veel theologische en kerkelijke 
richtingen dichter bij elkaar gekomen. Als 
men in tijden van onderdrukking samen 
kon optrekken, waarom dan niet in vrijheid? 
Zeer invloedrijk in de periode 19�5-1965 was 
de theologie van de Zwitser Karl Barth, die 
zich vanaf het begin tegen de nazi-ideologie 
had gekeerd. Hij verwierp iedere natuurlijke 
theologie, gebaseerd op godsdienstige voor-
stellingen en gevoelens die de mensen uit 
zichzelf hebben. De bijbelse theologie heeft 
alleen te maken met het bijbelse getuigenis 
omtrent God zoals hij zich in Jezus Christus 
openbaart. Zowel voor rechtzinnigen als 
vrijzinnigen was dit moeilijk te aanvaarden, 
want in de kerk was men er altijd van uitge-
gaan dat God zich openbaart door de schep-
ping. Voor Barth was het nazidom een waar-
schuwing waartoe de natuurlijke theologie 
kon leiden. Daar beriep men zich op een 
goddelijke voorzienigheid, leidde men uit 
de natuur het recht van de sterkste af en ver-
trapping van het zwakke. Op de koppels van 
Duitse soldaten stond ‘Gott mit uns’ en die 
god kon niets te maken hebben met de Vader 
van Jezus Christus. Tekenend is hoe Miskotte 
over God spreekt. Hij is heel kritisch over 
de metafysische manier waarop dat in de 

christelijke theologie is gebeurd; God is niet 
het hoogste Zijn of het Zijnde, zonder Gods 
heel concrete daden kan men niet spreken 
over een zijn van God. God kan berouw heb-
ben, de levende God van Israël is geen on-
veranderlijke en levenloze substantie. Gods 
genade is voor iedereen, of men het nu weet 
of niet. De gereformeerde theoloog G.C. Ber-
kouwer (1903-1996) bestreed Barth en wees de 
universaliteit van de triomf van Gods genade 
bij Barth af, want die impliceert praktisch 
dat er geen verwerping is, en dat maakt de 
antithese tussen gelovigen en ongelovigen 
overbodig. De strakke verbanden stonden 
nog tot midden jaren zestig overeind (310).

• • •
Meijering beschrijft de gedachtewereld 
achter de doorbraak en het verzet tegen het 
antithesedenken. Toch kan de Tweede We-
reldoorlog ‘niet als een caesuur in het maat-
schappelijk bestel worden beschouwd. De 
PvdA verschilde ook te weinig van de SDAP 
om van het einde van de socialistische zuil 
te kunnen spreken’. (358). De voorstanders 
van politieke doorbraak waren onderling 
zeer verdeeld ten opzichte van de buiten-
landse politiek en de defensiepolitiek. Na de 
oorlog toonde KVP-leider Romme zich zeer 
verontrust over de groei van de communis-
ten. Anticommunisme was ook de officiële 
lijn van de Rooms-Katholieke Kerk (369). 
Met de PvdA in de regering en een sociaal 
beleid hoopte de KVP de communisten klein 
te krijgen. De confessionele partijen hebben 
van harte meegewerkt aan de opbouw van 
een sociaal stelsel. Meijering vraagt zich wel 
af of de aparte organisatie van confessionele 
partijen en hun machtspolitiek in en buiten 
de Tweede Kamer niet heeft geleid tot com-
promittering van de kerken. Ligt in het ‘gelo-
ven in macht’ ook een mogelijke relatie met 
de in Nederland zo opvallend hoge kerkver-
lating? Meijering bespreekt uitgebreid de 
afbrokkeling van de confessionele partijen 
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en de hoop van Wiegel dat veel confessione-
len voor de VVD zouden kiezen. Ook staat hij 
stil bij de succesvolle fusie van drie confes-
sionele partijen tot het CDA.

• • •
Eind jaren zestig leek men niet zoveel meer 
te kunnen met God de Schepper, want die 
zou alleen de status-quo garanderen, het 
ging om geloof in God de bevrijder. De te-
genstelling zonde en genade werd vervan-
gen door die van vrij en onvrij. De kerken en 
hun achterbannen raakten echter in opper-
ste verwarring over de pogingen het chris-
tendom te verbinden met politiek links. De 
NCRV en de KRO zagen het als hun taak een 
geestelijke omwenteling bij hun traditionele 
achterbannen tot stand te brengen. Inhoude-
lijk minder oppervlakkig was de school van 
de hervormde predikant F. Breukelman. Hij 
wees het historisch-kritische onderzoek naar 
de Bijbel niet af, niet omdat men de resulta-
ten daarvan ontkende, maar omdat hij die 
theologisch voor irrelevant hield. ‘Men is 
geïnteresseerd in de maatschappelijke con-
text waarin de bijbelse verhalen zijn ontstaan 
en in de boodschap van de bijbelschrijvers 
en laat die vooral op de maatschappelijke 
situatie slaan’. Vanuit de Schrift bleek het 
mogelijk voor het heden belangrijke dingen 
naar voren te brengen. Ook in de Rooms-
Katholieke Kerk vonden in de jaren zestig 
vernieuwingen plaats. ‘Op veel plaatsen werd 
het oude altaar voor in de apsis vervangen 
door een altaartafel meer naar het schip van 
de kerk. Dit betekende dat de priester niet 
langer met de rug naar het volk stond, maar 
naar het volk gekeerd. Hij droeg nu niet 
meer namens allen op het altaar het offer op, 
maar brak het brood aan de tafel.’ (�3�). De 
liederen en gebeden van Huub Oosterhuis 
vonden veel weerklank, ook bij protestanten. 

• • •
Twintig jaar na de het einde van de Tweede 
Wereldoorlog neemt de aandacht voor de 

strijd tegen de natuurlijke theologie af. 
Het tijdperk van de nazi’s was al weer enige 
tijd voorbij. Na de systematische theologie 
van Barth kwam er meer aandacht voor de 
praktische kant. Barth verdedigde dat Gods 
openbaring in Christus de smalle poort is 
waardoor heel de mensheid toegang krijgt 
tot God. Dit was verklaarbaar in de strijd 
tegen het Duitse denken voor en tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Maar door de toene-
mende globalisering en de televisie werd 
men zich meer bewust van de komst van 
vreemdelingen en de noodzaak van gesprek-
ken met andere godsdiensten. In plaats van 
alleen getuigen van de waarheid inzake de 
smalle weg, zouden christenen samen met 
andere godsdiensten moeten gaan zoeken 
naar de waarheid. Er was minder behoefte 
aan een afgegrensd geloof. Tot verbazing 
van velen werd de fusie van het CDA een 
succes, en konden bij het CDA bijvoorbeeld 
ook moslims worden verkozen. Terwijl in 
1937 niet-confessionelen stemden op Colijn, 
stemden in 1986 niet-confessionelen op 
Ruud Lubbers. Volgens Meijering was het 
succes van Lubbers in 1986 ook te danken 
aan het uitjouwen van Lubbers in de Haagse 
Houtrusthallen op 26 oktober 1985. In de sa-
menleving was toen grote polarisatie over de 
plaatsing van een aantal kruisraketten. Veel 
aanhangers van het Interkerkelijk Vredesbe-
raad (IKV) draaiden Lubbers ostentatief de 
rug toe, maar hij ging onverstoorbaar door. 
‘Dit verhoogde zijn populariteit bij het naar 
deze beelden op de tv kijkende Nederlandse 
volk aanzienlijk.’ (527) Tweede Kamerlid 
G.J. Schutte (GPV) verklaarde helder dat tot 
Gods opdracht aan de overheid behoort dat 
zij diegenen afschrikt die de geestelijke en 
staatkundige vrijheden willen onderdruk-
ken (529).

• • •
Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 was 
er minder belangstelling voor maatschap-

Jan Willem Sap bespreekt 
Het Nederlandse christendom in de twintigste eeuw



307

Christen Democratische Verkenningen | Zomer 2008

b

o

e

k

e

n

pijkritische theologie. Het ging meer over de 
spanning tussen rechtzinnigheid en vrijzin-
nigheid, waarover H.M. Kuitert een aantal 
bestsellers publiceerde. De vrijzinnigheid 
mocht dan getalsmatig zwaar in de proble-
men zijn, de vrijzinnige geest was behoorlijk 
doorgedrongen in vrijwel alle kerken (��8). 
In 199� verloor het CDA 20 zetels, in 1998 nog 
eens 5. Het aantal zwevende kiezers was in 
1998 bijna �0 procent van de kiezers. Eind 
20ste eeuw bleek echter dat Paars (PvdA, VVD, 
D66) onvoldoende antwoord had op het toe-
nemende aantal immigranten en het gebrek 
aan integratie. De lijst van de vermoorde 
Pim Fortuyn wist veel proteststemmen te 
winnen en kwam binnen met 26 zetels in de 
Tweede Kamer in 2002, maar ze verdwenen 
als sneeuw voor de zon. Hoewel begin 21ste 
eeuw het CDA terug in de regering is, be-
weert Meijering dat uiteindelijk de liberalen 
toch de overwinning hebben behaald. ‘Als 
het CDA tegen het einde van de eeuw over 
het christendom als inspiratiebron spreekt, 
dan denkt het aan “normen en waarden” 
en niet aan het geloof in Jezus als de Verlos-
ser der mensheid. De niet-confessionelen 
hebben dan ook veel minder behoefte om 
zich tegen deze vorm van christendom af te 
zetten’. (552) Tegelijkertijd moet Meijering 
ook erkennen dat Jan Peter Balkenende zich 
bewust is van het risico van de stemming 
onder zwevende kiezers en dat Balkenende 
daarom een vaste aanhang wil opbouwen. 
Hij verschijnt op jongerendagen van de EO 
en houdt daar toespraken. 

• • •
Meijering heeft een rijk boek geschreven. 
Het enige wat ik mis is de relatie tussen het 
Nederlandse christendom en de opkomst 
van de rechten van de mens. Er had iets 

gezegd moeten worden over de inzet van 
Franklin D. Roosevelt om met de Verenigde 
Staten van Amerika tegen de nazi’s te gaan 
vechten, over de four freedoms. En over de 
grote rol van zijn echtgenote bij het for-
muleren van de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens (19�8), die via het 
bindende EVRM (1950) grote invloed heeft 
gehad op de Nederlandse maatschappij en 
het regeringsbeleid. Na lezing van het boek 
over rechtzinnigen en vrijzinnigen, over 
preciezen en rekkelijken, is het mogelijk om 

een conclusie te trekken. Mijn conclusie is, 
gezien de bekende strijd tussen liberalen en 
confessionelen in de negentiende eeuw, op 
het eerste gezicht een beetje vreemd. In de 
twintigste eeuw zijn de Nederlanders zich, 
mede door de strijd tegen de nazi’s en de 
Sovjet-Unie, eigenlijk redelijk goed thuis 
gaan voelen bij zoiets als ‘christelijk libera-
lisme’. Het is niet helemaal duidelijk of po-
litici als Balkenende, Bos, Rouvoet en Rutte 
dat eerder doorhadden dan de kerken, of dat 
kerken na de polarisatie in de jaren tachtig 
weigeren zich door politieke partijen en 
actiegroeperingen opnieuw te laten compro-
mitteren. Misschien moeten we de oorzaak 
ook niet te ver bij huis zoeken: uit de Bijbel 
kan worden afgeleid dat Jezus ook een beetje 
liberaal was. 

In de twintigste eeuw zijn de 
Nederlanders zich redelijk 
goed gaan thuisvoelen 
bij zoiets als ‘christelijk 
liberalisme’

Jan Willem Sap bespreekt 
Het Nederlandse christendom in de twintigste eeuw
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Redding
voor Willem Barnard

‘Hierheen, Lazarus!’ zei je
dat Hij zei, als je de taal
haar uitkomst gunde
en heel haar aanvankelijkheid.

Dat er licht zij, denk ik.

Dat bracht meer drama
in het spel dan welke voorhang
ooit verdragen kan.

Redding. ‘Hierheen, hierheen!’

Zo dus het leven, als een plaats
waar zelfs het sterven veilig is.

door Wiel Kusters

Wiel Kusters (Kerkrade, 19�7) is dichter en hoogleraar algemene letterkunde aan de 
Universiteit Maastricht. Recentste dichtbundel: Zielverstand (Amsterdam, Querido, 
2008). Najaar 2008 verschijnt: Koolhaas’ dieren. Over de biologie van een schrijver. Hij 
werkt aan een biografie van de dichter Pierre Kemp.
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Nederland	dunt	uit. Op enkele plaatsen in Nederland is de ontvol-
king al stevig ingezet. Het past in de Europese trend van bevolkingskrimp. 
Ook de groei van de wereldbevolking gaat dalen, totdat ook wereldwijd de 
hoogste top zal worden bereikt.

• • •

Over de betekenis van deze trend richting bevolkingsdaling wordt tot nog 
toe onvoldoende nagedacht. Is het een uitvloeisel van welvaartsstijging en 
als zodanig een onvermijdelijk verschijnsel, waarop we onze instituties 
moeten aanpassen, zoals Wim Derks c.s. betogen? Of zegt het vooral iets 
over de in zichzelf gekeerde geestesgesteld van het Europese continent, 
zoals de Amerikaan Nicolas Eberstadt stelt? En wordt Italië, de voorloper 
van bevolkingskrimp in Europa, de testcase voor een Europese immigratie-

politiek, zoals Pieter Omtzigt in zijn bijdrage betoogt? In het deel 
Krimp: in het buitenland vindt u deze discussie terug. 

• • •

Het proces van bevolkingsdaling zal het aanzicht van 
stad en platteland hoe dan ook ingrijpend verande-

ren. Het deel Krimp: een ander Nederland brengt 
een aantal gevolgen in kaart. 

Het is een misverstand dat bevolkingskrimp 
in Nederland ook automatisch tot veel ruimte 
en milieuwinst zal leiden. Zoveel maken de ope-

ningsbijdragen van dit deel wel duidelijk. Op 
paradoxale wijze kan zelfs voor de Randstad het 

spookbeeld van Los Angeles aan de Noordzee dich-
terbij komen, zoals hoogleraar vastgoed Piet Eichholtz 

in een prikkelend debat met milieubioloog Wim te Keurs 
in deze CDV stelt. 

Volgens de bijdrage van publicist Steven van Schuppen en ruim-
telijk organisatiekundig adviseur Jan Dirk Dorrepaal zit vooral in de weg 
de mythe dat de Randstad het trekpaard en de succesregio is van Neder-

Ter introductie
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land. Deze mythe zorgt voor overmoedige bouwplannen en blokkeert de 
hoognodige investeringen in de noordelijke en zuidelijke landsdelen. 

Ook het platteland zal door bevolkingskrimp ingrijpend transformeren. 
Jan Kolen mist node een debat over de vraag hoeveel we nog overhebben 
voor behoud van plattelandskernen en cultuurlandschap die nu door auto-
nome processen van schaalvergroting, intensivering en ‘neoliberaal groei-
denken’ lelijk in de knel dreigen te raken.

• • •

Is er voor goed omgaan met de bevolkingsdaling nog meer nodig dan het 
louter en alleen aanpassen en inspelen op wat in beleidstaal de transforma-
tieopgave heet? 

In het deel Krimp: een andere politiek wordt ook deze vraag niet uit de 
weg gegaan. U vindt er onder meer stevige bijdragen van de collega-eco-
nomen Bernard van Praag en Joop Hartog over de controversiële vraag of 
er ook bevolkingspolitiek nodig is, toegespitst op de vraag of Nederland, 
naar het voorbeeld van Frankrijk, moet inzetten op hogere kinderbijslag 
en betere kinderopvang, zodat er meer kinderen worden gebaard. Dat deze 
vraag taboe is, bleek maar weer eens naar aanleiding van de felle reacties 
op de vraag de Rouvoet had opgeworpen of er in Nederland meer kinderen 
geboren zouden moeten worden.

Volgens Van Praag is doorbreking van dit taboe dringend nodig. Maar 
Hartog en anderen gaan hier stevig tegenin. Het is enkel ‘een gevaarlijk 
gevecht tegen windmolens’ (Hartog) dat op zijn best ‘het evenwichtig over-
gangsproces’ (Gijs Beets) naar een in meer opzichten gewenste kleinere 
bevolking zal verstoren. 

• • •
Volgens Bas Jan van Bochove is de belangrijkste hobbel die moet worden 
genomen dat bevolkingskrimp nog niet in de hoofden van de nationale be-
leidsmakers zit, terwijl er vragen volop zijn die dringend om een antwoord 
vragen. Hoe ondersteunen we scholen die te maken krijgen met leegstand? 
Wat zijn de consequenties voor investeringen in zorg, infrastructuur en 
bedrijventreinen? Hoe ga je met verkeersontsluiting om? En hoe met het 
toenemende aantal ouderen? Welke voorzieningen moet je treffen? Kun 
je voorzieningen tot stand brengen die over een paar jaar voor een andere 
doelgroep geschikt zijn? Van Bochove stelt voor om twee of drie proefge-
bieden in een aantal provincies met een manifeste bevolkingskrimp aan te 
wijzen, bijvoorbeeld in Limburg, Zeeuws-Vlaanderen of Oost-Groningen, 
en die niet alleen met specifieke regelgeving maar ook geldelijk te onder-
steunen. 

ter	introductie
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In de boekenbijdrage vindt u onder meer besprekingen van de biografie 
van Den Uyl en geeft Hans Achterhuis zijn visie op het provocatieve boek 
‘Zonen grijpen de wereldmacht’ van Gunnar Heinsohn.  

In de rubriek De actualiteit van belicht Frans Vosman op verrassende 
wijze de controversiële rooms-katholieke visie op anticonceptie, zoals ver-
woord door paus Paulus VI in zijn encycliek Humanae Vitae.

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen.

Maarten	Beinema	(1932-2008)

In zijn woonplaats Middelburg is op 20 augustus Maarten Beinema (7�) 
overleden. Het oud-Kamerlid voor het CDA was van 199� tot 2001 lid van de 
redactie van Christen Democratische Verkenningen. De redactie koestert 
de herinnering aan een bedachtzaam, belezen medelid met een grote in-
breng in de inhoudelijke discussie. De neerlandicus Beinema (Dordrecht , 
26 november 1932), gereformeerd en politiek gevormd in de Anti-Revoluti-
onaire Partij (ARP),  was lid van de gemeenteraad van Middelburg (1971-’78), 
de provinciale staten van Zeeland (1978-’82) en de Tweede Kamer (197�-
1998). In de Kamer voerde hij behalve over wetenschapsbeleid en hoger 
onderwijs, vooral het woord over cultuur en media. Hij was een warm pleit-
bezorger van de publieke omroep. De uitbreiding van de reclamezendtijd 
op tv, waarvoor het verbod van reclame op zondag moest wijken, was voor 
hem een teken hoe de commercialisering gaandeweg ook in Hilversum 
doordrong, een proces dat hij met lede ogen aanzag.  Vanaf 1982 tot zijn af-
scheid van de Kamer in 1998 zat hij de fractiecommissie welzijn en cultuur 
voor. Hij was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en in de Orde 
van Oranje-Nassau. Beinema was gehuwd met Marian Pars. Zij kregen drie 
zonen.

Marcel ten Hooven, hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.
Jan Schinkelshoek, voorzitter redactie Christen Democratische Verkenningen.
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De erfenis van de regering-Bush is zowel 
in de VS als daarbuiten dramatisch. Het 
sterkste en machtigste land heeft de wereld 
in een diepe crisis gestort. Sinds de val van 
het communisme in 1989 is de VS de enige 
wereldmacht. Het heeft zich ook als zodanig 
gedragen. We staan nu op de drempel van 
een nieuwe wereldorde met nieuwe, opko-
mende machtsblokken. De centrale vraag is 
of de verkiezingen op � november echt veel 
verandering brengen. Bush heeft de begro-
tingstekorten dramatisch uit de hand laten 
lopen. Je zou van een Republikein anders 
verwachten. Het machtspolitieke denken 
stond centraal. Hij wilde de morele autori-
teit in de wereld zijn, maar ondermijnde dit 
door eigen gedrag. Door Guantanamo Bay, 
de CIA-detentiekampen en het ten uitvoer 
leggen van de doodstraf heeft de VS sterk 
aan geloofwaardigheid ingeboet. De centra-
le vraag voor de wereld is of de nieuwe presi-
dent intern economisch orde op zaken gaat 
stellen en zich meer zal richten op interna-
tionale samenwerking. De unipolaire wereld 
is voorbij. De geopolitieke verhoudingen in 

de wereld verschuiven en de wereldproble-
men als armoede, klimaatverandering, ener-
gie- en voedselproblemen vragen om sterke 
internationale instellingen. De recepten van 
de vorige eeuw werken niet meer. Het kapi-
talistisch model is overschat en heeft diepe 
sporen getrokken, met maatschappelijk 
ingrijpende gevolgen. 

Beide presidentskandidaten hebben 
aangegeven in te zetten op goede Europees-
Amerikaanse verhoudingen. Maar dat is 
niets nieuws. Wat betekent dit in de prak-
tijk? De verhoudingen zijn de laatste jaren 
erg onder druk komen te staan en er dreigt 
een zekere vervreemding op te treden. Dit 
proces moet worden gekeerd. Europa en de 
VS kunnen samen de drijvende krachten 
achter een betere wereld zijn. Europa moet 
zich niet van de VS afkeren, maar wel duide-
lijk maken dat een bondgenootschap meer is 
dan voldongen feiten. 

De VS moet belang hechten aan een sterk 
Europa in een hecht bondgenootschap en 
niet de verdeeldheid oproepen door bila-
terale acties, zoals de plaatsing van raket-
schilden en de stationering van troepen in 
nieuwe democratieën aan de grenzen met 
Rusland. Maar hier ligt ook tegelijkertijd 
een opdracht voor de EU, die in grotere eens-
gezindheid eigen posities moet innemen en 

Verkiezing VS: Obama of McCain [ 1 ]

De hoop is gevestigd op                       
Barack Obama

door René van der Linden

Eerste Kamerlid voor het CDA.
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eigen visies moet inbrengen. Dat geldt on-
der andere voor het Midden-Oosten en Rus-
land. Europa moet in de wereld een eigen 
rol willen vervullen, binnen een hernieuwd 
transatlantisch bondgenootschap. Niet van-
uit een vriendvijandbeeld en niet vanuit de 
polarisatie en het conflict, maar vanuit de 
overtuiging dat de 21ste eeuw sterke interna-

tionale instellingen vergt en leiders die oog 
hebben voor de veranderende wereldver-
houdingen waarin de opkomende machts-
blokken een plek krijgen die hen erkenning 
geeft, en waarin zij zich binden aan interna-
tionaal overeengekomen regels.

Dit vraagt voor de VS een andere instel-
ling dan onder Bush. De Amerikanen moeten 
begrijpen en accepteren dat zij in de wereld 
niet langer de lakens kunnen uitdelen. Hoe-
wel McCain in de kwestie Guantanamo Bay 
zich duidelijk onderscheidde van Bush, wijst 
veel erop dat het op een gepolijstere manier 
toch meer van hetzelfde zal betekenen. 

De nieuwe president van Amerika moet 
een andere rol in de wereld gaan spelen. Hij 
zal meer oog moeten hebben voor de maat-
schappelijke vraagstukken in eigen land. 
Tegelijk wordt van hem een grote betrokken-
heid bij de wereldvraagstukken gevraagd 
en een actieve bijdrage aan de oplossing 
daarvan. Financieel-economisch verkeert 
de VS in zwaar weer. Daarbij ligt protectio-
nisme op de loer. Een naar binnen gerichte 
VS zou de verhoudingen met Europa onder 
druk zetten. De VS en Europa staan voor de 
gigantische opgave om de overheidsfinan-
ciën te saneren. Hier mag je meer van een 
Republikein verwachten, maar ook dat is 

geen garantie meer, gezien de deplorabele 
toestand waar de Republikein Bush het land 
achterlaat. Bush was de man van eenvoudige 
oplossingen voor gecompliceerde vraag-
stukken. In dit opzicht lijkt McCain in zijn 
voetsporen te treden. Obama geeft de indruk 
zich meer bewust te zijn van de gecompli-
ceerdheid van de problemen.

Zowel op binnenlands als op buitenlands 
politiek terrein mag meer van Obama wor-
den verwacht. Zijn gedrevenheid om het 
anders te doen, zijn uitgesproken voorkeur 
voor reconciliation boven confrontation, zijn 
open oog voor de onderlinge verwevenheid 
van de wereldvraagstukken en zijn visie op 
de grote interne maatschappelijke vraag-
stukken, maken hem tot de meest gerede 
kandidaat. Bovendien zou hij het symbool 
van emancipatie en integratie zijn in een 
wereldsamenleving die steeds multiculture-
ler wordt. Toch blijft de vraag of er werkelijk 
veel zal veranderen. De hoop is gevestigd op 
Barack Obama.

McCain zal op een gepolijstere 
manier toch meer van 
hetzelfde betekenen
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In de Europese beeldvorming is Obama 
meer een man van het volk dan McCain. 
Obama weet grote massa’s op de been te 
brengen en zijn campagne was vooral in de 
voorverkiezingen een grassroots-campagne: 
gebaseerd op veel vrijwilligers en een ef-
fectieve inzet van internet en e-mail. Ook 
het verkiezingsprogram van de Democrati-
sche Partij lijkt vanaf de basis opgebouwd. 
Toch hebben van de meer dan 300 miljoen 
Amerikanen er slechts 30.000 deelgenomen 
aan ‘een’ bijeenkomst over dat program. Ter 
vergelijking: in Nederland zou het dan gaan 
om 1600 mensen. Er is dus een groot verschil 
tussen beeldvorming en werkelijkheid. Dit 
speelt Europeanen vaak parten wanneer het 
om de Verenigde Staten gaat. Wij hebben de 
neiging om onze eigen maatstaven aan te 
leggen, terwijl de werkelijkheid sterk afwijkt 
van ons beeld. Zo denken velen dat Obama 
de inval in Irak onwettig vond. Dat is niet 
het geval. De sterkste afkeuring in het De-
mocratische verkiezingsprogram is strategic 
blunder en wel omdat de inval afleidde van 
de strijd tegen het terrorisme. De Democra-

ten wijzen zelfs eenzijdig ingrijpen tegen 
bijvoorbeeld Iran niet af, zonodig buiten de 
VN om. Het pleidooi van McCain om de situ-
atie in Irak te pacificeren door vergroting 
van het aantal troepen, is in Europa afge-
daan als dat van een verblinde havik. McCain 
wist echter uit zijn Vietnamese ervaring, dat 
het vertrouwen op vuurkracht of technolo-
gie — waarmee de toenmalige minister van 
Defensie Rumsfeld aanvankelijk het beleid 
domineerde — misplaatst is in een gecom-
pliceerd conflict als dat in Irak. Inmiddels 

heeft ook Obama moeten toegeven dat de 
surge heeft gewerkt heeft. Hiermee karakte-
riseert McCain zich: hij zegt niet de dingen 
waarvan hij weet dat anderen die graag zou-
den horen. Omgekeerd is hij ook bereid om 
te luisteren naar mensen waarvan hij weet 
dat ze hem tegenspreken. 

De verkiezingscampagne wordt inmid-
dels gedomineerd door de kredietcrisis en 
de keuze van McCain voor Sarah Palin als 
kandidaat voor het vice-presidentschap. 
Die keuze gaf een onverwachte wending aan 

door Rob van de Beeten

Eerste Kamerlid voor het CDA.

Verkiezingen VS: Obama of McCain [ 2 ]

Alleen John McCain kan voor dringend 
noodzakelijke aanpassing Amerikaans 
zelfbeeld zorgen

McCain zegt niet de dingen 
waarvan hij weet dat anderen 
die graag zouden horen
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de beeldvorming. Dat de kennis van zaken 
van Palin intussen het aangrijpingspunt is 
geworden voor de kritiek van Democraten 
en media was te verwachten, maar dit zal 
vermoedelijk niets uitmaken voor de kiezers 
die McCain aan zich wil binden. Wat wel 
uitmaakt is of McCain erin slaagt zich vol-
doende los te maken van het beleid van de 
huidige president. De financiële crisis wordt 
vooral op het conto van diens beleid gescho-
ven: teveel vrijheid voor de fat cats van Wall 
Street en te weinig toezicht in het belang van 
Main Street. Die kritiek is volkomen terecht, 
maar verdient wel enige relativering als wij 
in eigen huis rondkijken. Hoewel allerlei 
deskundigen, de president van De Neder-
landsche Bank voorop, betoonden dat in 
Nederland en andere Europese landen het 
toezicht veel beter is geregeld, zag de rege-
ring zich gedwongen tot regelrechte natio-
nalisatie van Fortis Nederland.

Voor Europa is van belang, dat de Ver-
enigde Staten een wezenlijke omslag in den-
ken en handelen moet maken en de vraag 
is welk type president in staat mag worden 
geacht die omslag op gang te brengen. 
Waarom een omslag? De Verenigde Staten 
leeft op te grote voet. Dit lijkt een recent in-
zicht ontstaan door de kredietcrisis, maar is 
het niet. Al sinds president Nixon in 1973 de 
dollar ontkoppelde van het goud, is er geen 
enkel mechanisme meer dat de Amerikanen 
dwingt om hun betalingsbalans op orde 
te brengen en hun leengedrag aan te pas-
sen aan de bestaande aflossingscapaciteit 
van hun economie. In feite speculeren zij 
al decennia op inflatie als verzachting voor 
hun schuldenlast en economische groei als 
de ruimte waaruit in de toekomst rente en 
aflossing worden betaald. Zolang de dollar 
wereldbetaalmiddel was, konden de Ameri-
kaanse monetaire autoriteiten ook doorgaan 
met de creatie van liquiditeiten. Zij stonden 
vooral toe dat banken zich met die creatie 

bezighielden door juridische verplichtingen 
aan te gaan waarvan het verband met de pro-
ductie van goederen en diensten niet meer 
was aan te wijzen, in het afgelopen decen-
nium via derivaten, financiële producten 
die alleen via een omgekeerde piramide nog 
zijn terug te voeren op reële waarden, zoals 
onroerend goed. Was de Verenigde Staten 
dus al vóór 1989 niet meer de reus die in 19�� 
uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn 
kwam, door de val van de Muur dachten 
de Amerikanen — en veel Europeanen en 
Aziaten praatten hen dat ook aan — dat zij 
in een unipolaire wereld de leiding hadden 
gekregen. Dat dit een gevaarlijke illusie is, 
wordt niet zozeer aangetoond doordat de VS 
in Irak niet wint, als wel door het gegeven 
dat het militair machtigste land in de wereld 
niet in staat is voldoende opgeleide troepen 
te mobiliseren om in Irak én Afghanistan 
effectief te opereren. Wat de Amerikanen te 
wachten staat, is een dringend noodzakelij-
ke aanpassing van hun zelfbeeld. Dat vraagt 
niet om gepassioneerd idealisme, maar om 
leiderschap met beide benen op de grond. 
Dat vraagt een president die de Amerikanen 
zullen vertrouwen als hij de boodschap van 
die omslag brengt. McCain is een man die 
de moed heeft en in staat is die onpopulaire 
boodschap te verkondigen. De schok ervan 
zal in Europa niet minder groot zijn dan in 
de Verenigde Staten zelf.
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Op 11 februari 2008 kwamen er plannen in de openbaarheid om de 57 woningen van Ganzedijk te 
slopen en het Oost-Groningse buurtschap op te heffen, omdat het vanwege de leegloop van de bevol-
king, een “spookdorp” zou zijn geworden. Na protest van de  bewoners heeft het provinciebestuur het 
plan voorlopig in de ijskast gezet. De bewoners mogen zelf plannen voor de toekomst van het dorp 
ontwikkelen, die betrokken zullen worden bij de besluitvorming. 
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Van	groei	naar	krimp	

We zijn niet ingesteld op nadenken over krimp, noch in economische 
noch in persoonlijke zin, laat staan binnen een tot voor kort ongedacht 
demografisch krimpperspectief. Krimp heeft negatieve associaties met 
achteruitgang, gebrek, verlies aan kracht. Wie denkt er nu aan krimp 
bij carrière, huis of toekomstperspectieven? Maar nu de financiële crisis 
iedereen in zijn belangen dreigt te raken, lijkt het denken in termen van 
groei al even problematisch geworden. Achter groei kunnen ook zeep-
bellen schuilgaan en scheefgegroeide verhoudingen. Misschien dat de 
financiële toestand in de wereld ons de ogen opent voor de notie dat het 
groeidenken niet langer vanzelfsprekend is, zeker niet als het gaat om 
demografische ontwikkelingen. 

Tot op heden heerst in het politieke denken een groeilogica: politieke 
besluiten worden genomen met het oog op de verwachting dat de bevol-
king zal blijven toenemen. Dit gaat botsen met een nieuwe trend, namelijk 
die van bevolkingskrimp. In verschillende rapporten wordt erop gewezen 
dat deze trend van wezenlijk andere aard is dan ontgroening en vergrij-
zing, en dat hij zich voor het eerst in de geschiedenis van de aarde als 

Een ander Nederland vergt 
nieuw rentmeesterschap

De bevolkingskrimp die vanaf 2035 structureel zal worden 
en die nu al manifest is in grote delen van het land, zal 
Nederland structureel veranderen. We zullen op nieuwe 
manieren stad en land moeten beheren ten behoeve van de 
solidariteit met toekomende generaties.  

door Leo Klinkers, Jan Prij & Harrie Verbon

Leo Klinkers is bestuurskundige en werkzaam bij het kenniscentrum voor Bevol-
kingsdaling en Beleid,  Harrie Verbon is hoogleraar Openbare  Financiën aan de 
Universiteit van Tilburg & Jan Prij is redactiesecretaris van CDV. 
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structureel verschijnsel voordoet: overal in de wereld gaat (de groei van) de 
bevolking afnemen, anders dan door oorlogen of ziekten.1 

In veel gebieden in Nederland, maar ook in de rest van de wereld en in 
Europa, is de krimp al meer of minder ingezet. De bevolkingsdaling speelt 
voor heel Nederland vanaf 203�, maar is al begonnen in bijvoorbeeld Zuid-
Limburg, de Achterhoek, Oost-Groningen en Zeeland, gebieden die fors 
in de min zitten. In Zuid-Limburg neemt tot 202� de bevolking met zo’n 
7�.000 mensen af, wat nu al een enorme transformatieopgave met zich 
meebrengt (zie bijvoorbeeld het interview met de burgemeester van Heer-
len in deze CDV). 

Een	kleine	greep	uit	de	vragen	en	dilemma’s

De bevolkingsdaling stelt belangrijke vragen aan politiek en bestuur. Wan-
neer en in welke mate krijgt Nederland hiermee te maken? Welke beleids-
dossiers gaat dit raken? Hoe zijn we hierop voorbereid? Welke politieke 
reacties zijn denkbaar op de bevolkingskrimp en welke zijn adequaat? 
Hebben we te maken met een doemscenario of zitten er juist kansen en 
mogelijkheden in? Hoe verklaren we de daling van de bevolkingsomvang? 
Is deze terug te voeren op een welvaartsverschijnsel of duidt zij ook op 
een sombere geestesgesteldheid, omdat het mensen letterlijk aan zin ont-
breekt om zich voort te planten? Zijn er in deze trend markante verschillen 
tussen Nederland en andere landen, tussen Europa en andere wereld-
delen? Is de trend omkeerbaar, al dan niet door beleid, en zo ja, is dat dan 
wenselijk?

Bevolkingskrimp stelt ons voor intrigerende dilemma’s, waarin chris-
tendemocratische idealen als rentmeesterschap, gespreide verantwoor-
delijkheid en solidariteit in het geding zijn. De nieuwe, ongekende pro-
blemen die bevolkingskrimp met zich meebrengt, vergen nog niet eerder 
beproefde oplossingen. In dit vraagstuk houdt het rentmeesterschap de 
verantwoordelijkheid in op deze oplossingen te anticiperen, opdat komen-
de generaties een leefbare wereld erven. Die noodzaak is des te klemmen-
der met het oog op de solidariteit met deze generaties. Het beginsel van 
gespreide verantwoordelijkheid dwingt evenzeer nu al tot bezinning over 
de gewenste rolverdeling tussen overheid, particulier initiatief en burgers 
in een wereld waarin de demografische trend tegengesteld is aan de ont-
wikkeling die we sinds mensenheugenis gewend zijn.

Naast de druk die vergrijzing zet op het financiële draagvlak van de ver-
zorgingsstaat, heeft de krimp van de bevolking een dimensie. Hoe pakken 
we dat op in het licht van de noodzaak de arbeidsparticipatie van ouderen 
en vrouwen te verhogen? Anderzijds biedt de bevolkingskrimp ook kan-

Leo	Klinkers,	Jan	Prij	&	Harrie	Verbon

Een ander Nederland vergt nieuw rentmeesterschap 
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sen. De milieudruk kan minder worden, evenals de druk op de woning-
markt of op het wegennet. Ook komt hierdoor mogelijk het perspectief van 
een meer ontspannen samenleving in het vizier. Het pleidooi van minis-
ter Rouvoet om vrouwen te stimuleren meer kinderen te baren, heeft dit 
thema enige tijd in het nieuws gebracht. Dat heeft in het politieke circuit 
belangstelling gewekt voor de vraag of een kindvriendelijker gezinspoli-
tiek nodig en mogelijk is. Een vraag die ook speelt voor de kansen om met 
meer immigranten de structurele daling van de omvang van de bevolking 
te stoppen of te vertragen. Hier spelen dus vragen van politieke opportuni-
teit enerzijds, en van haalbaarheid in de praktijk anderzijds.

Minder politiek beladen, maar daarom niet minder van belang, zijn 
de vele observaties die naar voren komen als men de consequenties van 
de bevolkingskrimp doordenkt voor woningbouw, aanleg infrastructuur, 
bouw van kantoren en bedrijventerreinen, of voor de noodzaak tot slopen 
en herbouw in een andere kwaliteit. Bevolkingskrimp vergt een nieuwe 
visie op de ruimtelijke inrichting. Andere vraagstukken die zich aandienen 
betreffen wijzigingen in sociaal gedrag, de beschikbaarheid van arbeid 
vanuit de potentiële beroepsbevolking, de druk op milieu en natuur, de 
economie van het midden- en kleinbedrijf, het op peil houden van voorzie-
ningen (met name in kleine kernen), de waarde van het vastgoedbestand, 
de financiële positie van gemeenten, het vasthouden van voldoende gekwa-
lificeerd overheidspersoneel, de eventuele noodzaak van nieuwe gemeen-
telijke herindelingen, de houdbaarheid van financiële systemen (zoals de 
bekostiging van het onderwijs) die op groei zijn gebaseerd. Dit is maar een 
kleine greep uit het geheel aan aspecten dat politieke en beleidsmatige 
aandacht verdient.

Reacties	op	krimp

De eerste mogelijke reactie kan het ontkennen of negeren van het pro-
bleem zijn. In plaats daarvan kan men juist ageren tegen krimp en pro-
beren de gevolgen door vormen van bevolkingspolitiek op te vangen. Een 
derde mogelijke reactie komt neer op het faciliteren en accommoderen van 
de bevolkingskrimp.2       

Negeren
De algemene indruk is dat nationale beleidsmakers en planologen de be-
volkingskrimp negeren. Dat stelt ook CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove in 
dit nummer van CDV. 

Veel planologen weten wel dat omstreeks 203�3 de bevolkingsdaling 
voor het hele land structureel zal zijn, maar blijven niettemin uitgaan 

redactioneel
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van groei tot dat moment. Daarmee gaan ze voorbij aan het feit dat in de 
komende vijftien jaar 270 van de ��3 gemeenten in de min zitten. Niet 
rekening houden met krimp betekent veelal het uitlokken van verkeerde 
vormen van concurrentie, ten koste van belastinggelden.�

Negeren is dus geen goede optie, omdat wij dan problemen voor ons 
uitschuiven en dus uiteindelijk over ons afroepen.  

Ageren/verzetten
Een verzetsreactie tegen bevolkingskrimp kan zijn dat gemeenten, regio’s, 
provincies en zelfs landen gaan concurreren om aantallen inwoners en 
arbeidskrachten. Een actieve bevolkingspolitiek, met stimulansen voor ge-
boorte en/of immigratie, is een andere mogelijkheid om de trend te keren. 
In de praktijk zien we vooral de eerste vorm een opmars maken in Europa. 
Zo hebben Frankrijk en de Scandinavische landen een kindvriendelijke 
politiek. 

Aanpassen
Wie aanvaardt dat bevolkingskrimp een onafwendbaar gegeven is, moet 
de vraag onder ogen zien of het mogelijk is een zinvolle aanpassingsstra-
tegie te bedenken. Veel bijdragen in de bundel, behoudens de auteurs die 
het vraagstuk van bevolkingspolitiek expliciet in hun beschouwing mee-
nemen, zitten op die lijn. De auteurs vragen zich af wat er nodig is om opti-
maal op de bevolkingsdaling te kunnen inspelen. 

Krimp:	positief	of	negatief	perspectief?	

De achterliggende vraag is veelal: is het erg dat we te maken krijgen met 
een krimpende bevolking? Hierbij zijn minstens twee voor de hand lig-
gende reacties denkbaar. De eerste biedt een negatief vooruitzicht. Bevol-
kingskrimp zou voortkomen uit de benauwde geestesgesteldheid van een 
land. Het ontbreekt mensen letterlijk aan zin om zich voort te planten. 
Het voortbestaan van een cultuur, komt hiermee in het geding. Van Valéry 
Giscard d’Estaing, oud-president van Frankrijk, is de volgende uitspraak 
opgetekend: ‘Een maatschappij die niet langer in staat is de generaties te 
vervangen, is een gedoemde maatschappij.’�  

In het artikel van Eberstadt in deze bundel is een soortgelijk cultuur-
pessimistisch geluid te horen, waarbij de jonge, vitale en multiculturele 
Verenigde Staten staan tegenover een Europa dat oud en versleten en naar 
binnen gekeerd zou zijn.Het gebrek aan geestelijke en morele oriëntatie-
bronnen die dit continent juist veerkracht en dynamiek zouden kunnen 
geven, speelt volgens hem het grijs geworden Europa parten. 

Leo	Klinkers,	Jan	Prij	&	Harrie	Verbon

Een ander Nederland vergt nieuw rentmeesterschap 

CDV [herfst 2008].indd   19 13-10-2008   12:27:05



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

20

Een krimpende bevolking roept een beeld op van een maatschappij die 
leeft in het verleden en niet meer vooruitgaat, terwijl groei vaak wordt ge-
associeerd met levendigheid, vooruitgang en economische ontwikkeling. 

De geestesgesteldheid die tot bevolkingskrimp zou hebben geleid, kan 
dus negatief worden geduid. Ook de gevolgen van bevolkingskrimp zou 
men negatief kunnen beoordelen. Bevolkingskrimp zal leegstand met zich 
meebrengen en daarmee een inzakkende woningmarkt. Er zullen verhou-
dingsgewijs meer ouderen dan jongeren zijn, waardoor er een zware con-
currentie om arbeidskrachten kan ontstaan tussen zorgsector en bedrij-
ven. Als deze strijd over prioriteiten op de markt zal worden uitgevochten, 
is de kans groot dat minvermogende ouderen het onderspit zullen delven. 

Anderen zien de gevolgen van krimp als een bevrijding of een verlich-
ting van de files, de milieuproblemen of de overbevolking. In de jaren 
zestig van de vorige eeuw waarschuwde de Club van Rome voor de destruc-
tieve samenhang tussen de vijf trends van bevolkingsgroei: achterblijven-
de voedselproductie, industrialisatie, uitputting van de natuurlijke hulp-
bronnen en vervuiling. Nog steeds zijn de milieuproblemen enorm. Vanuit 
dat perspectief zou, spiegelbeeldig, bevolkingskrimp op wereldschaal een 
welkom verschijnsel kunnen zijn. 

De Raad van Economische Adviseurs stelt in een advies (2006) dat ‘de 
angst voor bevolkingskrimp dan ook enigszins hypocriet aandoet. De 
politieke discussie werd na de oorlog juist beheerst door de angst voor 
overbevolking. De zorg om overbevolking keerde terug in de jaren zeven-
tig toen de staatscommissie bevolkingsvraagstukken een rapport publi-
ceerde waarin werd aangegeven dat voor voorgezette welvaartsgroei een 
voortdurende bevolkingsgroei zeker geen voorwaarde was’.6 Bevolkings-
krimp (en verkleining van de bevolking) en vergrijzing (een veranderende 
samensteling van de bevolking) zijn volgens de REA in een notendop ‘het 
succesverhaal van emancipatie, innovatie en keuzevrijheid’7 en als zoda-
nig een verborgen zegen waarop we zo goed mogelijk onze toekomstige 
arbeidsmarktarrangementen moeten aanpassen. Geboortestimulerende 
maatregelen en immigratie als instrumenten om deze demografische 
trends te keren, zijn in hun ogen overmoedige en ongewenste beleidsal-
ternatieven. 

De	zin	en	onzin	van	bevolkingspolitiek	

Het zal duidelijk zijn dat beide visies leiden tot diametraal tegenoverge-
stelde standpunten over bevolkingspolitiek. Degenen die krimp positief 
duiden, moeten niets hebben van bevolkingspolitiek. Volgens degenen die 
krimp als een negatief verschijnsel interpreteren, zou bevolkingspolitiek 
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daarentegen kunnen helpen om de negatieve trend van krimp te keren of 
de effecten ervan te verzachten.

De discussie over bevolkingspolitiek, voor zover die wordt geassocieerd 
met stimulering van het aantal nieuw geboren kinderen door de overheid, 
is beladen. Dat bleek ook weer in reacties op de suggesties van Rouvoet. 
Al in het begin van de vorige eeuw werd bevolkingspolitiek betiteld als 
een ‘ruifpaardenstelsel’ of een systeem van ‘fokpremies’ (zie Janssens in 
deze uitgave). Over de effecten van financiële stimulansen op het aantal 
kinderen per gezin bestaan twijfels. In Frankrijk (zie de bijdrage van Paul-
Kleis Jager) is de kinderbijslag vooral genereus voor grote gezinnen. Daar 
blijkt de bevolkingsgroei hoger dan in landen als Duitsland en Italië. Maar 
ondanks die financiële stimulansen blijft ook in Frankrijk de natuurlijke 
aanwas onder het vervangingsniveau van gemiddeld 2,1 kind per vrouw. In 
de VS is het geboortecijfer hoger dan in Europa, maar dit kan evident niet 
worden verklaard door genereuze financiële regelingen voor gezinnen, 
want die bestaan nauwelijks in de VS. Dit roept de intrigerende vraag op 
waarom in sommige landen of samenlevingen gemiddeld meer kinderen 
ter wereld komen dan in andere samenlevingen. Volgens de bijdrage van 
Eberstadt in deze bundel ligt de verklaring hiervoor in niet-materiële fac-
toren als optimisme en vaderlandsliefde.

Een evident aanwijsbare oorzaak van de afname van het kindertal in 
het oude Europa ten opzichte van andere delen van de wereld8, is dat niet 
alleen de directe kosten, maar ook en vooral de indirecte kosten van kinde-
ren flink zijn toegenomen. Bij indirecte kosten moet worden gedacht aan 
het inkomen dat wegvalt als een ouder zijn baan opzegt om de kinderen te 
kunnen verzorgen. Deze kosten zijn onder meer gestegen doordat vrou-
wen hoger zijn opgeleid en beter gekwalificeerde en hoger betaalde banen 
bemachtigen. Het is niet toevallig dat hoog opgeleide vrouwen het krijgen 
van kinderen langer uitstellen en minder kinderen krijgen dan minder-
opgeleide vouwen. Dit gegeven biedt aanknopingspunten voor een ander 
soort bevolkingspolitiek, waarbij de arbeidsmarkt beter wordt ingericht 
om de combinatie van arbeid en zorg voor kinderen te vergemakkelijken. 
Hierover gaan de bijdragen van Janssens, Verbon en Bovenberg.

Problemen	in	de	overgang	

In de overgang naar de fase van bevolkingskrimp wordt een hogere ar-
beidsparticipatie des te noodzakelijker, wat een zware wissel zal trekken 
op gezinnen. Hierbij moet worden bedacht dat bij toenemende welvaart 
voor jonge gezinnen er eerder een grotere vraag naar meer tijdsbesteding 
met het gezin zou kunnen ontstaan, conform de trend van de afgelopen 
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vijftig jaar dat we in totaal minder arbeidsuren zijn gaan werken.9 Dit zou 
de spanning op de arbeidsmarkt verder vergroten. 

Voor de woningmarkt betekent krimp op zijn minst een kwalitatieve 
verandering van de vraag naar woningen. Dit kan, vooral doordat ook de 
samenstelling van de bevolking verandert, leiden tot allerhande onbe-
doelde en wellicht onverwachte herverdelingen van vermogen, zoals van 
oudere woningbezitters die de waarde van hun woning zien dalen door de 
krimp, naar jongere starters op de woningmarkt die juist goedkoop een 
nieuwe woning kunnen verwerven. Dergelijke effecten op de woningmarkt 
kunnen tot heftige economische reacties leiden.

Op bestuurlijk niveau levert de bevolkingskrimp coördinatieproble-
men op en kan hij overinvesteringen uitlokken. Krimp zet bovendien de 
ruimtelijke ordening onder extra spanning en levert omvangrijke finan-
cieringsproblemen op. Over de ernst van de problemen in de transitiefase 
denken de auteurs in deze bundel verschillend. Beets heeft oog voor de 
voordelen van een kleinere bevolking en ziet geen mogelijkheden voor het 
beleid om de vruchtbaarheid te beïnvloeden. Hartog meent dat krimp geen 
probleem zal zijn, maar voortgaande bevolkingsgroei wel, omdat de grond 
voor economische en recreatieve doeleinden dan schaarser wordt. Dit gaat 
ten koste van het welvaartscheppende vermogen van de economie. Van 
Praag echter ziet omvangrijke negatieve effecten van een transitie naar een 
kleinere bevolking. Hij verwacht een overschot aan kapitaal en andere pro-
ductiemiddelen en een tekort aan werkenden om de ouderen te verzorgen. 
De beroepsbevolking vergrijst in de transitiefase en ook dat zal een rem op 
innovatie en dus welvaartscreatie zetten. 

Rentmeesterschap	nieuwe	stijl

Meer nog dan bevolkingskrimp te negeren, of er juist met vormen van di-
recte sturing en bevolkingspolitiek tegen te ageren, lijkt het vanuit chris-
tendemocratische visie verstandig te kijken hoe we op de verschijnselen 
kunnen anticiperen. Daarbij moeten we uitkijken voor de valkuil van een 
min of meer technocratische discussie. De essentiële vraag is vanuit welke 
waarden we de krimpdiscussie zouden moeten voeren. 

Wanneer we alleen vanuit een bestuurlijk perspectief naar de proble-
men van krimp kijken, is te verwachten dat discussies over bestuurlijke 
indelingen of omvangrijke sloopprogramma’s nieuwe impulsen krijgen, 
zoals Derks c.s. onder meer stellen. De verleiding is dan groot om die dis-
cussie over de hoofden van mensen en hun gemeenschappen te voeren, wat 
ervaringen in de Groningse buurtschap Ganzedijk duidelijk maken.10 Van 
boven opgelegde plannen moeten met de nodige argwaan worden beke-

redactioneel

CDV [herfst 2008].indd   22 13-10-2008   12:27:06



23

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

ken. Ook bestuurlijke discussies moeten vanuit het primaat van de samen-
leving worden bezien.11    

Men kan wel stellen dat de krimp van de bevolking en haar veranderende 
samenstelling (vergrijzing en ontgroening) enorme omslagen betekenen. 

De veranderende demografie is 
daarom ook niet zozeer een finan-
cieel-economisch probleem, als wel 
een vraagstuk van de inrichting van 
de samenleving dat om nieuwe ar-
rangementen vraagt.

Lees de discussie tussen Verbon 
en Bovenberg over de toekomstige 
inrichting van een arbeidsmarkt 
met hoogopgeleide vrouwen. Een 
vergelijkbare discussie kan men 
voeren over vergrijzing. Waar moet 
de focus liggen bij de vraag hoe we 

het potentieel van ‘grijze’ arbeidskrachten het best kunnen inzetten?
Wat betreft de bevolkingskrimp doen zich vergelijkbare vragen voor. 

Ten minste lijkt duidelijk dat de huidige ordeningsinstrumenten zich 
vooral richten op groei en niet op krimp en dat een uniforme beleidsvisie 
voor het hele land nog steeds sturend is voor de woningmarkt en de ruim-
telijke ordening. Dit is niet toekomstbestendig. Er zal dus in het andere 
Nederland dat gaat ontstaan, dringend behoefte komen aan differentiatie 
met een bijpassend instrumentarium.

Vanuit christendemocratische optiek zijn groei en krimp als zodanig 
geen goede criteria om ontwikkelingen te beoordelen, of het nu gaat om 
de eenzijdige focus op economische groei of om de beoordeling van de 
demografische opgave. Liever dan de discussie te reduceren tot aantallen 
en cijfers en vraagstukken van efficiëntie, zal de vraag moeten zijn hoe we, 
gegeven de verschillen, in demografische ontwikkelingen omgaan met wat 
onze cultiveringopdracht heet. Deze opdracht vloeit voort uit de zorg voor 
de schepping en de oproep tot rentmeesterschap. Het is duidelijk dat deze 
taak ons voor forse maatschappelijke investeringsopgaven stelt. Dit zijn 
wij verplicht aan de toekomstige generaties. 

Wat kunnen we uit dit alles concluderen? Ten eerste dat bevolkings-
krimp ten onrechte niet op het netvlies van landelijke politici en adviseurs 
staat. Men is geneigd om te problemen te negeren doordat men nog van 
top tot teen op groei is ingesteld. Ook worden de problemen in de rand-
gebieden niet goed gezien, waarschijnlijk als gevolg van de overwegend 

De veranderende demografie 
is daarom ook niet zozeer 
een financieel-economisch 
probleem, als wel een 
vraagstuk van de inrichting 
van de samenleving dat om 
nieuwe arrangementen vraagt

Leo	Klinkers,	Jan	Prij	&	Harrie	Verbon

Een ander Nederland vergt nieuw rentmeesterschap 
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randstedelijke oriëntatie van het bestuur. Een visie op politiek en bestuur 
in tijden van bevolkingskrimp vergt een langetermijnhorizon, en die is 
niet bevorderlijk is voor het vasthouden van de politieke aandacht. 

Gegeven de manifeste overgangsproblemen die nu al spelen (in termen 
van financiering van voorzieningen, coördinatieproblemen, spanningen 
in de ruimtelijke ordening en nieuwe politieke vragen die daarmee samen-
hangen), is politieke aandacht voor dit probleem wel nodig. En dat is de 
tweede constatering.

Het is wellicht een goede gedachte om naar het voorbeeld van de Delta-
commissie onder leiding van oud-minister Cees Veerman, een onafhanke-
lijke commissie van deskundigen op te dragen de gevolgen van de bevol-
kingsdaling en het beleid dat daarvoor nodig is, in beeld te brengen.12 De 
ervaringen van zo’n externe commissie kan de omslag in denken bewerk-
stellingen die nodig is (zie ook het interview met Van Bochove). 

De voor u liggende uitgave Krimpen zonder klein te worden suggereert 
dat Nederland anders en sterker te voorschijn kan komen uit de krimp, 
als we op tijd inzien hoe belangrijk en essentieel deze nieuwe, ongekende 
trend is. 

 Noten

1 Tegen 207� is op wereldschaal de be-
volkingsgroei voorbij en gaat de bevol-
kingsomvang, naar verwachting dan 
circa 9,2 miljard, langzaam in omvang 
dalen. (www.bevolkingsdaling.nl) 

2 In de bundel onderscheiden Derks c.s. 
nog meer fasen, die zij vergelijken met 
een rouwproces.

3 De voorspelling van de top is overigens 
zeer gevoelig voor kleine veranderingen 
in fertiliteit, mortaliteit en migratie en 
kan dus ook een aantal jaren later lig-
gen. 

� Zie bijvoorbeeld de bijdrage van Femke 
Verwest c.s. in deze bundel.

� Geciteerd door Harry van Dalen in: 
’Vergrijzing, krimp en de stille opmars 
van bevolkingspolitiek, Demos, jaar-
gang 20, september 200�, pp. �7-61; p. 
60. 

6 Advies van de Raad voor Economische 
Adviseurs (REA) ‘Vergrijzing is een 
verborgen zegen’, 2006/3., p. �-�. 

7 Ibid. p.1. 
8 Vooral in veel niet-westerse landen is 

nog sprake van een substantieel jonge-
renoverschot. Zie hiervoor de bespre-
king in deze uitgave van het boek ‘Zo-
nen grijpen de wereldmacht’ door Hans 
Achterhuis.

9 Zie Robert Al en Robert Selten, Neder-
landers zijn minder gaan werken, CBS, 
200�. 

10 Er waren plannen voor sloop’ van de 
buurtschap Ganzedijk in verband met 
de krimpende bevolking. Hierop pro-
testeerden de bewoners fel en volgde 
een retirade van het gemeentebestuur. 

11 Zie ook de CDV-uitgave Thorbeckse Twis-
ten (lente 2007), waarin hierover volop 
discussie wordt gevoerd.  

12 Zoals we in de jaren zeventig van de 
vorige eeuw de Commissie Muntendam 
hadden die zich boog over de proble-
men van de voortgaande bevolkings-
groei, vergt deze tijd een commissie die 
het tegenovergestelde probleem behan-
delt.
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In	februari	2006	verscheen	ons	rapport Structurele bevolkingsda-
ling, een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers.1 Wij wilden het 
thema bevolkingsdaling op de politieke agenda te zetten en dat is gelukt. 
De studie ontlokte een golf van reacties, waarna steeds meer instanties het 
onderwerp zijn gaan bespreken. De discussies sindsdien geven een beeld 
van de wijze waarop bestuurders en politici op het verschijnsel bevolkings-
daling reageren. Dat beeld — als momentopname in een voortschrijdend 
proces van verdere bewustzijnsverruiming — schetsen wij in deze bijdrage.

Aspecten	van	bevolkingsontwikkeling

Met betrekking tot het begrip bevolkingsontwikkeling onderscheiden we 
drie aspecten: ontgroening, vergrijzing en wijzigingen in de omvang van 
de bevolking. Ontgroening omschrijven we als de (relatieve) daling van het 
aantal jongeren. Bij vergrijzing hebben we het over de (relatieve) stijging 
van het aantal ouderen (6� jaar en ouder). In deze bijdrage gaan we met be-
trekking tot de ontwikkelingen in de bevolkingsomvang in het bijzonder 
in op de afname daarvan: de bevolkingsdaling, waarbij we naast de totale 
populatie ook aandacht besteden aan de bevolkingsgroep van 1�-6� jaar.

Bevolkingsdaling, van 
ontkenning naar beleid

Zeggen dat je de bevolkingsdaling wilt keren, is net zo 
zinvol als het niet accepteren dat het regent. Beter is een 
paraplu meenemen als je de deur uitgaat (anticiperen) 
of het regenwater opvangen voor andere doelen 
(kansen benutten). Bevolkingsdaling is een blijvend 
verschijnsel waarmee we rekening moeten houden in 
het beleid. 

door Wim Derks, Peter Hovens & Leo Klinkers

De auteurs zijn werkzaam bij het kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid. 
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Ontgroening
Vanaf 19�6 steeg het aantal geboorten. Die naoorlogse geboortegolf zorgde 
voor een snelle groei van het aantal jongeren. In de loop van de jaren zestig 
en zeventig van de vorige eeuw kozen partners voor steeds minder kinde-
ren. De omvang van het aantal jongeren in het totaal van de bevolking ging 
daardoor dalen. Die kleinere generaties zijn nu in de leeftijd dat ze kinde-
ren krijgen. Maar ook die kiezen voor een beperkt kindertal, of vrouwen 
stellen het krijgen van kinderen zolang uit dat het niet meer kan.2 Voor het 
hele land betekent dit dat het aantal inwoners in de leeftijd van 0-1� jaar 
met 0,8 procent per jaar daalt.

Anders geformuleerd, het vruchtbaarheidscijfer is in de jaren zestig dras-
tisch gekelderd tot een getal van 1,7. Dit betekent dat gemiddeld genomen 
elke vrouw zorgt voor 1,7 nakomeling. Om de bevolkingsomvang via natuur-
lijke aanwas op gelijk niveau te houden is een vruchtbaarheidscijfer van 2,1 
nodig, omdat zogezegd elke vrouw zichzelf moet vervangen en een man. Dit 
betekent dat we nu al zo’n 3� jaar te maken hebben met te weinig geboorten.

Het is echter van belang te beseffen dat dit proces sterk verschilt binnen 
Nederland. De provincie Utrecht kent nog een groei van het aantal jonge-
ren met 0,3% per jaar, terwijl er in Limburg een sterke daling is van 2,2% 
per jaar (0-1�-jarigen, verandering per jaar gemiddeld over 2006, 2007 en 
2008). In een aantal deelgebieden van provincies is de daling nog sterker: 
2,7% in Zuid-Limburg en 2,�% in Delfzijl e.o.

Vergrijzing
Als gevolg van het stijgen van de gemiddelde levensverwachting stijgt het 
aandeel van 6�-plussers in de totale bevolking al sinds 192�. Vergrijzing is 
dus geen nieuw verschijnsel, maar zodra de naoorlogse geboortegolf vanaf 
2011 de leeftijd van 6� gaat passeren, versnelt de vergrijzing.

In Nederland stijgt het aantal 6�-plussers nu met 2,0 procent per jaar 
(gemiddelde van 2006, 2007 en 2008). In ons land is nu 1� procent van de 
bevolking ouder dan 6� jaar. Dat aandeel in de totale bevolking bereikt over 
20 jaar een top van 27 procent. Per provincie varieert de groei van het aantal 
6�-plussers tussen 1,� procent in Zuid-Holland en 3,0 in Flevoland. Daar 
waar nog maar weinig ouderen zijn groeit het aantal procentueel snel. Het 
aandeel van 6�-plussers in de totale bevolking varieert nu van 9 procent in 
Flevoland tot 18 in Zeeland. 

Bevolkingsdaling
Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid begint bevolkingsda-
ling op te treden onder normale omstandigheden, dus zonder oorlog, 
ramp of epidemie. 

Krimpen	zonder	klein	te	worden
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Bevolkingsdaling wordt een steeds algemener verschijnsel op de wereld. 
Europa loopt daarbij voorop. Binnen de Europese Unie groeit het aantal 
inwoners nog wel, maar het werelddeel Europa heeft al ongeveer vijf jaar 
een dalend aantal inwoners. De EU kent al verschillende regio’s met struc-
turele bevolkingsdaling. De omvang van de wereldbevolking bereikt naar 
verwachting in de tweede helft van deze eeuw (omstreeks 207�) een top van 
ongeveer 9,2 miljard. Daarna zet de daling, die nu al op diverse plekken op 
de aarde manifest is, structureel in voor de gehele wereld.

Alle werelddelen laten een afname van de bevolkingsgroei zien. Uit 
tabel 1 blijkt dat de wereldbevolking in de tweede helft van de jaren zestig 
met 2 procent per jaar groeide. Nu is de groei gedaald naar 1,2 procent per 
jaar en zal naar verwachting verder dalen naar 0,� procent per jaar tegen 
20�0. Rond 207� begint waarschijnlijk de daling wereldwijd. Uit tabel 1 en 
figuur 1 blijkt dat die daling in Europa al begonnen is. In Afrika is de groei 
nog het hoogst. De afname van de groei is daar later begonnen dan elders, 
maar de groei vermindert daar nu even snel als elders.

In de komende tientallen jaren zal in steeds meer regio’s binnen we-
relddelen buiten Europa het aantal inwoners gaan dalen. Na Europa is 
waarschijnlijk Azië het volgende werelddeel waar afname van de groei 
omslaat in daling van de omvang. In China, wat aantal inwoners betreft 
het grootste land, begint de daling van het aantal inwoners naar verwach-
ting al voor 203�.

Tabel 1. Bevolkingsontwikkeling, procentuele verandering per jaar, Wereld 
en werelddelen

 196�/ 200�/ 20��/
 1970 2010 20�0

Wereld 2,0 1,2 0,�

Afrika 2,6 2,3 1,2
Oceanië 2,0 1,2 0,�
Noord-Amerika 1,1 1,0 0,�
Latijns-Amerika en de Caraïben 2,6 1,2 0,2
Azië 2,� 1,1 0,2
Europa 0,7 -0,0 -0,�

Bron: United Nations Population Division, World Population Prospects, The 
2006 Revision.
Bewerking: KcBB.

Wim	Derks,	Peter	Hovens	&	Leo	Klinkers
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Figuur 1. Bevolkingsontwikkeling, procentuele verandering per jaar, we-
reld en de werelddelen met hoogste en laagste groei

Bron: United Nations Population Division, World Population Prospects, The 
2006 Revision. Bewerking: KcBB.

Nederland vormt geen uitzondering op deze wereldwijde ontwikkeling. 
Met het stijgen van de welvaart daalde in Nederland, sinds de jaren zeven-
tig, het aantal kinderen beneden het vervangingsniveau van 2,1 kind per 
vrouw. Het gemiddelde aantal kinderen per vrouw is in ons land ongeveer 
1,7.3 Op den duur gaat daardoor het aantal inwoners structureel dalen. Im-
migranten vertragen dat proces, maar de verwachting is dat Nederland 
rond 203� de top van het aantal inwoners (17 miljoen) bereikt en dan lang-
zaam in omvang gaat dalen. 

Nederland telt ook al veel gemeenten en regio’s waar de top van het aan-
tal inwoners is gepasseerd door weinig kinderen en/of een uitgaand migra-
tiesaldo. Tabel 2 laat zien hoeveel gemeenten in de komende jaren met die 
krimp te maken krijgen.

Tabel 2. Prognose aantal krimpende gemeenten in de periode 2008-202� 
naar gemeentegrootte

Huidige gemeentegrootte  Bevolkingsafname in
(aantal inwoners)
> 100.000 3 van de 28 gemeenten
�0.000 – 100.000 19 van de �8 gemeenten
20.000 – �0.000 109 van de 179 gemeenten
0 – 20.000 139 van de 188 gemeenten
Totaal 270 van de ��3 gemeenten
Bron: CBS, bewerking KcBB
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Enkele	effecten	van	bevolkingsontwikkeling

De bevolkingsontwikkeling heeft invloed op veel maatschappelijke en 
daarmee verbonden beleidsterreinen. Wij zullen een aantal daarvan kort 
beschrijven. Vooraf verdienen twee algemene aspecten aandacht.

Ten eerste mag men de ontwikkeling van het aantal inwoners niet een-
op-een doorvertalen naar andere zaken. Een voorbeeld. Ook als het aantal 
inwoners stabiel blijft of zelfs daalt, kan de behoefte aan woningen toene-
men. Enerzijds omdat door de vergrijzing het aantal personen per woning 

daalt (gezinsverdunning), ander-
zijds omdat de welvaart en daarmee 
de koopkracht per persoon toe-
neemt. Dergelijke factoren kunnen 
ertoe leiden dat het ruimtebeslag 
per inwoner dus nog een tijd blijft 
stijgen.

Ten tweede kunnen negatieve 
effecten op één schaalniveau positief uitwerken op een ander niveau. Som-
mige gevolgen van de bevolkingsontwikkeling hebben nationale of zelfs 
internationale effecten, andere lokaal of regionaal. De kosten van vergrij-
zing en tekorten aan arbeidskrachten zijn zaken die op nationale schaal 
moeten worden bekostigd. Daar ligt dan dus een probleem. Maar een sterk 
vergrijsde regio of gemeente kan juist profiteren van de groeiende beste-
dingen door en voor ouderen (senioreneconomie). En dat is dan weer een 
voordeel.

Arbeidsmarkt
De jaren zestig kenden een tekort aan arbeidskrachten. Daardoor was de 
werkloosheid laag, stegen de lonen, werden arbeidsbesparende technie-
ken doorgevoerd en verdwenen arbeidsintensieve sectoren, zoals textiel-, 
schoen-, sigarenindustrie en scheepsbouw. Toen de naoorlogse geboor-
tegolf op de arbeidsmarkt kwam, ontstond er een overschot aan arbeids-
krachten en werd de werkloosheid hoog. De spanningen op de arbeids-
markt waren dus conjunctureel bepaald. Dat verandert snel. 

Nu de naoorlogse geboortegolf de arbeidsmarkt gaat verlaten, ontstaat 
een structureel tekort aan arbeidskrachten. Er komt geen nieuwe geboorte-
golf aan. De prognose laat zien dat gemiddeld in Nederland de potentiële 
beroepsbevolking gaat dalen vanaf 2011.

In veel regio’s (23 van de �0) is de daling van dit deel van de bevolking, 
dat de krachten moet leveren voor de arbeidsmarkt, al begonnen.

Negatieve effecten op één 
schaalniveau kunnen 
positief uitwerken op een 
ander niveau

Wim	Derks,	Peter	Hovens	&	Leo	Klinkers
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Figuur 2. Relatieve ontwikkeling potentiële beroepsbevolking (2008-202�)

Bron: CBS, bewerking KcBB

Afgezien van conjuncturele schommelingen wordt naar verwachting 
de werkloosheid weer laag, gaan de lonen weer stijgen en verdwijnen weer 
niet-regiogebonden activiteiten. In de jaren zestig hadden de verdwijnen-
de activiteiten betrekking op fysieke productie. Met internet kunnen nu 
ook andere activiteiten verplaatst worden naar elders op de wereld, zoals 
programmeerwerk, administratie en het uitwerken van tekeningen van 
architecten.�

In de afgelopen twintig jaar is de arbeidsparticipatie snel gestegen. 
Binnen de bevolking van 1�-6� jaar kregen steeds meer mensen een be-
taalde baan, vooral vrouwen. Nederland staat bovenaan de ranglijst van 
werken in deeltijd. Ter uitvoering van de zogenoemde Lissabondoelen is 
het beleid erop gericht de arbeidsparticipatie te doen stijgen door oude-
ren te stimuleren langer te blijven werken en door nog meer vrouwen in 

het arbeidsproces te betrekken. 
Men hoopt dat het aantal gewerkte 
uren per persoon per jaar stijgt: 
minder extra verlofdagen en ver-
groting van omvang van deeltijd-
baan. De vraag is of dit gaat luk-
ken. Naast de bekende spanning 

tussen economie en milieu ontstaat eenzelfde dichotomie tussen econo-
mie en geluk. Willen mensen vrije tijd en onbetaalde arbeid (bijvoorbeeld 
zorg en vrijwilligerswerk) inleveren voor nog meer materiële welvaart? 
Blijft de natie streven naar maximalisering van het bruto nationaal pro-
duct of gaat de bevolking maximalisering van het bruto nationaal geluk 
ook belangrijk vinden?� Blijft de politiek met name na de invoering van 
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de Wmo een verzwaard beroep doen op mensen om zorgtaken te verrich-
ten en hoe verhoudt zich dat tot de inspanningen om de arbeidsparticipa-
tie te verhogen?

Er komt sociaaleconomisch een ‘nieuwe jaren zestig’. Politiek gezien 
vereist dat aandacht voor de vraag of er dan ook maatschappelijk een 
‘nieuwe jaren zestig’ aanbreekt: minder nadruk op het materiële, op 
markt, op individualisme, meer aandacht voor maatschappelijk gedrag, 
burgerschap en duurzaamheid? In dit verband wijzen we onder andere 
op de ‘Verklaring van Tilburg’, die is opgesteld als vervolg op de confe-
rentie Een comfortabele waarheid… Groei naar een duurzame en solidaire 
economie.6 

Als gevolg van het tekort aan arbeidskrachten neemt de macht van de 
werknemers toe. Om voldoende arbeidskrachten te werven en te behou-
den, zullen werkgevers moeten inspelen op de wensen van werknemers, 
niet alleen over de hoogte van de beloning, maar vooral over de werkom-
standigheden en de aantrekkelijkheid van het werk.

Economie
De naoorlogse geboortegolf veroorzaakte met ingang van de jaren zestig 
een sterke groei van de vraag naar goederen en diensten voor jongeren. Nu 
zorgt die bevolkingsgroep voor opkomst van de senioreneconomie. Alle 
vraag naar goederen en diensten voor ouderen stijgt, omdat het aantal 
ouderen groeit en de nieuwe ouderen koopkrachtiger zijn. Hierbij gaat het 
onder andere om recreatie, toerisme, hulpmiddelen, domotica (samen-
trekking van domus [huis] en telematica; red.), hulp in en om het huis en 
zorg. Ouderen kunnen lokaal en regionaal een belangrijke bron van econo-
misch groei zijn.

Niet-regiogebonden activiteiten (vooral loongevoelig werk) zullen ver-
sneld vertrekken als gevolg van de arbeidsmarktkrapte. Lokale en regio-
nale bestuurders staan voor de vraag welke invloed de lokale en regionale 
economie zal ondervinden van de structurele krapte op de arbeidsmarkt. 

In sommige regio’s doet zich een bijzonder verschijnsel voor. Enerzijds 
een stijging van de bevolking en anderzijds een geringere stijging of zelfs 
daling van de potentiële beroepsbevolking. We schatten in dat met name 
het MKB in die regio’s grote problemen krijgt om met minder menskracht 
te voldoen aan een toenemende vraag. In het diagram ziet u dat de stad 
Utrecht nog bevolkingsgroei kent (x-as), terwijl de groei van de potentiële 
bevolking (y-as) daarbij achterblijft. Heerlen kampt weliswaar met bevol-
kingsdaling, maar de daling van de potentiële beroepsbevolking loopt 
daarmee in de pas.7
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Figuur 3. Ontwikkeling omvang bevolking en omvang potentiële beroeps-
bevolking Grote Steden (procentuele verandering in de periode 2006-2011)

Bron: CBS, bewerking KcBB

Ruimte voor bedrijfshuisvesting
Als gevolg van onvoldoende beschikbaarheid van arbeidskrachten komt 
er in steeds meer regio’s een einde aan de groei van de werkgelegenheid. 
Binnen vijf jaar begint naar verwachting in Limburg, Zeeland en Dren-
the de structurele daling van de werkgelegenheid. Binnen tien jaar komt 
waarschijnlijk in het hele land een einde aan de groei van het aantal wer-
kenden. De dalende regio’s gaan dan de nog groeiende regio’s overtreffen. 
Dat heeft gevolgen voor de behoefte aan bedrijventerreinen en kantoren. 
Vertrekkende niet-regiogebonden activiteiten zitten waarschijnlijk vooral 
op bedrijventerreinen. Die ruimte komt vrij. Wat gaat daarmee gebeuren? 
Bedrijven hebben de voorkeur voor locaties en gebouwen met een goede 
uitstraling. De afzet van nieuwe aantrekkelijke locaties en gebouwen zal 
dus kunnen doorgaan, terwijl onaantrekkelijke locaties en gebouwen ver-
pauperen. In dit verband kan men spreken van het fruitschaaleffect. Als 
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steeds vers fruit boven op de schaal wordt gelegd, dan wordt dat gepakt, 
terwijl onder op de schaal het fruit verpietert en verrot.8

Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen en herstructurering en 
herbestemming van kantoren, worden in steeds meer regio’s belangrijker 
dan uitbreiding.

Mobiliteit
Woon-werkverkeer is de belangrijkste oorzaak van verkeersknelpunten 
in de spits. Als in steeds meer regio’s binnen afzienbare termijn het aantal 
werkenden niet meer groeit en daarna gaat dalen, dan heeft dat invloed 
op die problematiek. De nieuwe ouderen rijden weliswaar meer dan de 
huidige ouderen, maar die mijden de spits. Het aantal kilometers van (ver-
vroegd) gepensioneerden is bovendien veel minder dan van werkenden. 
Toename van ouderen en afname van werkenden verminderen op den duur 
de automobiliteit in steeds meer regio’s. 

Het Sociaal en Cultureel Planbureau9 wijst op de remmende werking 
van de regionale bevolkingsdaling op de groei van de mobiliteit. Bereke-
ningen van ons Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid geven 
aan dat in Delfzijl e.o. en in Zuid-Limburg de top van de automobiliteit van 
de bevolking in die regio’s is bereikt. Andere regio’s volgen binnen afzien-
bare termijn.

Nu is het beslist niet zo dat voorgenomen infrastructurele ingrepen, zo-
als het aanleggen van extra wegen, vanwege bevolkingsdaling achterwege 
moeten blijven. Er kunnen tal van andere redenen zijn die dergelijke maat-
regelen legitimeren. Wel bepleiten we dat demografische ontwikkelingen 
bij de politieke besluitvorming moeten worden meegenomen. We advise-
ren altijd om ook ‘over de top van 203�’ heen te kijken. Het betreft immers 
langetermijninvesteringen.

Woningmarkt
Het gemiddelde aantal personen per woning daalt (gezinsverdunning) 
door van maatschappelijke ontwikkelingen, zoals toename van echtschei-
dingen, en door vergrijzing: ouderen wonen met minder personen in een 
woning dan jongeren. Door toename van het aantal huishoudens moet de 
woningvoorraad daarom voorlopig blijven groeien, ook als het aantal inwo-
ners niet toeneemt. In De bevolking groeit nu met ongeveer 0,3 procent per 
jaar; de woningvoorraad met ongeveer 0,9 procent per jaar. De grootte van 
het verschil tussen groei van de woningvoorraad en groei van de bevolking 
varieert overigens sterk tussen regio’s door verschillen in leeftijdsopbouw. 
Voorlopig nog meer bouwen vereist dus politiek maatwerk, inclusief een 
duidelijke visie op slopen10 en op herinrichting van de openbare ruimte. 
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In dat verband krijgen de provincies, mede door hun nieuwe bevoegd-
heden op het vlak van de ruimtelijke ordening, een niet geringe nieuwe 
verantwoordelijkheid bij het beantwoorden van de vraag waar wel of 
niet moet worden gesloopt en (bij)gebouwd. Hoe gevoelig dat ligt, mag 
blijken uit het feit dat het College van Gedeputeerde Staten van de pro-
vincie Utrecht in juni 2008 uiteenviel over een verschil van mening over 
de manier waarop dat college de nieuwe bevoegdheden wilde toepassen. 
De meerderheid stond op het standpunt dat de provincie bevoegd was de 
gemeente Utrecht te dwingen een dubbel aantal woningen bij te bouwen, 
tegen de zin van de gemeente zelf. Een minderheid vond dat te ver gaan. 
Dit leidde tot een bestuurscrisis.

Terwijl de groei van de woningvoorraad doorgaat is het zaak om nu al-
vast rekening te houden met het feit dat door de sterkere bevolkingsdaling 
in steeds meer regio’s en gemeenten binnen afzienbare termijn een einde 
komt aan die groei van het benodigde aantal woningen. Volgens de bevol-
king- en huishoudenprognose Primos 200711 zal in de periode 2010-201� 
al in ongeveer 10 procent van de gemeenten een daling optreden van het 
aantal huishoudens. Volgens berekeningen van het Kenniscentrum voor 

Bevolkingsdaling en Beleid gaat in 
Zuid-Limburg als geheel het aantal 
huishoudens over vijf jaar duidelijk 
dalen.12

Als de behoefte aan groei van 
de woningvoorraad vermindert of 
stopt, dan moet er nog volop wor-
den gebouwd. De woningvoorraad 

moet worden aangepast aan de veranderende woonwensen. Dit is een 
kwalitatief vraagstuk, vooral veroorzaakt door de groei van huishoudens 
voor ouderen, van eenpersoons- en eenouderhuishoudens. Herstructu-
rering, sloop en vervangende nieuwbouw worden steeds belangrijker. 
De locatie van de resterende groei moet zorgvuldig worden gekozen. Dit 
roept politieke vragen op als: in hoeverre zijn er nog uitbreidingslocaties 
nodig? Is of komt er voldoende ruimte vrij binnen de bebouwde kom? 
Vereist het een nieuwe politieke visie op projectontwikkeling? Een voor-
beeld: in een regio waar de woningvoorraad niet meer hoeft te groeien, 
zou een projectontwikkelaar nieuwe aantrekkelijke woningen kunnen 
bouwen die met winst kunnen worden verkocht, terwijl in onaantrekke-
lijke delen van de woningmarkt de leegstand toeneemt. Andere partijen 
op de woningmarkt worden dan met verliezen geconfronteerd. Als de 
minst aantrekkelijke woningen uit de markt worden gehaald, neemt de 
kwaliteit van de woningvoorraad toe. Het is vooral in krimpregio’s van 

Binnen afzienbare 
tijd komt een einde 
aan de groei van 
het aantal woningen 
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belang dat partijen op de woningmarkt samenwerken en winsten en ver-
liezen delen.13

Leefomgeving: voorzieningen, onderwijs, zorg en welzijn
Ook toen de bevolking nog groeide, verdwenen voorzieningen zoals de 
buurtwinkels en bankfilialen, omdat voor voorzieningen een steeds groter 
draagvlak nodig is. Bevolkingsdaling zal het afnemen van voorzieningen 
versnellen. In kernen, gemeenten en regio’s waar het aantal kinderen 
(snel) daalt, zullen scholen sluiten. Verenigingen met veel jongeren, zoals 
voetbalverenigingen, zullen eerder verdwijnen dan verenigingen met veel 
ouderen. In dunbevolkte gebieden zullen de gevolgen van het verdwijnen 
van voorzieningen groter zijn, omdat dan afstanden tot nog bestaande 
voorzieningen snel groter worden.

Gezagsdragers doen er goed aan om voorzieningenbeleid te voeren om 
de gevolgen van het verdwijnen van voorzieningen op te vangen. Combi-
natie van voorzieningen kan eventueel uitkomst bieden. De behoefte aan 
zorgvoorzieningen neemt over het algemeen toe door de vergrijzing. An-
dere voorzieningen kunnen mogelijk worden gekoppeld. De bevolkings-
daling en het versneld verdwijnen van voorzieningen hebben ook gevolgen 
voor het welzijn en de leefbaarheid.

Gemeentefinanciën
Gemeenten zijn met betrekking tot de inkomsten voor het belangrijkste 
deel afhankelijk van het gemeentefonds. Voor een deel wordt de omvang 
daarvan bepaald door het aantal inwoners. Als het aantal inwoners daalt, 
krijgt een gemeente minder geld uit dat fonds. Een andere belangrijke 
bron van inkomsten betreft de gronduitgifte. Voor groeiende gemeenten 
leveren uitbreidingsplannen met verkoop van bouwkavels voor wonen en 
werken geld op. Deze inkomsten uit het grondbedrijf vallen weg bij een 
krimpende gemeente. Sloop, vervangende nieuwbouw en ‘inbreiden’ zijn 
doorgaans verliesgevend, terwijl uitbreiden vaak winstgevend is.1� Het is 
dus niet zo gek dat gemeentebestuurders het fenomeen van bevolkingsda-
ling niet verwelkomen.

Politiek-bestuurlijke	reacties	op	bevolkingsontwikkeling

In de vorige paragraaf hebben we een aantal effecten van bevolkingsdaling 
op diverse maatschappelijke en beleidsterreinen beschreven. Dat roept 
niet meteen een hoerastemming op. Bovendien is het een complex vraag-
stuk waarmee gezagsdragers — vanwege een gebrek aan ervaringen uit het 
verleden — niet goed raad weten.
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Bestuurders hebben het beste met hun burgers voor en zijn erop ge-
brand om alles uit de kast te halen om kwaliteit aan de samenleving toe te 
voegen. Het is betrekkelijk gemakkelijk om kwaliteit te genereren door het 
toevoegen van kwantiteit. Je kunt scoren door een moderne woonwijk of 
bedrijventerreinen aan te leggen. Dit is in een situatie van bevolkingsda-
ling een stuk moeilijker. Dan luidt de opdracht om kwaliteit te leveren met 
minder kwantiteit. Dat kan bijvoorbeeld door via sloop de slechte wonin-
gen uit de markt te halen. In de praktijk roept zoiets weerstanden op.

Dat bestuurders niet zitten te 
wachten op een daling van de bevol-
king, is begrijpelijk, en het kost hen 
dan ook veel moeite om de omslag 
in het denken te maken. Dit geldt 
vooral voor lokale en regionale be-
stuurders. Het begint met ontken-

nen: ‘De prognose klopt niet voor onze gemeente’. Dan komt het verzet: 
‘Wij gaan door met bouwen en dan blijft het aantal inwoners groeien’. 
Op den duur komt de acceptatie en daarna wordt bevolkingsdaling actief 
opgepakt in het beleid. Wij noemen dit het rouwproces van het afscheid 
nemen van het groeidenken. 

De ontkenningsfase
Wij zijn al een aantal jaren actief op het gebied van demografische ont-
wikkelingen en advisering over maatschappelijke gevolgen en politiek-
bestuurlijk handelen. Vaak treffen we wethouders en raadsleden die de 
prognoses niet serieus wensen te nemen.1� Ze kunnen niet geloven dat 
hun bevolking in omvang gaat afnemen. De eerste reactie is dan ook het 
wegwuiven van de prognosecijfers. Dan wordt verwezen naar prognoses 
van een halve eeuw geleden, die sterke bevolkingsgroei laten zien naar 
zo’n 20 miljoen inwoners. Dat werd toen overigens als een doemscenario 
van overbevolking ervaren. In de gedachten van diverse lokale en regionale 
bestuurders is er nu het doemscenario van bevolkingsdaling.

De prognoses van destijds gingen uit van een hoog gemiddeld kinder-
tal per vrouw. Men kon toen niet bevroeden dat dit zo sterk zou teruglo-
pen: van 3,1 in 1960 naar 1,7 in 197�. Er zijn nu geen aanwijzingen dat we 
een dergelijke trendbreuk gaan meemaken. De periodieke bijstelling 
van prognoses op dit moment hebben slechts marginale betekenis. De 
trend van bevolkingsdaling zal na tussentijdse bijstellingen niet ver-
anderen. Hooguit zal het jaar van de top van de bevolkingsomvang iets 
opschuiven (eerder of later) en/of zal het aantal inwoners op de top een 
paar duizend meer of minder blijken te zijn. Voor politiek-bestuurlijk 

Het afscheid nemen van het 
groeidenken is vergelijkbaar 
met een rouwproces 
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handelen zal de trend bepalend moeten zijn. En die staat wat ons betreft 
niet ter discussie.

De verzetsfase
Wanneer bestuurders beseffen dat ze de prognosecijfers serieus moeten 
nemen, komen ze in verzet. De gedachte leeft dat de bevolking gaat dalen 
bij ongewijzigd beleid, maar dat beleidsaanpassingen de trend kunnen 
keren. De beleidsvoornemens die dan op tafel komen, zijn doorgaans: ‘We 
gaan extra woningen bouwen, dan komen mensen hier naartoe om te wo-
nen’ of ‘We leggen een bedrijventerreinen aan, dan vestigen bedrijven zich 
daar, dat levert werkgelegenheid op, dan komen mensen hier naartoe om 
te werken en te wonen’. In een groeisituatie werkt dat en zo waren we dat 
ook altijd gewend. Maar als een gemeente zich bevindt in een regio waar 
de bevolking overal terugloopt, dan is het maar zeer de vraag of je mensen 
aantrekt. Als dat al zou lukken, dan creëer je een extra probleem bij een 
buurgemeente, waarover later meer, en bovendien is het effect maar tijde-
lijk en wordt de bevolkingsdaling alleen maar uitgesteld. En als het niet 
lukt, heb je gebouwd voor de leegstand.

Een belangrijke aanjager in de verzetsfase heeft te maken met de idee 
dat bevolkingsdaling leidt tot afname van de welvaart. Ondanks vergrij-
zing en aankomende daling van de (potentiële beroeps)bevolking groeit 
de materiële welvaart per persoon gewoon verder door de doorgaande 
stijging van de arbeidsproductiviteit16. Het bruto binnenlands product per 
hoofd van de bevolking is in 20�0 naar verwachting 30 tot 120 procent ho-
ger dan in 200�. Nederlanders zijn historisch en internationaal gezien zeer 
rijk en de groei van de rijkdom gaat gewoon door.

In tegenstelling tot de meeste andere Europese landen hebben de gepen-
sioneerden in Nederland het bovenwettelijk pensioen zelf gespaard (kapi-
taaldekkingstelsel) en hoeft het niet te worden opgebracht door de huidige 
werkenden (omslagstelsel). Voor zover vergrijzing een financieel probleem 
is, heeft Nederland een kleiner probleem dan veel andere landen.

De naoorlogse geboortegolf heeft met zijn arbeidskrachten een grote 
bijdrage geleverd aan de opbouw van de welvaartsstaat. Gepensioneerden 
blijven een bijdrage leveren door betaling van belasting over het uitgekeer-
de pensioen, door de besteding van het zelf gespaarde pensioen, eventueel 
door besteding van het opgebouwde vermogen en door het betalen van de 
successierechten over het resterende vermogen bij overlijden.17 

De acceptatiefase
Deze fase is misschien wel de moeilijkste: het accepteren van de bevol-
kingsdaling voelt aan als het neerleggen van je koning na een spannende 
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schaakpartij. Maar er is een groot verschil. Als je een schaakpartij verliest 
heb je kennelijk verkeerde beslissingen genomen, maar als de bevolking in 
je gemeente daalt, kun je daar niks aan doen. Het ‘verkeerde’ gevoel heeft 
alles te maken met een perceptieprobleem.

Als in een regio de bevolking daalt, dan roept dat het beeld op dat de 
mensen uit die regio vertrekken. Dat leidt vervolgens tot de gedachte dat 
die vertrekkers het daar niet meer zien zitten en hun heil elders zoeken. 
Dan gaat de idee leven dat jongeren de regio niet sexy vinden, of dat er 
kennelijk onvoldoende werkgelegenheid is, waardoor de mensen naar 

de Randstad verhuizen, of dat het 
woon- en leefklimaat niet deugt 
en elders wel. Het zijn dit soort 
beelden die leiden tot een negatief 
imago van een regio met een da-
lende bevolking. Ten onrechte. Het 
structureel bepalende element van 
bevolkingsdaling is de negatieve 
natuurlijke aanwas, het saldo van 
geboorten en sterfgevallen. Het ef-

fect van migratie (verschil tussen immigratie en emigratie) fluctueert.
We hebben al eerder gezien dat het aantal geboorten achterblijft bij het 

vervangingsniveau. Dat dit (op termijn) leidt tot bevolkingsdaling is dan 
ook onvermijdelijk. Het is logisch dat vooral in de sterk vergrijsde en ont-
groende regio’s relatief weinig kinderen worden geboren en tegelijkertijd 
het aantal sterfgevallen relatief hoog ligt. Deze regio’s krijgen als eerste 
maken met bevolkingsdaling.

Wanneer het besef van de structurele daling is doorgedrongen, volgen 
twee verzetsreacties: ‘We moeten zorgen dat er meer kinderen worden gebo-
ren en we gooien de grenzen open om meer immigranten binnen te halen.’ 

1	Het	stimuleren	van	het	krijgen	van	meer	kinderen	werkt	niet

Verzet tegen bevolkingsdaling door het stimuleren van het krijgen van 
meer kinderen heeft geen, een tijdelijk of een marginaal effect. Meer 
kinderen verwekken om de kosten van vergrijzing op te vangen, werkt 
averechts. Kinderen kosten de eerste 20 à 2� jaar geld. Tegen de tijd dat ze 
economisch rendabel worden, hebben we top van de vergrijzing gehad. Als 
vergrijzing in Nederland nu al als een financieel probleem wordt gezien, 
dan wordt dat probleem vergroot als er nu meer kinderen worden gebo-
ren.18 Figuur �, gepubliceerd in NRC Handelsblad van 2 augustus 2008, 
brengt dit treffend in beeld.

Het structureel bepalende 
element van bevolkingsdaling 
is de negatieve natuurlijke 
aanwas, het saldo van 
geboorten en sterfgevallen
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Figuur �. Staatskosten naar leeftijd

2	Meer	migranten	binnenhalen	werkt	ook	niet

Verzet tegen bevolkingsdaling door het aantrekken van migranten werkt 
alleen als er ieder jaar een zekere hoeveelheid migranten bijkomt, en als 
het aantal steeds hoger wordt. Om het aantal inwoners in Nederland niet te 
laten dalen, moet het jaarlijkse migratiesaldo oplopen van 10 duizend nu 
naar ongeveer 70 duizend over enkele tientallen jaren. Want ook migran-
ten worden oud en krijgen weinig kinderen, zeker na de eerste generatie. 

Niet alleen voor Nederland geldt ernstige twijfel over de vraag of met 
immigratie zelfs maar een fractie van de structurele daling van de omvang 
van de bevolking kan worden vertraagd. Dit geldt ook voor de EU. Terwijl 
er in heel Europa een einde komt aan de natuurlijke bevolkingsgroei en 
de Europese Commissie inzet (sinds 2006) op een versterkt beleid tot het 
aantrekken van kennismigranten, groeit de economie van landen buiten 
Europa zodanig dat de hoogopgeleiden er de voorkeur aan geven te blijven 
waar ze zitten. Mede door de bevolkingsdaling daar hebben die overheden 
hen nodig om de eigen economische groei gaande te houden.19 

Bevolkingsdaling	is	niet	het	probleem,	maar	er	verkeerd	op	

reageren	is	dat	wel

Het is van groot belang om bevolkingsdaling niet als een probleem te zien. 
Politiek-bestuurlijk verkeerd of niet tijdig reageren, dát is een probleem. 

Jonge en oude Nederlander kosten staat geld
Voordeel dat de gemiddelde Nederlander over zijn levensloop 
heeft van de staat (b.v. onderwijs, uitkeringen) minus de betaalde 
belasting, in duizenden euro’s
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Op de keper beschouwd zijn de omvang en het tempo van bevolkingsda-
ling in Nederland niet eens zo groot. 

Het buitenland kent voorbeelden van snelle onverwachte bevolkingsda-
ling door negatieve ontwikkelingen. Kijk bijvoorbeeld naar de voormalige 
Sovjet-Unie. Onder het communistische bewind daalde de animo om kin-
deren te krijgen aanzienlijk, gevolgd door een omvangrijk emigratiepro-
ces. Nederland daarentegen heeft te maken met een langzame vertraging 
van de groei van de bevolking, die overgaat in een langzame daling van de 
omvang daarvan, omdat er te weinig kinderen worden geboren, soms ver-
sterkt door een uitgaand migratiesaldo. Politiek-bestuurlijk kan men de 
ontwikkeling zien aankomen en daarop tijdig inspelen.

Er zijn echter ook gemeenten waar bevolkingsdaling al actueel is, maar 
de bestuurders nog in het eerste stadium van het rouwproces zitten. Als 
partners in het Kenniscentrum voor Bevolkingsdaling en Beleid krijgen 
we regelmatig uitnodigingen, hetzij van gemeenteraadsleden, hetzij van 
bezorgde burgers, om lezingen te houden met het doel de colleges van B 
en W ervan te overtuigen dat het tijd wordt de omslag te maken van groei-
politiek naar krimppolitiek. Mede in de context van de gedualiseerde ver-
houdingen, ervaren we dat de krimp van de bevolking nieuwe spanningen 
tussen de lokale volksvertegenwoordiging en het bestuur teweegbrengt. 
Doorgaans zitten bestuur en ambtenaren nog in de drive van groei, groei, 
groei, terwijl raden en delen van de bevolking mentaal al de omslag naar 
krimp hebben gemaakt.

Over het algemeen is het voor bestuurders bijzonder moeilijk om ge-
meentelijke toekomstvisies te ontwerpen zonder te vervallen in ronkende 
teksten over nieuwe bruisende stadsharten, waarvan ze (allang zouden moe-
ten) weten dat die straks alleen maar bezocht worden door ouderen in scoot-
mobielen en drop-outs van het vmbo. Niet door de 30- tot 60 jarigen; die zijn 
hard aan het werk om de economie en hun gezin draaiende te houden.

Verkeerde concurrentie is de slechtste politiek-bestuurlijke reactie
Omdat bevolkingsdaling een steeds algemener verschijnsel wordt, ont-
staat er concurrentie tussen gemeenten, regio’s, provincies en (Europese) 
landen op het vlak van het aantrekken en behouden van inwoners en 
arbeidskrachten. Extra inwoners bij de één betekent extra daling bij de 
ander. Dit is een voorbeeld van politiek-bestuurlijk verkeerd reageren op 
de structurele aspecten van de bevolkingsdaling. We gaan een periode 
tegemoet van ‘inwonerkannibalisme’. Alleen voor plekken waar de groei 
van de bevolking van nature nog bestaat, kan men er politiek-bestuurlijk 
voor kiezen om die groei te accommoderen met geëigende instrumen-
ten. Bijvoorbeeld door extra woningen te bouwen. Voor streken die in de 
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structurele krimp zitten, zijn dergelijke instrumenten niet alleen zinloos, 
maar vormen ze tevens, wegens hun verkeerde soort van concurrentie, een 
gevaar voor het verlies van belastinggeld.20 Investeringen in bijvoorbeeld 
bedrijventerreinen, worden niet terugverdiend. Teveel woningen bouwen 
leidt dan tot leegstand en verloedering van bepaalde buurten.

Hoe gaan de departementen reageren?
Ook op rijksniveau zien we spanningen. Eind 2006 heeft het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Kenniskamer voor 
Bevolkingsdaling ingesteld. Hoewel het ministerie van VROM in 2006 voor 
deskundigen enkele bijeenkomsten over bevolkingsdaling organiseerde, 
is het daarna stil gebleven. BZK daarentegen vroeg in 2007 al een geza-
menlijk advies over de effecten van bevolkingsdaling op gemeentelijk 
niveau aan de Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiële 
verhoudingen (Rob/Rfv). Dat advies is in april 2008 verschenen en bevat 
veel nuttige informatie over te verwachten effecten van bevolkingsdaling 
op diverse terreinen, gevoegd bij de opvattingen van beide adviesraden 
hoe daarin te handelen. BZK is dus actief met het onderwerp bezig. Andere 
departementen lijken het nog niet te hebben opgepakt, of kijken er zelfs 
anders tegenaan. VROM, VenW en LNV hebben de neiging om primair naar 
de nog te verwachten groei van de bevolking tot 203� te kijken en daar 
het beleid op af te stemmen. Het ontbreekt aan initiatieven om rekening 
te houden met de regionaal begonnen bevolkingsdaling en om over de 
landelijke top van 203� heen te kijken. Besluiten met doorlooptijden of 
effecten op langere termijn — bijvoorbeeld tot 20�0 of 20�0 —, afgestemd 
op de bevolkingsdaling die dan plaatsvindt, zien we nog maar weinig. Als 
BZK zich binnen de rijksdienst een coördinerende rol aanmeet, kunnen er 
door dat perceptieverschil spanningen en nieuwe vormen van verkokerd 
beleid ontstaan. 

Het ministerie van Defensie kent op dit moment een serieus personeels-
probleem. Om de krijgsmacht qua bezetting op peil te houden, heeft het 
behoefte aan een instroom van jonge mensen. De ontgroening leidt ertoe 
dat de instroom structureel gaat afnemen. Vandaar de uitvoerige tv-recla-
me om jongeren te verleiden in militaire dienst te gaan, wat sinds kort ook 
door de politie is opgepakt via een spelprogramma op tv.

Verstandig	beleid	in	het	licht	van	de	bevolkingsdaling

Voorbeelden van goed reageren
Diverse regio’s en gemeenten hebben de bevolkingsdaling inmiddels ac-
tief opgepakt. In de regio Parkstad Limburg (dat is de regio van zeven ge-
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meenten bij Heerlen-Kerkrade) daalt het aantal inwoners sinds 1997. Maar 
het duurde een tijd voordat het politiek-bestuurlijk tot actie leidde. Eén 
van de consequenties van de nu vigerende gezamenlijke regionale politiek 
in Parkstad Limburg is het terugschroeven van de geplande woningbouw 
van 12.000 woningen tot 2010 naar ongeveer 1200.

Bevolkingsprognoses voor heel Limburg geven sinds 1996 nadrukkelijk 
aan dat het aantal inwoners binnen afzienbare termijn zou gaan dalen. In 

2002 is de feitelijke daling begon-
nen en in 2006 heeft de provincie 
het onderwerp bevolkingsdaling 
actief opgepakt met het motto: ‘La-
ten we ons voordeel doen met de de-
mografische voorsprong’. Dat heeft 
onder meer geleid tot de oprichting 

van het Kennisknooppunt Bevolkingsdaling. 
In Twente daalt het aantal inwoners nog niet, maar de regio is sinds 2006 

actief met het onderwerp bezig. Dat dit ook in die regio consequenties zal 
hebben voor de geplande woningbouw, is in 2007 uitvoerig in de regio-
nale media aan de orde geweest, maar heeft nog niet geleid tot eenzelfde 
besluitvorming als in Parkstad Limburg. Wel heeft Regio Twente een be-
langrijke Interreg-subsidie binnengehaald voor het project DC	NOISE (De-
mographic Change: New Opportunities in Shrinking Europe). In dit project, 
waarin negen Europese partners met elkaar samenwerken, worden demo-
grafische ontwikkelingen in de regio aangepakt.

Benodigde beleidsaanpassing

Lokaal en regionaal
• Krimpende gemeenten en krimpende regio’s moeten het rouwproces 

van het afscheid nemen zo snel mogelijk doorlopen. Ze moeten uitgaan 
van realistische bevolkingsprognoses en niet van wensprognoses. Het is 
zinvol om de marges van de bevolkingsontwikkeling in beeld te brengen 
door een hoog-, midden- en laagscenario te berekenen.

• Maak ook een prognose op wijk-, buurt- en kernniveau, zodat duidelijk 
is waar voorzieningen, zoals scholen, het eerst zullen verdwijnen.

• Besef dat er niets mis is met een langzame bevolkingsdaling, die men 
lange tijd van te voren kan zien aankomen.

• Maak de omslag van het denken in kwantitatieve groei naar groei in 
kwaliteit.

• Tot nu toe was de beleidsvraag: in welk tempo moeten bedrijventerrei-
nen, wegen en woningen worden gerealiseerd. In gemeenten en regio’s 

In Limburg is de daling 
van de bevolking al 
in 2002 begonnen 
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met een dalend aantal inwoners is de vraag: hoeveel nog tot de top en 
wat daarna? Houd al rekening met wat er na de top moet gebeuren. Plan 
voor krimp in plaats van voor groei.

• Vanwege het gevaar van ongezonde concurrentie tussen gemeenten is 
er behoefte aan meer samenwerking en meer regie op regionaal, provin-
ciaal, nationaal en Europees niveau.

• Ga na hoe de gemeente/regio kan profiteren van de senioreneconomie.
• Houd rekening met het vertrek van niet-regiogebonden economische 

activiteiten als gevolg een tekort aan arbeidskrachten.
• Voer een zorgvuldig beleid ten aanzien van de ruimte voor bedrijven: 

kantoren en bedrijventerreinen. De behoefte aan uitbreiding zou wel 
eens snel minder kunnen worden. Hoeveel nog tot aan de top?

• De benodigde groei van de woningvoorraad wordt ook minder. Her-
structurering, sloop en vervangende nieuwbouw worden belangrijker 
dan uitbreiding. Hoeveel ruimte komt vrij binnen de bebouwde kom? 
Hoeveel kan worden gerealiseerd worden met ‘inbreiding’? Hoeveel 
uitbreiding is nog nodig?

• Bevorder samenwerking tussen de partners op de woningmarkt om 
winsten en verliezen te delen. Ga na welke rol woningbouwcorporaties 
daarin kunnen spelen.

• Voer een actief voorzieningenbeleid om de gevolgen van het verdwijnen 
van zelfstandige voorzieningen op te vangen. 

• Pas het beleid op tijd aan aan de vermindering van de inkomsten.

Provinciaal
• In provincies waar steeds meer gemeenten en regio’s te maken krijgen 

met structurele bevolkingsdaling, moet de provincie dit onderwerp 
actief oppakken.

• Voor zover gemeenten uitgaan van irrealistische bevolkingsprognoses 
en wanneer gemeenten onvoldoende regionaal afstemmen, ligt er een 
taak voor de provincie.

Nationaal
• De ministeries moeten beseffen dat het aantal inwoners in Nederland 

weliswaar nog groeit, maar dat steeds meer gemeenten en regio’s te 
maken hebben met structurele bevolkingsdaling.

• Het eerder aangehaalde advies van de Rob/Rfv geeft wel aan dat demo-
grafische ontwikkelingen serieus aandacht behoeven, maar is wat ma-
ger in de aanbevelingen om financiële stromen hierop aan te passen. De 
verantwoordelijkheid ligt — zo menen zij — bij de gemeenten/regio’s 
zelf. Dit advies miskent enerzijds het structurele karakter van de bevol-
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kingsdaling en anderzijds laat het te weinig gevoel en begrip zien voor 
de onvermijdelijkheid van de ontwikkelingen.21

Belangrijke	nieuwe	vragen

Terwijl politiek en bestuur zich (te) langzaam bewust worden van het feit 
dat demografische ontwikkelingen van grote invloed zijn op de bestaande 
beleidsdossiers, rijzen er al belangrijke nieuwe vragen die politieke aan-
dacht vereisen. 

Wat gebeurt er met het traditionele gezin?
Het traditionele gezin van vader, moeder en enkele kinderen — als hoek-
steen van de samenleving — staat onder druk. Er is een stevige trend in de 
richting van steeds meer eenpersoonshuishoudens.22 Zie onderstaande 
figuur. 

Figuur �. Relatieve ontwikkeling type huishoudens

Dit levert niet alleen een nieuwe kwaliteitsbehoefte op: hoe willen die 
mensen wonen, maar ook de vraag naar de effecten van dat type huishou-
dens op de manier van invullen van gedragsalternatieven. Hoe veranderen 
in dergelijke huishoudens de besluitvorming op het vlak van werken en 
recreëren, opleiding en ontwikkeling, gedrag op straat en binnen instel-
lingen, zoals bibliotheken, theaters en evenementen, op het vlak van kopen 
en verkopen, carrière en loopbaanperspectieven? We weten daar nog niets 
van. De effecten van demografische ontwikkelingen in het algemeen en 
van bevolkingsdaling in het bijzonder op het sociale gedrag, is überhaupt 
een zaak die nader onderzoek vereist.

Relatieve ontwikkeling type huishoudens
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Hoe gaan we om met 100-plussers?
Kijk eens naar dit plaatje: op dit moment leven er in Nederland al 1�00 
vrouwen en ‘slechts’ 180 mennen die ouder zijn dan 100 jaar. 

Figuur 6. Ontwikkeling aantal 100-plussers naar geslacht 

Deze trend zet door. In 20�0 telt Nederland ongeveer 3200 mannen en 
ruim 10.000 vrouwen van 99 jaar en ouder. Op de totale bevolking lijkt dat 
niet veel, behalve als we beginnen te tellen vanaf de leeftijd van 90 jaar: in 
20�0, als de bevolkingsdaling voor het hele land al enige tijd aan de gang is 
— zijn dat ruim 100.000 mannen en ruim 180.000 vrouwen. Bepaald geen 
zaak om op zijn beloop te laten.

Wat betekent bevolkingsdaling voor duurzaamheid van natuur en milieu?
Tot nu toe is het duurzaamheidvraagstuk vooral bestudeerd vanuit het 
concept van economische groei en bevolkingsgroei. Nog in april 2008 
wijdde Civis Mundi daaraan de kwartaaluitgave.23 De tot omstreeks 207� 
voortgaande groei van de wereldbevolking zal ongetwijfeld nog meer be-
slag leggen op de schaarse hulpbronnen van natuur en milieu. Een kleinere 
wereldbevolking na 207� zou meer duurzaamheid kunnen opleveren. Of 
dat het geval zal zijn, weten we echter niet. Minder mensen met een veel 
grotere welvaart dan nu het geval is, kunnen net zo goed dat beslag op die 
schaarse bronnen vergroten. Een onderwerp dat nu al een plaats op de poli-
tieke agenda verdient.
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Wat betekent bevolkingsdaling voor de bestuurlijke organisatie?
De eerder getoonde tabel 2 over de bevolkingsdaling op gemeentelijk ni-
veau, liet zien dat in de komende jaren minstens 270 van de ��32� gemeen-
ten in de krimp komen. Daar ontstaat grote druk op het voorzieningen-
niveau. Het is voorspelbaar dat veel gemeenten eerst in de concurrentieval 
stappen (bijvoorbeeld door te gaan bouwen in de hoop en verwachting dat 
ze inwoners en arbeidskrachten kunnen aantrekken), daarna hun heil zoe-
ken in regionale regie om desinvesteringen te voorkomen, om vervolgens 
te beseffen dat voor het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van het 
voorzieningenniveau voor veel gemeenten de weg van een herindeling de 
meest aangewezen weg is. 

Het is de vraag of de herziening van de Grondwet, die het kabinet in 
voorbereiding heeft genomen, mede gaat zorgen voor een beter bevoegd-
hedenpakket van gemeenten, zodat ze met recht en reden als ‘eerste over-
heid’ kunnen gaan fungeren.2� Indien dit het geval is, vormt het misschien 
een extra stimulans om grotere gemeentelijke eenheden te gaan creëren. 
Wat betekent dat voor de twaalf provincies? Gaat dan ook het middenbe-
stuur (eindelijk) schuiven naar een vijftal provinciale eenheden? Zo ja, is 
er dan nog behoefte aan de Wgr-regio’s, of is het denkbaar dat de huidige 
acht Wgr-plusregio’s als eerste de stap naar een drastische herindeling 
zetten?

 Noten

1 Derks, W., P. Hovens, L. Klinkers, Struc-
turele bevolkingsdaling, een urgente 
nieuwe invalshoek voor beleidsmakers. 
Den Haag 2006. Zie verder www.bevol-
kingsdaling.nl.

2 Dat het uitstellen van het krijgen van 
kinderen niet een typisch Nederlands 
verschijnsel is, mag blijken uit een 
bericht in Portugal News van 23 augus-
tus 2008 onder de kop Late pregancies 
rising in Portugal. In dat land, waar de 
economie en welvaart, mede dankzij de 
aansluiting van Portugal bij de EU, sterk 
is gestegen, blijkt in tien jaar tijd het 
aantal baby’s van vrouwen, ouder dan 
�0 jaar, met �0 procent te zijn gedaald 
door onvruchtbaarheid op die latere 
leeftijd.

3 Met het stijgen van de welvaart kozen 
steeds meer vrouwen voor minder 
kinderen en/of stelden ze het krijgen 
van kinderen steeds langer uit, met 

onvruchtbaarheid als gevolg. Zie voor 
meer informatie hierover Demos, maart 
2007. 

� Een recente publicatie naar aanleiding 
van het aankomende structurele tekort 
aan arbeidskrachten is het rapport 
van de Commissie Bakker (Commissie 
Arbeidsparticipatie, 2008). 

� Het aantal publicaties over geluk en 
over de zin van economische groei 
neemt toe. ‘Geluk en economie’ was 
een speciaal onderwerp in hoofdstuk 6 
van de Macro Economische Verkenning 
2008 (september 2007) van het Centraal 
Planbureau.

6 Zie www.economischegroei.net.
7 Zie Kenniscentrum voor Bevolkings-

daling en Beleid, De krimpende stad, 
Ontgroening, vergrijzing, krimp en de 
gevolgen daarvan voor de lokale econo-
mie. In opdracht van Nicis, Den Haag, 
december 2006

8 Het rapport Welvaart en leefomgeving. 
Een scenariostudie voor Nederland in 
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2040 (september 2006) van het Centraal 
Planbureau, Milieu- en Natuurplan-
bureau en Ruimtelijk Planbureau 
waarschuwt voor overinvesteringen in 
bedrijventerreinen en infrastructuur. 

9 SCP, Overwegend onderweg, De leefsitu-
atie en de mobiliteit van Nederlanders, 
Den Haag 2008.

10 In Duitsland is de daling van de om-
vang van de bevolking op veel plaatsten, 
vooral aan de oostkant, al jaren aan de 
gang. Het bestuur aldaar heeft daarom 
ook meer ervaring met de maatregelen 
die daarbij nodig zijn. Zo sloopt de 
deelstaat Saksen-Anhalt niet minder 
dan ��.000 woningen om de bevol-
kingsdaling en de val van de waarde van 
het onroerend goed op te vangen. In 
dat licht was het plan van de gemeente 
Reiderland om de kern Ganzedijk te slo-
pen een uitstekend voornemen, en het 
besluit van de provincie om dit terug te 
draaien een slechte zaak. 

11 ABF (2007) http://primos.abfresearch.nl/
12 Zie ook Demografische krimp: prikkel 

voor de woningmarkt, door Frank van 
Dam, Femke Verwest, Carola de Groot 
in: Ruimte in debat, Ruimtelijk Planbu-
reau 2007. Zie voor stevig anticiperend 
beleid in Manchester en Liverpool (twee 
steden die nog maar de helft van het 
aantal inwoners hebben vergeleken bij 
enkele decennia terug) het artikel Go 
or grow van Wim Laverman in Building 
Business, september 2006.

13 Voor een verdere uitwerking van de 
gevolgen van bevolkingsdaling voor de 
woningmarkt wordt verwezen naar Plan-
bureau voor Leefomgeving, Regionale 
krimp en woningbouw, Omgaan met een 
transformatieopgave, Den Haag (2008).

1� Voor een verdere uitwerking van de 
gevolgen voor gemeentefinanciën en 
andere gevolgen van bevolkingsdaling 
wordt verwezen naar de Raad voor het 
openbaar bestuur en de Raad voor de 
financiële verhoudingen (2008), Bevol-
kingsdaling. Gevolgen voor bestuur en 
financiën, Den Haag.

1� We krijgen wel eens het verwijt dat wij 
bevolkingsdaling propageren. Vanzelf-
sprekend hebben we geen voorkeur en 

laten we slechts de prognoses zien en 
die wijzen onmiskenbaar in de richting 
van bevolkingsdaling.

16 CPB, Vier vergezichten op Nederland, 
Productie, arbeid en sectorstructuur in 
vier scenario’s tot 2040. Den Haag 200�.

17 Voor meer informatie over deze ontwik-
keling zie Vergrijzing is een verborgen 
zegen, REA, 2006.

18 Zie voor meer informatie over de bij 
dit onderwerp horende cijfers en fei-
ten: http://www.klinkers.info/default.
asp?contentID=270. Zie ook het artikel 
Kinderen van Rouvoet in Demos, maart 
2008. 

19 Zie ook het artikel Een dubbele demogra-
fische uitdaging voor de EU van Nico van 
Nimwegen in Demos, februari 2008.

20 Een voorbeeld van een dergelijke zin-
loze besluitvorming lezen we in Dag-
blad de Limburger van 2� mei 2008 in een 
artikel onder de kop Maastricht accep-
teert krimp niet. Stadsbestuur wil trend 
keren. De cijfers zijn duidelijk: Maas-
tricht krimpt van 118.000 naar ongeveer 
90.000. Daar is helemaal niets aan te 
doen. Zeggen dat je die trend wilt keren, 
is net zo zinvol als niet accepteren dat 
het regent. Beter is een paraplu nemen 
als je de deur uitgaat (anticiperen) of het 
regenwater opvangen voor andere doe-
len (kansen benutten).  

21 Raad voor het openbaar bestuur en de 
Raad voor de financiële verhoudingen 
(2008), Bevolkingsdaling. Gevolgen voor 
bestuur en financiën, Den Haag.

22 Zie ook het artikel Veranderende gezin-
nen van Trees de Bruyker in Demos 
mei/juni 2008.

23 Civis Mundi. Tijdschrift voor politieke 
filosofie en cultuur, �7e. jaargang, april 
2008, nummer 2/3.

2� Het getal van ��3 gemeenten is van 
januari 2008 omdat aan het begin van 
het jaar het officiële aantal gemeen-
ten wordt opgegeven. Maar intussen 
vinden er al de nodige herindelingen 
plaats. Hoeveel gemeenten er in januari 
2009 nog zijn is echter nog onbekend.

2� Zie VNG-commissie Gemeentewet en 
Grondwet, De eerste overheid, Den Haag, 
juni 2007.
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Tsead Bruinja

Goed nieuws

er komt ruimte voor het duingentiaanblauwtje
de grote hoefijzerneus de duinpieper
en de ortolaan 

maar eerst

minder tjiftjafs en meer meeuwen
minder wilde bloemen en meer onkruid
minder soorten vlinders en meer kakkerlakken
kleinere kuddes elanden en grotere hordes ratten
minder goede oogsten en meer overstromingen
kleinere hoeveelheden drinkwater en grotere woestijnen
zwaardere stofstormen en meer regen

hogere vuilnishopen

op zondag vraagt een grijsaard de verpleegster
of ze de batterijen van zijn afstandbediening
wil vervangen

het aantal volksmenners zakkenvullers droplullen
en andersoortige ongestrafte jaknikkers
blijft voorlopig ongeveer hetzelfde
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rampen en oorlogen zullen meer
naamloze slachtoffers eisen

de handel in lijkzakken zal floreren

en meer arme sloebers zullen live en in realtime
mogen toezien op wat de rijken doen met hun miljarden

maar daarna 

daarna echt waar
echt waar en heus beloofd 

daarna komt er ruimte

ruimte voor het dwergdikkopje
de vlagzalm en het bosdoorntje

Tsead Bruinja (Rinsumageest, 197�) is één van de actiefste en productiefste jonge dichters 
van het moment die schrijven in het Fries en in Nederlands. Regelmatig is hij in het bin-
nen- en buitenland — vaak met muzikanten — op het podium te horen. In 200� werd zijn 
Nederlandstalige debuut, Dat het zo hoorde, genomineerd voor de Jo Peters PoëziePrijs. 
Zijn laatste boek is De geboorte van het zwarte paard (Cossee, 2008), een tweetalige selec-
tie uit zijn Friese gedichten. Voor meer: www.tseadbruinja.nl.
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Demografische	trends	in	Oost-Europa

Het communisme bracht na de Tweede Wereldoorlog grote veranderin-
gen in Oost-Europa1, zeker op demografisch terrein. Deze periode werd 
gekenmerkt door een verlaging van het aantal geboortes in alle Oost-Eu-
ropese landen. Aan het einde van de communistische periode in 1989 was 
het gemiddelde geboortecijfer onder de twee kinderen per vrouw gezakt, 
terwijl gemiddeld 2,1 kind per vrouw nodig is om de bevolking in stand 
te houden. De oorzaken voor de daling van het geboortecijfer hadden te 
maken met de inrichting van de communistische samenleving. Ten eerste 
zorgde de sterke nadruk op industrialisering en vijfjarenplannen ervoor 
dat vrouwen massaal tot de arbeidsmarkt toetraden, waardoor vrouwen 
minder kinderen wilden. Ten tweede was er een tekort aan consumptiegoe-
deren, huizen en was ook de kinderopvang niet in elk communistisch land 
even goed toegankelijk. Ten slotte werden overal grote, grauwe flatwijken 
gebouwd om het huizentekort weg te werken. Veel arbeiders kwamen in 
deze wijken terecht die vanwege de geringe oppervlakte en kamers geen 

Oost-Europa loopt leeg

Oost-Europa wordt de komende decennia op een 
dramatische wijze geconfronteerd met bevolkingskrimp. 
Een aantal landen is bezig beleid te ontwikkelen om 
de demografische uitdadingen het hoofd te bieden. 
Zij worden daarbij gehinderd door erfenissen uit het 
communistische verleden en nieuwe hindernissen die 
de overgang naar de democratische rechtsorde met een 
vrijemarkteconomie heeft gebracht. 

door László Marácz

Universitair docent Oost-Europese Studies, verbonden aan de opleiding Europese 
Studies van de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij hoofdredacteur van Ab-
lak, het tijdschrift over Midden-Europa en de Balkan. 
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grote gezinnen toelieten. Toch waren de geboortecijfers niet in alle com-
munistische landen hetzelfde. Polen, toenmalig Tsjecho-Slowakije en voor-
malig Joegoslavië hadden hogere geboortecijfers dan de Balkanlanden en 
Hongarije. Dit had te maken met het feit dat in de laatstgenoemde landen 
abortus wijdverbreid was. Een extreem voorbeeld was Roemenië dat een 
lange traditie van het toepassen van abortus kende en in 196� de hoogste 
aantallen abortus ooit in de statistieken registreerde: drie abortussen op 
één geboorte, terwijl Polen in die periode 0,2 abortussen registreerde per 
geboren kind. 

Toen in 1989 het communisme in Oost-Europa ineenstortte, was de da-
ling van de geboortecijfers al ingezet. Deze verslechterde nog verder na 
1989 door de ongunstige sociaaleconomische vooruitzichten van de wer-
kende vrouwen op de arbeidsmarkt. Vanwege de noodzakelijke sanering 
van de economie kregen de ex-communistische landen te maken met werk-
loosheid. Vrouwen werden als eerste getroffen door het verlies van hun 
baan. De inflexibiliteit van de arbeidsmarkt voor herintreding van jonge 
moeders, de geringe beschikbaarheid van parttime banen en de systema-
tisch lagere lonen voor vrouwen, betekenden dat veel Oost-Europese vrou-
wen ervoor kozen om later kinderen te nemen of een zwangerschap niet 
voort te zetten. Verder hadden de overheden van deze landen in de jaren na 
de val van de Muur weinig economische mogelijkheden om gezinsonder-
steunend beleid uit te voeren. In de loop van de jaren negentig ontstond 
er ook in Oost-Europa, ingegeven door de nieuwe mogelijkheden van de 
democratische samenleving, een andere visie op het vormen van een gezin 
met kinderen. De westerse levensstijl had duidelijk terrein gewonnen. Het 

traditionele gezin, dat onder het 
communisme nog gezien werd als 
de hoeksteen van de samenleving, 
kwam onder druk te staan en werd 
op ingeving van liberale ideologie-
en niet meer gezien als de natuur-
lijkste samenlevingsvorm. In libera-
le kringen werden kinderen gezien 

als kostenpost of als slechts één van de vele mogelijkheden in een maat-
schappij, die inmiddels veel mogelijkheden bood voor carrière, tijdverdrijf 
en plezier. Naast een geboortedaling waren nog twee andere factoren van 
invloed op de demografische ontwikkelingen in Oost-Europa. De vergrij-
zing nam toe, waardoor ondanks de stijgende sterftecijfers het aandeel van 
ouderen in de samenleving toenam. Dit had allerlei sociaaleconomische 
gevolgen, zoals een onvermijdelijke hervorming van het pensioenstelsel. 
Ten slotte werd de demografische situatie in Oost-Europa beïnvloed door 

De demografische situatie in 
Oost-Europa wordt beïnvloed 
door massale emigratie van 
Oost-Europeanen

László	Marácz

Oost-Europa loopt leeg
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massale emigratie van Oost-Europeanen naar West-Europa en Noord-Ame-
rika. Aan het einde van de jaren negentig nam die dramatische vormen aan 
toen er meer mogelijkheden kwamen om naar andere Europese en Noord-
Amerikaanse landen te reizen. Dit intensiveerde na de toetreding van tien 
voormalige Oostblokstaten tot de EU in de periode 200�-2007. Veel jonge, 
goedopgeleide arbeidskrachten beproefden hun geluk in de oude lidstaten 
van de EU. 

Naast deze grote trends, die in alle Oost-Europese landen duidelijk zijn 
waar te nemen, zijn er ook verschillen van land tot land (zie tabel).

Oost-Europees	beleid	tegen	bevolkingskrimp

Hoewel de negatieve demografische trends in Oost-Europa in het begin 
van de jaren negentig duidelijk werden, heeft men sindsdien verzuimd om 
hiertegen beleid te ontwikkelen. Daarvoor zijn een paar oorzaken aan te 
wijzen. Begin jaren negentig was er, na het failliet van de communistische 
bedilzucht, geen geloof meer in een regulerend beleid van de kant van de 
overheid. Dit gold ook voor demografische vraagstukken. Die liet men over 
aan de vrije krachten van de samenleving waarbij ook de traditionele hoek-
steen van de Oost-Europese samenleving, het gezin, onder druk kwam te 
staan. Eind jaren negentig bereidde men zich voor op de toetreding tot de 
Unie. Men ging ervan uit dat door toetreding tot de Unie de demografische 
crisis zou worden gepareerd. Dit blijkt nu een misrekening te zijn. Uit het 
oogpunt van beleid kan men spreken van verloren jaren. Terugkijkend kan 
men stellen dat toetreding tot de Unie de demografische problemen in 
deze landen juist heeft vergroot. De economische recessie, de verandering 
van levensstijl en de massale emigratie van vooral jonge, goedopgeleide 
arbeidskrachten naar de oude lidstaten van de Unie zorgen ervoor dat deze 
landen binnen enkele decennia demografisch zwaar in de problemen gera-
ken. Van een algeheel beleid om deze tendens te keren is geen sprake, hoe-
wel na de laissez-faireperiode er nu op deelproblemen wel degelijk beleid 
wordt gevoerd. Dit is onvermijdelijk nu in een aantal van de Oost-Europese 
landen sociale uitkeringen onbetaalbaar dreigen te worden en er proble-
men op de arbeidsmarkt zijn ontstaan of binnenkort zijn te verwachten. 

Zo wordt het geboortecijfer weer gestimuleerd, waarbij wordt terugge-
vallen op beproefde recepten uit het communisme. Tsjechië gaat voorop in 
dit beleid. Ouders krijgen geld als ze kinderen nemen. Het gaat hierbij om 
een bedrag van 17.�00 kronen, zo’n 600 euro per kind, wat in Tsjechië bijna 
een bruto maandloon betekent. Daarnaast zijn er belastingvoordelen en 
betaald ouderschapsverlof dat vier jaar kan duren, met terugkeergarantie 
in de eigen baan. Ook Roemenië heeft onlangs het betaalde ouderschaps-

Krimp:	in	het	buitenland
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Polen — Na de toetreding in 200� van Polen tot de EU besloten veel 
Polen op de West-Europese arbeidsmarkt hun diensten aan te bieden. 
In 200� vertrokken ongeveer één miljoen Polen tijdelijk naar andere 
EU-lidstaten om voor veel hogere lonen te gaan werken, voorname-
lijk naar Groot-Brittannië, Ierland en Zweden die hun arbeidsmarkt 
al voor Polen hadden opengesteld. In 200� groeide het aantal Polen 
dat vanwege werk het eigen land verliet tot 1.��0.000 en in 2006 tot 
1.9�0.000. Groot-Brittannië was het populairst, met �80.000 Polen al-
leen al in 2006. Het aantal Poolse werknemers in het buitenland wordt 
nu geschat op ruim twee miljoen. 

Tsjechië — De demografische situatie in Tsjechië werd ongunstig 
beïnvloed door de geboortedaling en de vergrijzing van de bevolking. 
De Tsjechische geboortedaling bereikte aan het eind van de jaren ne-
gentig een absoluut dieptepunt met gemiddeld 1,1 kind per vrouw. De 
levensverwachting steeg met vier jaar waardoor de vergrijzing toenam, 
wat weer gevolgen had voor het Tsjechische pensioenstelsel. De nega-
tieve demografische ontwikkeling werd enigszins getemperd door de 
toename van emigratie uit omringende landen, zoals Slowakije, Oekra-
ine en Moldavië. Hier ging het veelal om arbeidsimmigranten. 

Slowakije — De natuurlijke bevolkingsgroei in Slowakije schom-
melt al jaren rond 0 procent. Het geboortecijfer van gemiddeld onge-
veer 1,2 kind per vrouw zal hier geen positieve verandering in te bren-
gen. De uittocht van hoger opgeleiden, de zogenoemde braindrain, 
houdt aan. Dit wordt veroorzaakt door de veel hogere lonen voor 
technisch personeel in de oude lidstaten van de EU. De vergrijzing en 
de hoge werkeloosheid van rond 10 procent maken dat ook in Slowa-
kije het pensioenstelsel onbetaalbaar dreigt te worden. 

Hongarije — Het aantal inwoners van Hongarije schommelt al 
sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw rond 10 miljoen. De bevol-
king neemt nu duidelijk af. Het geboortecijfer was in 2007 lager dan 
het sterftecijfer, namelijk 9�.6�7 versus 13�.823. Dit resulteerde in een 
bevolkingsafname van �1.176 personen. Migratiecijfers compenseren 
deze trends niet. De belangrijkste oorzaak van de negatieve demogra-
fische trend is economisch van aard. De transitie heeft geen algehele 
sociaaleconomische verbetering gebracht. Voor jonge gezinnen is 
het vinden van geschikte, betaalbare huisvesting haast een onover-

László	Marácz
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komelijk probleem en ook de kosten van kinderopvang zijn explosief 
gestegen. Dit laatste is in het nieuwe Hongarije veel slechter georga-
niseerd dan tijdens het communisme, toen het een kostenloze pu-
blieke voorziening was. Het afnemen van de bevolkingsomvang heeft 
in Hongarije al geleid tot een chronisch tekort aan arbeidskrachten 
bij 1� procent van de Hongaarse bedrijven, vooral in de verwerkings-
industrie, transport en logistiek, de telecommunicatie en de bouw. 

Roemenië — Roemenië is één van de landen die bij onveranderd 
beleid te maken krijgen met een dramatische afname van de bevol-
king. De bevolking zal niet meer gereproduceerd worden vanwege 
het gemiddelde geboortecijfer van 1,3 kind per vrouw. Daarbij komt 
nog de massale arbeidsemigratie naar Italië en Spanje, die ertoe zal 
leiden dat in 20�0 het inwonertal van 22 naar 16 miljoen daalt. 

Bulgarije — Bulgarije staat voor een demografische crisis. Vol-
gens de Bulgaarse Academie van Wetenschappen neemt het aantal 
inwoners tot 2020 af met ongeveer een miljoen, tot 6.800.000. Het 
aandeel van de etnische Bulgaren, dat thans rond 80 procent ligt, zal 
dalen tot onder 60 procent, terwijl het aandeel van Roma en Turken, 
die een moeizame positie hebben in de samenleving, zal stijgen. De 
belangrijkste factor die deze demografische crisis veroorzaakt, is 
economisch van aard. De werkloosheid is relatief hoog, salarissen en 
koopkracht zijn erg laag en het gebrek aan gekwalificeerd personeel 
duurt voort. Ongeveer 800.000 mensen, tien procent van de bevol-
king, hebben Bulgarije tussen 1989 en 200� verlaten. Dat het vooral 
om jongeren gaat, maakt het probleem nog nijpender.

 
servië — De bevolking van Servië wordt zowel kleiner in omvang 

als ouder. Dit wordt veroorzaakt door een laag geboortecijfer, dat 
wil zeggen gemiddeld 1,6 kind per vrouw, de toegenomen levensver-
wachting, die nu 7� jaar is, wat overigens naar EU-maatstaven relatief 
laag is, en substantiële emigratie van jonge mensen naar het bui-
tenland. Dit bedroeg tussen 1991 en 2002 ongeveer een half miljoen. 
Hierdoor verliest Servië elk jaar 2�.000 tot 30.000 mensen, oftewel 0,3 
procent van de populatie. Deze negatieve demografische trend wordt 
enigszins gecompenseerd door de ongeveer 370.000 vluchtelingen 
die ten gevolge van de Joegoslavische burgeroorlogen tussen 1991 en 
2002 in Servië hun heil hebben gezocht.  

Krimp:	in	het	buitenland
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verlof uit de communistische tijd in ere hersteld, hoewel de vergoeding en 
de duur van het verlof onder de Tsjechische maat ligt. 

De vergrijzing in veel Oost-Europese landen wordt een probleem voor 
het pensioenstelsel, de gezondheidszorg en andere sociale uitgaven. Veel 
transitielanden zullen in 202� bij onveranderd beleid meer besteden aan 
pensioenen dan het EU-gemiddelde van 13 procent van het BBP. Vandaar dat 
overheden in Oost-Europa inmiddels zijn overgegaan tot het hervormen 
van het pensioenstelsel. Een snelle verlaging van de pensioenkosten biedt 
een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd, vooral voor vrouwen. 
De lage pensioengerechtigde leeftijd is een erfenis van het communisme. 
Zo wordt de leeftijd om met pensioen te gaan in Tsjechië verhoogd en de 
periode van verplicht meebetalen aan het pensioenfonds verlengd van 
2� tot 3� jaar. In 200� kon een Tsjechische man nog met 60 met pensioen, 
terwijl een Tsjechische vrouw, afhankelijk van het aantal kinderen, tussen 
het �3ste en �7ste levensjaar met pensioen mocht. Dit wordt voor beide lang-
zaamaan verhoogd tot 63 in 2013. In Slowakije is de pensioengerechtigde 
leeftijd voor mannen opgeschoven naar 62 jaar; voor vrouwen geldt dit pas 
vanaf 201�. Andere Oost-Europese landen zullen spoedig volgen met her-
vormingen van hun pensioenstelsel. 

De massale emigratie uit Oost-Europa naar West-Europa en Noord-Ame-
rika laat in deze landen gaten op de arbeidsmarkt achter. Deze kunnen ten 
dele worden gevuld door arbeidsimmigratie uit de regio, vooral uit landen 
die geen lid zijn van de EU en waar de economische omstandigheden nog 
veel slechter zijn dan in de toegetreden unielanden. Polen, Tsjechië, Slo-
wakije, Hongarije en Roemenië trekken arbeidskrachten uit Wit-Rusland, 
Oekraïne en Moldavië aan. Dit zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om 
de problemen op de arbeidsmarkt op te lossen. Het aantrekken van ar-
beidskrachten uit niet-Europese landen is vooralsnog niet bespreekbaar 
in Oost-Europa, gezien de problemen die de integratie van niet-westerse 
werknemers in bijvoorbeeld West-Europa heeft veroorzaakt. De Hongaarse 
staatssecretaris voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Judith Székely, 
verwacht dat er eventueel West-Europeanen, zoals Duitsers, Fransen en 
Oostenrijkers, hun geluk in Hongarije zullen gaan beproeven, waardoor de 
problemen op de Hongaarse arbeidsmarkt kunnen worden opgevangen. Of 
deze verwachting realistisch is, zal moeten blijken. 

 Noot

1 Onder Oost-Europese landen wordt in 
deze bijdrage verstaan de Centraal-Eu-
ropese landen Estland, Letland, Litou-

wen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hon-
garije en Slovenië; en de Balkanstaten 
Roemenië, Bulgarije, Kroatië, Moldavië, 
Bosnië-Herzegovina, Montenegro, 
Servië, Albanië en Macedonië.
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De	idee	van	de	Amerikaanse uitzondering is in de publieke discus-
sie gangbaar om de politieke verschillen tussen de Verenigde Staten en de 
Oude Wereld te onderscheiden. Niettemin wijkt de VS ook in geboorte- en 
sterfteritmes af van Europa. Hoewel de Verenigde Staten kan worden be-
stempeld als ‘de eerste nieuwe natie’1 die het concept van de moderne de-
mocratie heeft omarmd, zijn de demografische patronen in de VS vreemd 
genoeg niet op één lijn gekomen met die van andere industriële democra-
tieën in de wereld. 

Integendeel. Na verschillende decennia van schijnbare convergentie in 
bevolkingspatronen in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog, zijn we 
gedurende meer dan een generatie getuige geweest van sterke en hardnek-
kige verschillen in bevolkingsprofielen tussen de VS enerzijds en praktisch 
alle OESO-landen anderzijds. 

Er zijn twee demografische trends waarin de Verenigde Staten zich on-
derscheidt. De eerste heeft betrekking op de geboortepatronen. In een tijd 
waarin de meeste rijke landen uitgesproken lage geboortecijfers melden, 
ligt het aantal geboortes in de VS nagenoeg op het niveau waarop de bevol-
king ook op lange termijn op peil kan blijven. De tweede trend tekent zich 
af in de immigratiepatronen. Er worden in hoog tempo buitenlanders in 

Born in the USA

Aan hun vruchtbaarheid zal het niet liggen, als de Verenigde 
Staten hun hegemonie in de wereld verliezen. Amerikanen 
zijn gemiddeld genomen jonger dan de bewoners van andere 
rijke landen en de pensioen- en zorglasten zijn er navenant 
lager. De beroepsbevolking groeit, waar zij elders dreigt te 
krimpen. De verklaring voor deze vruchtbaarheidskloof 
schuilt wellicht in niet-materiële factoren als optimisme en 
vaderlandsliefde.

door Nicolas Eberstadt

De auteur is politiek econoom bij het American Enterprise Institute in Washington DC. 
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Amerika opgenomen, onder wie grote aantallen immigranten uit de Derde 
Wereld, tot nu toe zonder de symptomen van culturele indigestie die een 
probleem vormen in veel landen van de Europese Unie. 

Tieners	en	immigranten

De uitzonderlijke demografische trends in Amerika, nog altijd de heer-
sende wereldmacht, zijn niet alleen voor demografen en sociologen inte-
ressant, maar ook voor economen, strategen en beleidsvormers die zich 
interesseren voor de internationale omgeving waarin de komende genera-
ties zullen leven. Hoe kunnen we deze vruchtbaarheidskloof tussen de VS 
en praktisch alle landen in de rest van de ontwikkelde wereld verklaren? 
Deskundigen over de hele wereld noemen twee unieke Amerikaanse soci-
ale verschijnselen. Ten eerste de toenemende multi-etniciteit van Amerika, 
als gevolg van hoge netto-immigratiecijfers, ten tweede het daaraan gere-
lateerde verschijnsel dat Amerikaanse tieners meer kinderen krijgen dan 
hun leeftijdgenoten in andere moderne welvarende democratieën.2 Maar 
hoe plausibel dergelijke factoren ook mogen klinken, zij kunnen de kloof 
niet volledig verklaren. 

Kijk maar eens naar de geboortepatronen onder tieners. Hoewel de hoge 
cijfers in Amerika berucht zijn in de OESO-landen, is het aantal geboorten 
onder tieners tussen 1990 en 200� met ongeveer een derde gedaald, terwijl 
het vruchtbaarheidscijfer in de VS relatief hoog en stabiel is gebleven. Zelfs 
als er in de VS helemaal geen geboorten meer zouden plaatsvinden onder 
vrouwen onder de 20, zouden de vruchtbaarheidsniveaus in de VS nog 
altijd 20 procent hoger zijn dan die in West-Europa.

Ook het gewicht van de etnisch verklaarde vruchtbaarheidsverschillen 
in de Verenigde Staten kan gemakkelijk worden overschat. Met uitzon-
dering van de Latijns-Amerikaanse Amerikanen, krijgen de Amerikaanse 
minderheden gemiddeld ongeveer evenveel kinderen als de etnische 
meerderheid. In feite zijn de gemiddelde vruchtbaarheidsniveaus voor 
Aziatische Amerikanen bijna identiek aan die van de blanke Amerikanen 
en zijn de cijfers van de indianen nu lager. Hoewel de geboortecijfers voor 
Afro-Amerikanen hoger blijven dan die van blanke Amerikanen, is het ver-
schil tussen zwart en blank met net 9 procent sinds het slavernijtijdperk 
niet zo klein geweest. 

De belangrijkste verklaring van het hoge vruchtbaarheidscijfer van 
Amerika is het geboortecijfer van de blanke meerderheid, die nog steeds 
zo’n �� procent van de geboorten voor haar rekening neemt. In deze groep 
bedroeg het aantal geboorten per vrouw de laatste 2� jaar gemiddeld 1,82. 
Hoewel iets onder het niveau waarop de bevolking op lange termijn op peil 

Nicolas	Eberstadt

Born in the USA
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Geen enkele economische of 
politieke verklaring voor de 
vruchtbaarheidskloof tussen 
Amerika en West-Europa is 
bevredigend

blijft, is het nog altijd 20 procent hoger dan de corresponderende lande-
lijke niveaus voor West-Europa.

Waarden	en	idealen

Wat is de verklaring voor de onverwacht sterke neiging van de blanke 
Amerikanen om zich voort te planten? In elk geval niet een zorgvuldig 
afgestemd overheidsbeleid om het krijgen van kinderen te bevorderen. 

Dat hebben de Verenigde Staten 
namelijk niet. De arbeidspatronen 
in de VS lijken evenmin bijzonder 
gezinsvriendelijk. Amerikanen ma-
ken langere werkdagen en hebben 
minder vakantiedagen dan wie dan 
ook in Europa. 

Al met al is geen enkele econo-
mische of politieke verklaring voor 
de groeiende vruchtbaarheidskloof 

tussen de blanke Amerikanen en de West-Europeanen bevredigend. De be-
langrijkste verklaring voor deze kloof ligt wellicht niet in materiële facto-
ren, maar in de wereld van waarden, idealen, houdingen en vooruitzichten. 

Zo is aan de hand van enquêtes nauwkeurig vastgesteld dat Amerikanen 
geneigd zijn optimistischer over de toekomst te denken dan Europeanen; 
een instelling die invloed kan hebben op het besluit kinderen op de wereld 
te zetten. Ook verklaren meer Amerikanen dan Europeanen trots te zijn op 
hun land en het is aannemelijk dat vaderlandsliefde of nationalisme tot 
hogere geboortecijfers leiden. 

Het meest verbazingwekkend is misschien nog wel dat uit de onder-
zoeksgegevens blijkt dat de Verenigde Staten nog steeds een overwegend 
gelovig christelijk land is, met een hoog percentage huishoudens dat 
maandelijks of wekelijks de kerk bezoekt. In schril contrast met West-Eu-
ropa, dat tegenwoordig vaak provocerend, maar niet ten onrechte, wordt 
beschreven als een postchristelijk gebied, is religie in de Verenigde Staten 
springlevend. 

Het is niet moeilijk voorstelbaar hoe het verschil in religiositeit tussen 
Amerika en Europa zich vertaalt in een verschil in vruchtbaarheid. Helaas 
is die bewering ontzettend moeilijk te toetsen. Hoewel de Amerikaanse sa-
menleving, om met Pitirim Sorokin te spreken, quantrophrenic is, wat wil 
zeggen dat zij hunkert naar allerlei feiten en cijfers, verbiedt een ruim der-
tig jaar oude federale wet de overheid uitdrukkelijk de bevolking vragen 
te stellen over hun godsdienst. Het gevolg is dat er praktisch geen officiële 
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landelijke gegevens zijn die het mogelijk maken de hypothese dat Ameri-
ka’s religiositeit direct verband houdt met het aantal geboorten grondig 
te toetsen. Voorlopig kan deze bewering als niet meer dan een speculatie 
worden beschouwd.

De Verenigde Staten is van oudsher een land dat in overweldigende 
mate bevolkt wordt door immigranten, zowel legaal als illegaal. Bij de 
volkstelling van 2000 werd gezinspeeld op de omvang van de illegale im-
migratie, met de opmerking dat er zes miljoen inwoners meer waren dan 
de Amerikaanse functionarissen op basis van de ramingen konden ver-
wachten.

Ook West-Europa heeft zijn toestroom van nieuwkomers gekend, maar 
zowel relatief als absoluut heeft de migratie naar de VS die naar Europa in 
hoge mate overtroffen. Op basis van Amerikaanse tellingen wordt de netto-
immigratie in West-Europa van 1996 tot 200� op ruwweg 7�0.000 personen 
per jaar geraamd, ongeveer 1,9 migranten per duizend gevestigde inwo-
ners. In VS gelden cijfers van zo’n 980.000 per jaar, een verhouding van 3,� 
per duizend. Sommige ontwikkelde samenlevingen, zoals Australië, Ca-
nada en Nieuw-Zeeland, hebben tegenwoordig netto-immigratiecijfers die 
hoger zijn dan die in Amerika. Maar op dit moment is er geen enkel groot 
land met een percentage immigranten dat zelfs maar in de buurt komt van 
dat van de VS. Terwijl de Verenigde Staten een vierde van de bevolking van 
de zogenoemde ontwikkelde regio’s voor zijn rekening neemt, Oost- en 
Midden-Europa en Rusland inbegrepen, is het verantwoordelijk voor bijna 
de helft van de jaarlijkse nettomigratie van dit gebied. 

Zuiver rekenkundig bezien verklaren deze hoge netto-immigratiestro-
men een groot deel van de gestage bevolkingsgroei van het land. Ongeveer 
een derde deel van de jaarlijkse bevolkingstoename van de VS kan worden 
toegeschreven aan netto-immigratie. Nakomelingen van immigranten 
nemen een nog groter aandeel van die jaarlijkse verandering voor hun re-
kening. 

In feite kunnen we, afhankelijk van hoe ver terug we het uitgangspunt 
kiezen, praktisch de totale bevolkingsgroei in de VS toeschrijven aan im-
migranten en hun nageslacht. Een goed uitgangspunt zou 196� kunnen 
zijn, het jaar waarin de immigratiewetten grondig werden geliberaliseerd 
ter vervanging van de beperkende wetgeving van 192�. Het is niettemin 
lastiger dan je zou denken om een schatting te maken van het exacte aan-
deel van immigranten en hun nakomelingen in de bevolkingsgroei in de 
VS sinds 196�. Voor zover ik weet is daar in geen enkele publicatie een po-
ging toe gedaan. Jeffrey Passel van het Urban Institute suggereert in niet 
gepubliceerde schattingen dat ruwweg �3 procent van de Amerikaanse 
bevolkingsgroei sinds 196� kan worden toegeschreven aan immigratie. 
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Amerika’s bevolking is in die periode met ruim 100 miljoen gegroeid, van 
zo’n 19� tot iets meer dan 300 miljoen. Dit houdt in dat ruim vijftig miljoen 
Amerikanen, ofwel meer dan een zesde van alle inwoners, immigranten 
van na 196� en hun nakomelingen zijn. 

De in het buitenland geboren bevolking van de Verenigde Staten telt nu 
meer dan 33 miljoen, bijna 12 procent van het totaal. In veel stedelijke gebie-
den is het aandeel immigranten aanzienlijk hoger. Zo bleek uit de telling 
van 2000 dat 22 procent van de inwoners van Chicago in het buitenland was 
geboren. In Boston was dat 30, in New York en San Francisco 3� en in Los An-
geles �0 procent. Aangezien minder dan een vijfde deel van deze migranten 
uit Europa, Canada of Australië afkomstig is, is deze nieuwe immigratiegolf 
in Amerika voor het overgrote deel niet-Europees. Meer dan een kwart van 
de in het buitenland geboren inwoners bijvoorbeeld komt nu uit Azië. Naar 
schatting �2 procent van de nieuwkomers is Latijns-Amerikaans en daarvan 
komen de meesten uit Mexico. Het Census Bureau schat dat er op dit mo-
ment meer dan 9 miljoen in Mexico geboren mannen, vrouwen en kinderen 
in de Verenigde Staten wonen, van wie ruim de helft illegaal. 

Amerika’s recentste immigratiegolf heeft de binnenlandse spanningen 
zeker verergerd. Die golf is een stimulans geweest voor het onmiskenbare 
politieke verzet van de nativists, voorstanders van de begunstiging van 
oorspronkelijke bewoners boven immigranten. Daarvan getuigt bijvoor-
beeld de wet voor de bouw van wat ’s werelds grootste hek wordt, van ruim 
1100 kilometer, langs de Amerikaans-Mexicaanse grens. Verder wordt het 
idee dat er 7 miljoen of meer mensen illegaal het land zijn binnengekomen 
sinds de aanslagen van 11 september 2001, bekeken vanuit het perspectief 
van nationale veiligheid. 

Maar als puntje bij paaltje komt, worden Amerika’s nieuwe immigran-
ten vrij goed opgenomen, volgens het patroon van eerdere historische 
migraties naar de Verenigde Staten. Ondanks de hoge concentratie relatief 
arme en laag opgeleide immigranten in grote steden, zijn de stedelijke 
gebieden in de VS geen kruitvaten van gewelddadige onrust onder de 
immigranten geworden.3 En ondanks waarschuwingen dat ‘bepaalde im-
migranten’ (codetaal voor Mexicanen) niet integreren of zich duidelijk 
tegen integratie verzetten, wijzen de feiten in tegenovergestelde richting. 
Zo suggereert een recent onderzoek in Zuid-Californië dat de Mexicaanse 
Amerikanen van generatie op generatie minder Spaans spreken, een ont-
wikkeling die vergelijkbaar is met de afname in het spreken van buiten-
landse ‘keukentaaltjes’ in de zeer succesvolle Koreaanse en Chinese immi-
grantengemeenschappen in Amerika.�

De Verenigde Staten heeft in het verleden anti-immigrantenuitbarstin-
gen gekend, zoals de uitbarsting die heeft geleid tot de Immigratiewet van 
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192�. De economisch historicus Jeffrey G. Williamson heeft aangevoerd dat 
de Amerikaanse campagne tegen immigratie al tientallen jaren in voorbe-
reiding was, en trends die zich al vanaf 1890 aan het opbouwen waren, naar 
het kookpunt bracht.� Dit tijdperk, zo herinnert Williamson ons, werd 
gekenmerkt door toenemende economische verschillen, hoge migratie-
aantallen, een aanzienlijke druk op de lonen van laagopgeleide, in de VS 
geboren Amerikanen, en een steeds grotere politieke roep om beperking 
van de immigratie. De Eerste Wereldoorlog gaf volgens Williamson de 
definitieve stoot tot de radicale immigratiebeperking in de VS. Zijn analyse 
is nog steeds relevant, omdat diezelfde maatschappelijke, economische 
en politieke trends ook nu in de Verenigde Staten opkomen. Dat werpt de 
vraag op wat nu de directe aanleiding voor vergelijkbaar anti-immigratie-
beleid zou kunnen zijn.

De	toekomst

De Amerikaanse trends op het gebied van geboortecijfers en immigratie 
voor de komende generatie kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld, 
net zo min als voor welk ander ontwikkeld land dan ook. Zeker is wel dat de 
gevolgen groot kunnen zijn als het Amerikaanse demografische exceptio-
nalisme nog zo’n tien jaar voortduurt. 

Wat dit exceptionalisme precies kan betekenen, wordt duidelijk als 
we de voorspellingen van het Census Bureau voor de Verenigde Staten en 
West-Europa voor 202� vergelijken. Deze voorspellingen gaan uit van 
een geleidelijke verbetering van de levensverwachting in beide regio’s. 
Belangrijker is dat zij een toename veronderstellen van het totale vrucht-
baarheidscijfer in zowel West-Europa als de VS, naar respectievelijk 1,62 en 

2,18 in 202�, en een lichte absolute 
daling in het gemiddelde jaarlijkse 
nettomigratiecijfer voor beide 
regio’s, naar respectievelijk onge-
veer 700.000 en 900.000. Sommige 
gezaghebbende demografen zijn 
het met deze aannames niet eens. 
Zo voorziet de mediumvariant van 

de divisie bevolking van de VN bijvoorbeeld een daling van het vruchtbaar-
heidscijfer in de VS naar 1,9 in 202�. Hoe het ook zij, deze voorspellingen 
vormen een heldere illustratie van de implicaties van voortdurend Ameri-
kaans demografisch exceptionalisme op lange termijn. 

In demografische termen zouden West-Europa en de Verenigde Staten 
over twintig jaar verschillende continenten zijn. De totale bevolking in 

In demografische termen zijn 
West-Europa en de Verenigde 
Staten over twintig jaar 
verschillende continenten 
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West-Europa zou dalen, ondanks de voortdurende immigratie, terwijl die 
in Amerika nog steeds zou groeien, met zo’n 2,8 miljoen per jaar. West-Eu-
ropa zou veel grijzer zijn dan de VS, met een mediane leeftijd van �6 jaar 
ten opzichte van 39 in Amerika. Het percentage 6�-plussers in de bevolking 
zou in Europa bijna 23 bedragen, tegen 18 in de VS. Kinderen onder de 1� 
zouden in West-Europa een zevende deel van de bevolking in West-Europa 
uitmaken, tegen een vijfde in de VS. In West-Europa zouden er meer se-
nioren (van 6� jaar en ouder) zijn dan kinderen (jonger dan 1�), in een ver-
houding van ongeveer 1,6 tot 1, terwijl er in de Verenigde Staten nog steeds 
meer kinderen dan senioren zouden zijn. 

Hoewel de totale bevolking in West-Europa in absolute aantallen nog 
steeds zo’n �0 miljoen mensen meer zou tellen dan die in Amerika (res-
pectievelijk �00 miljoen en 3�0 miljoen), zou dat verschil helemaal voor 
rekening komen van oudere leeftijdsgroepen (�0 jaar en ouder), waarbij de 
weegschaal vooral zou doorslaan in de richting van 70- en 80-jarigen. An-
derzijds zou Amerika meer inwoners onder de 2� hebben dan West-Europa.

De in Amerika verwachte demografische divergentie tekent zich ook af 
in de verhouding met de rest van de ontwikkelde wereld en ook daarbui-
ten. Volgens dezelfde voorspellingen van het Census Bureau voor 202� zou 
de bevolkingstoename in Amerika verhoudingsgewijs het grootste zijn van 
alle meer ontwikkelde regio’s. Amerika’s mediane leeftijd zou, afgezien 
van fascinerende uitzonderingen zoals Albanië, tot de laagste behoren. 
De VS zou bovendien het enige ontwikkelde land van meer dan �0 miljoen 
inwoners zijn met meer kinderen dan senioren, en sowieso het enige ont-
wikkelde land met een groeiende beroepsbevolking. 

Bovendien voorspellen de bevolkingstrends in Amerika niet alleen een 
demografische divergentie met West-Europa, maar ook met China, het 
land dat alom wordt beschouwd als de belangrijkste rivaal in de strijd om 
de mondiale macht. Door het meedogenloze en dwingend opgelegde ge-
boortebeperkingsprogramma van Peking is het geboortecijfer in China al 
tientallen jaren lager dan vereist om de bevolking in de toekomst op peil 
te houden. De bevolkingsgroei van China zal de komende generatie sterk 
afnemen, waardoor de samenleving ingrijpend zal verouderen. Volgens 
de voorspellingen voor 202� zal de VS jonger zijn dan China, indien een 
criterium als mediane leeftijd als maatstaf wordt genomen. In 202� zal de 
beroepsbevolking in China bovendien al ruim tien jaar afgenomen zijn, 
terwijl die van de VS naar verwachting zal toenemen, zij het licht. Mis-
schien nog opvallender is dat het Amerikaanse Census Bureau en de divisie 
bevolking van de VN verwachten dat de absolute jaarlijkse bevolkingstoe-
name in de Verenigde Staten in 202� groter zal zijn dan in China.

Voor zover de bevolkingsstructuur van invloed is op economische pres-
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taties, kan het uitzonderlijke demografische profiel van de VS het land 
ontwikkelingsvoordelen bieden. Andere factoren niet meegerekend, zal de 
relatief jonge bevolking in Amerika de komende jaren minder zware pen-
sioenlasten en kosten van de gezondheidszorg ervaren dan de bevolking 
in democratieën met een hogere gemiddelde leeftijd. In tegenstelling tot 
een afnemende beroepsbevolking biedt een groeiende beroepsbevolking 
mogelijkheden tot innoveren en het opstarten en hernieuwd toewijzen van 
productieve middelen. In alle ontwikkelde landen zijn de jongste arbeids-
krachten vaak het best opgeleid. Terwijl die groep in de ontwikkelde wereld 
als geheel de komende twintig jaar zowel in relatieve als in absolute aan-
tallen zal krimpen, zal de groep jonge arbeidskrachten in Amerika bijna 
zeker blijven groeien. 

Afgezien van de bevolkingssamenstelling zijn absolute aantallen ook 
van belang in internationale kwesties. De totale bevolkingsomvang van 
Amerika heeft een onmeetbare, maar niettemin reële invloed op de mon-
diale overheersing van het land. De VS is het op twee na grootste land ter 
wereld (na China en India) en de voorspellingen doen ons geloven dat 
dit de komende twintig jaar zo zal blijven. Met zijn uitzonderlijke bevol-
kingsgroei is Amerika ook klaar om een toenemend aandeel van de totale 
bevolking van de ontwikkelde landen voor zijn rekening te nemen. Terwijl 
de verhouding Amerikanen versus Russen tegenwoordig nauwelijks meer 

Vruchtbaarheidscijfer in de VS per etniciteit, 2004
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 Noten

1 De uitdrukking is van wijlen Seymour 
Martin Lipset.

2 Een andere mogelijke factor is wat 
demografen het ‘tempo-effect’ noe-
men. Omdat totale leeftijdsspecifieke 
vruchtbaarheidscijfers een soort sociale 
momentopname zijn, kunnen zij een 
verkeerde voorstelling geven van de 
vruchtbaarheidstrends op lange ter-
mijn indien de mores over de timing 
van het krijgen van kinderen een be-
langrijke verandering ondergaan. Er is 
een discussie gaande over de omvang 
van het tempo-effect dat Europa de 
komende jaren zou kunnen ervaren. 
Indien Europese landen inderdaad met 
een substantieel tempo-effect te maken 
krijgen, zal dat de trans-Atlantische 
vruchtbaarheidskloof verkleinen.

3 Natuurlijk is het aantal in het buiten-
land geboren Arabieren en moslims in 
de Verenigde Staten veel kleiner dan in 
Europa. Niettemin lijkt de integratie 
van eerstegeneratie-immigranten met 
een islamitische achtergrond in de VS 
succesvoller te verlopen dan in Europa. 
Zie ‘Look out, Europe, they say: Why so 
many Muslims find it easier to be Ame-
rican than to feel European’, Economist, 
22 juni 2006.

� Rubén G. Rumbaut, Douglas S. Mas-
sey en Frank D. Bean, ‘Linguistic Life 
Expectancies: Immigrant Language 
Retention in Southern California’, 
Population and Development Review 
(september 2006).

� Williamson, The Political Economy of 
World Mass Migration: Comparing Two 
Global Centuries (American Enterprise 
Institute Press, 200�).

is dan 2 tot 1, zal dat in 202� misschien bijna 3 tot 1 zijn. Op dit moment 
zijn er 3,6 Amerikanen voor elke Duitser, in 202� zal dat �,� zijn. Voor elke 
Italiaan zijn er nu � Amerikanen, over nog geen twintig jaar zullen dat er 
6 zijn. Dergelijke trends zouden de internationale overheersing van de 
VS kunnen versterken, hoewel de divergentie in demografische profielen 
tussen de VS en de rest ook een voorteken kan zijn van een tijdperk van 
afnemende verwantschappen tussen de VS en zijn historische Westerse 
bondgenoten. 

Een inschatting van de implicaties van deze trends is natuurlijk specu-
latief. Maar zoals uit deze voorspellingen blijkt, bestaat het demografische 
exceptionalisme in de VS niet alleen nu, maar zal het er ook in de naaste 
toekomst zijn. Het is alleszins mogelijk dat Amerika’s demografische pro-
fiel er over een generatie nog uitzonderlijker uitziet dan nu. Als the Ameri-
can moment voorbijgaat, of de macht van de VS anderszins afneemt, zal dat 
niet aan de bevolkingssamenstelling liggen.

Dit is een bewerking van een artikel dat eerder verscheen in: The American Interest. Verta-
ling: Chantal de Bondt.  
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Franse	vrouwen	zijn	houder	van een aantal opmerkelijke records, 
die in tal van rapporten jaar na jaar worden bevestigd. Zij krijgen veel kin-
deren, werken vaker en langer en daarbij worden ze ook nog ouder.

Vorige maand was het weer zo ver: het Insee, het Franse CBS, publiceerde 
de balans van de bevolking over het jaar 20071. Niemand leeft langer in de 
EU dan Franse vrouwen, zo blijkt opnieuw, dit keer passeerden ze ’de bar-
rière van 8�,� jaar’. Vooral bij de 90-plussers was de daling van het sterfte-
cijfer opvallend, meldde het Insee.

Als het gaat om vruchtbaarheid lijken Françaises onverslaanbaar. In 
2006 werd de magische grens van gemiddeld twee kinderen per vrouw 
(200 kinderen voor 100 vrouwen) gehaald, in 2007 liep dat iets terug, naar 
1,98. Duitsland moet het doen met een geboortecijfer van 1,32, Spanje blijft 
steken op 1,38, Italië op 1,3�. Nederland en Groot-Brittannië doen het beter 
met 1,70 en 1,80.

Wie het aantal sterfgetallen van de geboorten in Frankrijk aftrekt, houdt 
nog altijd 300.000 personen over. De staatssecretaris voor gezinszaken 
Nadine Morano kon zichzelf feliciteren: ‘Voor het eerst sinds decennia zijn 
wij bijna zover dat we ons kunnen verzekeren van de vervanging van een 
generatie.’ 

Waaraan dankt Frankrijk die relatief hoge vruchtbaarheid? Sommige 
demografen wijzen op de immigratie. Maar het Insee bestrijdt dat nieuw-

Frankrijk: effect van dure 
‘kinderpremie’ twijfelachtig 

Frankrijk is Europees kampioen kinderen krijgen. Een 
prestatie die vooral te danken is aan de staat, die het model 
van de werkende moeder vanaf het begin van de jaren 
zeventig heeft aangemoedigd. Maar het is niet genoeg om de 
gevolgen van de vergrijzing het hoofd te bieden. 

door Paul-Kleis Jager

Redacteur buitenland bij Trouw.
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De gezinspolitiek vanaf het 
begin van de jaren zeventig is 
aangevuld met investeringen 
in de kinderopvang

komers verantwoordelijk zijn voor Frankrijks pole position op dit gebied. 
Dat immigrantenvrouwen veel meer kinderen krijgen klopt wel, in 200� 
bijvoorbeeld was dat gemiddeld 3,3 kind tegen 1,8 voor een autochtone 
vrouw. Alleen blijven zij een minderheid van 7 procent onder vrouwen 
in de leeftijd die zich voortplanten. Het aandeel van de immigratie in de 
toename van de vruchtbaarheid zou op die manier niet meer dan 0,1 kind 
zijn2.

Het ligt daarom meer voor de hand te kijken naar de opbrengst van de 
politique familiale, het geheel aan maatregelen die de bevolking sinds het 
einde van de Eerste Wereldoorlog moeten laten groeien. Franse ouders 
krijgen veel kinderbijslag, waarbij het bedrag voor het tweede kind hoger 
is dan voor het eerste en voor het derde kind hoger dan voor het tweede3. 
Grote gezinnen kunnen daarbij vaak ook nog rekenen op fiscale voordelen, 
extra huursubsidie, goedkopere stroom en niet te vergeten de carte famille 
nombreuse, een pas die korting geeft bij de spoorwegen en in musea, en 
waarmee je de Parijse metro in kunt voor half geld.

Het effect van dit kostbare beleid — dit jaar 83,� miljard euro, � procent 
van het BBP� — op de vruchtbaarheid is niet erg duidelijk. Studies, bij-
voorbeeld naar de opbrengst van extra steun voor paren die besluiten tot 
een derde kind, zijn voorzichtig met conclusies. Volgens de demografen 
Didier Breton en France Prioux is deze prikkel ’één van de elementen die 
bijdragen aan een klimaat waarin ouders een derde kind wensen’. Een van 

die andere elementen is bijvoor-
beeld de sekse van de eerste twee 
kinderen.�

Ter relativering wijzen zij er 
verder op dat er landen zijn (Zwe-
den, Noorwegen, Groot-Brittannië) 
waar vergelijkbare aantallen ’derde 
kinderen’ worden geboren, maar 

die er nooit iets aan hebben gedaan om dit bevorderen. De Verenigde Sta-
ten hebben een geboortecijfer van 2.1, vrijwel zonder enig gezinsbeleid, 
en Duitsland geeft een vergelijkbaar bedrag uit aan steun voor gezinnen, 
maar heeft dus juist een laag geboortecijfer. Aan de andere kant is het in 
het geval van Frankrijk onzeker wat er zonder dit beleid zou zijn gebeurd, 
aldus Breton en Prioux.

 

Afscheid	van	Monsieur Gagnepain

Van groter belang voor de huidige kinderrijkdom is dat de gezinspolitiek 
vanaf het begin van de jaren zeventig is aangevuld met investeringen in 
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de kinderopvang. Werkende vrouwen die de beschikking hebben over an-
ticonceptiemiddelen, krijgen minder kinderen, daarom daalde overal in 
West-Europa sinds de jaren zestig het geboortecijfer6. Maar in Frankrijk en 
Zweden kwam de klap minder hard aan omdat de politiek al vroeg soepel 
meeboog met de emancipatie.

Tot pakweg 1970 bevorderde de Franse overheid juist het model van de 
kostwinner, die in Frankrijk Monsieur Gagnepain heet. Zo kregen echtpa-
ren, van wie alleen de man werkte, een speciale subsidie, de Allocation de 
Salaire Unique (ASU). Dit was een uitvinding van het collaborerende Vichy-
bewind, die tot ver na de oorlog werd gehandhaafd.

De eerste aanmoedigingen van economen en politici voor vrouwen om 
de arbeidsmarkt op te gaan, dateren van rond 1960. Hun motief was vooral 
pragmatisch: de groei van de economie vroeg eenvoudig om meer arbeids-
krachten. Pas op de golven van de grote sociaal-culturele omwentelingen 
die plaats hadden na de studentenrevolte van mei 1968, veranderde het 
beleid daadwerkelijk7.

In 1971 begon een groots offensief om het aantal crèches uit te breiden. 
Hiermee was Frankrijk Nederland, dat zich pas in de paarse jaren negentig 
serieus over kinderopvang boog, enkele decennia voor. Tegenstanders van 
de crèche hadden nauwelijks invloed, het idee dat opvang buitenshuis niet 
schadelijk was voor de ontwikkeling van jonge kinderen, werd in beleids-
kringen snel geaccepteerd.

Pedagogen prezen de crèche aan als goede voorbereiding op de école 
maternelle, die de ideale begeleider bleek van de emancipatie. De mater-
nelle in 1880 opgericht, werd steeds drukker bezocht. De maternelle is een 
schooltype voor kinderen vanaf 2 jaar, waar ze een warme maaltijd krijgen 
en kunnen slapen. In 1976 maakte 26 procent van alle tweejarigen gebruik 
van deze vorm van gratis dagopvang, in 1998 was dat 3� procent. Bijna alle 
driejarigen gaan naar de maternelle, terwijl in Duitsland een verruiming 
van de openingstijden van de Kindergarten stuit op culturele weerstand. 
Moeders die hun kinderen de hele dag achterlaten worden hier Rabenmut-
ters genoemd.

De gaullistische premier Jacques Chaban-Delmas nam in 1972 definitief 
afscheid van het kostwinnersmodel. Hij introduceerde een speciale subsi-
die voor de kosten van de opvang van moeders die werken. De ASU, die toen 
al niet zo veel meer voorstelde, was er alleen nog voor gezinnen met een 
laag inkomen en stierf eind jaren zeventig een zachte dood.

Wat ook hielp voor werkende moeders, waren de schoolroosters en 
— maaltijden. Niemand hoefde zich tussen de middag naar huis te haasten 
om met de kinderen te eten in de wetenschap dat die om drie uur ’s mid-
dags alweer op het schoolplein zouden staan. 

Paul-Kleis	Jager
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Leve	de	burgertrut?

Het resultaat van de zegen die de werkende moeder van bovenaf ontving, 
de hartelijke aanbevelingen van pedagogen, dit alles dempte het schuldge-
voel dat het gevolg is van het uitbesteden van een deel van de opvoeding, zo 
betoogt onder anderen de sociologe Jeanne Fagnani.8

Een vergelijking tussen Frankrijk en Nederland — waar kinderopvang 
laat tot bloei kwam en veel weerstand ondervond — ondersteunt die visie. 
Het aantal vrouwen in Frankrijk en Nederland dat werkt komt weliswaar 
overeen (grofweg 6� procent), maar Nederlandse vrouwen werken veel 
vaker in deeltijd (7� procent) dan Franse vrouwen (30 procent).

Nederlandse vrouwen met kinderen gaan minder werken of ze stoppen 
ermee zodra het eerste kind is geboren. In Frankrijk blijft het aantal actieve 
vrouwen hoger, ongeacht het aantal kinderen. Van de vrouwen met twee 
kinderen bijvoorbeeld van wie de jongste tussen de 0 en de 3 jaar oud is, 
werkt in Frankrijk 80 procent. In Nederland is dat ongeveer 67 procent. 

Het verschil is nog groter bij werkende vrouwen met één kind die onge-
veer dertig uur werken, in Frankrijk de grens tussen parttime en fulltime. 
In Nederland komt dit percentage volgens een recente publicatie van het 
CBS nooit boven 20 procent, ongeacht de leeftijd van het kind. In Frankrijk 
heeft meer dan �0 procent van de moeders met één kind een baan van die 
omvang.9 

Veelzeggend is ook het debat rond moederschap en werk. Dit gaat in 
Frankrijk net als in Nederland op gezette tijden over mannen die het werk 
ontvluchten dat thuis moet worden gedaan, over het glazen plafond, over 
het verschil in beloning. Maar het gaat nooit over deeltijdfeminisme, keu-
zefeminisme en dus ook niet over of het tegendeel daarvan, het powerfemi-
nisme.

Er zijn geen goed opgeleide vrouwen zoals Marja Pronk, auteur van de 
‘Spitsuurclub’, die zich verzet tegen ’de dwang om te werken en de onder-
drukking van moedergevoelens’. Of vrouwen die verrukt verslag doen van 
hun ontdekking van het fulltime moederschap. Zo betoogt Fleur Jurgens 
in haar boek ’Leve de Burgertrut’ dat financieel afhankelijk zijn van je echt-
genoot niet erg is. Haar advies: ’Blijf bij elkaar in voor- en tegenspoed’.10 In 
Frankrijk is economische zelfstandigheid de norm, de sociale status van 
niet-werkende vrouwen is laag.

Vergrijzing	slaat	toch	hard	toe

Het gunstige geboortecijfer is, alle enthousiasme ten spijt, lang niet vol-
doende om de klappen van de vergrijzing op te vangen. De demografische 

Krimp:	in	het	buitenland

CDV [herfst 2008].indd   70 13-10-2008   12:27:24



71

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

toestand is alleen ‘minder catastrofaal’ dan in andere landen, zo consta-
teert bijvoorbeeld de econoom en pensioenspecialist Jacques Marseille. 
Bijna alle Fransen kunnen er nu door een veel gunstiger levensverwachting 
op rekenen dat ze na hun pensioen nog twee, drie decennia leven. Dit zijn 
dezelfden die vanaf halverwege de jaren zestig minder kinderen hebben 
gekregen, zodat er minder mensen zijn die premie betalen voor een almaar 
groeiend aantal inactieven11.

Tegen 2020 staat tegenover één werkende één gepensioneerde, terwijl in 
de jaren tachtig nog vier werkenden het pensioen van een oudere opbrach-
ten. In 2000 waren er 12,6 miljoen 60-plussers, dat zijn er volgens Marseille 
2� miljoen in 20�0.

Als Fransen, dus ook vrouwen, niet meer en langer gaan werken, zouden 
er om het stelsel overeind te houden alleen nog fantasiemaatregelen over-
blijven, waarschuwt Marseille. ‘Dan kan je alleen nog de inkomensbelas-
ting vanaf nu tot 2020 met de helft verhogen of de btw verdubbelen van nu 
tot 20�0.’

Zoals alle regeringen in de EU streven president Nicolas Sarkozy en 
premier François Fillon naar een hogere pensioengerechtigde leeftijd. De 
3�-urige werkweek, die ook de groei belemmert, moet verdwijnen en er is 
meer kinderopvang nodig12. Staatssecretaris Nadine Morano van familie-
zaken beloofde 3�0.000 extra plaatsen bij crèches en oppasmoeders. Tegen 
2012 zou dan, bij wijze van kroon op het werk, een wettelijk afdwingbaar 
recht op opvang werkelijkheid moeten worden. Daarbij wil Morano sleute-
len aan de gezinspolitiek die niet alleen duur is, maar daarbij nauwelijks 
rekening houdt met inkomensverschillen.

Dit laatste valt niet mee. Zo was de carte famille nombreuse eerder dit 
jaar het middelpunt van een ware polemiek. Eerst werd de kaart bedreigd, 
toen afgeschaft en uiteindelijk door Sarkozy hoogstpersoonlijk van de 
ondergang gered. Het verzet tegen het verdwijnen van dit verworven recht 
bleek te groot. Ook een poging automatische verhogingen van de kinder-
bijslag voor adolescenten te schrappen en ten goede te laten komen aan 
lagere inkomens, stuitte op verzet van ouderorganisaties.

Die gang van zaken is tekenend voor de moeite die het kost de gezinspo-
litiek om te vormen tot een instrument voor armoedebestrijding en het vo-
lume ervan terug te dringen. Een voorstel van een commissie onder leiding 
van Jacques Attali om meer geld vrij te maken voor het groeiende aantal 
alleenstaande moeders ten koste van gewone gezinnen, werd na protesten 
schielijk ingetrokken. Extra complicatie is dat op dit moment het gebrek 
aan koopkracht de grootste klacht van de Fransen is; dat maakt voorzichtig.

Houdbaar is de gezinspolitiek op lange termijn waarschijnlijk niet. Vanuit 
de Franse rekenkamer en het Insee klonken onlangs kritische geluiden door 
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 Noten

1 Frankrijk krimpt niet. In 2007 waren 
er 63,7�3 miljoen inwoners, 61,87� ex-
clusief de overzeese gebiedsdelen. De 
bevolking nam ten opzichte van het 
jaar ervoor toe met 0,6 procent, 361.000 
personen. Na Duitsland telt Frankrijk 
de meeste inwoners in de EU. Insee, La 
situation démographique en 2007.

2 Over het aandeel van de immigratie in 
de vruchtbaarheid woedt onder spe-
cialisten een controverse. Volgens de 
demograaf Gérard-François Dumont 
was het geboortecijfer van Franse 
vrouwen (Françaises met buitenlandse 
wortels inbegrepen) in 2006 1,8. Het 
cijfer 2 zou alleen zijn bereikt door de 
bijdrage van vrouwen uit Noord-Afrika 
(die een geboortecijfer van 3,2� hebben) 
en Afrikaanse (�,07), Turkse (3,3�) en 
Aziatische (2,83) mee te rekenen. Vol-
gens Dumont komt �0 procent van de 
bevolkingsgroei voor rekening van de 
immigratie. Population & Avenir, num-
mer 681, januari 2007.

3 De kinderbijslag, de allocation familia-
le, is in Frankrijk flink hoger dan in Ne-
derland. Ouders krijgen sinds mei 2008 
voor het eerste kind een maandelijks 
bedrag van 81,77 euro, voor het tweede 
kind 1�1,30 euro, voor een derde en elk 
ander daaropvolgend kind 22�,90 euro. 
Ouders met vier kinderen ontvangen 
68�,87 per maand. In Nederland krijgen 
ouders met vier kinderen per maand 
iets meer dan 210 euro. De Franse be-
dragen zijn exclusief een bijdrage aan 
de schoolkosten, de allocation scolaire. 
Voor kinderen tussen de zes en 18 jaar 
oud ontvangen ouders tussen de 272 en 
297 euro per jaar.

� Volgens de Rekenkamer werd in 2007 
minder aan de politique familiale uitge-
geven, tussen de 69 en 78 miljard euro. 
Het bedrag bestaat uit kinderbijslag 

(38,� miljard), fiscale voordelen (18,7 
miljard) en een aantal kleinere posten, 
zoals de premie die ouders krijgen om 
aan het begin van elk schooljaar, de 
rentrée, schoolspullen te kopen. 

� Deux ou trois enfants? Didier Breton, 
France Prioux. Influence de la politique 
familiale et de quelques facteurs sociodé-
mographiques (Ined, 200�) 

6 In 196� kregen vrouwen in Frankrijk ge-
middeld 2,9 kinderen, in Nederland 3,2.

7 Franse vrouwen hebben altijd al meer 
gewerkt dan vrouwen in omringende 
landen. Al voor de Eerste Wereldoorlog 
werkten vrouwen in Frankrijk meer dan 
in Duitsland en Engeland: een derde 
van de beroepsbevolking bestond toen 
uit vrouwen. Frankrijk was aan het 
begin van de vorige eeuw een rurale sa-
menleving, de bijdrage van vrouwen op 
de boerderij kon niet worden gemist. In 
1921 werkte �3 procent van de vrouwen, 
�0 procent van de beroepsbevolking.

8 Un travail et des enfants, petits arbitra-
ges et grands dilemmes, Parijs 2000

9 CBS, Werkende moeders, maart 2008/ 
Insee, Enquêtes annuelles de recensement 
2004 à 2007, Première n°1171 — janvier 
2008

10 Wel was er Corinne Maier, een psycho-
analytica (en moeder) die opzien baarde 
met het boek No Kid, een oproep om af 
te zien van nageslacht. Eerder viel zij op 
met het boek Bonjour paresse (200�), een 
advies aan kantooremployés om zich zo 
veel mogelijk te drukken op het werk. 

11 Frankrijk kent een omslagstelsel, waarbij 
werkenden de pensioenen van ouderen 
betalen. Pensioenfondsen zijn er niet.

12 Vergrijzing bestrijden met immigratie 
is niet aan de orde. Het immigratiebe-
leid is restrictief, vanwege spanningen 
die eerdere immigratiegolven hebben 
veroorzaakt. Wel wordt geprobeerd met 
immigratie specifieke tekorten op de 
arbeidsmarkt op te lossen.

in de krant Le Figaro. Want ook al schrijft men én het geboortecijfer én de 
arbeidsparticipatie van vrouwen ruimhartig toe aan de politique familiale, 
het is wel erg veel geld. Magistraat Laurent Ramaté van de Rekenkamer ver-
zuchtte dat ’Frankrijk het met minder waarschijnlijk net zo goed zou doen’.
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Italië	is	voorloper	op	het	terrein	van bevolking voor de rest van de 
westerse wereld. Na de Tweede Wereldoorlog was er nog sprake van groei, 
maar de geboortecijfers liepen in de jaren zeventig snel terug. De levens-
verwachting is dankzij het mediterrane klimaat en de eetgewoonten één 
van de hoogste ter wereld. Politieke instabiliteit is een constante factor. 
Forse ingrepen worden zelden bijtijds genomen.

La	mamma

De mythe van de Italiaanse mamma met haar grote gezin is hardnekkig 
en wordt nog steeds gevoed door mooie Bertollireclames (van het Neder-
lands-Britse Unilever) vol kinderrijke families met meer generaties in een 
rustieke omgeving. In werkelijkheid heeft het naoorlogse Italië nooit grote 
gezinnen gekend. In Nederland was in de jaren vijftig en zestig het geboor-
tecijfer hoger dan in Italië. Eigenlijk loopt het aantal geboortes terug sinds 
het land één staat werd in 1871.

De eerste eeuw van de Italiaanse staat schommelde het aantal geboortes 
jaarlijks tussen 900 duizend en 1,1 miljoen.1 Het geboortecijfer van meer 
dan twee kinderen per vrouw leidde tot een bevolkingstoename, maar 

Italië: testcase voor 
Europees migratiebeleid

Italië is de Europese voorloper in bevolkingskrimp en 
behoort ook tot de top vijf van de immigratielanden van 
Europa. Omdat sommige landen, met name in Afrika 
en het Midden-Oosten, nog een snelle groei vertonen, 
zal Europa zich moeten afvragen of het grote aantallen 
migranten uit die landen kan en wil ontvangen. Italië 
zal hierop als eerste een antwoord moeten vinden. 

door Pieter Omtzigt

Tweede Kamerlid voor het CDA.
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andere factoren (bloedige oorlogen, emigratie en kindersterfte) zorgden 
ervoor dat de bevolking per saldo niet veel toenam. 

Daarna nam het aantal geboortes in een decennium (1970-1980) met �0 
procent af en is nooit meer hersteld. 
Het grote gezin is Italië is dan ook 
een hardnekkige mythe. Een ander 
deel van de Italiaanse mythe is wel 
realiteit: kinderen, vooral mannen, 
blijven langer bij hun moeder wo-
nen dan in welk ander land dan ook. 

Er wordt zelfs een groep mannen geïdentificeerd die na een mislukt huwe-
lijk terugkeren naar het ouderlijk huis.

Het	oude	Italië	

Italië kent één van de hoogste levensverwachtingen ter wereld. De levens-
verwachting stijgt, net als in Nederland, nog altijd zeer snel.2 Italië is zo 
één van de drie vergrijsde landen ter wereld geworden. De mediane (mid-
delste) leeftijd is met �2,1 jaar zeer hoog. Alleen in Japan en Duitsland is 
die op dit moment nog hoger. Het is geen toeval dat deze drie landen een 
alliantie vormden in de jaren dertig en veertig onder fascistische regerin-
gen met een progeboortebeleid. Na de val van deze regimes is een vorm van 
geboortebeleid een besmet begrip gebleven voor een grote groep mensen. 
Ik ken weinig studies die ingaan op de gevolgen van een fel geboortebe-
leid, maar ze zouden zeer zeker relevant zijn. Niet in de laatste plaats om 
te voorspellen wat de reactie in China zou zijn bij het loslaten van de daar 
heersende eenkindpolitiek.

Een mediane leeftijd van �2 heeft een aantal directe gevolgen: de gemid-
delde kiezer is rond de �8 en is al met pensioen of denkt daar sterk aan. 
Hervormingen in de pensioenen liggen daarom dan ook buitengewoon 
gevoelig. Gepensioneerden blijven lid van hun vakbond en hebben daar-
door nog reële invloed. Dit effect is veel sterker dan in Nederland, al heeft 
de recente fusie van de FNV en de ANBO wel geleid tot een versterking van 
het geluid van gepensioneerden bij de vakbeweging. 

Italië begon relatief vroeg met een kapitaaldekkingsstelsel, waarin deel-
name verplicht was (1919). De Italiaanse staat nam langzamerhand alles 
over en in 1969 was het stelsel een compleet omslaggefinancierd stelsel ge-
worden. In die tijd was dat vanwege een relatief jonge bevolking ook geen 
direct macro-economisch probleem, maar het voordeel van de omzetting, 
waarbij snel rechten konden worden toegekend en kapitaal opgegeten, is 
politiek evident.

Het grote gezin is 
Italië is dan ook een 
hardnekkige mythe 
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De jaren tachtig werden dramatisch voor de overheidsfinanciën. De 
overheidsschuld explodeerde van 60 procent van het BBP naar meer dan 
100 procent. Het werd snel duidelijk dat de pensioenen een groot onder-
deel van het probleem waren geworden. Zeker toen in de publieke sector 
pensioenen konden worden toegekend na 1� jaar, 6 maanden en 1 dag in 
dienst te zijn geweest. 

Door de labiliteit van ongeveer één regering per jaar en het imminente 
ineenstorten van de eerste republiek, die steunde op de oppermachtige 
christendemocratische partij, was serieuze hervorming tot mislukken 
gedoemd.

In de chaos bij de vorming van de tweede republiek zagen hervormers 
hun kans schoon en vond de eerste grote hervorming plaats onder de soci-
alist Giuliano Amato. Met de rug tegen de muur en een volstrekt lege schat-
kist kwam er in 1992 eindelijk een hervorming. 

Bijwerkingen

De vrijwel ontbrekende hervorming op pensioengebied en een veroude-
rende vakbeweging leiden tot een zwakke positie van jongeren in de Itali-
aanse samenleving. In een land waarin het aantal 66-jarigen groter is dan 
het aantal 18-jarigen, is ook de politieke invloed van die eerste groep groter. 
Dat leidt tot extreme vormen van intergenerationele uitpersing:
* Al jaren gaat bijna twee derde van de sociale zekerheid op aan pensioe-

nen en het overige merendeels naar de gezondheidszorg, ook ten goede 
van de ouderen. Ondersteuning voor gezinnen is nagenoeg afwezig, een 
soort bijstand eveneens.

* De arbeidsmarkt kent extreme vormen van ontslagbescherming voor 
mensen met een vast arbeidscontract. Ontslag is vrijwel onmogelijk. 
Hervormingen verlopen moeizaam en houden vooral in dat jongeren tij-
delijke contracten krijgen met een lage ontslagbescherming, een lager 
salaris en minder pensioenopbouw. 

* De publieke voorzieningen voor gezinnen met kinderen zijn bijna afwe-
zig. Kinderbijslag is zeer laag. Slechts 6 procent van de kinderen onder 3 
jaar zit in de kinderopvang en veel scholen gaan om 1 uur dicht. 

Het gevolg is dat er een hoge jeugdwerkloosheid heerst en dat jongeren veel 
tijd nodig hebben om zich te settelen. Italianen verlaten dus daarom steeds 
later hun ouderlijk huis. Dit betekent ook op grote schaal uitstel van het 
 ouderschap. De gemiddelde vader is nu bijna 3� bij de geboorte van zijn eer-
ste kind. De vooraanstaande positie van Italië in het onderzoek naar experi-
menten met fertiliteitbevordering is geen toeval, maar een marktreactie.

Pieter	Omtzigt
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Migratie

Ondanks alle problemen heeft Italië zich na de Tweede Wereldoorlog snel 
ontwikkeld. Toch was ook in de jaren vijftig, zestig en zeventig sprake van 
massale emigratie van Italianen. Miljoenen Italianen vertrokken naar 
Duitsland, de Verenigde Staten en Zuid-Amerika. Het ging hier om een 
massale beweging met grote sociale en economische impact. Deze trend 
is de afgelopen decennia fundamenteel omgeslagen. Dit leidt tot aanzien-
lijke politieke en maatschappelijke spanningen rond de ineens grote im-
migratiestroom.

De immigratie verloopt anders dan in Nederland dat eerst gericht gast-
arbeiders heeft geworven en vervolgens een relatief liberaal toelatingsbe-
leid voor vluchtelingen heeft ontwikkeld. Italië kent veel arbeidsmigratie, 
bijvoorbeeld voor de directe zorg thuis. Door het ontbreken van een AWBZ 
en de noodzaak voor hulp thuis, leven er ongeveer 600.000 buitenlanders 
in het land, die rechtstreeks in dienst zijn van huishoudens.

Buitenlanders verrichten, net als elders in Europa, veel laaggeschoolde 
en zware arbeid. Hoewel de werkloosheid hoger is, betekent het ontbreken 
van een sociaal vangnet voor de mensen onder de 6� wel dat er een veel gro-
tere werkprikkel ontstaat. De Italiaanse familie is nog altijd de belangrijk-
ste bron van sociale zekerheid. Maar juist dat vangnet, dat meer generaties 
kan omvatten, is niet aanwezig bij immigranten. Uitbuiting grenzend aan 
slavernij haalt regelmatig het nieuws.

Relatief nieuw zijn groepen mensen die vanuit Afrika per boot in het 
zuiden aankomen. Dit leidt tot massale politieke verontwaardiging en het 
uitroepen van de noodtoestand door de autoriteiten. 

Een	demografische	crisis?

Italië behoort nu tot de club landen waar het aantal sterfgevallen hoger ligt 
dan het aantal geboortes. Slechts de redelijk grote toestroom van buiten-
landers en herhaalde legaliseringen leiden nog tot een bevolkingtoename. 
In academische kring lijkt men dit te beseffen, maar de politieke discussie 
gaat toch vaak over buitenlanders.

Er is een dubbele houding ten opzichte van migranten. Naar aanleiding 
van een brute moord op een vrouw in Rome, zijn noodwetten aangenomen 
waarmee ook EU-onderdanen kunnen worden uitgezet. Deze wetten lijken 
vooral bedoeld voor de Roma uit Roemenië. Dit land heeft nu de grootste 
allochtone gemeenschap in Italië, mede door de taalverwantschap met het 
Roemeens.

De politieke discussie is fel antibuitenlander, vooral door Lega Nord, dat 
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overigens ook stelling neemt tegen Italianen uit Rome en het Zuiden. Eén 
van de affiches van de verkiezingscampagne van dit jaar liet een Indiaan 
zien met de slogan: ‘Zij leven nu ook in reservaten’, een sterke verwijzing 
naar het gevoel door buitenlanders te worden overvleugeld. 

Verdere	daling	van	het	aantal	geboortes?

Het diepste probleem zit elders: er ontstaat binnenkort een echo van de 
daling van �0 procent in het aantal geboortes in de jaren zeventig. Als het 
aantal kinderen per vrouw niet snel toeneemt, zal er over de komende jaren 
autonoom een forse nieuwe daling zijn in het aantal geboortes en dus een 
versnelling van het verouderingsproces.

De Verenigde Naties en de Italiaanse overheid houden rekening met 
een forse migratie naar Italië de komende vijftig jaar. Volgens de VN zal 
Italië een top vijf migratieland zijn met gemiddeld 139.000 immigranten 
per jaar. 

Ik schat de kans op blijvende massale emigratie vanuit landen in Oost-
Europa laag, vanwege hun eigen bevolkingsafname en vanwege het effect 
van de Europese Unie. Sommige landen weten door goede economische 
instituties snel te profiteren van het EU-lidmaatschap en komen snel op het 
welvaartsniveau van de Unie (in het verleden Ierland, op dit moment Polen 
en de Baltische staten). Deze landen blijven vanwege hun economische 
groei geen emigratieland.

Andere landen hebben meer moeite om dit proces te doorlopen, zoals 
nu Bulgarije en Roemenië, maar ook zij zullen aansluiting vinden. 

Met andere woorden, in Europa zullen geen plekken meer zijn met een 
forse bevolkingsgroei en tegelijkertijd zullen er veel krimpsituaties zijn. 
Daar zijn we overigens nu al aangekomen. Slechts bij een ruime interpre-
tatie van ‘naties in Europa’ zijn op dit moment plekken te vinden waar het 
geboortecijfer boven de twee per vrouw ligt: IJsland, Azerbeidzjan, Kosovo 
en Turkije. In alle andere landen is het geboortecijfer nu gedaald tot onder 
de twee.

En misschien zit daar wel de grootste uitdaging voor Italië en voor de 
rest van Europa. Europa is de uitzondering in de wereld. Waar andere con-
tinenten nog bevolkingsgroei kennen, begint Europa in bevolkingstermen 
marginaal te worden. In 19�0 woonden van elke 100 wereldburgers er 21 in 
Europa, Dit aantal zal dalen naar 7 van de 100 in 20�0.3 

Deze dynamiek zal ook gevolgen hebben op het internationale politieke 
toneel. In 19�0 had Europa — met bijna drie keer zoveel inwoners als Afrika 
— Afrika gekoloniseerd. In Afrika wonen nu meer mensen dan in Europa en 
er worden veel meer kinderen geboren. 

Pieter	Omtzigt

Italië: testcase voor Europees migratiebeleid
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Bulgarije en Italië verliezen aan ‘bevolkingsbelang’ en zullen op lange 
termijn ook inleveren in stemrechten en zetels in het Europees Parlement. 
Maar de Europese landen zullen als geheel aan alle kanten in bevolking 

worden voorbijgestreefd. Twee mar-
kante voorbeelden zijn de Demo-
cratische Republiek Congo — qua 
inwonertal in 19�0 niet veel groter 
dan haar kolonisator België — en 
Afghanistan.� 

Een kernvraag voor Europa zal 
zijn of het grote aantallen migran-

ten uit deze landen wil en zal ontvangen. Vanwege zijn strategische lig-
ging, de teruggang in bevolking en de grote vraag naar hulp voor ouderen 
en gezinnen, zal Italië weer als eerste een antwoord moeten vinden.

 

 

Een kernvraag voor Europa 
zal zijn of het grote aantallen 
migranten wil en zal 
ontvangen

 Noten

1 Van 1.010.000 geboorten in 1871 (en 
906.000 in 1970) is het aantal geboorten 
teruggelopen tot �63.000 in 2007. Tus-
sen 1970 en 1981 nam het aantal geboor-
ten drastisch af van 906.000 tot 623.000. 

2 Italië 2007: 78,6 voor mannen en 8�,1 

voor vrouwen, voor Nederland is dat 
78,1 en 82,� en voor Rusland 61,� en 7�,0. 
Bron: Eurostat 

3 Bron: Bevolkingsprognose VN, editie 
2006. 

� Zij groeien nog van 62.632 in 2007 naar 
186.837 en van 27.1�� naar 79.�23. Bron: 
Bevolkingsprognose VN, editie 2006.

Krimp:	in	het	buitenland
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Samuel Vriezen

Stad van gegevens 

waartussen verkeer, effect van de afmeting, inflecties in het netwerk, 
verkeersetiquette, ik ga mijn geld achterna, onderbreking, hard werken 
voor hun kinderen, hard werken voor hun kinderen 
                                                                                                                                      altijd zich aan het 
voorbereiden, ik leer mezelf spreken, wel door de staat vertegenwoordigd 
maar niet aanwezig, toom de wildgroei aan verhoudingen in, we bepalen 
eerst de ruimte voor discussie, zich wapenen voor het overleg, onderdruk 
het hogere doel, toom de wildgroei aan verhoudingen in 
                                                                                                                                                  hij begrijpt zijn 
eigen woorden niet, voorlopige balans, uitgesloten dit moment, mening 
zonder rang, stad van gegevens, op zoek naar wie ons in de rede valt, de 
activist als update van de acteur, stad van gegevens 
                                                                                                                                     voortgaande 
desynonymie, ruis, andere wet, schalt door de straten, ruis, ik vind een 
land uit, wij zijn elkaars natuurlijke vijand, echec van het activisme
                                                                                                                                                                              wat 
valt af te luisteren zoal, wat valt af te luisteren zoal, ze zijn overal, 
betrouwbaar rapport, zoemer, glimp van het geweld, varianten en noden, 
stille tocht 
                               stotterend, spreken met vreemden, de ruimte die wij ons te 
bieden hebben, nergens nageslacht, nergens nageslacht 
                                                                                                                                                  hoe kun je nou 
niet van meloen houden, niemand vertegenwoordigt het nageslacht, een 
opinie tegen de democratie, een miljoen namen voelt niet als druk, hoe 
kun je nou niet van meloen houden 
                                                                                            strijd om behoud van infrastructuur, 
discussiemodulatie, omega-nul gedeeld door twee, toch verkleint het veld 
niet, strijd om behoud van infrastructuur 
                                                                                                             een opgestoken hand, tot 
het vorm heeft, in afnemende mate bespreekbaar, herdenkingsdebat, 
herdenkingsdebat 
                                                   analytisch tekort, reünie, honderd dialecten, retour 
afzender, retour afzender 
                                                                    niemand zou van verdrukking spreken, bries, 
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bries, de allerlaatste romanticus, wij moeten met elkaar torens bouwen 
                                                  een 

uitgestrekte hand, ik moet eerst kunnen zeggen voor wie ik dit doe, een 
uitgestrekte hand 
                                                 tactische toespraak, tactische toespraak, maak mijn 
aannames expliciet 
                                                   een statistische opvatting van pluriformiteit, 
                                                                                                                                                                        een 
statistische opvatting van pluriformiteit, aantoonbare leugen 
                                                                                                                                                             alles moet 
gelezen,  alles moet gelezen, zijn antwoord gereed 
                                                                                                                                   uitgewoond privé-
terrein, miljarden mogelijkheden en dan waarom deze, miljarden 
mogelijkheden en dan waarom deze 
                                                                                               geen respect voor hun isolement, 
ochtendmens, geen respect voor hun isolement 
                                                                                                                           stellen wij ons genadeloos 
als standaard, de berg beweegt niet, de berg beweegt niet 
                                                                                                                                                    alles moet 
verantwoord, alles moet verantwoord 
                                                                                                  parlementaire actie onder welke 
omstandigheden, parlementaire actie onder welke omstandigheden 

elkaar 
omgevend, elkaar omgevend 
                                                                            de hele zee in zicht, de hele zee in zicht 

spreken 
tegen vreemden, spreken tegen vreemden 
                                                                                                              als je de vredigheid maar dient, 
als je de vredigheid maar dient 
                                                                                 versterk dit, versterk dit 
                                                                                                                                                  verschijnen de 
netwerken op straat, verschijnen de netwerken op straat

Samuel Vriezen (1973) is componist, en daarnaast actief als pianist, essayist, program-
mamaker, concertorganisator en blogger. Zijn debuut als dichter, 4 Zinnen, verscheen dit 
jaar bij Uitgeverij Wereldbibliotheek.
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Groeit de Randstad deze eeuw uit tot een Los 
Angeles aan de Noordzee, een semi-stedelijk 
geheel met overal huizen, parken en wegen? 
Vastgoeddeskundige Piet Eichholtz vreest 
voor een proces van onstuitbare urbanise-
ring, zelfs bij een krimpende bevolking. Dit 
is zijn openingszet in het debat dat Christen 
Democratische Verkenningen tussen hem en 
milieubioloog Wim ter Keurs heeft georga-
niseerd. Ter Keurs vindt zijn opponent al te 
defaitistisch. Een ruimtelijke ordening die 
breekt met de logica van het ‘autosysteem’ 
kan volgens hem het ontstaan van een uitge-
dijde Randstad voorkomen. Gaandeweg het 
debat naderen Eichholtz en Ter Keurs elkaar. 
‘Een interessante gedachte’, zegt Eichholtz 
over het alternatief van zijn gesprekspartner.

Het toekomstbeeld van het Los Angeles 
aan de Noordzee beheerst dit CDV-debat. 
Als hoogleraar vastgoedfinanciering aan de 
universiteit van Maastricht heeft Eichholtz 
zich de afgelopen jaren onder meer verdiept 
in de samenhang tussen welvaartsgroei, 
ruimtebeslag van woningbouw en demogra-
fische ontwikkelingen als bevolkingsgroei 
en -krimp. Ter Keurs is gepensioneerd hoofd 
van de sectie milieubiologie aan de Univer-
siteit Leiden. Als actievoerder tegen enkele 
wegenbouw- en grootschalige woningbouw-
projecten heeft hij bij politici en ambtena-
ren in Zuid-Holland een reputatie van een 
geduchte en goed geïnformeerde tegenstan-
der opgebouwd, met een grondige kennis 
van verstedelijkingsprocessen.

Los Angeles aan de Noordzee, 
toekomstbeeld of spookbeeld

In gesprek met Piet Eichholtz 
& Wim ter Keurs 

Hoofredacteur en redactiesecretaris van CDV.

door Marcel ten Hooven & Jan Prij

Blijven de steden en wegen in Nederland uitdijen, zelfs als de bevolking 
krimpt? Deze vraag staat centraal in het CDV-debat tussen een 
vastgoeddeskundige en een milieubioloog. De groei van de welvaart 
heeft onherroepelijk een groter ruimtebeslag van woningen en wegen 
tot gevolg, meent de eerste. Dat hoeft niet als de eigen logica van het 
‘autosysteem’ wordt doorbroken, antwoordt zijn opponent.
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Ter Keurs betrekt de stelling dat Neder-
land wel in woorden maar niet in daden 
een strikt verstedelijkings- en ruimtelijke-
ordeningsbeleid heeft gevoerd. Het gevolg is 
zichtbaar in een verrommeling van het land-
schap in de Randstadprovincies.

TER	KEURS ‘Als je de topografische kaar-
ten van Zuid-Holland-West van een eeuw 
geleden met die van nu vergelijkt, zie je hoe 
het beeld van de stad als een compact geheel 
met een hoge bevolkingsdichtheid heeft 
plaatsgemaakt voor dat van de splinterbom. 
Overal zijn de brokstukken terechtgeko-
men, vooral in het buitengebied. Een ont-
wrichtende ontwikkeling. In dat beeld wordt 
het proces zichtbaar van ongecontroleerde 
bebouwing overal en nergens, moeilijk 
bereikbaar voor het openbaar vervoer en 
daardoor aangewezen op de auto. Het auto-
systeem staat niet los van die ontwikkeling. 
De geëxplodeerde vraag naar wegen komt 
daar vandaan.’

‘Moet het Groene Hart dan op slot? Dit 
lijkt me niet meer dan een bezweringsfor-
mule, irreëel. De gemeenten daar zijn in-
gesteld op groei en dat stop je niet zomaar. 
Daar komt nog een bezwaar bij. Als de wo-
ningbouw verder volledig buiten het Groene 
Hart zou moeten komen, in de stedelijke 
rand rondom dat gebied, dan krijgen we 
daar een brij van woningen en wegen waar-
uit waardevolle open ruimtes als parken, 
duinen en bossen zijn verdwenen. Ons voor-
stel is simpelweg een beleid te voeren waar-
bij de linkerhand weet wat de rechter doet. 
Een echt doordacht verstedelijkingsbeleid, 
juist ook in het Groene Hart.’

EICHHOLTZ ‘Mee eens. We moeten dui-
delijke keuzes maken, zeker in het Groene 
Hart en de Randstad. Dat neemt niet weg 
dat mensen, wat er ook gebeurt, steeds meer 
ruimte consumeren en dat zullen blijven 
doen. Alle steden dijen sneller uit dan de 
bevolking groeit. Sterker nog, dat zullen de 

steden óók nog doen als de bevolking krimpt. 
Dat is het gevolg van de stijgende welvaart. 
Ruimte is een welvaartsproduct. We willen 
twee vakanties, twee tv’s, twee auto’s en ook 
tweehonderd vierkante meter. Woonwen-
senonderzoeken van het ministerie van 
volkshuisvesting wijzen uit dat mensen een 
grondgebonden eengezinswoning met een 
tuin willen en niet een appartement. Dit geldt 
bijna voor iedereen. Het streven binnenstede-
lijk te bouwen en meer woningen in te breien 
in de bestaande steden, stuit nu al op fricties. 
De mensen willen die appartementen niet.’

‘Je kunt die gestaag groeiende welvaart 
moeilijk wegdenken. Vergelijk het met een 
muur waar je tegenaan duwt. Als je maar 
lang genoeg duwt, valt-ie op den duur onher-
roepelijk om. In dit beeld is de welvaarts-
vermeerdering de duwende kracht en het 
strikte ruimtelijkeordeningsbeleid de muur. 
Los Angeles is dan het grote angstbeeld van 
planologen en andere deskundigen op het 
terrein van de ruimtelijke ordening; een 
stedelijke massa met snelwegen. Het beleid 
is erop gericht zo’n randstedelijk LA te voor-
komen, en daarvoor is veel te zeggen, want 
dat gebied wordt gekenmerkt door een inge-
bouwde dwang. Je hebt een vervoersysteem 
nodig dat op de auto is afgestemd doordat je 
zó woont, en doordat je zo woont heb je zó’n 
vervoerssysteem. Dat houdt zichzelf in stand. 
Maar toch is dat de richting die de Randstad 
opgaat, als we kijken wat de woonconsument 
wil. Uiteindelijk kunnen we er niks aan doen, 
ook al vinden we het niet goed.’

Het bestuurlijk-politieke dilemma dat zich 
aftekent, is dat we hier geen Los Angeles 
wensen, maar evenmin mensen in een 
ander huis kunnen dwingen dan ze willen.

 TER	KEURS ‘Ho, ho, wacht eventjes. Eich-
holtz neemt de woorden van de planologen 
over en zegt dat deze de werkelijkheid weer-

Los Angeles aan de Noordzee, toekomstbeeld of spookbeeld
In gesprek met Piet Eichholtz & Wim ter Keurs
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geven. Die woorden suggereren dat hier een 
strikt ruimtelijkeordeningsbeleid is ge-
voerd. En dat is maar in zeer beperkte mate 
het geval, volgens mij. Het splinterbom-
karakter van die exponentiële groei van de 
bebouwing betekent per definitie dat geen 
paal en perk is gesteld aan die ontwikkeling.’

EICHHOLTZ ‘Daar kan ik het niet hele-
maal mee eens zijn. Ter Keurs wekt de sug-
gestie dat hier in de ruimtelijke ordening 
sprake was van een free for all. Vergelijk 
Nederland dan eens met België. België is een 
zootje. Eén grote lintbebouwing. Ik fiets er 
vaak, vanuit Maastricht, en het verdriet van 
België is dat je geen landschap ziet. Dat moe-
ten we hier, in Nederland, niet zo doen.’

‘Eén ding vind ik wel interessant in Bel-
gië, en dat is het gunstige verschil in grond-
prijs. Wie betaalt er in Nederland voor de 
schaarste die voortkomt uit het ruimtelijke-
ordeningsbeleid? Dat zijn helaas de mensen 
die toetreden tot de woningmarkt. In België 
is een vierkante meter woongrond vier keer 
zo goedkoop als in Nederland. Dat geldt niet 
alleen voor een achtergebleven gebied als 
Wallonië, maar ook voor de provincie Ant-
werpen, hoewel de economische dynamiek 
daar vergelijkbaar is met die in Utrecht of de 
Randstad. Grond in Antwerpen is nog goed-
koper dan in Friesland. Dit komt doordat ze 
in België verhoudingsgewijs meer grond aan 
woningbouw hebben toegewezen en minder 
aan landbouw dan in Nederland. Daarmee is 
wonen in België betaalbaar gebleven voor de 
gewone burger.’

‘Die cijfers staan toch haaks op Ter Keurs’ 
stelling dat we in Nederland maar wat doen 
in de ruimtelijke ordening. In Nederland 
geven we maar mondjesmaat grond aan 
woningen uit, met als gevolg dat de prijs van 
die grond omhoog gaat.’

Bent u dan voorstander van Belgische 
vrijheid in de ruimtelijke ordening, 

waarbij u Belgische toestanden als een 
zooiig landschap op de koop toe neemt? 
Als iedereen een huis met een tuin wil en 
tegelijkertijd wil niemand een Los Ange-
les in de Randstad, dan is toch een hoge-
re macht als de overheid nodig om deze 
tegenstrijdige belangen tegen elkaar af te 
wegen? Daarvoor kiezen we politici.

EICHHOLTZ ‘Nou, liever geen België hier. 
Het is daar nogal een puinhoop, een totale 
anarchie in het landschap. Niet doen. Dan 
toch liever de ordening van Nederland. 
Daarom vind ik Ter Keurs’ beeld van een 
splinterbom wat overdreven. Nederland 
maakt een beter geordende indruk dan Bel-
gië. Wat ik wél voorstel is dat als de gezinnen 
jaar in, jaar uit meer ruimte vragen om te 
kunnen wonen, we meer landbouwgrond 
aan wonen besteden.’ 

Met als gevolg meer gebruik van ruimte, 
meer vraag naar vervoer, meer wegen, 
meer files. Zo wordt een cirkelgang in 
werking gezet die eindigt met een Los 
Angeles aan de Noordzee.

EICHHOLTZ ‘Ja. Dat is waar. Dat kan ge-
beuren.’

TER	KEURS ‘Eerst nog even iets over die 
woonwensenonderzoeken. Ik stuit daarin 
op tegenstrijdigheden die de onderzoekers 
consequent onbenoemd laten. In die enquê-
tes geven mensen steevast aan dat ze een 
eengezinswoning willen, met een grote tuin 
en natuur om zich heen, maar ook elke vijf 
minuten een tram door de straat, de bak-
ker om de hoek en een of meer scholen in 
de wijk. Dat zijn onverenigbare wensen, bij 
gebrek aan draagvlak voor zulke voorzienin-
gen door de lage bebouwingsdichtheid in 
dezelfde wijk.’

EICHHOLTZ ‘En er wordt nooit gevraagd 
naar de prijs die mensen ervoor over hebben. 

Krimp:	een	ander	Nederland
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Stel dat ik aan jou vraag of je liever een grote 
villa wilt dan een klein flatje. Nou, als ik mag 
kiezen: dan maar die villa, zeg jij dan toch?’

TER	KEURS ‘Zo is het! Woonwensen-
onderzoeken? Ik vertrouw ze niet. Een 
strikte ruimtelijke ordening? We weten 
allemaal dat gemeenten tegen elkaar opbie-
den in het binnenhalen van bedrijventer-
reinen en woningbouwlocaties. En we weten 
dat de wethouder die niet mag bouwen naar 
zijn partijgenoot de gedeputeerde stapt en 
dan wat ritselt. Er is de werkelijkheid van de 
provinciale streekplannen, het ruimtelijke-
ordeningsbeleid in woorden, en er zijn dit 
soort praktijken. Ik ben bang dat die laatste 
werkelijkheid vaak wint.’

EICHHOLTZ ‘Die woningmarktonder-
zoeken deugen niet. Dat ben ik met je eens. 
En ik zou het helemaal met je eens zijn als 
dat het enige onderwerp van ons debat was. 
Maar wat we ook weten is dat de ruimtecon-

sumptie de afgelopen honderd jaar in Ne-
derland, en niet alleen hier, omhoog is ge-
gaan met de welvaart. Dat is een autonoom 
proces, een trend die voor bijna elke periode, 
in elk land geldt, en ik zie niet in waarom 
die in de toekomst een andere richting zou 
uitgaan, ook niet als de groei de komende 
jaren minder hard gaat. En dan moeten we 
ons afvragen of we ons in Nederland, zo 
dichtbevolkt als we zijn, nu wel zoveel land-
bouwgrond kunnen veroorloven. Ik begrijp 
wel dat landbouw voor de meeste mensen 
natuur is. Koe, sloot, dat is ook natuur. Een 
beetje op zijn Zwitsers, als één groot decor. 
Maar maïsproductie in Nederland, waarom 
eigenlijk? Waarom niet in de Oekraïne, of 
Noord-Frankrijk?’

Gaat uw redenering nog wel op als straks 
de bevolking krimpt? Dan neemt het 
ruimtegebruik toch af? 

Los Angeles aan de Noordzee, toekomstbeeld of spookbeeld
In gesprek met Piet Eichholtz & Wim ter Keurs
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EICHHOLTZ ‘Dat is niet zo. Dat nam ik 
vroeger ook aan, maar onderzoek van een 
promovendus en mij in het Verenigd Ko-
ninkrijk wijst anders uit. Daaruit blijkt een 
sterke relatie tussen het opleidingsniveau 
van mensen en de vraag naar woonruimte. 
Hoe hoger opgeleid, hoe meer woonruimte 
mensen zich veroorloven. Als we die lijn naar 
de toekomst doortrekken en alle gegevens 
over opleidingsniveau en demografie erin 
verdisconteren, dan zien we dat de woon-
consumptie in het Verenigd Koninkrijk 
gewoon zal doorgroeien, met 2, 3 procent 
per jaar, ondanks de krimpende bevolking. 
Ik zie niet in waarom dat in Nederland an-
ders zal zijn.’

U antwoordde bevestigend op de vraag of 
Los Angeles aan de Noordzee een onver-
mijdelijk perspectief is. Ja, als de beleids-
makers toegeven aan die exponentieel 
groeiende vraag naar ruimte en de tred-
molen in gang houden van steeds rui-
mere kavels en steeds meer wegen. Als 
Los Angeles dan ons perspectief is — wat 
niemand hier wil — is er dan toch niet 
iets voor te zeggen in het beleid tegen de 
keer in te gaan? De politiek moet toch 
ook particuliere woonwensen afwegen 
tegen het belang van het behoud van het 
landschappelijke en stedenbouwkundige 
karakter van de Randstad?

EICHHOLTZ ‘Dat is moeilijk. Doen, zeg ik 
aan de ene kant. Toen ik in Amsterdam stu-
deerde, vond ik het ook heerlijk De Ronde 
Hoep te kunnen fietsen, prachtig. Dan ben 
je in de middle of nowhere. Amerikanen zijn 
stomverbaasd als ze hier komen en ik hun 
vertel dat ze in één van de dichtstbevolkte 
landen ter wereld zijn. De heldere scheiding 
tussen stad en platteland, het groen, de 
ruimte: die verworvenheid moet je koeste-
ren. Aan de andere kant zal zo’n wat pater-

nalistische politiek, tegen de keer in, naar ik 
vrees op lange termijn op grote weerstand 
stuiten van kiezers die voor een betaalbaar 
bedrag een woning met een tuin willen. Nu 
al zijn de verschijnselen van een woning-
markt die verstopt raakt een bron van groot 
maatschappelijk onbehagen. Op straffe van 
een vertrouwensbreuk kan de politiek de 
woonwensen van de kiezers niet blijven ne-
geren. Nogmaals, elke muur zal op den duur 
omvallen als je er maar lang genoeg tegen 
duwt. Dus het Los Angeles-effect zal hier 
optreden, ook bij een krimpende bevolking. 
Dat gaat gebeuren.’

TER	KEURS ‘Ik bestrijd dat de ontwikke-
ling die Eichholtz schetst onvermijdelijk 
is. De ruimtelijke wanorde die ontstaat, 
is niet los te zien van het ruimtevretende 
autosysteem. Hoe meer stedenbouwers aan 
dat systeem toegeven, hoe lager de bebou-
wingsdichtheid zal zijn. Een voorbeeld. Ooit 
bestond het plan een snelweg van de binnen-
stad van Leiden naar het centrum van Den 
Haag aan te leggen, de Leidse Baan. Alleen 
al in de Schilderswijk zouden daarvoor 1600 
woningen zijn gesneuveld.’

‘In dat perspectief wordt de vraag inte-
ressant of er niet in hogere dichtheden kan 
worden gebouwd door minder ruimte voor 
het autosysteem te reserveren. Veel autover-
keer is terug te dringen, door ander vervoer 
aantrekkelijker te maken. Zo gek is dat idee 
niet, als je nagaat dat de meeste auto’s in 
binnenstedelijke agglomeraties een afstand 
ergens tussen de vijf en tien kilometer afleg-
gen. Een deel daarvan is lopend, fietsend of 
met de tram of bus te doen. Een wijk die in 
hogere dichtheden wordt gebouwd, min-
der afgestemd op dat autosysteem, kan er 
enorm op vooruitgaan. Met meer mensen 
op een vierkante kilometer is er een groter 
draagvlak voor winkels, scholen, theaters, 
openbaar vervoer. Dat kan een interessante 
stedenbouwkundige opgave zijn, hoe we 
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Los Angeles aan de Noordzee, toekomstbeeld of spookbeeld
In gesprek met Piet Eichholtz & Wim ter Keurs

bebouwingsdichtheden kunnen verhogen 
met behoud van, of zelfs met een hogere 
stedelijke kwaliteit.’

 
En dan nog de mensen ervan overtuigen 
dat dit kwaliteit is?

TER	KEURS ‘Laat de markt dan zijn werk 
maar doen, zou ik zo zeggen. Voorwaarde 
is dat de ruimte die vrijkomt door de infra-
structuur krapper te bemeten een zinnige, 
aantrekkelijke bestemming krijgt.’

EICHHOLTZ ‘Hoe krijgen we de mensen 
de auto uit? Ik breng ’s ochtends de kinde-
ren naar school, altijd met de fiets. In mijn 
buurt wonen veel mensen even dicht bij de 
school als mijn gezin, of dichterbij, die toch 
allemaal met de auto komen, zelfs als het 
niet regent. Op de fiets? Ze vertikken het 
gewoon, ook al moeten ze zo ver van school 
parkeren dat het meer tijd kost. Mensen 

nemen dus zelfs de auto als het evident dom 
is. Hoe wil je daarin ooit een keer ten goede 
brengen?’

Kijk eens naar het overdonderende suc-
ces van het nieuwe huurfietssysteem in 
Parijs.

EICHHOLTZ ‘Natuurlijk, ik pleit er niet 
voor bij de pakken neer te zitten. Amsterdam 
is zo’n leuke stad omdat iedereen fietst. An-
ders zou die stad onleefbaar zijn. Je móet wel 
fietsen in Amsterdam omdat de infrastruc-
tuur voor auto’s zo slecht is. Het gemiddelde 
autobezit in Amsterdam is ook veel lager. Je 
bent gek als daar een auto hebt.’ 

TER	KEURS ‘Ander voorbeeld. Dankzij het 
parkeervergunningengebied is in Leiden 
het verschijnsel van de tweede en derde auto 
gedecimeerd. Het begint met een beleid dat 
in no time breekt met de logica van het auto-
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systeem. Die logica heeft helaas een nieuwe 
impuls gekregen door de motie van CDA-
Kamerlid Van Bochove, om bij de bouw van 
nieuwe wijken het adagium “eerst bewegen, 
dan bouwen” aan te houden. Dat adagium 
wordt toegepast op de auto, veel minder 
dwingend op de bus of tram, om maar te 
zwijgen van de fiets. Dus voor de bouw van 
een wijk wordt eerst een autoweg met twee 
keer rijstroken aangelegd. Op die manier 
creëer je de autowijken. Een tijdje was de lei-
dende idee dat vóór de oplevering van de wo-
ningen er eerst rails voor de tram moesten 
liggen. Dat is weg. Die toezegging is bijvoor-
beeld gedaan voor de Vinex-locaties bij Den 
Haag. In werkelijkheid blijft het openbaar 
vervoer daar beperkt tot een krakkemikkige 
buslijn. Dan moet je niet verbaasd zijn als 
zo’n wijk zich in twee, drie jaar helemaal op 
het gebruik van de auto richt. Met per huis 
twee, drie auto’s en bewoners die nooit van 
de tram gebruik zullen maken, ook niet als 
die rails alsnog worden aangelegd.’

EICHHOLTZ ‘Wat jij wilt is bewoners op-
voeden in openbaar vervoer, door ervoor te 
zorgen dat de trein, de tram of de bus rijdt 
als de eerste huizen in nieuwe wijken wor-
den opgeleverd.’

TER	KEURS ‘Ja. We houden ons nu bezig 
met de bebouwing van het voormalige ma-
rinevliegveld Valkenburg. Aan de rand van 
deze wijk met vijf- tot tienduizend wonin-
gen komt één armzalige light-railhalte. Dat 
wordt zo een autowijk.’ 

Is het niet een utopisch streven te probe-
ren de mensen uit de auto te krijgen? Dat 
wordt toch al lang geprobeerd? 

TER	KEURS ‘Het zou utopisch zijn als we 
dat inderdaad geprobeerd zouden hebben. 
Dat is niet het geval. Dat is weer die werke-
lijkheid in woorden. Het wordt gezegd, maar 
niet gedaan.’

Eichholtz, een voorbeeld uit uw omge-
ving, van Heerlen en Maastricht, geeft Ter 
Keurs toch gelijk? In Heerlen kun je villa’s 
kopen voor twee derde van de prijs van 
een huis in de stad Maastricht. Toch kiest 
bijna niemand ervoor te wonen in Heer-
len en te werken in Maastricht. Is dat niet 
een bewijs dat een goed ingerichte, maar 
dichtbebouwde stad als Maastricht voor 
mensen al met al aantrekkelijker is dan 
zoiets als de ruim bemeten parkstad Heer-
len met zijn grote tuinen?

EICHHOLTZ ‘Ja, goed punt. Wonen is één, 
maar het gaat ook om andere prettige voor-
zieningen. De cultuur, de evenementen. Dan 
kun je mensen ertoe bewegen met een gro-
tere dichtheid genoegen te nemen. Dat ver-
dient meer onderzoek. De wijk Céramique in 
Maastricht is op alle punten geslaagd. Hoge 
dichtheid, hoge kwaliteit, hoog voorzienin-
genniveau. Céramique is bovenal een suc-
ces in het trekken van nieuwe burgers naar 
Maastricht, mensen die van buiten komen. 
Zestig procent komt van buiten Limburg. 
Onder de overige �0 procent bevinden zich 
veel mensen van het Limburgse platteland, 
ouderen die in Céramique zijn gaan wonen 
omdat het met zijn besloten binnenstede-
lijke karakter lekker veilig is. Het theater is 
dichtbij, de wijk is op loopafstand van het 
centrum, de bussen stoppen er. Bij de bouw 
van Céramique is goed ingespeeld op de 
woningbehoefte van ouderen. Met een krim-
pende, dus vergrijzende bevolking kunnen 
we daar wijze lessen leren.’

 
Staat dat niet haaks op uw eerdere stel-
ling dat ook bij een krimpende bevolking 
de vraag naar ruimte alleen maar zal 
toenemen? 

EICHHOLTZ ‘Ja, misschien wel. Goed 
punt. Reden te meer voor nader onderzoek.’

Krimp:	een	ander	Nederland
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krimp	en	migratie	

Er zijn twee factoren die bevolkingsontwikkeling bepalen, het kindertal en 
het migratiesaldo. Er is een wereldwijde trend tot een steeds verdere daling 
van het geboortecijfer. Er zijn gemiddeld 2,1 kinderen per vrouw nodig om 
de omvang van de bevolking op hetzelfde peil te houden. Europa zit bedui-
dend onder die ratio. Sinds het begin van dit decennium krimpt de bevol-
king van ons werelddeel, en die krimp zet zich deze eeuw voort. 

De andere factor is het migratiesaldo. De immigratie naar Europa heeft 
niet kunnen verhinderen dat de krimp zich in ons werelddeel toch heeft 
doorgezet, en ook in de toekomst verdergaat, en wel om twee redenen. In 
de eerste plaats omdat de wereldbevolking op enige afstand in de tijd de 
ontwikkeling van het ‘oude’ Europa volgt. Volgens de VN-prognoses stag-
neert de groei van de wereldbevolking rond het midden van de eeuw, om 

Zeven misverstanden rond 
een krimpende bevolking in 
een kleiner land

Een krimpende bevolking en het wassende water vragen 
om een fundamentele wending in het ruimtelijke-
ordeningsbeleid. Zeven misverstanden staan deze 
omslag vooralsnog in de weg. Vooral de mythe dat 
de Randstad het trekpaard en de succesregio is van 
Nederland, zorgt voor overmoedige bouwplannen én 
blokeert investeringen in de noordelijke en zuidelijke 
landsdelen. 

door Steven van Schuppen & Jan Dirk Dorrepaal

Steven van Schuppen is publicist over geschiedenis en ruimtelijke ordening, Jan 
Dirk Dorrepaal is ruimtelijk organisatiekundig adviseur.
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vervolgens in de loop van de jaren zeventig over te gaan in demografische 
krimp1. Het is te verwachten dat de immigratie naar Europa op termijn dus 
zal afnemen, omdat de bevolkingsgroei wereldwijd afneemt. De tweede 
reden waarom de immigratie de krimp als gevolg van het afnemend kin-
dertal waarschijnlijk niet zal kunnen compenseren, zit in de factor van 
een toenemende concurrentie tussen economisch dynamische stedelijke 
regio’s bij een stagnerende wereldbevolking. De mondiale trek van het 
platteland naar de stad is onmiskenbaar. Maar bij die trek zullen, zoals het 
zich nu laat aanzien, de stedelijke agglomeraties in Europa in toenemende 
mate concurrentie ondervinden van zeer succesvolle en dynamische stede-
lijke regio’s in Azië, (Latijns-)Amerika en Afrika. De opvatting dat het da-
lend kindertal wel zal worden gecompenseerd door groeiende immigratie, 
is een taai idee dat berust op de angst voor de onvermijdelijke paradigma-
shift van groei naar krimp. 

Krimp	en	woningvoorraad	

Het is een misverstand om te denken dat de woonverdunning ons nood-
zaakt de komende decennia nog flink te blijven bijbouwen. Hier is het 
zaak om ‘over de top’ heen te kijken door nu al te anticiperen. Inderdaad 
zal de woonverdunning nog wel even doorzetten, en aanvankelijk in ver-

sneld tempo. Door de vergrijzing 
neemt immers het aantal eenper-
soonshuishoudens steeds meer 
toe naarmate steeds meer senioren 
hun levenspartner verliezen, maar 
wel in hun huis blijven wonen. 
Echter, op het moment dat ook 
deze eenlingen van de babyboom-
generatie beginnen uit te sterven, 
kan in een vrij kort tijdsbestek een 

overschot aan woningen optreden, met als gevolg een forse waardeda-
ling van het onroerend goed en daarmee van de vermogenspositie van 
Nederland. Hier is de opgave de nadruk al in het huidige beleid te verleg-
gen naar een betere benutting van de bestaande woningvoorraad. Dit 
kan door een intelligent en op maat gesneden beleidspakket van fiscale, 
planologische en bouwkundige regelingen, maatregelen en ingrepen2. 
Blijven we zwichten voor de makkelijkste weg om grootscheeps bij te 
bouwen, veelal in het buitengebied, dan dreigt op termijn een dubbele 
kapitaalvernietiging: niet alleen van de waarde van het vastgoed, maar 
ook een vernietiging van de openheid als ruimtelijke kwaliteit, een be-

Blijven we zwichten voor 
de gemakkelijkste weg om 
grootscheeps bij te bouwen, 
dan dreigt een dubbele 
kapitaalvernietiging
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langrijke voorwaarde voor een wervend woonmilieu. Dit dreigt vooral in 
de overvolle Randstad, die zich bij ongewijzigd beleid economisch nog 
verder uit de markt gaat prijzen. 

Krimp	en	ruimtewinst

Het is een misverstand te denken dat krimp van de bevolking automatisch 
leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en de openheid. En wel 
om twee redenen. In de eerste plaats omdat zelfs bij een forse krimp naar 
bijvoorbeeld 12 miljoen inwoners aan het eind van de eeuw, Nederland een 
dichtbevolkt land blijft dat zorgvuldig en doordacht met zijn schaarse 
ruimte moet omgaan. In de tweede plaats omdat niet alle ruimte in de 
toekomst inzetbaar is voor alle functies. De grootste beperkende factor is 
de klimaatsverandering en de invloed daarvan op de waterstaat. Stijgende 
zeespiegel, dalende bodem, krachtiger golfslag, grotere pieken in neerslag 
en toevoer van rivierwater zorgen er voor dat het laaggelegen westen van 
het land en het rivierengebied niet tot de meest voor de hand liggende zo-
nes behoren voor verdere verstedelijking en intensivering van zoetwater-
gebonden landbouwcultures.

Dubbelkrimp

De ruimtelijke consequenties van de bevolkingskrimp kunnen dus niet 
worden losgezien van de waterproblematiek. Er is niet alleen sprake van 
krimpend volk, maar ook van krimpend land. Nee, er dreigt niet een on-
middellijke catastrofe; nee, we hoeven niet met z’n allen naar de hoog-
gelegen zandgronden te verhuizen. Wel is het zaak bij investeringen in 
woningbouw, bedrijven en infrastructuur terdege rekening te houden met 
een veranderend klimaat en een veranderende waterstaat. En dat niet al-
leen vanuit een negatief angstperspectief, maar ook en vooral vanuit een 
positief oog voor de mogelijkheden die dynamisch waterbeheer kan mee-
brengen op het gebied van energiewinning, natuur, toerisme en nieuwe 
cultures. Meer waterdynamiek stelt echter de nodige beperkingen aan 
wonen en de vigerende vormen van landbouw3.

Dubbelkrimp vraagt om een fundamenteel andere benadering van de 
ruimtelijke ordening van de Nederlandse delta. De koppeling van ruimte-
lijke ordening met volkshuisvesting en milieuhygiëne moet worden losge-
laten. Het ministerie van VROM is een jammerlijk anachronisme. Breng de 
ruimtelijke ordening samen met de waterstaat onder in een nieuw ministe-
rie van WRO. De M kan zonder bezwaren verhuizen naar VWS. 

Steven	van	Schuppen	&	Jan	Dirk	Dorrepaal
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Randstad	trekpaard?

De Randstad is niet het trekpaard en de succesregio die haar apologeten 
ons willen doen geloven. Het wordt hoog tijd deze hardnekkige mythe te 
ontmaskeren. Circa �6 procent van het BBP wordt volgens het CBS verdiend 
in de Randstad. De bevolking van de vier randstadprovincies bedraagt 
circa �6 procent van de totale bevolking van Nederland. Circa 88 procent 
van de opbrengsten uit het Groningse gas — de zogenoemde ‘gaskas’ — is 
tot dusverre geïnvesteerd in de infrastructuur van de Randstad en heeft 
ervoor gezorgd dat dit deel van ons land niet is achtergebleven bij ‘de 
rest’.� Het gas raakt op, het water stijgt. Hoe solide zijn de uitgangspun-
ten voor het project Randstad 20�0 (minimaal een half miljoen woningen 
 extra tot 20�0)? 

De voortgaande groei van de Randstad is geen onvermijdelijke natuur-
wet, zoals onder meer het Ruimtelijk Planbureau (inmiddels opgegaan 
in het Planbureau voor de Leefomgeving) ons voorschotelt. Het tegendeel 
lijkt eerder het geval. De Randstad staat er niet al te best voor: verstopte 
verkeersaders, een zieltogende leefbaarheid en een economie waar de vaart 
uit is. Zelfs Amsterdam als financieel centrum is nauwelijks meer in staat 
met de ‘groten’ in Europa mee te doen. De ondergang van ABN	AMRO is een 
teken aan de wand, evenals het vertrek van een aantal AEX-fondsen; het 
ambitieuze Zuidasproject staat op de tocht�. 

Een forse wending van het beleid is hier geboden. Geen verdere verste-
delijking om der wille van de openheid, de leefbaarheid en het wassende 
water. De allerlaatste demografische golfjes kunnen worden opgevangen 
door landsdelen die dat wel goed kunnen en willen: het noorden en het 
zuiden. 

 

Noorden	en	zuiden	in	de	lift	

De ‘rest’ van Nederland keert zich meer en meer van de Randstad af en 
richt zich op aanpalend Europa. Bovengeschetste bevoordeling van het 
westen wordt niet langer geaccepteerd. Dat geldt met name voor het 
noorden. De spreekwoordelijke druppel is hier het afblazen van de Zui-
derzeelijn. Sindsdien richt het Noorden zich in versterkte mate op Noord-
Duitsland en Scandinavië. De liefde is wederzijds: ook van buitenlandse 
kant is een toenemende interesse voor ‘ons’ hoge Noorden6. De Eemshaven 
verrijst uit zijn as, de stad Groningen zit in de lift. Dit zal ongetwijfeld 
gevolgen hebben. Op het gebied van investeringen in infrastructuur bij-
voorbeeld, zoals een snelle railverbinding tussen Groningen en Bremen/
Hamburg. En mogelijk zijn er op lange termijn ook consequenties op be-
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stuurlijk gebied. Het proces van heroriëntatie op Noordoost-Europa kan de 
vraag doen rijzen of de veranderende verhoudingen niet moeten worden 
omgezet in een bestuurlijke transformatie van Nederland, waarbij taken 
en bevoegdheden van het rijk met de bijbehorende gelden worden overge-
heveld naar de landsdelen noord en zuid. Het noorden kan dan zelf beslis-
sen over zijn economische politiek, ruimtelijk beleid en (hoger) onderwijs. 
Het zuiden kan ruim baan maken voor nieuwe verbindingen met België en 
Duitsland. Dit zuiderland ligt verkeerslogistiek en geo-economisch on-
miskenbaar gunstig binnen de driehoek van Randstad, Rijn-Roergebied en 
Vlaamse Ruit. 

Een dergelijk scenario staat haaks op de toekomst die het Ruimtelijk 
Planbureau/Planbureau voor de Leefomgeving en het CBS schetsen, waarin 
de Randstad vrolijk doorgroeit en de krimp zich vooralsnog beperkt tot 
perifere grensgebieden als Noordoost-Groningen en Zuid-Limburg7. Deze 
‘prognose’ is in sterke mate gebaseerd op het extrapoleren van trends die 
zich onder invloed van het huidige beleid hebben afgetekend. Het is de 
vraag wat er gebeurt als dat beleid wordt veranderd of —waarschijnlijker, 
maar beslist minder gunstig voor alle betrokkenen — wordt ingehaald door 
bovengeschetste veranderende ontwikkelingen en krachtsverhoudingen. 

 

Krimp	en	de	generaties	

De krimpende bevolking en het wassende water zijn zeer geleidelijke pro-
cessen. Dit geeft voeding aan de opvatting dat vooralsnog geen fundamen-
tele ingrepen nodig zijn, maar dat kan worden volstaan met de vinger aan 
de pols houden. In de loop van het proces is er genoeg gelegenheid om bij 
te sturen, zo houden de onderzoekers ons voor. Deze denkwijze gaat ervan 
uit dat te nemen maatregelen slechts gradueel van karakter zijn.8 In bijna 
alle processen is echter sprake van ‘breukzones’, waarop kwantitatieve 
ontwikkelingen omslaan in kwalitatieve veranderingen die een andere 
benadering en een ander beleid vergen. Het is zaak al de ontwikkelingen 
te analyseren op mogelijke omslagpunten en daarop te anticiperen in het 
beleid. 

Toegepast op het probleem van dubbelkrimp in de 21ste eeuw is er spra-
ke van een drieslag in opgaven die correspondeert met de drie generaties 
die deze eeuw rijk zal zijn. De eerste generatie zal nog relatief weinig aan 
den lijve ondervinden van de ontwikkelingen. Zij zal zich moeten richten 
op analyseren, op het ontwikkelen van langetermijnvisies voor een dyna-
mische delta en op grond daarvan op het beter benutten van de bestaande 
capaciteit aan woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur, en op het 
ruimtelijk reserveren van zones waar bepaalde ontwikkelingen beslist 

Steven	van	Schuppen	&	Jan	Dirk	Dorrepaal
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niet en beslist wel kunnen plaatsvinden. Bij de tweede generatie wordt 
het menens. Dan moet men aan de slag met investeren in de nieuwe fysiek-
ruimtelijke hoofdstructuur van de Nederlandse delta. De hoofdopgave 
van de derde generatie is bijsturen, uitwerken en implementeren op deel-
gebieden. 

ander	beleid

Bovenstaande zeven overwegingen geven aanleiding tot de volgende zeven 
beleidsaanbevelingen.
1. Maak eindelijk eens serieus werk van een betere benutting van de be-

staande capaciteit aan woningen, bedrijventerreinen en infrastructuur. 
Schuw daarbij stevige beleidsinstrumenten niet.

2. Zet een stop op verdere stadsuitbreidingen in overstromingsgevoelige 
gebieden.

3. Heroverweeg de overdosis aan investeringen die momenteel in de 
Randstad gedaan worden ten gunste van investeringen in de landsdelen 
noord en zuid. 

�.  Neem in dit kader ook de bestuurlijke transformatie van het midden-
bestuur serieus. Koppel schaalvergroting van het middenbestuur van 
twaalf provincies tot drie landsdelen (Randstad/Holland, noorden, zui-
den) aan een overheveling van rijkstaken op het gebied van ruimtelijke 
ordening, economie en onderwijs. Een dergelijke ontwikkeling naar een 
meer federale staatsopbouw voorkomt een eenzijdige en voor alle lands-
delen minder gunstige ontwikkeling, en biedt op lange termijn meer 
zicht op nationale stabiliteit en samenhang9.

�.  Kom binnen het landsdeel Randstad/Holland tot een bestuurlijke in-
deling die beter recht doet aan de geo-economische, landschappelijke 
ecologische structuren en verbanden. We denken daarbij aan een drie-
deling bestaande uit de groot-Amsterdamse agglomeratie, het ‘groene’ 
middenrif van Leiden tot en met Utrecht en ten slotte de ‘dubbelstad’ 
rond de as Den Haag–Rotterdam.

6.  Zet binnen dit geheel niet teveel kaarten op Amsterdam, maar heb min-
stens zoveel oog voor de andere twee entiteiten. Utrecht kan zijn rela-
tieve succes alleen maar versterken als het de beleidsdurf en -visie heeft 
om weerstand te blijven bieden aan de krachtige lobby voor grootscha-
lige stadsuitbreidingen en in te zetten op behoud en versterking van het 
groene karakter van het middenrif. 

7.  Lest best: de dubbelstad Den Haag-Rotterdam en ommesteden, ofwel 
de Kleine (echte) Randstad. Een randstad in het klein immers, met 
alle ingrediënten die samen een aantrekkelijk en succesvol woon- en 

Krimp:	een	ander	Nederland

CDV [herfst 2008].indd   94 13-10-2008   12:27:33



9�

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

werkmilieu kunnen bieden. Dan moet men wel de durf hebben een 
krimpscenario te aanvaarden en bereid te zijn de nabije ligging aan een 
versterkte en verbrede kust uit te buiten voor een derde stedelijke kern 
met ontspannen wonen bij Hoek van Holland, waarmee de dubbelstad 
een driehoekstad kan worden. Een stad met perspectief, want vergeet bij 
dit alles niet dat deze Kleine Randstad dankzij haar gunstige ligging aan 
de hoofdmonding van de Rijn een blijvend transportlogistiek voordeel 
bezit ten opzichte van de noordelijke Randstad.10 

 Noten

1 Herwig Birg, Demografische Alterung, 
in: Philipp Oswalt (red.), Schrumpfende 
Städte I. Ostfildern 200�. p. 112. 

2 Te denken is hier aan financiële en fis-
cale regelingen als persoonsgebonden 
uitkeringen en huursubsidie en een 
mede aan de oppervlakte van het huis 
gerelateerde OZB, aan planologische 
regelgeving en het (vergemakkelijken) 
van bouwkundige ingrepen om tot bete-
re benutting van de bestaande voorraad 
te komen. Voor suggesties zie onder 
meer Harkolien Meinsma, Vergrijzing 
— een uitdaging voor de woningmarkt. 
Bussum 2007. p. 33-�8. Een betere be-
nutting van de bestaande voorraad 
begint bij een nauwgezet bijhouden van 
de leegstand. Geen van de Nederlandse 
gemeenten doet dit, met uitzondering 
van de gemeente Reiderland in Noord-
oost-Groningen. Bij zijn afscheid op 
23 juni 2008 als rijksadviseur voor het 
erfgoed presenteerde Fons Asselbergs 
het project ‘De Oude Kaart van Neder-
land’, waarin de leegstand van ongeveer 
900 objecten (geen woningen) in kaart 
werd gebracht. Projectleider Jan Kadijk 
van het NIROV noemde het ontluiste-
rend dat gemeenten geen zicht hebben 
op langdurige leegstand. Zie: de Volks-
krant, 2� juni 2008. 

3 Meer over het concept dubbelkrimp 
in: Steven van Schuppen, Onland en 
Geestgrond, het mentale landschap in 
de ruimtelijke orde van de Lage Landen, 
het eerste hoofdstuk ‘Wassend water, 
slinkend volk’. Actuele informatie op de 
website dubbelkrimp.nl. 

� Zie o.m. CBS.nl onder ‘bruto binnen-

lands product Randstad’; voor de 88 
procent uit de gaskas die tot dusver 
naar de Randstad is gegaan, zie: NRC 
Handelsblad, 8/9 mrt. 2008, de inzet-
tekst ‘Het Noorden zoekt het dan wel 
zelf uit’.

� Zo heeft de RvB van de ING besloten 
voortaan zeer terughoudend te inves-
teren in kantoren; een beleidswijziging 
die andere financiële instellingen heel 
wel kunnen gaan volgen. Over het (te) 
hoge ambitieniveau van Amsterdam 
met de Zuidas zie ook het hoofdredac-
tionele commentaar van NRC Handels-
blad van 19 aug. 2008. 

6 Zie ‘Groningen en Noord-Duitsland 
ontwaken tegelijkertijd’: in Noorder-
breedte jrg. 32 nummer 3., pp. 8-17. 

7 Zie: http://regionalebevolkingsprog-
nose.nl en het persbericht op www.rpb.
nl van 8 juli 2008. 

8 Deze graduele denkwijze — monito-
ren en tussentijds bijsturen — vinden 
we terug in het Deltacommissierap-
port. Gelukkig durven Veerman c.s. op 
één punt wel voor te sorteren op een 
kwalitatieve omslag: verhoging van 
het peil van het IJsselmeer. Maar op 
het gebied van de financiering is ons 
oordeel minder positief: opnieuw een 
greep uit de gaskas ten gunste van de 
Randstad.

9 Hierover meer in ons artikel ‘Ne3land’, 
opgenomen op de website dub-
belkrimp.nl. Van dit artikel werd een 
verkorte versie opgenomen in NRC 
Handelsblad van 8/9 mrt. 2008.

10 Een nadere ruimtelijke uitwerking van 
het concept van de Kleine Randstad ziet 
in het najaar van 2008 het licht. Voor 
nadere informatie zie dubbelkrimp.nl.

Steven	van	Schuppen	&	Jan	Dirk	Dorrepaal

Zeven misverstanden rond een krimpende bevolking in een kleiner land 
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Het	cultuurlandschap	en	bevolkingskrimp

Deze bijdrage gaat over de mogelijke gevolgen van bevolkingskrimp voor 
het cultuurlandschap. Het begrip cultuurlandschap heeft in de afgelopen 
jaren een zeer brede betekenis gekregen en omvat onder meer de stad en 
het stedelijke netwerk. Hierna zal ik het begrip echter hanteren in de meer 
traditionele betekenis van platteland, al heeft krimp ontegenzeglijk ook 
gevolgen voor (delen van) steden. Dit doe ik om het terrein vooraf enigs-
zins af te bakenen en overzichtelijk te houden en om aandacht te vragen 
voor het belang van de landbouw en de rurale cultuur voor gebiedsontwik-
kelingen. In de afgelopen jaren zijn deze nogal eenzijdig belicht vanuit het 
perspectief van de stedelijke cultuur en de groei van stedelijke netwerken. 
Hier en daar spreek ik van plattelandschap, een term die gemunt is door de 
stedenbouwkundige Joks Janssen in zijn studie over de geschiedenis van 
planologie, stedenbouw en plattelandsontwikkeling in Zuidoost-Brabant.1

Veranderingen horen bij het platteland. Vanaf de middeleeuwen zijn 

Laat krimpend platteland 
niet aan zijn lot over

Het lot van het krimpende plattelandschap zal in Nederland 
waarschijnlijk in hoofdzaak worden gekoppeld aan 
(internationale) ontwikkelingen van schaalvergroting en 
intensivering in de landbouwsector en verschuivingen op de 
woningmarkt en vrijetijdsmarkt. De vraag is echter of dat 
ook een duurzamer en leefbaarder platteland oplevert. Het is 
beter het debat aan te gaan over de vraag welke zelfstandige 
waarde wij nog hechten aan het voortbestaan van de 
Nederlandse cultuurlandschappen en plattelandsregio’s.

door Jan Kolen

Bijzonder hoogleraar Erfgoed van Stad en Land (Belvedere) aan de Vrije Universi-
teit en directeur van het interdisciplinaire onderzoeksinstituut CLUE (Heritage and 
History of the Cultural Landscape and Urban Environment) van de VU.
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deze veranderingen in toenemende mate beïnvloed vanuit de stad. Sinds 
het einde van de negentiende eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog 
heeft de uitdijende stad ook in directe zin haar stempel gedrukt op het plat-
teland. Binnen de uitgestrekte stedelijke netwerken van vandaag vloeien 
stad en platteland op veel plaatsen ongemerkt in elkaar over. Weinigen 
beseffen echter dat de gedaante van het plattelandschap in de nabije toe-
komst óók zal veranderen door het tegenovergestelde van groeiprocessen: 
(bevolkings)krimp.2 Dit roept voor de moderne samenleving nieuwe vragen 
op over de duurzaamheid en leefbaarheid van de ruimte, al is het niet de 
eerste keer in de geschiedenis dat het platteland te maken krijgt met krimp.

Eén van de meest voor de hand liggende misverstanden is dat bevol-
kingskrimp de druk op het natuur- en cultuurlandschap zal verlichten. Dit 
idee is echter ongegrond. Nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld vrije-
tijdsindustrie, landbouw, waterbeheer en wooncultuur, zullen juist vragen 
om een ruimtelijke herinrichting van het buitengebied, waarbij ook het 
plattelandskarakter als zodanig in het geding is. De precieze effecten van 
bevolkingskrimp op het cultuurlandschap zijn echter moeilijk te voorspel-
len. Enerzijds omdat ze gestalte krijgen in complexe interacties tussen 
lokale en regionale dynamiek en internationale (markt)ontwikkelingen, 
anderzijds omdat de waarde van het landschappelijk erfgoed steeds vaker 
wordt bepaald in de context van participatieve planning, waarbij uiteenlo-
pende maatschappelijke partijen invloed kunnen uitoefenen op de ruim-
telijke besluitvorming. Wat mensen waardevol vinden aan het platteland 
zal variëren met de bevolkingssamenstelling en veranderen van generatie 
op generatie. Voorspellen blijft in dit geval dus enigszins koffiedik kijken, 
al kunnen we — uitgaande van de huidige trends in het ruimtelijke beleid 
— veilig aannemen dat het cultuurlandschap uiteindelijk net zo ingrijpend 
zal transformeren onder invloed van krimp als van (stedelijke) groei. 

De	opmars	van	het	‘consumptielandschap’:	

mythe	of	werkelijkheid?	

Waar de landbouw het veld ruimt, kan het landschap aantrekkelijker 
worden gemaakt voor recreatie en toerisme, waarbij het boerenland een 
tweede leven wordt gegund als ‘landschappelijk erfgoed’. Er zijn natuur-
lijk voldoende plekken en regio’s waar dit al lang het geval is. Bijvoorbeeld 
in Kinderdijk, waar het erfgoedtoerisme zo langzamerhand aanpassingen 
vereist van de verkeersinfrastructuur, en in het Geuldal, waar bezoekers op 
een zomerse dag met duizenden tegelijk door het Zuid-Limburgse heuvel-
land trekken. Maar de impact van de vrijetijdsindustrie is evengoed aflees-
baar aan de algemenere agrotoeristische kinder- en kampeerboerderijen 

Jan	Kolen

Laat krimpend platteland niet aan zijn lot over 

CDV [herfst 2008].indd   97 13-10-2008   12:27:34



Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

98

aan de rand van de stad, met hun gedifferentieerde rolmodellen op het 
terrein van gezond leven en werken. Er wordt gesproken van ‘consumptie-
landschappen’, leisure landscapes, en de ‘culturalisering van de ruimtelijke 
ordening’ om in dit soort verschijnselen te duiden in termen van algeme-
nere ontwikkelingen.3 Overigens is het plaatselijk wegvallen van agrari-
sche functies als belangrijkste dragers van het platteland, niet de enige 
factor die debet is aan de opkomst van de vrijetijdslandschappen. De ver-
andering zit ook in de samenleving zelf, die meer en meer transformeert in 
een experience society, waarin de consumptie van belevenissen bijna net zo 
belangrijk is geworden als de traditionele productie van fysieke goederen.� 
Mensen stellen daardoor andere, in bepaalde opzichten hogere eisen aan 
de invulling van hun vrije tijd.

Het is echter de vraag of de landbouw in krimpende regio’s zich wel 
altijd zo eenvoudig aan de kant laat schuiven door de vrijetijdsindustrie. 
Het agrarische cultuurlandschap wordt, net als andere economische sec-
toren, in onze tijd minstens zo sterk beïnvloed door Wall Street en Brussel 
als door lokale en regionale dynamiek. Volgens de Europese landschaps-
kenners van het project ‘Euroscape 2020’ leiden de ontwikkelingen op de 
wereldvoedselmarkt en het Europees landbouwbeleid tot grote onderlinge 
verschillen in de ontwikkelingskoers van de Europese cultuurlandschap-
pen.� De algemene trend is een toenemende internationale concurrentie, 
intensivering en schaalvergroting, die de verschillen tussen rijke en arme 
regio’s binnen Europa naar verwachting alleen maar zullen doen toene-
men.6 In bijvoorbeeld Spanje, Noord-Portugal, Griekenland en Litouwen 
zullen extensieve landbouwsystemen verder onder druk komen te staan, 
met verlies van landschappelijke kwaliteit en regionale herkenbaarheid als 
gevolg. Tot de slachtoffers behoort de Portugese montado, een gemengd sy-
steem met extensieve beweiding, kleinschalige graanproductie en exploi-
tatie van kurkeiken, dat (ook) populariteit geniet onder vakantiegangers 
en natuurreizigers. Daar tegenover staan competitieve landbouwregio’s 
als Italië en Zuid-Frankrijk, die in staat zijn om de voortgaande intensive-
ringslag en schaalvergroting wél te overleven. In beide gevallen, onderbe-
nutting en intensivering (met het gevaar van overexploitatie), zal het land-
schap diepgaand veranderen en zal de variatie aan en herkenbaarheid van 
rurale cultuurlandschappen gemiddeld afnemen.

In Nederland kan agrarische schaalvergroting en ruimte-intensive-
ring in een aantal regio’s worden gerealiseerd; bevolkingskrimp kan dat 
proces vergemakkelijken of versnellen. Nederland biedt voor schaalver-
groting natuurlijk ook gunstige randvoorwaarden, zoals een vruchtbare 
ondergrond, goede logistieke voorzieningen, een hoge standaard van de 
biotechnologische kennis, ervaring met ecologische landbouw en goede 
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opleidingsmogelijkheden voor de moderne boer, die in veel opzichten een 
kenniswerker kan worden genoemd. Deze kenniswerkers onder de boeren 
zijn echte ondernemers; jonge boeren die het familiebedrijf voortzetten 
vormen een slinkende groep.

Schaalvergroting vraagt onherroepelijk om een herinrichting van het 
cultuurlandschap. Die kan bestaan uit kavelvergroting en de bouw van 
grote agrarische complexen met meer en vooral grotere bedrijfsgebou-
wen. Mogelijk neemt de behuizing van agrarische bedrijven in bepaalde 
gevallen surrealistische vormen aan, zoals de varkensflat — geen grap 
maar een serieus plan, dat een hogere veedichtheid in de intensieve vee-
houderij moet bewerkstelligen. Plannen om varkensflats te bouwen op 
de Maasvlakte, langs het Noordzeekanaal, in Kapel-Avezaath en Grub-
benvorst hebben geleid tot protesten en conflicten.7 Schaalvergroting kan 
de concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw versterken, maar 
zal op haar best een zeer selectieve uitwerking hebben in termen van om-
gevingskwaliteit en landschapsbehoud. In het algemeen zullen alleen de 
grootschalig verkavelde, robuuste landschappen bij zo’n opschaling iets 
van hun hoofdkarakteristieken kunnen bewaren. Te denken valt aan de 
jonge heideontginningen en de agrarische landschappen van Flevoland en 
de Noordoostpolder. Kleinschalige en gradiëntrijke cultuurlandschappen, 
met kleine kernen en fijnmazige verkavelingen en groenstructuren, lopen 
daarentegen de kans onherkenbaar te transformeren. Daar komt bij dat 
de grote agrarische ondernemingen gevoelig zijn voor de internationale 
marktontwikkelingen, en minder geneigd zijn de bedrijfsvoering te con-
tinueren uit sociale (familiaire) overwegingen. Ook dit kan leiden tot een 
hogere ruimtelijke dynamiek. 

De ontwikkelingen in de landbouwsector maken in elk geval duidelijk 
dat de vrijetijdsindustrie zich niet vanzelf het platteland toeeigent. Krimp 
maakt ruimte voor recreatie en toerisme, maar ook voor werklandschap-
pen en landschappen waarin wonen, werken en recreëren elkaar in even-
wicht houden. In dit laatste patroon past overigens ook de opkomst van de 
creatieve industrie op het platteland. Inmiddels zijn er verschillende voor-
beelden van steenfabrieken en boerderijen die zijn omgedoopt tot broed-
plaatsen van creativiteit (meestal kunst, design en ICT).8

 

Ruimte	voor	nieuwe	plattelandsbewoners

In gebieden met bevolkingskrimp ontstaan dus nieuwe kansen voor de 
landbouw, met wisselende gevolgen voor het cultuurlandschap. Deze 
trend kan echter plaatselijk worden ingehaald door een andere trend, die 
van het ‘ruimtelijke wonen’. Nederlanders, en dat geldt met name voor de 
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hoger opgeleiden, stellen steeds hogere eisen aan hun woonomgeving. 
Die moet niet alleen functioneel en veilig, maar ook ruim, groen en afwis-
selend zijn. Gezinnen die bewust kiezen voor een gezonde levensstijl en 
zich dat financieel kunnen permitteren, vestigen zich dan ook het liefst 
op enige afstand van de stad, waar het platteland nog het meest voldoet 
aan dit arcadische ideaal.9 De woonvoorkeur van de nieuwe plattelanders 
verklaart waarom op veel plaatsen in het buitengebied inmiddels grote 

landschapsparken ontstaan, die 
in feite uitbreidingen zijn van 
het bestaande stedelijke netwerk. 
De nieuwe plattelandsbewoners 
houden er immers niet alleen een 
gezond, maar in veel opzichten 
ook stedelijk leefpatroon op na. Ze 
stellen stedelijke eisen aan de infra-
structuur, het aanbod van diensten 
en goederen, culturele voorzienin-
gen, comfort en recreatiemogelijk-

heden, en werken vaak in de stad. Met hun consumptiepatroon dringt de 
stedelijke cultuur dan ook ver door op het platteland, en zullen traditione-
le rurale patronen snel verdwijnen of verder transformeren. De trend van 
het ruimtelijke wonen illustreert dat bevolkingskrimp paradoxaal genoeg 
kan leiden tot een versnelde verstedelijking van het platteland. Sommige 
(invloedrijke) beleidsmakers, planners en bouwers zien ook het Groene 
Hart inmiddels als zo’n potentieel landschapspark met stedelijke functies. 
Is het plattelandsleven daar immers niet al lang voltooid verleden tijd? En 
is het welbeschouwd niet asociaal om al die kostbare ruimte daar te laten 
verkommeren in een landschap dat al tientallen jaren op slot zit voor de 
goedbetalende woonconsument en recreant?

Welke consequenties deze nieuwe woontrend heeft voor het fysieke 
cultuurlandschap, zal in sterke mate afhangen van het planningsproces 
en het stedenbouwkundige concept. In Blauwestad, een goed voorbeeld in 
Groningen van zo’n landschapspark (in een recent artikel in de Volkskrant 
wordt gesproken van ‘intratuin op grote schaal’)10, breekt het stedenbouw-
kundig ontwerp radicaal met het oude agrarische cultuurlandschap. De 
1800 geplande woningen worden hier gebouwd op ruime kavels aan en 
in een nieuw meer, het Oldambtmeer, dat wordt voorzien van een groene 
contramal van nieuw aangelegde natuurgebieden. Hoewel voor de weinige 
overgebleven boeren bij de totstandkoming en het beheer van het natuur-
gebied een belangrijke rol is weggelegd, zullen zij afscheid moeten nemen 
van hun vertrouwde platteland: ‘Het voormalige bolwerk van de Oostgro-

De trend van het ruimtelijke 
wonen illustreert dat 
bevolkingskrimp paradoxaal 
genoeg kan leiden tot een 
versnelde verstedelijking van 
het platteland
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ninger landarbeiders groeit via de nieuwe natuur en de goudkust als het 
ware aan Winschoten vast’.11

In het projectplan ‘De Veurse Horsten’ is gekozen voor een tussenoplos-
sing.12 Dit plangebied maakt onderdeel uit van de Duivenvoordecorridor 
in Zuid-Holland, een zogenoemde rijksbufferzone met een historisch rijk 
en aantrekkelijk landgoederenlandschap dat de verbinding moet vormen 
tussen het Groene Hart en het duin- en kustlandschap. Traditionele maat-
regelen om dit gebied open te houden, hebben niet gewerkt. In de afgelo-
pen decennia heeft de glastuinbouw het landschap als een olievlek bedekt. 
Daarom is nu gekozen voor een rood-voor-groen-ontwikkeling, waarbij de 
grondexploitatie de financiële middelen moet genereren voor de aanleg 
van het landschapspark. De beoogde nieuwbouw bestaat uit prestigieuze 
landhuizen, die volgens de ontwikkelende partijen (rijk, gemeenten, pro-
jectontwikkelaar) goed passen in het historisch gegroeide landgoederen-
landschap. Hier kan de publiekprivate samenwerkingsconstructie echter 
weer roet in het eten gooien. Willen dergelijke projecten bij de dalende 
huizenprijzen namelijk voldoende opleveren voor de projectontwikke-
laars, dan moeten — zie ook Blauwestad — misschien wel extra woningen 
worden bijgebouwd. Het is maar helemaal de vraag of de open, groene 
ruimte dan nog voldoende kan worden gegarandeerd. Het gevaar bestaat 
dat het middel (‘rood’) een doel op zich wordt en het doel (‘groen’) letterlijk 
en figuurlijk uit beeld verdwijnt.

Er zijn ook visies waarin het ruime wonen zorgvuldiger wordt ingepast 
in het bestaande cultuurlandschap. Een voorbeeld daarvan is de inmiddels 
bekende ontwerpstudie van het architectenbureau La�Sale voor Waterland 
en Beemster, landschappen met een hoog gehalte ‘blijf van mijn lijf ’.13 
Volgens de ontwerpers kan de bebouwing ook in dit kwetsbare landschap 
worden uitgebreid door voort te borduren op de bebouwingstypen die van 
oudsher kenmerkend zijn voor het regionale cultuurlandschap, meestal 
lintbebouwing langs dijken en ontginningsassen, en door de nieuwe 
woonvormen te inspireren op de karakteristieke ‘korrels’ waaruit de oude 
bebouwingsstructuren zijn opgebouwd. Korrels zijn samenhangende ge-
helen van gebouwen en hun buitenruimte (huizen en tuinen, boerderijen 
en erven, buitenplaatsen en parken). Ruim wonen moet kunnen, als het 
maar gecomponeerd is op het DNA van het oude cultuurlandschap, zo luidt 
het devies van de ontwerpers.

 

Wat	nu?

Pogingen om de effecten van krimp op het cultuurlandschap te voorspel-
len, plaatsen ons tegelijk voor een kennisvraag en een gewetensvraag. Om 
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met de kennisvraag te beginnen. [1] We kunnen onvoldoende aangeven hoe 
historische structuren en ruimtelijke kwaliteiten van het cultuurlandschap 
zich zullen houden onder uiteenlopende ontwikkelingsregimes (onvol-
doende kennis van transformatieprocessen). [2] We hebben nauwelijks in-
zicht in de uiteenlopende waarderingen voor het plattelandschap en land-
schappelijk erfgoed door verschillende maatschappelijke groepen, en de 
betekenissen en herinneringen die door die groepen worden geassocieerd 
met plekken en ruimten (onvoldoende kennis van de landschapsbeleving). 
[3] We hebben nauwelijks inzicht in de economische ontwikkelingsmo-
gelijkheden van erfgoed in het cultuurlandschap (te weinig kosten-ba-
tenanalyses van bijvoorbeeld erfgoedtoerisme). We hebben dus meer 
probleemanalyses en onderzoek nodig om ruimtelijk- en erfgoedbeleid te 
ontwikkelen voor krimpende plattelandsregio’s. Toch kunnen we de gevol-
gen van krimp voor het cultuurlandschap wel in grote lijnen schetsen. 

Dan dringt zich de gewetensvraag op waar we met het Nederlandse 
landschap eigenlijk naartoe willen. Want welke keuze we ook maken uit de 
waarschijnlijkste toekomstscenario’s, steeds wordt duidelijk dat demo-
grafische krimp in Nederland grote gevolgen zal hebben voor het aanzien 
van het platteland. Drie factoren spelen daarbij een hoofdrol. De eerste is 
het geforceerde ontwikkelings- en groeidenken dat veelal de onderlegger 
vormt voor ruimtelijk beleid, zelfs waar we te maken krijgen met krimp-
verschijnselen. Ook in de erfgoedsector, het ruimtelijk ontwerp en de 
planvorming heeft het ontwikkelingsdenken zijn intrede gedaan met het 
Belvederebeleid.1� Dat heeft tot goede resultaten geleid bij gebiedsontwik-
kelingen waarin de herontwikkeling of herbestemming van erfgoed een 
aantoonbare meerwaarde heeft voor ruimtelijke kwaliteit. Het spreekt 
vanzelf dat het plattelandschap — om succesvol te kunnen voortbestaan 
— vitale economische en sociale functies moet bezitten. Dat wil nog echter 
niet zeggen dat ontwikkeling per definitie resulteert in een duurzaam en 
leefbaar platteland.

De tweede factor kunnen we omschrijven als de esthetisering van de 
ruimtelijke ordening. Oplossingsrichtingen voor ruimtelijke vraagstuk-
ken worden steeds vaker verpakt in een esthetisch vertoog. Plannen voor 
een ‘Mooier Nederland’ moeten tegenwicht bieden tegen de verromme-
ling van het landschap. Met dit soort plannen wordt de indruk gewekt dat 
de toekomst van het cultuurlandschap vooral een kwestie is van smaakvol 
ontwerpen en vormgeven, en wordt de waarde van een cultuurpolitiek 
debat over de ruimte genegeerd.

Met de cultuurpolitieke dimensie van de ruimte komen we bij de derde 
factor, het bijna onbegrensde vertrouwen in marktwerking in het neoli-
berale bestel. Het lot van het krimpende plattelandschap zal in Nederland 
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waarschijnlijk in hoofdzaak worden gekoppeld aan (internationale) ont-
wikkelingen in de landbouwsector en verschuivingen op de woningmarkt 
en vrijetijdsmarkt. We moeten ons daarom — zowel in politieke als brede 
maatschappelijke zin — de vraag stellen in hoeverre we zélf, dat wil zeggen 
de samenleving, nog waarde hechten aan het voortbestaan van cultuur-
landschappen en plattelandsregio’s. Om de duurzaamheid en leefkwa-
liteit van het platteland te kunnen garanderen, moeten marktwerking 
en ontwikkelingsgerichte benaderingen in balans worden gebracht met 
verantwoordelijkheidsgevoel, georganiseerde betrokkenheid en rentmees-
terschap. Dit kan alleen als het rijk bereid is om de regie gedeeltelijk terug 
te nemen, bijvoorbeeld door aangepast beleid te ontwerpen voor de Natio-
nale Landschappen (inclusief investeringsplannen) en het stimuleren van 
regiospecifieke vormen van landbouw en plattelandsvernieuwing.1�    

 Noten
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J. Kolen, Een functionele geschiedenis, 
in Op historische gronden. Erfgoed in een 
context van ontwerp, planning en demo-
cratie, Utrecht, 83-10�.
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Krimp	betekent	omgaan	met	een	transformatieopgave

Hoewel landelijk gezien de krimp pas over twintig jaar wordt verwacht, 
worden sommige gemeenten en regio’s (zoals Zuid-Limburg en Noord-
oost-Groningen) nu al met dat fenomeen geconfronteerd.2 Volgens de regi-
onale bevolking- en huishoudenprognoses van het CBS en PBL (pearl) zal dit 
aantal de komende twintig jaar verder toenemen. Zo zal 61 procent van de 
gemeenten met een bevolkingsdaling en 9 procent van de gemeenten met 
een huishoudendaling te maken krijgen.3 

De demografische veranderingen — met name de huishoudendaling 
— zullen gevolgen hebben voor de woningmarkt, in positieve, maar pri-
mair in negatieve zin. Huishoudendaling kan zorgen voor een ontspannen 
woningmarkt. Hiervan zullen de woonconsumenten profiteren. Zij kun-
nen tegen een relatief lage prijs een woning kopen. 

Aan de andere kant kan de huishoudendaling ook nadelen hebben, 
met name voor de aanbieders van woningen (zoals projectontwikkelaars, 
corporaties, particuliere verkopers of verhuurders) en gemeenten. Door 
de huishoudendaling kan een overaanbod aan woningen ontstaan. Aanbie-

Krimp vergt regionale aanpak 
woningbouw en sloop

Demografische veranderingen — met name de daling van 
het aantal huishoudens — zullen gevolgen hebben voor de 
woningmarkt. Een regionaal gecoördineerde aanpak van 
woningbouwprogramma’s is geboden. Dit blijkt voor lokale 
bestuurders geen gemakkelijke opgave. Om de regionale 
aanpak van krimp toch te laten slagen, zijn financiële 
afspraken over de verdeling van de ‘pijn’ nodig.

door Femke Verwest, Niels Sorel & Edwin Buitelaar 
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ders in de huur- en koopsector zullen te maken krijgen met afzetproble-
men. In de huursector kunnen hierdoor woningen leeg komen te staan en 
de inkomsten uit de verhuur dalen. In de koopmarkt zal de huishoudenda-
ling eerder leiden tot langere verkooptijden (lage transactiesnelheid) en 
lagere verkoopprijzen dan tot leegstand.

Verder kan een huishoudendaling de concentratie van lage-inkomens-
groepen versterken. Immers, in een ruimere woningmarkt zijn meer men-
sen in staat hun huidige, wellicht minder gewaardeerde woonomgeving te 
verruilen voor een andere. Het gevolg hiervan is dat degenen die zich dat 
niet kunnen permitteren, achterblijven in de minst aantrekkelijke woon-
wijken (zoals vroegnaoorlogse woongebieden of kleine dorpen in minder 

gewaardeerde landschappen). Ook 
de leegstand en de verpaupering 
die daarmee samengaan, zullen 
zich in deze woonwijken concen-
treren.

Het is de vraag of het handelen 
en het denken van de partijen die 

bij de woningmarkt zijn betrokken, voldoende op krimp en de gevolgen 
hiervan zijn ingesteld. CDA-Kamerlid Van Heugten c.s.� hebben hierover 
hun twijfels en in 2007 een succesvolle motie ingediend. Hierin wordt de 
regering verzocht om voor de krimpregio’s (Oost-Groningen, Zuid-Lim-
burg, Zeeuws-Vlaanderen) een plan van aanpak voor de woningmarkt te 
maken. In dit artikel gaan we in op de vraag wat de richting moet zijn van 
het denken en handelen van bestuurders in krimpregio’s.

De belangrijkste aan woningbouw gerelateerde beleidsvraagstukken 
voor lokale bestuurders van krimpgemeenten zijn leegstand, verpaupe-
ring en een concentratie van lagere-inkomensgroepen. Om deze proble-
men op te lossen, dan wel te voorkomen, zullen bestuurders van krimp-
gemeenten hun woningbouwbeleid moeten richten op het verkleinen en 
veranderen van de woningvoorraad: de zogenoemde transformatieopgave. 
Dit betekent dat de beleidsaandacht in krimpgemeenten vooral moet uit-
gaan naar de sloop en de herstructurering van de woningvoorraad. 

Met het oog op de toekomstige demografische ontwikkelingen is het ook 
belangrijk dat krimpende gemeenten hun nieuwbouwplannen kritisch 
tegen het licht houden, en deze aanpassen en/of matigen. Veel krimpge-
meenten kampen immers met een overmaat aan nieuwbouwplannen. Deze 
veelheid aan plannen wordt door de gemeenten als probleem ervaren. Het 
kan er namelijk toe leiden dat ontwikkelaars (en plannen) met elkaar gaan 
concurreren, en geen van hen voldoende woningen verkoopt om daadwer-
kelijk de bouw te starten. Terwijl de markt nog groot genoeg is voor één 

Het is de vraag of woning- 
marktpartijen zijn ingesteld 
op krimp en de gevolgen 
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nieuwbouwplan. Daarbij moet ervoor worden gewaakt dat nieuwbouw niet 
ten koste gaat van de bestaande woningvoorraad.

Transformatie	lastig	bij	krimp

In krimpgebieden is het moeilijk bovengenoemde transformatieopgave op 
te pakken. Vooral financiële kwesties vormen een belemmering. In krimp-
gebieden is de sloop- en herstructureringsopgave namelijk groot en daar-
mee de kosten hoog, terwijl de inkomsten uit de woningbouw gering zijn. 
Het betaalbaarheidprobleem van sloop en herstructurering in krimpge-
bieden wordt nog groter wanneer grond en gebouwen in particulier bezit 
zijn en eerst moeten worden verworven. Deze verwervingskosten kunnen 
immers relatief hoog zijn. In dit licht is het verstandig in krimpgebieden 
terughoudend te zijn met de verkoop van corporatiewoningen aan particu-
lieren.

Bij krimp is niet alleen de verdiencapaciteit van gemeenten minder, 
maar ook die van andere betrokkenen, zoals corporaties en ontwikkelaars. 
De inkomsten die corporaties en ontwikkelaars uit verhuur en verkoop 
ontvangen zijn laag. Leegstand in huurwoningen betekent voor corpora-
ties minder inkomsten. Tegelijkertijd dalen de winstmarges voor project-
ontwikkelaars in krimpgebieden, doordat de huizenprijzen aanzienlijk 

lager liggen dan het Nederlandse 
gemiddelde, terwijl de bouwkosten 
even hoog zijn als elders. 

Naast financiering doen zich bij 
de uitvoering van de transforma-
tieopgave in krimpgebieden nog 
andere knelpunten voor. Zo zijn 

bestuurders vaak terughoudend met sloop- en herstructureringsplannen, 
omdat deze plannen hun populariteit niet ten goede komen en vaak op veel 
verzet van huurders, omwonenden en andere partijen stuiten. Dat sloop 
een gevoelig onderwerp is blijkt wel uit de breed uitgemeten discussie in 
de media over de mogelijke sloop van het buurtschap Ganzedijk in de pro-
vincie Groningen.� 

Verder spelen coördinatieproblemen de herstructurering parten. Bij 
herstructurering van een wijk profiteert immers iedereen die vastgoed in 
die wijk bezit, dus ook degenen die niet zelf investeren. Voor de afzonder-
lijke partijen is het dan ook rationeel om niet zelf de herstructurering te 
initiëren. Meedoen brengt immers inspanning en kosten met zich mee. Dit 
zorgt ervoor dat in wijken waar meer corporaties actief zijn, geen enkele 
het initiatief tot herstructurering durft te nemen, uit angst dat andere cor-

Voor de afzonderlijke partijen 
is het rationeel om niet zelf de 
herstructurering te initiëren

Krimp:	een	ander	Nederland

CDV [herfst 2008].indd   106 13-10-2008   12:27:38



107

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

poraties dan profiteren van de investeringen die de initiatiefnemer doet 
(en dus meeliften). 

Naast sloop en herstructurering blijkt ook het matigen van nieuwbouw 
voor veel krimpgemeenten een lastige opgave te zijn. Gemeenten zijn vaak 
huiverig om hun woningbouwprogramma te verlagen. Financiële redenen 
en prestige liggen hieraan ten grondslag. Gemeenten zien hun gemeenten 
liever groeien dan krimpen, en gemeenten die een actief grondbeleid voe-
ren genereren via nieuwbouw inkomsten6 die ze niet gauw vrijwillig zullen 
opgeven. 

Regionale	afstemming	wenselijk,	maar	moeilijk

In regio’s waar meer buurgemeenten krimpen (ook wel krimpregio’s 
genoemd) doen bestuurders er verstandig aan de bovengenoemde trans-
formatieopgave op regionaal niveau aan te pakken en nieuwbouw, sloop 
en herstructureringsprogramma’s onderling af te stemmen.7 Dit is van 
belang omdat, als gemeenten dit niet doen, de problemen die met krimp 
samengaan (zoals leegstand, verpaupering, concentratie van lage-inko-
mensgroepen) kunnen verergeren. Als in een krimpregio de afzonderlijke 
gemeenten bijvoorbeeld blijven uitbreiden, kan dit gevolgen hebben voor 
de regio als geheel. Zo kan (extra) uitbreiding op de ene plek in de regio 
zorgen voor (extra) krimp en leegstand elders in de regio; de regio is im-
mers één woningmarkt. 

Regionaal afstemmen is makkelijker gezegd dan gedaan. Ten eerste is 
regionale afstemming moeilijk door het ‘regionale gat’,8 wat ervoor zorgt 
dat op regionaal niveau de bevoegdheden en macht op het gebied van wo-
ningbouwbeleid niet in één hand zijn, maar verdeeld over verschillende 
actoren. Regionale afstemming is hierdoor gebaseerd op de vrijwillige me-
dewerking van de individuele gemeenten en bestuurders, die primair op 
lokaal niveau politieke en financiële verantwoording over hun handelwijze 
afleggen. Dit betekent dat wanneer gemeenten in een krimpregio erin sla-
gen tot een gezamenlijke woonvisie te komen, de uitvoering daarvan af-
hangt van de goede wil en het commitment van de individuele gemeenten. 

Ten tweede is krimp in een krimpregio vaak ongelijk verdeeld, wat regi-
onaal commitment, en daarmee regionale afstemming van woningbouw-
programma’s tussen gemeenten belemmert. De centrumgemeente wordt 
vaak het eerst en zwaarst door krimp getroffen. Dit is immers de plek waar 
de meest kwetsbare woningvoorraad zich meestal bevindt. Omringende 
gemeenten zijn vervolgens niet altijd bereid deze centrumgemeente bij 
het oplossen van de problemen te ondersteunen. 

Ten derde spelen financieringsproblemen regionale afstemming par-
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ten. Bij het onderling afstemmen van woningbouwprogramma’s door 
gemeenten in krimpregio’s, gaat het om het verdelen van de ‘pijn’. Ge-
meenten zullen hun woningbouwprogramma moeten verlagen. Hiervoor 
zijn zij huiverig, omdat ze hierdoor inkomsten uit de grondexploitatie 
en doelgebonden uitkeringen gekoppeld aan het aantal nieuw gebouwde 
woningen mislopen (zoals gelden uit BLS, het Besluit locatiegebonden 
subsidie). 

Ten vierde blijkt regionale afstemming vaak te worden belemmerd door 
het gebrek aan vertrouwen tussen gemeenten onderling en door angst voor 
freeriding. In theorie profiteert een partij op de regionale markt als niet zij 
maar alle andere partijen zich aanpassen aan krimp. Indien alle andere 
gemeenten hun bouwprogramma’s verlagen, zal de nog beschikbare uit-
breidingsruimte bij die (ene) gemeente terechtkomen die dat niet doet. 
Voordat gemeenten in een krimpregio hun woningbouwprogramma te-
rugschroeven, willen ze daarom zeker weten dat de buurgemeente dit ook 
doet en zo niet, dat ze daarvoor wordt bestraft. Dit om te voorkomen dat 
buurgemeenten profiteren van het feit dan andere gemeenten zich wel aan 
de regionale afspraken houden.

Tot slot wordt regionale afstemming belemmerd door het feit dat de 
regionale woningbouwafspraken niet altijd passen binnen (eerder) ge-
maakte andere afspraken. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld klem komen 
te zitten tussen regionale afspraken enerzijds en afspraken met het rijk 
over stedelijke vernieuwing (binnen het ISV, Investeringsbudget Stedelijke 
Vernieuwing) anderzijds.

Ondanks alle hiervoor beschreven belemmeringen komt de regionale 
samenwerking in de krimpregio Parkstad Limburg9 redelijk van de grond. 
Zo hebben daar de zeven gemeenten (Heerlen, Kerkrade, Simpelveld, 
Onderbanken, Voerendaal, Brunssum, Landgraaf ) die gezamenlijk een 
Wgr-plusregio vormen, besloten hun woningbouwbeleid op elkaar af te 
stemmen en tot een regionale woningbouwprogrammering te komen. 
Daarbij zijn overigens niet alleen gemeenten, maar ook corporaties, ont-
wikkelaars, makelaars en zorgaanbieders betrokken. Sinds de regionale 
woonvisie10 door de Parkstadraad11 in 2006 is goedgekeurd, ligt het accent 
niet meer op nieuwbouw, maar op sloop en herstructurering. Het is gelukt 
de plannen die er aanvankelijk waren voor netto 10.000 nieuwe woningen, 
terug te brengen tot een aantal dat dichter bij de verwachte behoefte van 
2000 ligt. Met de totstandkoming van deze regionale woonvisie en woning-
bouwprogrammering12 is een goede stap in de richting van regionale sa-
menwerking gezet. Maar de praktijk zal moeten uitwijzen of de gemeenten 
en de andere partijen zich ook daadwerkelijk aan de gemaakte regionale 
afspraken houden. 
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Mogelijke	oplossingsrichtingen

Welke voorwaarden zijn nodig om te voorkomen dat gemeenten (en hun 
bestuurders) niet slechts vrijblijvend afspraken maken, maar ook waarma-
ken wat ze afspreken? Om de regionale aanpak van krimp te laten slagen is 
het ten eerste verstandig niet alleen overheden, maar ook andere partijen 
(zoals ontwikkelaars en corporaties) bij de regionale visievorming te be-
trekken. Dit vergroot het draagvlak voor de regionale doelen en vergemak-
kelijkt de uitvoering. De totstandkoming van de regionale woonvisie in 
Parkstad Limburg vormt hiervan een goed voorbeeld. 

Voor de daadwerkelijke uitvoering van een regionale woonvisie, is het 
ten tweede van belang onderling financiële afspraken te maken. Het is be-
langrijk de regionale woonvisie te laten vergezellen door een gezamenlijke 
uitvoeringsstrategie. Dit kan ertoe bijdragen dat gemeenten ‘zeggen’ en 
‘doen’ combineren, en het helpt freeriding te voorkomen. Immers, gemeen-
ten zullen alleen bereid zijn minder te bouwen (in regionaal belang) als ze 
financieel meeprofiteren van bouwactiviteiten elders in de regio. 

Het gemeentelijke grondbeleid — actief of faciliterend — zal dus in 
dienst moeten staan van het regionale woonbeleid. Hierbij kan worden 
gedacht aan regionaal grondbeleid, een regionaal sloopfonds, een grond-
bank, enz. In elk geval is een middel vereist om kosten en baten regionaal 
te verevenen. Regionaal grondbeleid komt in Nederland nog maar moei-
zaam van de grond. Daarbij komt dat in een krimpgebied met een ontspan-
nen woningmarkt, de keuze voor consumenten groot is, de marges op 
nieuwbouw klein zijn en de krimp ongelijk verdeeld is. De mogelijkheden 
voor verevening worden hierdoor kleiner. De nieuwe Wet ruimtelijke orde-
ning [13] , inclusief de Grondexploitatiewet, biedt enkele mogelijkheden 
voor regionale verevening. Zo kunnen gemeenten gezamenlijk een grond-
exploitatie maken. Ook dit is echter op vrijwillige basis.

Ten derde is in krimpgebieden een belangrijke rol weggelegd voor de 
provincie. Zij kan gemeenten stimuleren onderling woningbouwafspra-
ken te maken en deze ook na te komen. De nieuwe Wro biedt de provincie 
juridische middelen om ervoor te zorgen dat gemeenten nakomen wat zij 
in regionaal verband hebben afgesproken. Inpassingplan, projectbesluit, 
aanwijzing en verordening zijn daarvan voorbeelden.1� Deze instrumen-
ten kunnen overigens alleen worden ingezet wanneer er sprake is van 
provinciaal belang. Provincies zullen regionaal gemaakte afspraken dus in 
hun provinciaal beleid moeten opnemen.

Tot slot kunnen krimpgebieden, wanneer beleidsdoelen op verschillen-
de schaalniveaus met elkaar conflicteren en hierdoor op lager schaalniveau 
bij de regionale aanpak van krimp, problemen ontstaan, dit op rijksniveau 
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agenderen. Krimpgebieden doen er verstandig aan de krachten te bundelen 
en samen deze problematiek op rijksniveau voor het voetlicht te brengen.

Tot	besluit

Nu een aantal Nederlandse gemeenten wordt geconfronteerd met een 
huishoudendaling en dit aantal in de nabije toekomst zal toenemen, zullen 
lokale bestuurders hun woningbouwbeleid moeten herzien. Wanneer de 
krimpgemeenten in krimpregio’s liggen, doen de gemeenten er verstan-
dig aan hun bouw-, sloop- en herstructureringsprogramma’s onderling 
af te stemmen en te komen tot een gezamenlijk programma. Rijk en pro-
vincie kunnen gemeenten hiertoe stimuleren. Echter, de uitvoering ervan 
staat of valt met de bereidheid van gemeenten om boter bij de vis te doen 
en financiële afspraken met elkaar te maken. Naast de financieringskwestie 
is het tot slot van belang om bij het opstellen van de plannen van aanpak, 
niet alleen overheden maar ook andere partijen te betrekken. 

 Noten

1 Sinds april 2008 vormen het Ruimtelijk 
Planbureau en Milieu en Natuurplan-
bureau het Planbureau voor de Leefom-
geving (PBL).

2  Het artikel is gebaseerd op het rapport 
Regionale krimp en woningbouw: Om-
gaan met een transformatieopgave dat in 
juli 2008 is verschenen. Het rapport is te 
downloaden via de website van het Plan-
bureau voor de Leefomgeving (www.
planbureauvoordeleefomgeving.nl).

3 Meer informatie over de regionale be-
volking- en huishoudenprognoses is te 
vinden op de website van het PBL (www.
planbureauvoordeleefomgeving.nl).
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Verkort de werkweek 

We	leven	nu	al	meer	dan	zestig	jaar in een tijd van voortdurende 
en soms heel hoge economische groei, en een daarmee corresponderende 
hoge stijging van de welvaart van gezinnen. De groei is echter niet alleen in 
meer inkomen omgezet, maar heeft ook geleid tot een grotere vraag naar 
‘luxe’ goederen als vrije tijd en inkomensbescherming door sociale zeker-
heid. De sociaaleconomische geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog 
kenmerkt zich grotendeels door de opbouw van de welvaartsstaat en een 
voortdurende afname van de arbeidsduur. Zo werkte in 19�0 een voltijder, 
die vrijwel altijd een man was, nog gemiddeld ruim 2200 uur per jaar, ter-
wijl dat momenteel nog maar 1700 uur is. De welvaartsstaat die na de oorlog 
werd opgebouwd, kenmerkte zich door luxueuze collectieve regelingen 

Hoogopgeleide vrouw in 
het verdomhoekje
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Hoogopgeleide vrouwen stellen het krijgen van kinderen 
uit omdat de carrière voorgaat. De toekomstige 
kenniseconomie komt daarmee in gevaar. Moeten we 
vrouwen financiële stimulansen geven of inzetten op 
een langer werkzaam leven, zoals de Commissie-Bakker 
voorstelt? Of zijn minder vrijbijvende maatregelen nodig, 
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zoals de WAO, ingevoerd in 1967, die een vroegtijdige terugtrekking van de 
arbeidsmarkt sanctioneerde. Ook de later ingevoerde VUT had dit effect.

Ondanks de afname van de arbeidsduur en de collectieve regelingen die 
terugtrekking van de arbeidsmarkt mogelijk maakten, bleef het percen-
tage mannen dat deelnam aan de arbeidsmarkt opvallend hoog, namelijk 
ruwweg tussen de 70 en 80 procent. Waar wel een afname van arbeids-
deelname viel waar te nemen, was bij de werknemers ouder dan �0 jaar, 
waarvan nu nog niet de helft werkt. Zestig jaar geleden werkten oudere 
mannen niet minder dan jongere mannen. Met de ontmanteling van de 
VUT en de aanscherping van de WAO in de WIA, is het percentage oudere 
werkende mannen overigens weer aan het stijgen. Tegenover de dalende 
arbeidsparticipatie van oudere mannen staat de spectaculaire toename van 
de arbeidsparticipatie van vrouwen. In 1992 werkten �8 op de 100 vrouwen 
in de leeftijd van 18 tot en met 6� jaar; in 200� was dat 61 op de 100. Een 
groot deel van de vrouwen werkt echter in deeltijd: bijna 70 procent van de 
vrouwelijke werknemers heeft een deeltijdbaan, terwijl dit bij mannen op 
1� procent ligt. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat vrouwen bewust voor 
deeltijdwerk kiezen, slechts een minderheid van 16 procent van de vrou-
wen zou meer uren willen werken.

Met de toename aan welvaart is, vanaf de jaren 1960, het aantal kinderen 
per gezin gedaald. Inmiddels krijgen gezinnen gemiddeld minder dan 
twee kinderen en dreigt er op termijn bevolkingskrimp. De oorzaak van 
deze ontwikkeling is niet exact aan te geven. Het kan zijn dat doordat de 
welvaartsstaat mensen ‘van de wieg tot het graf ’ is gaan behoeden voor 
grote tegenvallers, kinderen niet langer als verzekering voor de oude dag 
worden ervaren, maar als verrijking voor het leven waar de kwaliteit van 
kinderen meer telt dan de kwantiteit. Het kan ook zijn dat de beschikbaar-
heid van de geboortepil doorslaggevend is geweest. In Nederland heeft 
waarschijnlijk ook de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen een 
belangrijke rol gespeeld. Kinderen opvoeden en daarnaast participeren op 
de arbeidsmarkt is moeilijk verenigbaar. Het is daarom ook niet toevallig 
dat in Nederland hoogopgeleide ouders minder kinderen krijgen dan lager 
opgeleide. Uit het in 2007 gepubliceerde rapport ‘Uitstel van ouderschap: 
medisch of maatschappelijk probleem?’ van de Raad voor de Volksgezond-
heid en Zorg, blijkt dat vrouwen met een hoge opleiding op latere leeftijd 
(gemiddeld rond hun 3�ste jaar) hun eerste kind krijgen dan vrouwen met 
een lagere opleiding (rond hun 27ste jaar). Hoe ouder de vrouw is als haar 
eerste kind wordt geboren, des te minder kinderen er dan nog zullen vol-
gen. Per saldo krijgen hoogopgeleide vrouwen gemiddeld 1,6 kinderen, 
terwijl lager opgeleide vrouwen er gemiddeld 1,9 krijgen. 

Het is al heel lang zo dat vrouwen met een hogere opleiding minder 
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kinderen krijgen dan vrouwen met een lagere opleiding. Maar er was tradi-
tioneel ook veel mobiliteit tussen opleidingsgroepen. Zo was er in de jaren 
zestig nog veel onbenut talent, en stonden veel kinderen van arbeiders en 
kleine middenstanders op het punt een sprong uit hun milieu te wagen. 
Veel ouders besloten in de jaren vijftig dat hun kinderen beter onderwijs 
verdienden dan zijzelf hadden gekregen. Het gevolg was dat de universi-
teiten werden overstroomd door kinderen uit milieus die traditioneel de 
universiteitspoorten alleen van de buitenkant kenden. Inmiddels is die 
opwaartse mobiliteit wat de autochtone Nederlanders betreft, wel ongeveer 
uitgewerkt. Alleen voor allochtone kinderen is er wat dat betreft meer hoop, 
omdat daar nog veel onbenut talent is. Volgens onderzoek van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau hebben kinderen van ouders met een hoge opleiding 
een kans van ongeveer 70 procent om zelf ook weer een hoge opleiding te 
krijgen. Voor kinderen van ouders met een lage opleiding is die kans echter 
maar 20 procent, en die kans is de laatste decennia afgenomen. Daar komt 
bij dat er minder sociale mobiliteit is tussen opleidingsklassen. Hoogopge-
leide mannen zoeken hoogopgeleide vrouwen als partner en omgekeerd. 

Als laagopgeleide ouders meer kinderen krijgen dan hoogopgeleide ou-
ders, dan betekent afnemende mobiliteit tussen mensen uit verschillende 
opleidingsgroepen dat het aandeel van hoogopgeleiden in de Nederlandse 
bevolking voortdurend zal afnemen. Voor onze kenniseconomie waarin de 
vraag naar academisch opgeleiden nog steeds toeneemt, is dat een zorg-
wekkend gegeven. Hoe kunnen we hogere economische groei realiseren en 
onze hoge welvaart vasthouden als de mensen die dat voor een groot deel 
moeten bewerkstelligen er in steeds mindere mate zijn? 

Als gezegd, een belangrijke reden waarom hoogopgeleide vrouwen 
het krijgen van kinderen steeds langer uitstellen, is dat het opvoeden van 
kinderen zeer ongunstig uitpakt voor de carrière. Het arbeidsklimaat voor 
hoogopgeleiden impliceert dat vrouwen met kinderen zich niet kunnen 
handhaven (en mannen met kinderen wel). Om carrière te kunnen maken 
moeten ook vrouwen minstens 100 procent van hun tijd beschikbaar zijn. 
Flexibele werktijden, verlofregelingen en deeltijdwerk passen niet in een 
dergelijke werkopvatting. Het overgrote deel van de werkende vrouwen 
in Nederland werkt in deeltijd. Deeltijdwerk leidt echter niet of zelden tot 
een carrière in de top van het bedrijf. 

Het grootbrengen van kleine kinderen is dus nauwelijks verenigbaar 
met het maken van carrière. Tenzij je bereid bent de opvoeding van je kin-
deren grotendeels uit te besteden aan de markt, zoals in de VS veel gebeurt, 
of aan de overheid, zoals in Zweden, zal een hoogopgeleide vrouw in het 
huidige arbeidsklimaat moeten kiezen tussen moederschap en carrière. 
Hoogopgeleide vrouwen stellen deze keuze zo lang mogelijk uit door laat 
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aan kinderen te beginnen, maar een groot deel van hen breekt uiteindelijk 
toch de carrière af als kinderen zich aandienen. Van hen gaat �2 procent 
minder uren, of stopt helemaal met werken. Het merendeel van de hoogop-
geleide moeders pakt de draad van de carrière niet weer op als de kinderen 
in hoge mate voor zichzelf kunnen zorgen.

Meer	werken

Het rapport van de Commissie Bakker, Naar een toekomst die werkt, heeft 
als uitgangspunt dat de kosten van de vergrijzing het noodzakelijk maken 
dat er meer wordt gewerkt, zowel per week, als over de levensloop. Het is 
duidelijk dat (gedeeltelijke) inactiviteit die het gevolg is van subsidiëring 
door collectieve regelingen, zoals de oude WAO en VUT, de huidige Wa-
jong en het niet strikt toepassen van bijstandsregelingen, zoveel mogelijk 
moet worden vermeden. Als men ervoor kiest korter of in het geheel niet 
te werken, zal men zelf daarvoor de kosten moeten opbrengen; die kosten 
mogen niet op het collectief van de belastingbetalers worden afgewenteld. 
Alle maatregelen van de Commissie Bakker die erop gericht zijn deze af-
wentelingsprocessen te stoppen of maatregelen rond het arbeidsproces 
die werknemers aanmoedigen langer actief te blijven, hebben mijn volle 
sympathie. We hebben al gezien dat het afschaffen of aanscherpen van re-
gelingen als VUT en WAO tot extra arbeidsaanbod van mannen heeft geleid. 
Ik betwijfel overigens ten zeerste of de trend naar vroegpensionering zo 
omgebogen zou kunnen worden dat mensen bereid zullen zijn tot na hun 
6�ste jaar door te werken. Dat zal hoogstens het geval kunnen zijn als pensi-
oenregelingen in hoge mate worden verslechterd. 

De commissie veronderstelt naar mijn smaak te veel dat de keuze voor 
arbeidsdeelname voor een groot deel op financiële overwegingen berust. 
Dit geldt vooral voor vrouwen. Zo besteedt de Commissie Bakker uitge-
breid aandacht aan de terugkeer naar de arbeidsmarkt van vrouwen met 
opgroeiende kinderen. De commissie constateert dat de vrouwen die 
willen herintreden op de arbeidsmarkt na de zorg voor de kinderen, dit 
niet overwegen vanwege een persoonlijke ambitie, maar dat financiële 
overwegingen de doorslag geven.1 Volgens de commissie moet ‘werk dan 
ook lonen’ en is het om het arbeidsaanbod door vrouwen te stimuleren, 
noodzakelijk dat de marginale druk van premies en belastingen aanzien-
lijk wordt verlaagd. Anderzijds komen herintredende vrouwen moeilijk 
aan een baan, omdat de werkgever of te veel werkervaring vraagt, of geen 
deeltijdbanen aanbiedt. Daar bovenop komt dan nog eens dat schooltijden 
niet zijn afgestemd op werkende ouders, en er een tekort bestaat aan voor-
zieningen voor voorschoolse en naschoolse opvang.
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Hoewel de Commissie Bakker de ambities van vrouwen ten aanzien van 
een carrière derhalve niet zo hoog schat, vindt zij het noodzakelijk dat de 
scholing van vrouwen maatschappelijk profijt oplevert door een grotere 
betrokkenheid van vrouwen bij de arbeidsmarkt. Dit ‘vergt een andere 
verdeling van zorg en werktaken tussen mannen en vrouwen (…) en [het is 
gewenst] dat werknemers meer zeggenschap hebben over de werktijden.’2 
De voorstellen die de commissie vervolgens doet om dit te bewerkstel-
ligen, hebben vrijwel allemaal tot doel het werken in deeltijd financieel te 
ontmoedigen, of, in positieve bewoordingen, om aan te moedigen dat er 
meer uren per week wordt gewerkt. Onder deze categorie valt het voorstel 
om de overdraagbaarheid van de heffingskorting af te schaffen en daarvoor 
in de plaats een fiscale bonus voor tweeverdieners in te stellen. Ook de ver-
breding van de openingstijden van scholen (die open zouden moeten zijn 
van 7 uur ’s morgens tot 7 uur ’s avonds) valt onder deze categorie, omdat 
het langer werken vergemakkelijkt. 

Deze maatregelen kunnen effect hebben op het aantal uren dat een 
vrouw met kinderen bereid is in deeltijd te werken, hoewel de bereidheid 
van in deeltijd werkende vrouwen om langer te werken desgevraagd niet 
hoog blijkt te zijn. In ieder geval is het voor mij een groot vraagteken of 

deze ‘oplossingen’ in de financiële 
en organisatorische sfeer het pro-
bleem van hoogopgeleide vrouwen 
het hoofd bieden, namelijk dat zij 
zich gedwongen voelen pas ‘laat’ 
voor het moederschap te kiezen. 
Voor deze vrouwen spelen in ieder 
geval financiële overwegingen min-

der een rol. Sterker, de algemene teneur van de boodschap van de Commis-
sie Bakker, namelijk dat er meer moet worden gewerkt, is wellicht niet zo 
bevorderlijk voor het verlagen van de leeftijd waarop hoogopgeleide vrou-
wen hun eerste kind krijgen. 

Misschien is een betere oplossing wel dat de algemene werkweek verder 
wordt verkort, zodat een andere verdeling van zorg en carrière tussen moe-
ders en vaders beter mogelijk wordt. Overigens zou een kortere werkweek 
voor iedereen kunnen worden gecombineerd met langere bedrijfstijden, zo-
dat de verdeling van zorgtaken op een flexibele wijze over de week kan wor-
den gespreid. Het punt blijft echter dat voorstellen die erop zijn gericht om 
jonge mensen (vrouwen en mannen) meer uren te laten werken, contrapro-
ductief kunnen uitpakken, omdat de verdeling van zorgtaken erdoor wordt 
bemoeilijkt. De bevolkingskrimp wordt daardoor eerder bevorderd dan dat 
de geboortecijfers weer in de richting van het reproductieniveau gaan.

Voorstellen om jonge mensen 
meer uren te laten werken, 
kunnen contraproductief 
uitpakken
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Het is duidelijk dat een kortere werkweek voor iedereen het door Bakker 
gesignaleerde probleem van de dreigende tekorten op de arbeidsmarkt 
lijkt te vergroten. Dit hoeft niet noodzakelijk het geval te zijn. Als mannen 
door de verkorting van de werkweek beter in staat zijn hun ‘eerlijke’ aan-
deel in de zorgtaak van kinderen op zich te nemen, krijgen vrouwen juist 
de ruimte om meer deel te nemen aan het arbeidsproces. Net als in de jaren 
negentig vrouwen met hun toenemende arbeidsinzet ervoor zorgden dat 
de gaten die oudere mannen in de beroepsbevolking lieten vallen, werden 
opgevuld, zouden vrouwen nu door de betere verdeling van zorgtaken wel 
eens bereid kunnen zijn zich meer in te zetten op de arbeidsmarkt. 

Het is merkwaardig dat de Commissie Bakker constateert dat zorgende 
vrouwen geen ambitie hebben. Binnen het huidige arbeidsklimaat is het 
voor een jonge vrouw die kinderen opvoedt voor de eigen gemoedsrust 
inderdaad beter om ambities op een laag pitje te zetten. De kans voor deze 
groep vrouwen om carrière te maken, als na afloop van de zorgtaak weer aan 
het arbeidsproces wordt deelgenomen, is tamelijk laag, zo niet afwezig. Dus 
vrouwen die ervoor kiezen zelf kinderen op te voeden, hebben zich erbij 
neergelegd dat de kans op een carrière is verkeken, of hebben inderdaad 
geen ambitie. Vrouwen die wel een carrière ambiëren, krijgen of geen kinde-
ren, of besluiten de opvoeding voor hun kinderen volledig uit te besteden. In 
Nederland kiezen ouders, respectievelijk moeders, zelden de laatste optie.

Om het ‘duivelse dilemma’ tussen het (tijdig) krijgen van kinderen en 
het maken van een carrière voor jonge vrouwen op te lossen, is het uiteraard 
noodzakelijk dat jonge hoogopgeleide moeders ook een gerede kans op een 
carrière maken. De Commissie Bakker is het hiermee vanzelfsprekend ook 
eens, maar stelt desondanks geen (dwingende) maatregelen voor; de com-
missie geeft slechts adviezen. Met name valt hier het advies aan werkgevers 
voor ‘goed werkgeverschap’ onder. Werkgevers wordt geadviseerd het 
zogenoemde glazen plafond voor vrouwen te doorbreken door meer vrou-
wen naar topposities te laten doorstromen, en om vrouwen een kans op een 
tweede carrière te geven als de zorg voor kinderen grotendeels voorbij is. 

Deze goedbedoelde adviezen aan werkgevers zullen geen effect hebben 
zolang het voor werkgevers nog mogelijk is te voorzien in de vraag naar 
hoogopgeleid personeel dat wel full-time kan en wil werken. Zo heeft de 
Nederlandse ontmoetingsplaats voor vertegenwoordigers van (meestal) 
mannelijke werknemers en werkgevers, namelijk de SER, enige tijd gele-
den ervoor gepleit de toelatingseisen voor hoogopgeleide immigranten 
aanzienlijk te versoepelen. Er kunnen allerlei redenen zijn om tijdelijke 
immigratie van hoogopgeleiden te vergemakkelijken, maar de verbetering 
van de positie van de hoogopgeleide vrouw in het bedrijfsleven hoort daar in 
ieder geval niet bij. Het versoepelen van immigratie-eisen biedt werkgevers 
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een mogelijkheid om hoogopgeleiden van elders aan te trekken, zonder dat 
het arbeidsklimaat voor hoogopgeleide vrouwen hoeft te worden verbeterd. 

Als het niet voldoende is ‘adviezen’ aan werkgevers te geven, zoals de 
Commissie Bakker dat doet, hoe zouden werkgevers dan kunnen worden ge-
stimuleerd om hoogopgeleide moeders betere kansen te bieden? Het kan op 
twee manieren: met financiële stimulansen of met gebodsbepalingen. Wat 
het laatste betreft, is het evident moeilijk, zo niet onmogelijk aan werkge-
vers een verplichting op te leggen om jonge moeders met een hoge opleiding 
uitzicht op een carrière te bieden. Een dergelijke verplichting zal kunnen 
leiden tot extra arbeidsaanbod van hoogopgeleide moeders, waardoor de 
schaarste aan hoogopgeleide jonge mensen wordt verlicht, maar op de nale-
ving ervan is moeilijk toe te zien. Wanneer, bijvoorbeeld, geeft een werkge-
ver voldoende uitzicht op een carrière? Moet er dan een garantie op een ma-
nagementfunctie zijn binnen een aantal jaar, of mag dit afhankelijk zijn van 
de getoonde prestaties en het individuele talent? En hoe kan een werkgever 
er zeker van zijn dat het bieden van ‘voldoende uitzicht’ de werknemer zal 
motiveren zich optimaal in te zetten voor het bedrijf? Met andere woorden, 
als werkgevers op deze wijze worden verplicht het arbeidsaanbod van jonge 
hoogopgeleide vrouwen te stimuleren, kan dat leiden tot moral hazard-ver-
schijnselen, oftewel tot onverwachte en in ieder geval niet bedoelde gedrags-
effecten. Dit soort effecten zal het beleid dan voor lief moeten nemen.

Werkgevers kunnen echter ook door financiële prikkels worden gestimu-
leerd hoogopgeleide vrouwen betere carrièrekansen te bieden. Een voor de 
hand liggende maatregel is bijvoorbeeld om aan bedrijven van een zekere 
minimale omvang een subsidie te verlenen als een bepaald percentage, zeg 
30 of �0 procent, van de beter betaalde functies door vrouwen met kinderen 
worden bezet. Bedrijven die daaraan niet voldoen, zou een extra belasting 
kunnen worden opgelegd. Uiteraard zou men rekening kunnen houden 
met het potentiële arbeidsaanbod van vrouwen in bepaalde sectoren: in de 
dienstverlening zal het allicht eenvoudiger zijn om aan een dergelijke eis 
te voldoen dan in de bouwwereld. Toch is het, omwille van het beoogde ef-
fect, niet aan te bevelen dit soort maatregelen van allerlei zijuitgangen te 
voorzien. Ook daar waar het arbeidsaanbod van vrouwen misschien minder 
voor de hand ligt, kunnen subsidies op het inzetten van vrouwelijk talent 
werkgevers ertoe aanzetten beter op zoek te gaan naar dat talent. Bovendien 
zullen werkgevers nu ook eerder bereid zijn een arbeidsklimaat te schep-
pen waarbinnen jonge vrouwen het aantrekkelijk zullen vinden naast de 
zorg voor kinderen ook te streven naar een carrière. Jonge hoogopgeleide 
moeders zullen eerder geneigd zijn om jong kinderen te krijgen, omdat 
de kosten in de vorm van een misgelopen carrière zullen verdwijnen, dan 
toch in ieder geval dalen. Voor mannen zal hopelijk het omgekeerde gaan 
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gelden: namelijk dat zij meer dan nu ertoe zullen overgaan het streven naar 
een carrière te combineren met een zorgtaak voor kinderen.

jong	talent

De Commissie Bakker heeft geen oog voor de positie van de hoogopgeleide 
vrouw. Hoogopgeleide vrouwen moeten niet alleen worden gekoesterd 
omdat zij behoren tot de groep van uiterst schaarse kenniswerkers, maar 
ook omdat zij toekomstige generaties kenniswerkers voortbrengen. Die 
laatste taak komt in gevaar door de onaantrekkelijke arbeidsmarktpositie 
van hoogopgeleide jonge moeders. Het is niet evident dat deze positie ver-
betert door deze vrouwen financiële stimulansen te geven om meer te gaan 
werken, zoals de commissie voorstelt. Ik heb betoogd dat het daarvoor 
wellicht effectiever is om de werkweek te verkorten (zonder daarbij nood-
zakelijk de bedrijfstijd ook te verkorten), zodat de moeder en de vader de 
zorgtaken beter kunnen verdelen. Om de arbeidsmarktpositie van hoogop-
geleide moeders te verbeteren, is het ook niet voldoende werkgevers goed 
bedoelde adviezen te geven, zoals de Commissie Bakker doet. Werkgevers 
kunnen wellicht beter financieel worden gestimuleerd om meer hoogopge-
leide vrouwen in dienst te nemen. 

Er zijn uiteraard nog meer maatregelen denkbaar die tot het bedoelde 
gevolg kunnen leiden. Hoe dan ook, als deze maatregelen inderdaad de ge-
boortecijfers onder jonge hoogopgeleide vrouwen zullen verhogen, zal dat 
er op den duur toe leiden dat de aanvoer van jong talent zal toenemen en 
daarmee de instandhouding van onze kenniseconomie vergemakkelijken. 

Welkom in de eeuw van de vrouw 

Onze	samenleving	staat	voor	een cruciale vraag: hoe kunnen we 
jonge, hoogopgeleide ouders helpen om te investeren in het goud van onze 
kenniseconomie — hun kinderen — zonder dat dit ten koste gaat van hun 

 Noten

1 Zie het rapport op p.39.
2 Cie. Bakker, t.a.p., blz. �1. 

 

door Lans Bovenberg

Hoogleraar economie aan de Universiteit van Tilburg en lid van de Commissie Bakker.
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eigen inbreng op de arbeidsmarkt? Harrie Verbon geeft een goede analyse 
van de situatie waarin veel hooggeschoolde vrouwen zich bevinden. Ze 
krijgen weinig kinderen omdat het opvoeden van kinderen slecht verenig-
baar is met een carrière. Met andere woorden: het moederschap van almaar 
beter geschoolde vrouwen wordt steeds duurder in termen van gederfde 
inkomsten op de arbeidsmarkt. De scholingsgraad van kinderen is sterk 
gerelateerd aan de scholingsgraad van hun ouders. Een laag geboortecijfer 
bij hooggeschoolden tast daarom niet alleen de kwantiteit van het mense-
lijk kapitaal aan, maar ook de kwaliteit. 

Hoewel ik de analyse van Verbon deel, kan ik me niet vinden in zijn op-
lossingen: een kortere werkweek en andere dwingende maatregelen.

Levensloopperspectief

De Commissie Bakker neemt het levensloopperspectief als uitgangspunt. 
Het gaat er om dat mensen — uitgesmeerd over hun hele leven — meer 
gaan participeren op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd krijgen ze meer 
vrijheid om hun werkzame leven zelf vorm te geven en hun werk af te 
stemmen op de levensfase waarin zij verkeren. Want als het gaat om een 
kindvriendelijk beleid is niet alleen de gezinsfase van belang, maar ook de 
manier waarop we de gehele levensloop inrichten. De kenniseconomie ver-
eist dat mensen langer naar school gaan, waardoor ze later beginnen aan 
een baan. Daarnaast neemt de levensverwachting toe en stoppen mensen 
relatief vroeg met werken. Hierdoor concentreert onze arbeidsinspanning 
zich in een steeds korter deel van ons steeds langere leven, namelijk zo 
tussen de 30 en �� jaar. Met name in de middenfase is de druk om carrière 
te maken erg groot. En juist in die middenfase zijn de meeste mensen druk 
met hun jonge kinderen. De kosten van het ouderschap zijn hoog, ook in 
termen van de gemiste carrièrekansen van zorgende ouders. Dit verklaart 
mede waarom mannen nog weinig zorgtaken op zich nemen. Verder is het 
ook een leeftijdskwestie; ook hoogopgeleide vrouwen trouwen vaak met 
oudere mannen die verder zijn in hun loopbaan en meer geld verdienen. 
Daarom is het vaak een rationele keuze voor vrouwen om minder te gaan 
werken als er kinderen komen.

langer	arbeidzaam	leven
 

In het licht van deze analyse zet de Commissie Bakker zwaar in op langer 
doorwerken en op een beter functionerende arbeidsmarkt voor ouderen. 
Door arbeid beter over het leven te spreiden, kan de gezinsfase worden 
ontlast, waardoor de spanning tussen loopbaan en het huishouden kan 
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afnemen. Door de stille arbeidsreserve van ouderen tussen de �� en 70 te 
verzilveren, neemt de druk op het spitsuur af. Verder ontstaat er door min-
der pensioenkosten en hogere belastingopbrengsten meer ruimte op de 
overheidsbegroting voor kinderopvang, onderwijs en andere faciliteiten 
waarvan jonge gezinnen profiteren. Ook het omzetten van kostwinners-
faciliteiten (zoals de overdraagbare heffingskorting) naar kindgebonden 
faciliteiten (zoals meer fiscale faciliteiten voor gezinnen met jonge kinde-
ren) verplaatst middelen naar de kwetsbare gezinsfase waarin wordt geïn-
vesteerd in het menselijk kapitaal van de toekomst. 

beter	functionerende	arbeidsmarkt

Een langer werkzaam leven met een beter functionerende arbeidsmarkt 
voor ouderen doet ook meer recht aan de levensloop van vrouwen. Terwijl 
mannen al rond hun �0ste aan hun pensioen gaan denken, willen vrou-
wen in die fase juist meer aandacht aan hun werk geven. Alleen: vrou-
wen, die als de kinderen wat ouder zijn weer volledig willen terugkeren 
in het arbeidsproces, zijn nu vaak aangewezen op de schil van flexibele 
banen rondom de kern van goedbeschermde banen die de mannen eer-
der hebben veroverd. Bovendien gebeurt er in arbeidsorganisaties na 
het vijftigste levensjaar weinig meer aan de loopbaanontwikkeling van 
mensen. Veel ouderen zitten dan hun tijd uit tot aan hun pensioen. Deze 
verspilling van talent is schadelijk voor de loopbaanontwikkeling van 
met name vrouwen. 

Meer	flexibiliteit	in	plaats	van	dwang	voor	werknemers	

De commissie zet niet, zoals Verbon, in op dwang, maar juist op meer 
keuzevrijheid en flexibiliteit — bij het verdelen van werk over zowel de 
werkweek als de levensloop. Vandaar ook het voorstel voor langere be-
drijfstijden (72 uur per week) zodat ouders de kans krijgen om werk en 
zorgactiviteiten beter op elkaar af te stemmen. Een kortere werkweek, 
zoals Verbon voorstaat, is in dat verband contraproductief. Door in de pe-
riode voordat er kinderen zijn en nadat ze het huis uit zijn meer dan 36 uur 
te werken, kan er juist ruimte worden gemaakt om het spitsuur te ontzien. 
In plaats van mensen in een dwangbuis te persen, moeten we hen in ver-
schillende levensfasen maximale flexibiliteit aanreiken om hun werk af te 
stemmen op zorgactiviteiten. Vandaar ook de door de Commissie Bakker 
bepleite omvorming van de levensloopregeling in een werkbudget, dat 
mede door de werkgever wordt gevuld en kan worden benut voor allerlei 
vormen van inkomensderving — ook als men zelfstandig ondernemer is. 
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Dit instrument biedt mensen meer mogelijkheden om met middelen te 
schuiven tussen de verschillende levensfasen. 

Betere	prikkels	in	plaats	van	dwang	voor	werkgevers

Werkgevers dwingen om meer vrouwen aan te nemen in hoge posities, is 
beleid uit de vorige eeuw. Het doet geen recht aan de variëteit en dynamiek 
van de moderne kenniseconomie. Ik zou niet graag in de schoenen staan 
van een vrouw die dankzij deze maatregel promotie maakt. Verder draagt 
zo’n maatregel niet bij aan een beter ondernemersklimaat. We hebben in 
Nederland meer in plaats van minder ondernemers nodig om de dienstver-
lening in de vergrijzende samenleving op peil te houden. 

De Commissie Bakker zet niet in op dwang, maar op betere prikkels voor 
werkgevers om talent — ook dat van vrouwen — te koesteren; bijvoorbeeld 
via de werkverzekering en een hogere effectieve pensioenleeftijd. Hierdoor 
worden werkgevers met een goede human resources-strategie beloond. 
Daarom wordt het succesvolle beleid van de afgelopen jaren in de nieuwe 
arbeidsongeschiktheidsverzekering in feite doorgetrokken. Door bedrij-
ven direct verantwoordelijk te maken voor het onderhouden van menselijk 
talent, voorkomen we dat ze die verantwoordelijkheid afschuiven op de 
overheid. 

Verder stimuleert de commissie de emancipatie van werknemers door 
het werkbudget. Hierdoor krijgt de werknemer meer regie over de eigen 
loopbaan en betere mogelijkheden om van baan te verwisselen als het werk 
niet meer aansluit op de privé-situatie. Dit zal werkgevers stimuleren om 
werknemers aan zich te blijven binden, bijvoorbeeld door loopbaanmoge-
lijkheden aan te bieden die meebewegen met de levensfase waarin de werk-
nemer zich bevindt. 

Sociale	innovatie	geboden	in	de	organisatie	van	werk	en	

loopbanen	

Zelfregulering is te prefereren boven overheidsdwang. Het is daarbij 
wel overduidelijk dat werkgevers werk anders moeten gaan organiseren 
om te kunnen overleven in een vergrijzende economie waarin menselijk 
talent steeds schaarser wordt. Ook de feminisering van de arbeid vraagt 
om fundamentele veranderingen in de manier waarop bedrijven werk en 
loopbanen aanbieden. De economie van de 21ste eeuw draait steeds meer 
om vrouwen. De vraag naar vrouwelijk talent stijgt. Dit gebeurt mede door 
de omslag van een industriële economie, die drijft op spierkracht, naar een 
diensteneconomie, waarin vooral communicatieve vaardigheden, creati-
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viteit en dienstbaarheid tellen. De werknemer van de toekomst zal werk 
combineren met zorg. 

Werkgevers leven nog vaak in het kostwinnerstijdperk, waarin ze kon-
den rekenen op werknemers die zich �0 uur per week en �0 jaar lang volop 

aan hun carrière konden wijden. 
Die periode ligt voorgoed achter 
ons. Sociale innovatie is geboden, 
want anders erodeert de concur-
rentiepositie van onze economie. 
Werkgevers die er niet in slagen om 
met hun proposities tegemoet de 

komen aan de wensen van werknemers — die hun loopbaan in toenemende 
mate combineren met hun zorgverantwoordelijkheden — zullen niet in 
staat zijn het schaarse talent van de toekomst aan zich te binden. Aange-
zien ook de rest van Europa vergrijst, biedt migratie geen uitweg. Eerder 
dreigt het gevaar dat Nederlands talent over de grens verdwijnt, omdat de 
omringende landen nog sterker vergrijzen. 

werk	langer

Verbon geeft een goede analyse van de uitdagingen waarvoor onze eco-
nomie staat. Het talent van vrouwen moet meer worden gekoesterd in 
betaalde arbeid, zonder dat dit ten koste gaat van de mogelijkheden van 
jonge ouders om te investeren in het goud van de kenniseconomie: hun 
kinderen. Juist een kennisintensieve samenleving als de onze vraagt om 
aanzienlijke investeringen in de jeugd. Het geëmancipeerde gezin is meer 
dan ooit de hoeksteen van de samenleving. 

De voorstellen die Verbon aandraagt, zijn onvoldoende doordacht. De 
Commissie Bakker heeft betere oplossingen: een langer arbeidzaam leven 
waarin een beter functionerende arbeidsmarkt mensen meer ruimte geeft 
om hun werk af te stemmen op hun zorgverantwoordelijkheden. Een lan-
ger en gezonder leven biedt de mogelijkheid om naast een arbeidscarrière 
ook een zorgcarrière te voltooien. Maar dit gaat alleen als we werk anders 
organiseren over de levensloop en het aandurven om onze arbeidsmarktin-
stituties beter af te stemmen op de eeuw van de vrouw. 

Zelfregulering is te prefereren 
boven overheidsdwang
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Hulst is een gemeente in Zeeuws-Vlaande-
ren. Dit deel van Nederland is moeilijk te 
bereiken. Het dichtstbijzijnde treinstation 
is Bergen op Zoom, bijna drie kwartier rij-
den van Hulst. Ook per auto is het lastig. 
Inwoners moeten tol betalen om van de 
Westerscheldetunnel naar de overkant te 
kunnen (en om weer naar binnen te kunnen 
gaan), en als ze tolvrij willen rijden, zijn de 
inwoners afhankelijk van het Vlaamse ach-
terland. Eerder dit jaar baarde Hulst, samen 
met twee andere Zeeuws-Vlaamse gemeen-
ten, Terneuzen en Sluis, opzien door op de 
emigratiebeurs te gaan staan. Juist dit wat 
afgelegen gebied kan de rust en ruimte bie-
den waarnaar mensen op zoek zijn. 

Op het terrein van de bevolkingskrimp is 
er volgens burgemeester Jan-Frans Mulder 
van Hulst zelfs een situatie waar de Rand-
stad en de randen van zouden kunnen pro-
fiteren. 

‘De Randstad raakt hartstikke vol en vast 
en klem, terwijl het platteland leegloopt. 
Zo’n situatie kunnen we toch niet toestaan? 
Wanneer mensen het eens buiten de Rand-
stad zouden zoeken, dan snijdt het mes aan 
twee kanten en kan er meer balans komen.’

‘Ik weiger me er vooralsnog bij een situa-

tie van krimp meer te leggen. We willen geen 
leeglopend gebied worden, dat is funest voor 
de leefbaarheid. De vraag is dus: hoe krijgen 
we meer inwoners naar Zeeuws-Vlaanderen? 
We hebben als drie gemeenten een stunt 
uitgehaald door afgelopen maart op de emi-
gratiebeurs in Utrecht te gaan staan. Met 
motto’s als: “Wilt u hier komen wonen, de 
woningen zijn goedkoper dan in de Rand-
stad”. “Ook de files in de Randstad zo beu? 
Zoek de ruimte in Zeeuws-Vlaanderen op”. 
Ook het bedrijfsleven uit de Zeeuws-Vlaamse 
grensstreek deed mee. Bij mensen die willen 
emigreren, speelt vaak het gevoel dat alles 
te vol, te krap of te duur wordt. Maar om van 
die benauwdheid vrij te zijn, hoef je het land 
niet uit. We hebben op deze actie behoorlijk 
enorm veel positieve respons gekregen, niet 
alleen van de pers, ook van mensen die zich 
hier al hebben gevestigd.’

‘Er wordt wel gezegd: bevolkingskrimp, 
daar moet je mee leren leven en op anti-
ciperen, maar zo kijk ik er niet tegenaan. 
Jonge gezinnen zijn heel belangrijk voor 
het verenigingsleven en de leefbaarheid. Als 
dat aantal gaat afnemen kan er een vicieuze 
cirkel ontstaan, waardoor het alleen maar 
bergafwaarts gaat.’ 

Burgemeester Jan-Frans Mulder (Hulst)

‘Ik weiger me bij een situatie van 
krimp neer te leggen’ 

Redactiesecretaris CDV.

door Jan Prij
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Mulder ziet alleen nadelen van bevol-
kingskrimp. ‘Het tast het voorzieningen-
niveau, de werkgelegenheid en de leef-
baarheid van het gebied aan. Vooral in een 
uitgestrekt gebied met 28.000 inwoners 
op 2�0 km2, zijn de gevolgen van leegloop 
groot, omdat men moet voldoen aan norm-
stellingen die vooral zijn toegesneden op de 
Randstad.’

‘Hier zouden andere normstellingen 
moeten gelden. Zo zijn de maximale aan-
rijtijden voor de brandweer misschien wel 
haalbaar voor Rotterdam-Zuid maar niet 
voor ons gebied dat veel uitgestrekter is. 
We moeten op allerlei terreinen verplicht 
hetzelfde voorzieningenniveau bieden als 
in de Randstad, terwijl het zeer de vraag is 
of dat niet op maat kan worden ingericht. 
Houd met de normstellingen (op het gebied 
van bijvoorbeeld ambulancebeschikbaar-
heid, infrastructuur en het aantal leerlingen 
op scholen) rekening met de andere situatie 
aan “de randen van het land”.’ 

Ook de kilometerheffing, vooral bedacht 
om de problemen van de Randstad op te 
lossen, hangt als een zwaard van Damocles 
boven het gebied. ‘Het aantal kilometers dat 
hier moet worden gemaakt is extra groot, 
soms moet je circa 20, 30 kilometer rijden 
om een voorziening te bereiken. Als die kilo-
meterheffing zonder meer wordt ingevoerd, 
is dat zeer nadelig voor ons, en gaan wij 
straks betalen voor de voorzieningen in de 
Randstad.’

Volgens de burgemeester is het landelijk 
gezien dringend noodzakelijk bestuurlijk 
tegenwicht bieden tegen de dominantie van 
de Randstad. ‘De Randstad geldt als be-

stuurlijk centrum en als maat voor alle din-
gen, zij heeft het meest in de melk te brok-
kelen. Hierdoor krijgen de buitengebieden 
het steeds moeilijker. Om onze specifieke 
problemen steviger te kunnen laten horen, 
is onder meer de P10 opgericht, een samen-
werkingsverband tussen de grootste tien 
plattelandsgemeenten.1 Het richt zich nu op 
de belangrijkste uitdagingen voor de grote 
plattelandsgemeenten op het terrein van 
economische ontwikkeling, leefbaarheid, 
toerisme, veiligheid en demografie. Ook de 
bevolkingskrimp staat daarbij uitdrukkelijk 
op de agenda. Maar ook praktische kwesties 
als: hoe zit het in de toekomst met de bereik-
baarheid van postkantoren? Een vraag waar-
mee ook TNT Post nu serieus bezig is.’

Maar Hulst is, zo laat de burgervader we-
ten, nog niet bezig met sloop- en herstructu-
reringsplannen. De bestaande bouwplannen 
zijn nog niet aangepast. ‘Voorlopig neemt 
het ruimtebeslag nog toe en het woningaan-
bod ook. Uiteraard moet je niet bouwen voor 
leegstand, maar als je als gemeente niets 
in de aanbieding hebt, dan is het ook niet 
mogelijk verschuivingen ten gunste van de 
eigen regio te realiseren. Antwerpen breidt 
zijn haven uit tot onze gemeentegrens, dan 
moeten wij economisch kunnen meeprofite-
ren. ‘Ik accepteer geen tweedeling tussen de 
stedelijke zone en daaromheen een niet-ste-
delijke zone waar de ontwikkeling stilstaat. 
Dat betekent vooralsnog dat wij moeite moe-
ten blijven doen om als gebied aantrekkelijk 
te blijven voor mensen, in de wetenschap dat 
andere gebieden dat ook doen. Ik wil niet in 
een situatie belanden waarin grootscheeps 
gesloopt gaat worden’. 

 Noot

1 De P10 bestaat uit de volgende gemeenten: Aa 
en Hunze, Berkelland, Borger-Odoorn, Bronck-
horst, Hulst, Ooststellingwerf, Opsterland, 
Schouwen-Duiveland, Sluis en Westerveld. 
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Wie	vandaag	wordt	geboren, heeft volgens de huidige inzichten een 
leven van ruim 80 jaar voor de boeg. Omdat we er alles aan doen de gemid-
delde levensverwachting nog verder te laten stijgen, zou het me niet ver-
bazen als we in 2090 constateren dat veel meer dan de helft van hen die in 
2008 zijn geboren nog leven. De voorzieningen die we dan nodig hebben 
om die mensen een fatsoenlijk leven te bieden, kunnen we, bij wijze van 
spreken, dus nu al plannen. De geboorte van nu legt een stevige basis on-
der de overleving en sterfte straks.

Zijn we onze voorouders niet uiterst dankbaar voor het feit dat zij in het 
verleden zo hard hebben gewerkt aan de substantiële verhoging van de 
levensverwachting? Zo’n twee eeuwen geleden lag die op circa �0 jaar, nu 
boven de 80. Dit betekent overigens niet dat de meeste mensen indertijd 
dus maar �0 jaar oud werden. Velen haalden hun eerste verjaardag niet, 
maar als dat wel gebeurde, had je ook een heel goede kans om �0 of 60 jaar 
te worden. Wie wil er terug naar die tijd? Waarschijnlijk niemand, maar… 

Ideale samenleving gloort 
bij tijdige aanpassing aan 
bevolkingskrimp 

Nu het kindertal al een aantal decennia min of meer 
constant is, komt een veel rustiger demografisch regime 
in zicht, met voordelen als minder werkloosheid, 
minder files en minder vervuiling. Het is onverstandig 
dit vooruitzicht te verstoren met maatregelen om het 
kindertal te verhogen. Wel is het nu nodig te anticiperen 
op de gevolgen van bevolkingskrimp. 

door Gijs Beets

Senior demografisch onderzoeker van het Nederlands Interdisciplinair Demogra-
fisch Instituut (NIDI).
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een lagere levensverwachting zou wel een geweldige oplossing zijn voor 
het vergrijzingsprobleem. Probleem? Het lijkt erop dat wat voor onze voor-
ouders een strijd of een uitdaging was en een overwinning leek, nu para-
doxaal als probleem wordt gezien: hoe moeten we overleven met het sterk 
stijgend aantal 6�-plussers? Verwijten we onze voorouders dat ze het fout 
hebben gedaan?

Vergrijzing	en	kindertal

Verreweg de belangrijkste demografische variabele die de omvang en 
samenstelling van een bevolking bepaalt, is het kindertal. De leeftijds-
opbouw op een willekeurig moment weerspiegelt het aantal levendgebo-
renen in de voorafgaande decennia. Als de curve daarvan ups en downs 
vertoont, gaan zij een leven lang mee. Zo is in de leeftijdsopbouw van 2008 
nog steeds het hobbeltje zichtbaar van de kleine geboortegolf van pal na 
de Eerste Wereldoorlog — deze mensen zijn nu bijna 90 jaar —, maar na-
tuurlijk veel nadrukkelijker de excessieve geboortegolf van na de Tweede 
Wereldoorlog. 

Het kindertal daalde en Nederland vergrijst vooral daardoor al meer 
dan een eeuw. Het percentage 6�-plussers, één van de meest gebruikte 
vergrijzingindicatoren, staat nu op 1� en dat is aanzienlijk hoger dan rond 

1900 (zie grafiek). Heeft de loutere 
stijging van dit percentage in de af-
gelopen eeuw een probleem opgele-
verd voor onze samenleving? Dat is 
mij niet bekend. De stijging verliep 
langzaam en voorspelbaar en we 
hebben ons blijkbaar kunnen aan-

passen. Ik zie niet waarom dat binnen afzienbare tijd zo dadelijk anders zal 
gaan. Het gaat weliswaar iets sneller, maar het einde van de stijging is in 
zicht. En er komen niet nog eens 1� procentpunten bij. Waarom dan zoveel 
‘paniek’ over het verdere verloop van de vergrijzing?

Demografen zien vergrijzing als het proces van veroudering, de veran-
dering van de leeftijdsopbouw van een bevolking van een relatief jonge 
naar een veel oudere. De ouderdom (dat is de mate van vergrijsdheid) 
neemt toe. Maar dit proces is niet oneindig, want de theorie van de zo-
genoemde stabiele bevolking — een bevolking met constante geboorte-, 
sterfte- en migratieverhoudingen, wat resulteert in een constante groei of 
krimp van de bevolking — leert dat uiteindelijk ook in een krimpende be-
volking de leeftijdsopbouw constant wordt. 

De praktijk van Nederland laat zien dat de vergrijzing al over enkele 

Waarom zoveel paniek over 
het verdere verloop van de 
vergrijzing?

Gijs	Beets

Ideale samenleving gloort bij tijdige aanpassing aan bevolkingskrimp
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decennia stopt. De bevolking is dan wel gemiddeld zo’n �� jaar oud, tegen 
28 jaar een eeuw geleden. Dit is een forse verandering, veroorzaakt door 
een veel lager kindertal dan vroeger, gesteund door de gestegen levens-
verwachting, terwijl bovendien de komst van (veelal jonge) migranten nog 
een heel licht dempend effect heeft gehad op de vergrijzing. Doordat het 
kindertal in Nederland niet zo laag is geweest als in veel andere Europese 
landen, kenmerkt ons land zich door een relatief gematigde vergrijzing-
trend, althans van het structurele gedeelte ervan. Want er is ook nog een 
ander, tijdelijk gedeelte: ons land krijgt namelijk dertig jaar ‘last’ van onze 
relatief omvangrijke en langdurige naoorlogse geboortegolf die 6� jaar 
gaat worden, maar ook gaat uitsterven. Deze golf hield ons eerst relatief 
jong, maar zal nu leiden tot een extra impuls van het percentage 6�-plus-
sers. We mogen echter verwachten dat dit effect na 2038, wanneer de klei-
nere geboortecohorten vanaf 1970 de 6�-jarige leeftijd bereiken, plotseling 
wegebt. Per saldo komt er dan een einde aan de vergrijzing: het percentage 
6�-plussers in Nederland daalt naar verwachting van circa 2� (op de top in 
2038) naar circa 22 (zie grafiek). Dit is wel aanzienlijk hoger dan de 1� pro-
cent van nu, maar dit gegeven is voor planningdoeleinden uiterst relevant. 
Overigens zal dit percentage 6�-plussers later in de eeuw weer iets gaan 
stijgen, naar circa 2�, om dan min of meer constant te worden. Internati-
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onaal gezien betekent het dat Nederland zeer waarschijnlijk wat minder 
vergrijsd zal zijn dan omringende landen: volgens de zojuist verschenen 
bevolkingsprognoses van Eurostat (Statistisch Bureau van de Europese 
Unie) is en blijft Nederland behoren tot de Europese middenmoot, met 
een gemiddelde leeftijd en percentages 6�-plussers en 80-plussers net iets 
onder de gemiddelde EU-waarden. 

Door een naijleffect zal het percentage 80-plussers in Nederland pas 
rond 20�3 een top bereiken. De ontgroening van Nederland (daling van het 
percentage 0-19 jaar) is nu al nagenoeg gestopt, en de potentiële beroeps-
bevolking (20 tot 6� jaar) was zojuist, in relatieve termen, van maximale 
omvang. Economisch gezien hebben we van dit laatste recent veel vruchten 
kunnen plukken. Ook voor de afhankelijkheidsgraad blijft Nederland in de 
middenmoot van de Europese Unie. Uiteraard zijn de uitspraken over de 
toekomst omgeven door onzekerheden.

Bevolkingskrimp	is	een	samenspel	van	meer	factoren

Waarom dit verhaal in een verhandeling over bevolkingskrimp? Omdat 
het één niet los kan worden gezien van het ander; omdat besluiten van 
onze voorouders over hun kindertal nu nog steeds ‘natrillen’. Dit betekent 
ook dat alles wat we nu besluiten over het kindertal, verreikende gevolgen 
heeft. Groei of krimp van een bevolking wordt immers bepaald door ge-
boorte, sterfte en migratie. Deze demografische componenten zijn goed-
deels onafhankelijk van elkaar en dragen elk op eigen wijze bij aan omvang 
en leeftijdssamenstelling van een bevolking. Verreweg de meeste mensen 
in een bevolking (97%) leveren van jaar op jaar geen andere bijdrage aan de 
leeftijdsopbouw dan dat ze allemaal ieder jaar precies één jaar ouder wor-
den. In die zin is een bevolking een uiterst log lichaam dat slechts met een 
geweldige inertie verandert. Een ramp moet heel groot zijn wil deze demo-
grafisch waarneembaar zijn op landelijk niveau. De watersnoodramp van 
19�3 met ruim 1800 dodelijke slachtoffers valt in de landelijke sterftestatis-
tiek nauwelijks op, wel uiteraard in die van Zeeland. Kleine lokale bevol-
kingen zijn vaak erg gevoelig voor demografische verstoringen. Vooral de 
vaak minder goed voorspelbare migratiebewegingen kunnen behoorlijke 
effecten hebben.

Bij een gelijkblijvende levensverwachting en migratie leidt een kin-
dertal boven het zogenoemde vervangingsniveau1 tot bevolkingsgroei. In 
Afrika ten zuiden van de Sahara krijgen vrouwen ook nu nog gemiddeld �, 
� kinderen. Nu leeft 12 procent van de wereldbevolking in dat deel van de 
wereld, rond 20�0 zal dat 19 procent zijn. Zelfs met de desastreuze effecten 
van aids zal de bevolkingsomvang daar nog meer dan verdubbelen. 
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Komt een kindertal onder het vervangingsniveau, dan volgt niet alleen 
vergrijzing maar uiteindelijk ook bevolkingskrimp. Verhoging van de 
levensverwachting en een immigratieoverschot kunnen dat proces ver-
tragen. Door de al eerder genoemde demografische inertie duurt het een 
tijd voordat die krimp begint. Daar valt vrijwel niets tegen te doen, want 
mensen eerder laten sterven is geen optie, mensen tegen hun wil meer 
kinderen laten krijgen, is een vrijwel onbegaanbare weg. Een stijging van 
het aantal geborenen kan wijzen op een ‘gunstig’ effect van een bepaalde, 
voor ouders kennelijk interessante beleidsmaatregel, maar veelal blijkt pas 
later dat zij hetzelfde aantal kinderen nu alleen wat eerder hebben gereali-
seerd. Begin jaren negentig verruimde Zweden om emancipatorische re-
denen het betaalde ouderschapsverlof van 2� naar 30 maanden. Dat leidde 
vervolgens massaal tot ‘eerder kinderen krijgen’, en tot ‘het tweede kind 
sneller na het eerste’ maar niet tot uiteindelijk ‘meer kinderen’ per vrouw. 
Gevolg: eerst een opvallende geboortegolf, daarna een opvallend ‘geboor-
tedal’. Dat kwam mede doordat de maatregel financieel onhoudbaar bleek 
en na enkele jaren ongedaan werd gemaakt. Gevolg is dat Zweden nu een 
geweldige en dure inspanning moet leveren om die golf te faciliteren, ruim 
80 jaar lang.

Meer (jonge) mensen uit een ander land laten immigreren, is al evenmin 
een oplossing. Het leidt tot grote uitdagingen op het punt van integratie. 
Aanvankelijk biedt dat laatste wellicht enig soelaas tegen bevolkingskrimp 
en vergrijzing, maar op lange termijn kan het niet worden volgehouden, 
want er breekt een tijd aan waarin verschillende landen/bedrijven gaan 
‘vechten’ om dezelfde migranten. Vergrijzing is immers een wereldwijd 
fenomeen, zelfs in Afrika. Het aantal jonge mensen dat zou kunnen ver-
trekken, wordt uiteindelijk steeds schaarser en hun vertrek leidt tot extra 
vergrijzing in hun land, dat daarop zeer waarschijnlijk niet zit te wachten. 
Ze willen hun jongeren behouden, vooral de beter opgeleiden, om zichzelf 
economisch te versterken. 

Bevolkingskrimp	als	uitdaging

Verzet tegen bevolkingskrimp kan men een tijdje volhouden, maar uit-
eindelijk volgen berusting en aanpassing. We zijn al eeuwen gewend aan 
bevolkingsgroei, dus is aanpassing aan bevolkingskrimp moeilijk te bevat-
ten voor allen die altijd in positieve groeicijfers hebben gedacht. Maar mis-
schien wordt er over een aantal eeuwen erg gunstig geoordeeld. Mogelijk 
kijkt men dan terug op een rumoerig omslagpunt dat over de aarde kwam 
in de eerste helft van de 21ste eeuw, en is de wereldbevolkingsomvang niet 
exponentieel verder gegroeid tot �0 miljard aan het eind van deze eeuw en 
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meer dan 200 miljard aan het eind van de volgende (wat zou gebeuren als 
het kindertal vanaf 2000 constant wordt gehouden). In 196� was er ‘paniek’ 

in Nederland toen het CBS voorspel-
de dat ons land rond het jaar 2000 
meer dan 20 miljoen inwoners zou 
tellen. Waarom is het nu dan zo erg 
dat het inwonertal op termijn heel 
langzaam tot een top van 17 miljoen 
komt en daarna heel langzaam gaat 
teruglopen? Uit de reguliere NIDI-

onderzoeken naar ‘Meningen en opvattingen van de bevolking over aspec-
ten van het bevolkingsvraagstuk’, blijkt dat een substantieel deel van de 
bevolking voorkeur heeft voor een Nederland met een kleinere bevolkings-
omvang.2 Een natuurlijk verloop van bevolkingsgroei naar -krimp biedt 
kansen voor een overzichtelijker wereld. Een duurzame wereldbevolking, 
met over een paar eeuwen bijvoorbeeld maar � miljard inwoners, onder 
wie 10 miljoen Nederlanders, zal in plezierig evenwicht kunnen leven met 
de schaarse middelen nodig voor een fatsoenlijk bestaan voor ieder. Maar 
bovenal heeft men dan, in het voetspoor van de Staatscommissie Bevol-
kingsvraagstukken (Staatscommissie Muntendam; eindrapport in 1976) 
bedacht dat een stationaire bevolking ideaal is, dat wil zeggen een bevol-
king die niet verandert in omvang, noch in leeftijdsopbouw, omdat de 
aantallen geborenen, overledenen en migranten van jaar op jaar constant 
zijn. Het kindertal is dan gestegen naar precies het vervangingsniveau, de 
levensverwachting is misschien wel 100 jaar of meer. Van jaar op jaar hoe-
ven veel ‘Prinsjesdagvoorstellen’ dan niet te veranderen. Vraag en aanbod 
van veel goederen en diensten zijn constant, want ook de omvangen van de 
totale en de economisch actieve bevolking zijn goed op elkaar afgestemd. 
Er is nauwelijks werkloosheid, wel de nodige vernieuwing, verversing en 
doorstroming op de arbeidsmarkt. Er zijn geen files meer, want computer-
gestuurd thuiswerken is heel gewoon. Grond, lucht en water zijn schoon. 
Kortom, de ideale samenleving die wij graag aan onze nakomelingen wil-
len doorgeven. Een samenleving die bereikbaar wordt als we ons nu aan-
passen aan bevolkingskrimp. En dat is verre van synoniem met uitsterven: 
met het huidige kindertal duurt het nog zeker tot 2�00 voordat Nederland 
zelfs maar in de buurt komt van 10 miljoen inwoners. Wie nu wordt gebo-
ren en minstens 100 jaar wordt, hoeft er vrijwel niet op te rekenen mee te 
maken dat Nederland minder dan 16 miljoen inwoners zal tellen. 

Nu het kindertal al een aantal decennia min of meer constant3 is, komt 
een veel rustiger demografisch regime binnen handbereik. Meewerken 
aan een verstoring nu, via bijvoorbeeld een hoger kindertal, met een grote 

Een substantieel deel van de 
bevolking heeft voorkeur voor 
een Nederland met een kleinere 
bevolkingsomvang
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kans dat het alleen maar leidt tot een tijdelijke geboortegolf, acht ik onver-
standig.

Ik zie bevolkingskrimp als een logisch uitvloeisel van wat een paar de-
cennia geleden in gang is gezet: het op veel grotere schaal bereiken van 
hogere opleidingen, massalere arbeidsmarktparticipatie, zelfontplooiing. 
Bevolkingskrimp hangt ook samen met de introductie van de anticon-
ceptiepil. Maar de pil was niet de oorzaak van de daling van het kindertal, 
want dat begon al in 1870 te dalen. De pil was het perfecte instrument. Een 
gezin met maar twee kinderen is erg in trek. Mensen kiezen graag het beste 
voor zichzelf en hun naasten, en zoeken zekerheid voordat het eerste kind 
‘op stapel’ wordt gezet. Maar hoe kies je de perfecte partner om het ouder-
schap mee te delen? Er lopen steeds meer kritische jongvolwassenen rond 
die best een kind zouden willen krijgen, maar geen partner hebben. En 
kinderen krijgen zonder partner kan tegenwoordig wel, maar komt toch 
nauwelijks voor. Het zal niet eenvoudig zijn mensen te bewegen meer kin-
deren te krijgen dan ze van plan zijn. En al zeker niet omdat bijvoorbeeld 
een minister dat wil.

Demografische veranderingen zijn moeilijk beïnvloedbaar en als er 
al een beleidseffect is, is dat doorgaans maar beperkt. Omdat de con-
sequenties van demografische veranderingen zo groot zijn, is rustiger 
demografisch vaarwater te prefereren. Consequenties van vergrijzing en 
bevolkingskrimp doen zich natuurlijk op allerlei fronten voor (bijvoor-
beeld huisvesting, arbeidsmarkt, productie en consumptie, lokale voorzie-
ningen, verkeer en vervoer) en manifesteert zich regionaal in verschillende 
gedaantes. Niet de kop in het zand steken, maar de uitdaging aangaan. Er 
zijn herstructureringen nodig en die bieden allerlei nieuwe economische 
kansen. Maar dat betekent ook een zorgvuldige bestuurlijke begeleiding, 
want de omslag komt in de verschillende regio’s op verschillende momen-
ten. Enkele Nederlandse regio’s (Oost-Groningen, Zeeuws-Vlaanderen, 
Zuid-Limburg) hebben er nu al volop mee te maken, ook al omdat het een 
fenomeen is dat de landsgrenzen overschrijdt. Dus is ook intensivering 
van internationaal overleg nodig: waar leggen we nog wel nieuwe woonwij-
ken en bedrijventerreinen aan, breken we bestaande voorzieningen af en 
schenken we de vrijkomende grond terug aan de natuur?

 
 Noten

1 Demografen verstaan onder het ver-
vangingsniveau het kindertal dat 
nodig is om de ene generatie precies te 
vervangen door de andere. Onder de 
huidige sterftecondities in Nederland 
dienen vrouwen dan gemiddeld 2,07 

kinderen te krijgen. Bij gelijkblijvende 
condities van sterfte en migratie treedt 
bij een lager kindertal veroudering van 
de bevolking op, meestal pas met enige 
vertraging, bij een hoger kindertal 
verjonging. Afhankelijk van levensver-
wachting en migratie is de praktijk vaak 
weerbarstig.
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2 Esveldt, Ingrid, Gijs Beets, Kène Hen-
kens, Aart C. Liefbroer en Hein Moors 
(2001), Meningen en opvattingen van de 
bevolking over aspecten van het bevol-
kingsvraagstuk 1983-2000. Rapport nr. 
62. Den Haag: NIDI, pp. 16-18.

3 Dit is gemeten in de levensloop van 
vrouwen: het uiteindelijk kindertal dat 
een gemiddelde vrouw in haar leven 

voortbrengt. In opeenvolgende ge-
boortegeneraties kent het verloop van 
dit kindertal inmiddels een opvallend 
stabiel patroon, hoewel iets onder het 
vervangingsniveau. Daarvan kan Ne-
derland veel profijt hebben, ook eco-
nomisch gezien; verstoring ervan kan 
juist tot veel onaangename gevolgen 
leiden.
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De	bevolking	van	Nederland	bedroeg in 1900 ongeveer �,� miljoen, 
in 19�� ongeveer 9 miljoen en in vorig jaar 16,� miljoen; een groeigemid-
delde van ongeveer 1 procent per jaar. Dit geeft aan dat schijnbaar onbenul-
lig kleine getallen binnen één mensenleven in de context van de demogra-
fische ontwikkelingen al belangrijke consequenties kunnen hebben. Een 
bevolkingsgroei van ongeveer 1 procent is aanzienlijk en een groeivoet 
van ongeveer 2 procent, zoals in de eerste decennia na 19��, leidt tot nog 
meer spectaculaire resultaten. De drijvende kracht achter deze groei is het 
aantal geboortes per vrouw. Ligt dit op gemiddeld 2,1 dan zal de bevolking 
niet groeien en ook niet afnemen. Dan is er dus een groei van 0 procent. Dit 
heet in het demografische jargon de reproductieratio. De laatste decennia 
zien we een verschijnsel dat in de jaren na de oorlog voor onmogelijk werd 
gehouden. De reproductieratio is gezakt onder 2,1 en wel naar ongeveer 1,6. 
Het gemiddelde kindertal per vrouw bedroeg in 19�0 nog 3,1, in 1970 was 
dit gezakt naar 2,6 en in 1980 naar 1,6. Dit betekent dat onze bevolking in de 
komende decennia zal gaan krimpen. Deze trend van dalende vruchtbaar-

Bevolkingspolitiek: noodzakelijk 
om welvaart te behouden

Het Nederland van nu is te verkiezen boven een 
Nederland met 10 miljoen inwoners. Dat aantal is 
voor een land als het onze ideaal maar het verlies 
aan welvaart zal hoog zijn. Het politieke taboe op 
bevolkingspolitiek moet daarom worden doorbroken. 
De instelling van een nieuwe onafhankelijke 
Staatscommissie Bevolkingsvraagstukken is een 
eerste stap. 

door Bernard van Praag

Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
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heid is niet typisch Nederlands, maar vindt men over de gehele wereld. 
Weliswaar zijn er nog regio’s in de wereld waar de fertiliteit ligt in de orde 
van 3 of zelfs 6, maar de mondiale dalende trend is onmiskenbaar. Voor 
Europa als geheel ligt de fertiliteit nog verder beneden de reproductieratio 
op ongeveer 1,�. Het valt dan ook te voorspellen dat de bevolking in de ko-
mende decennia zal krimpen, ook met een sluipend procent per jaar. En als 

dat zestig jaar aanhoudt, betekent 
het dat Nederland in ongeveer 2070 
weer is uitgekomen bij de 9 miljoen 
van 19��. Het jaar 2070 zal de jeugd 
van nu nog meemaken. 

De tijdshorizon van Nederland-
se kabinetten is ongeveer tien jaar 
en politici kijken vaak niet verder 

dan vier jaar vooruit. Burgers kijken vaak niet langer dan één jaar vooruit. 
Deze bijziendheid in de tijd en de schijnbare onbeduidendheid van een 
groeivoet van +1 of -1 procent, leiden ertoe dat de betekenis van demogra-
fische ontwikkelingen door politiek en burgers zwaar wordt onderschat. 
Toch zijn juist demografische ontwikkelingen op lange termijn zeer goed 
voorspelbaar.

Beoordeling	van	de	bevolkingsomvang	

Er is geen twijfel aan dat de bevolkingsdichtheid een belangrijke factor is 
bij de beoordeling van het nationale welzijn en de leefkwaliteit. Wij heb-
ben in Nederland wel leren inzien dat men niet ongestraft de bevolking tot 
in het oneindige kan laten groeien. Met hoeveel mensen wij op een bepaald 
grondgebied samenleven is niet irrelevant. Velen van ons zijn van mening 
dat het in Nederland te vol is en verlangen vurig naar een terugkomen van 
de situatie van 9 miljoen. Er is in Nederland zelfs een pressiegroep actief 
die tracht te bevorderen dat die situatie terugkeert: de Club van Tien Mil-
joen. Anderzijds zijn er ook situaties, zoals op het Franse platteland of 
in het oosten van Duitsland, waar sprake lijkt van onderbevolking. Hier 
zouden velen een grotere bevolkingsdichtheid toejuichen. Het lijkt dus 
dat er voor elk land (of provincie) een optimale omvang van de bevolking 
zou bestaan, waar je beter niet te ver boven of beneden kunt zitten. Het 
algemene gevoel in Nederland lijkt te zijn dat 16 miljoen te veel is. De sinds 
enige decennia ingezette daling van de vruchtbaarheid tot beneden het 
reproductieniveau zou dus moeten worden toegejuicht, niet alleen voor 
Nederland maar voor veel delen van de wereld. 

De betekenis van 
demografische ontwikkelingen 
wordt door politiek en burgers 
zwaar onderschat

Bernard	van	Praag
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Beoordeling	van	de	leeftijdsverdeling

Toch valt op dit standpunt wel wat af te dingen. Bij de beoordeling van een 
bevolking en het dynamische groeipad waarlangs die bevolking groeit of 
krimpt, is niet alleen de absolute omvang van belang, dus 16 of 10 miljoen, 
maar ook de leeftijdsverdeling. Die laat zich in grove vorm beschrijven door 
de variabelen ‘groene druk’ en ‘grijze druk’. Het gaat hier om de verhouding 
tussen het aantal personen van 0 tot 20 jaar en het aantal personen van 20 
tot 6� jaar en de verhouding tussen het aantal personen van 6� jaar en ou-
der tot het aantal personen van 20 tot 6� jaar. Die groene druk bedroeg in 
1900 89, in 19�0 68 en nu ongeveer �0 procent. In dezelfde periode bewoog 
de grijze druk zich van 12,1 via 1� naar ongeveer 2� procent nu. Het aantal 
kinderen in de bevolking is dus sterk afgenomen en het aantal oudere 
niet-actieven sterk gestegen. De leeftijdsverdeling is sterk veranderd en 
de laatste eeuw was er al sprake van een gestage vergrijzing. Nu zijn deze 
cijfers de resultante van drie belangrijke componenten, te weten fertiliteit, 
sterftepatronen en migratie. Laten we aannemen dat het aantal geboortes 
zo hoog is dat de bevolking jaarlijks met 1 procent groeit, dat het sterftepa-
troon niet verandert in de komende jaren en dat immigratie en emigratie 
elkaar in evenwicht houden. Het aantal 1-jarigen zal dan 99 procent van het 
aantal 0-jarigen zijn, het aantal 2-jarigen (0,99)2 ongeveer 98 procent van 
het aantal 0-jarigen en het aantal 20-jarigen (0,99)20 ongeveer 81 procent van 
het aantal 0-jarigen, waarbij we voor het gemak aannemen dat de sterfte in 
die jonge cohorten verwaarloosbaar is. Deze eenvoudige rekensom kun je 
ook maken voor een krimp van 1 procent per jaar en dan liggen de getallen 
precies andersom, namelijk 100, 101, 102 en 100/81, dat is 123 procent. Uit dit 
eenvoudige voorbeeld blijkt dat bij een groeiende bevolking de oudere leef-
tijdscohorten kleiner zijn dan de jongere cohorten en dat dit bij een krim-
pende bevolking juist andersom is. De vorm van de leeftijdsverdeling hangt 
af van het aantal geboortes per vrouw, de fertiliteitratio. 

Er wordt vaak gedacht en geschreven dat de vergrijzing een tijdelijke 
zaak is en men leest uitspraken als dat de vergrijzing in 20�0 op haar hoog-
tepunt zou zijn, met de suggestie dat het daarna weer langzaam normaal 
zou worden (wat dat ook mag zijn). Uiteraard zijn er altijd kleine schom-
melingen in het demografische proces, maar het idee dat de vergrijzing 
een tijdelijke zaak is mag gevoeglijk als een comfortabel sprookje worden 
gekenschetst. Wanneer de krimp wordt gecontinueerd over een periode 
van ongeveer zestig jaar, dan betekent dit onherroepelijk dat we voor en 
periode van ongeveer negentig jaar zitten opgescheept met een ernstig ver-
grijsde bevolking, waarbij de huidige vergrijzing nog kinderspel is. Men 
moet dan denken aan een grijze druk van ongeveer �� procent.
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Beoordeling	van	het	duurzame	krimpscenario

In de economie onderscheidt men naast de optimale situatie A, de zoge-
noemde first best-positie, vaak ook een second best-positie B. Vaak dient 
men namelijk bij het willen bereiken van een bepaalde situatie rekening 
te houden met aanzienlijke transitiekosten. Die kunnen zo aanzienlijk 
zijn dat men zich tevredenstelt met een minder riante situatie, die veel 
eenvoudiger, dat wil zeggen met minder psychische en monetaire kos-
ten kan worden bereikt. Ik zie nu de positie van de 10 miljoen als zo’n 
first best-oplossing. Maar de transitiekosten daar naartoe, namelijk een 
sterk vergrijsde bevolking gedurende een periode van negentig jaar, zijn 
erg hoog. Daarom zie ik de status quo, de huidige 16 miljoen, als een ac-
ceptabele, te verkiezen second best-oplosing voor Nederland. Immers, de 
praktijk geeft aan dat we hiermee nu goed kunnen leven. En om op die 16 
miljoen van nu te blijven hangen, zou de huidige fertiliteit van gemid-
deld ongeveer 1,6 kind per vrouw weer omhoog moeten naar de reproduc-
tieratio van 2,1 kind per vrouw. Dat is overigens ook al een stuk minder 
comfortabel dan het groeipad in de laatste decennia. Toen was de verzor-
gingslast namelijk nog betrekkelijk gering: weinig kinderen en weinig 
ouderen. 

Waarom	is	het	krimpscenario	zo	onaantrekkelijk?

Ik heb hiervoor gesteld dat het transitiepad bijzonder onaantrekkelijk 
is. Laat ik nu toelichten waarom ik dat zo schat. Het beste is natuurlijk 
om eens op pad te gaan in het oosten van Duitsland, Frankrijk, Italië of in 
mindere mate in ons eigen Oost-Groningen of Zuid-Limburg. Ook hier 
zijn er weer effecten die gerelateerd zijn aan de leeftijdsverdeling van de 
bevolking. Een dalende bevolking betekent minder vraag naar producten 
en diensten. Er zijn minder bakkers nodig, minder loodgieters, minder 
verzekeringen en zelfs minder uitvaartondernemingen. Zelfs al loopt 
de vraag per hoofd van de bevolking niet terug, er komen steeds minder 
hoofden. Dit betekent dat de productieapparaten minder te doen hebben, 
fabrieken moeten draaien op halve kracht of worden gesloten, lijnbussen 
opgeheven, om zo maar eens wat te noemen. Het betekent ook dat in zo’n 
klimaat de investeringen en de innovatieve activiteiten sterk zullen terug-
lopen, want zo’n klimaat is niet aantrekkelijk voor nieuwe investeerders. 
Maar daarbij helpt ook de vergrijsde leeftijdsverdeling niet mee. De cohort 
van 20- tot 6�-jarigen, dat wil zeggen de potentiële beroepsbevolking die 
mede moet zorgen voor de niet-actieven, is slechts ongeveer twee keer zo 
groot als het cohort dat moet worden verzorgd. Het zal dus betekenen dat 
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het welvaartspeil per hoofd gevoelig moet dalen. Nu zal dit wel voor een 
deel door productiviteitsstijging kunnen worden opgevangen, maar we 
moeten toch rekening houden met een daling in plaats van een groei van 
het per capita nationaal inkomen. Tevens wordt hoe langer meer duidelijk 
dat de arbeidsproductiviteit ook een functie van de leeftijd is en dat bij een 
zo sterke vergrijzing de gemiddelde arbeidsproductiviteit waarschijnlijk 
omlaag zal gaan.

Mogelijkheden	voor	overheidspolitiek?

Ja, zullen sommige lezers enigszins fatalistisch zeggen, alles goed en wel, 
maar het is toch niet mogelijk als overheid om de fertiliteit te beïnvloeden, 
dus waar praten we eigenlijk over? Of wil jij soms ‘fokpremies’ geven, en 
helpt dat?

De vraag is inderdaad of en hoe het fertiliteitgedrag door de overheid 
valt te beïnvloeden. In Nederland is het stellen van de vraag zelf al politiek 
taboe, maar in Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje staat het bevolkings-
probleem al vele jaren op de agenda. In die landen zijn het zoeken naar 
een werkzame overheidspolitiek en het implementeren daarvan geaccep-
teerde activiteiten. Men denke aan substantiële kinderbijslagbedragen, 
kinderaftrek in de belastingen, goede en betaalbare of eventueel zelfs voor 
bepaalde groepen kosteloze kinderopvang, aanpassing van schooltijden, 
maatregelen in de woningbouwpolitiek — zodat kindvriendelijke huizen 
in kindvriendelijke buurten bereikbaar worden voor jonge ouders —, ou-
derverloven, lage school- en collegegelden. Last but not least dient er een 
sociaal-cultureel klimaat te zijn, waarin er voor ouders weer een plaats 
onder de zon is. 

Wanneer men de ontwikkelingen van de laatste vijftig jaar in Neder-
land bekijkt, ziet men dat de overheidspolitiek op een heleboel punten, 
bijvoorbeeld fiscus, kinderaftrek, alimentatie, allerlei regelingen juist om 

zeep heeft geholpen of gemitigeerd. 
Maar vooral het sociaal-culturele 
klimaat is sterk veranderd. Werd 
het tot de jaren zestig nog als een 
maatschappelijke plicht gezien 
om kinderen te krijgen en was er 
een verheerlijking van het gezin, 
nu krijgt men vaak uit kranten en 

gesprekken met jongeren de indruk dat het krijgen van kinderen een wat 
excentrieke en private hobby is geworden, waaraan geen mens bij zijn volle 
verstand moet beginnen, of dan toch wel zo laat mogelijk. En als het dan zo 

Men krijgt de indruk dat het 
krijgen van kinderen een wat 
excentrieke en private hobby is 
geworden
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nodig moet, dan vooral niet mede op kosten van de gemeenschap, terwijl 
men zich niet realiseert dat het krijgen en opvoeden van kinderen voor 
ouders veel kosten (ook psychisch) met zich meebrengt, die zeker voor een 
deel als investeringen mede ten maatschappelijke nutte moeten worden 
gezien, want, zoals ik hiervoor al beschreef, een negatieve bevolkingsgroei 
is zeer nadelig voor iedereen, behalve misschien in de ogen van enige naïe-
ve 10-miljoendenkers. Ik weet dat ik wat chargeer, maar men moet de zaak 
soms wat chargeren om ‘over te komen’. 

Of deze maatregelen inderdaad effect hebben, is nog niet breed onder-
zocht, omdat dit vraagt om laboratoriumopstellingen (social experiments), 
waar bijvoorbeeld een deel van de bevolking de kinderbijslag wel krijgt en 
een ander deel niet. Meestal zijn zulke proeven in de praktijk onuitvoer-
baar. Toch is er bijvoorbeeld in Frankrijk onlangs econometrisch onder-
zoek gedaan naar de effecten van een enige jaren geleden gerealiseerde 
substantiële verhoging van de kinderbijslag, waaruit de onderzoekers 
Laroque en Salanié concluderen dat een kinderbijslagverhoging die onge-
veer 0,3 procent van het nationaal inkomen vergt, leidt tot een stijging van 
de fertiliteitratio met 0,3%.1 

Is	bevolkingspolitiek	ethisch	geoorloofd?

Ten slotte rest de ethische vraag. Mag de overheid het fertiliteitgedrag be-
invloeden? We beginnen met vast te stellen dat zeer veel overheidspolitiek 
effecten heeft op het fertiliteitgedrag, ook als die maatregelen helemaal 
niet zijn genomen om de fertiliteit te beïnvloeden. De overheid beïnvloedt 
altijd. Zowel bij het verhogen van het schoolgeld en collegegeld als bij het 
verlagen of het afschaffen van de bijstand aan jonge alleenstaande moe-
ders, enz. Als wij dat erkennen, dient de overheid dan niet in al haar doen 
en laten mede rekening te houden met de effecten van politieke maatrege-
len op de ontwikkeling van de bevolking? Uiteraard dient bevolkingspoli-
tiek niet te ontaarden in dwang. Elk paar moet vrij zijn in zijn keuze om al 
of niet voor kinderen te opteren. 

Mag een meerderheid van het parlement dan de omvang en de samen-
stelling van de bevolking beschouwen als een relevante grootheid voor het 
welzijn van de bevolking, nu en in de toekomst, en als het antwoord daarop 
positief is, de overheid verzoeken om in de uitvoering van de politiek ook 
de bevolkingsaspecten te betrekken? Mijns inziens kan deze vraag slechts 
met ja worden beantwoord. Uiteraard is het aan het parlement om te be-
sluiten tot een pronatalistische of een contranatalistische politiek. 

Ik zou voor het Nederland van nu, en overigens ook voor de rest van 
Europa — maar daar zijn de ogen al opengegaan — willen pleiten voor een 
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gematigd pronatalistische politiek met het doel de fertiliteitratio van 1,6 
weer te doen stijgen naar ongeveer 2,1, de reproductieratio.

De materie die veel departementen aangaat, waaronder de ministeries 
van Binnenlandse Zaken, Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Volks-
huisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieu, Sociale Zaken en Werkgele-
genheid en Economische Zaken, wordt door de verschillende departemen-
ten gefragmenteerd behandeld, en dit leidt ertoe dat ook van ambtelijke 
zijde de departementsoverstijgende problematiek wordt verwaarloosd en 
grotendeels ontkend. Daarom heb ik de laatste jaren al op enige plaatsen 
gepleit voor de instelling van een nieuwe onafhankelijke Staatscommissie 
Bevolkingsvraagstukken om het debat in Nederland los te trekken en de 
problematiek bespreekbaar te maken. Het CDA zou hierbij een belangrijke 
rol kunnen en moeten willen spelen.2

 Noot

1 Zie het working paper van Guy Laroque 
en Bernhard Salanié Does Fertility res-
pond to Financial incentives? www.econ.
yale.edu/seminars/apmicro/am0�/sa-
lanie-0�121�.pdf

2 Bijvoorbeeld in de Volkskrant van � 
augustus 200�. Ook in het blad Liberaal 

Reveil, uitgegeven door de Teldersstich-
ting van december 200� stelde ik samen 
met mijn collega J. Lambooij dat er 
grote behoefte zou zijn aan een dergelij-
ke commissie. Het probleem is immers 
dat tot op heden de problematiek ver-
brokkeld blijft over tal van ministeries 
en daardoor niet de prioriteit krijgt die 
zij nodig heeft. 
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In	de	20ste	eeuw	groeide	de wereldbevolking van 1,6 naar 6,1 miljard. 
De bevolking van Europa nam toe van �22 naar 728 miljoen en die van 
Nederland van �,1 naar 1�,9 miljoen. En dat zou te weinig zijn? En daarom 
moeten we nu handenwrijvend en van angst vertrokken vrezen dat er mis-
schien wat afgaat? 

Ik ben geboren in 19�6 en toen had Nederland bijna 10 miljoen inwo-
ners. Denk je eens even in dat we er nu nog steeds 10 miljoen hadden. Denk 
je dan direct, och wat een ramp, wat zielig, wat zullen ze eenzaam zijn met 
z’n 10 miljoenen? Schrikbarend verarmd, verloren ronddwalend in dat 
grote lege land met zijn verkrottende dorpen? Of zie je misschien een land 
waar het onderscheid tussen stad en platteland niet is verdwenen en waar, 
net als in Denemarken, een huis met een royale tuin heel gewoon is? Waar 
het prachtige Hollandse cultuurlandschap niet aan alle kanten is aange-
vreten, waar je soepeltjes in rondreist alsof het altijd zondagochtend is en 
waar de autolobby niet hoeft te worden gemobiliseerd om te ageren tegen 
het rekeningrijden? 

Ik ben tegen beleidsmatige bevordering van het geboortecijfer, om de vol-
gende redenen: 
1. We zijn de optimale bevolkingsomvang in Nederland al voorbij;
2. We moeten een grote structurele omwenteling niet als Don Quichot 

proberen te bestrijden;

Bevolkingspolitiek: Don 
Quichot tegen de windmolens

Het is onzinnig het aantal geboortes te willen 
bevorderen. We kunnen de overgang naar een krimpende 
en vergrijzende bevolking gemakkelijk betalen. De 
veranderende bevolkingsamenstelling is geen probleem. 
Politieke besluiteloosheid is dat wel. 

door Joop Hartog

Hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam.
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3. De kosten van de transitie zijn gemakkelijk op te brengen; 
�. Er zijn veel creatievere oplossingen te bedenken voor een vergrijsde 

bevolkingspiramide;
�. Ik ben niet onder de indruk van de argumenten van de voorstanders.

Voorbij	het	optimum

Toen ik begon met mijn studie economie werd ons geleerd dat er drie 
productiefactoren zijn: arbeid, kapitaal en grond. Inmiddels is dat sim-
pele startpunt op allerlei manieren verfijnd, vooral met de theorie van het 
menselijk kapitaal. Kwaliteit van arbeid, ontwikkeling en toepassing van 
kennis en de vitale rol van onderwijs hebben grote aandacht gekregen 
in theorie en beleid. Grond als productiefactor is een beetje uit het zicht 
verdwenen. De belangrijkste oorzaak daarvoor is het teruglopen van het 
aandeel van de landbouw in de economie. Als fractie van het nationaal in-
komen en als fractie van de beroepsbevolking stelt de landbouw niet veel 
meer voor. We zijn een diensteneconomie, geen natie van agrariërs en de 
klomp is een achterhaald symbool van de lage landen geworden. Maar zelfs 
diensten produceer je niet in een zwart gat, wonen doe je niet in een zwart 
gat en recreëren evenmin. Grond (ruimte) als productiefactor van welvaart 
is van groter belang dan ooit. Wie diensten produceert, vraagt een kantoor 
in een aangename omgeving. De kwaliteit van wonen en recreëren zijn 
luxe goederen waarvan het belang met de inkomensgroei fors is gestegen. 
De dichter Leo Vroman had niet zo’n zin in de drukte hier, hij had ‘liever 
heimwee dan Holland, een lichtroze koningin past er maar stijfjes in, wie 
ademt blaast er in iemand’s gelaat’. 

De waarde van grond als productiefactor is nauwelijks gekwantificeerd. 
We weten uit talloze econometrische studies wat arbeid en kapitaal bijdra-
gen aan het nationaal inkomen. Er wordt veel onderzoek gedaan naar het 
meten van de bijdrage van onderwijs aan de groei van het nationaal inko-
men, en daar komen allerlei schattingen uit, maar op dat terrein is in de 
kruitdamp voorlopig nog geen heldere conclusie te ontwaren. Van grond 
als productiefactor weten we zelfs nog minder. 

Toch is het niet moeilijk om aannemelijk te maken dat toenemende be-
volkingsdichtheid een negatief effect heeft op onze welvaart. Je hoeft daar-
voor geen beroep te doen om subjectieve maatstaven, op de wijsheid van 
verjaardagsconversaties, krantenartikelen of enquêteresultaten. Er zijn 
wel degelijk ook harde aanwijzingen. 

In de eerste plaats is er de wetmatigheid van de constante schaalop-
brengsten. Volgens de gangbare productietheorie wordt het nationaal 
inkomen van een land voortgebracht met behulp van arbeid en kapitaal 
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(en wordt de bijdrage van grond daaraan gewoonlijk verwaarloosd). 
Schaaleffecten doen zich voor als verdubbeling van de inzet van arbeid en 
kapitaal leidt tot meer dan verdubbeling van de productie. Dit impliceert 
dat de productie per werkende stijgt. Bij constante schaalopbrengsten zou 
de productie ook verdubbelen bij dubbele inzet van arbeid en kapitaal en 
blijft dus de productie per werkende constant. De economische literatuur 
laat zien dat constante schaalopbrengsten de regel zijn. Als er op natio-
naal niveau al schaalvoordelen zijn, dan zijn die minimaal. Dit betekent 
dat volkrijke landen niet beter presteren dan landen met een kleine be-
volking. Zestien miljoen Nederlanders hebben geen hoger inkomen per 
hoofd dan � miljoen Denen. We hoeven de bevolkingomvang niet op peil 
te houden om de productie per werkende op peil te houden. Een dalende 
bevolking is juist gunstig als grond wel een relevante productiefactor is 
(zie hierna).

Als constante schaalopbrengsten ook gelden wanneer we de grond als 
productiefactor niet vergeten, dan zou verdubbeling van volk, land en ka-
pitaal het inkomen per hoofd ook verdubbelen. Maar hoe we ook eeuwen-
lang ons best hebben gedaan, de beschikbare grond verdubbelen, of zelfs 
maar laten meegroeien met de bevolkingsgroei, is geen reële optie. Land is 
gewoon schaars, een bindende restrictie. Dat blijkt ook uit een basale waar-
neming. Nergens in Nederland is de prijs van grond nul. Alle grond is in 
gebruik. Grond is dus geen vrij goed. En schaarste is een restrictie waaraan 
kosten verbonden zijn. Wie meer geld heeft, kan meer besteden, wie meer 
grond heeft, kan zijn snelwegen ruimer opzetten, hoeft zijn spoorwegen 
niet ondergronds te bouwen en zijn industrieterreinen niet in zee aan te 
leggen. Wie minder grond heeft moet concessies doen. Een grotere bevol-
king maakt die schaarste alleen maar klemmender en dus ook kostbaarder 
in termen van gemiste mogelijkheden.

In de tweede plaats kunnen we wat speculatief rekenen. Economische 
theorie leert ons dat het effect van toenemende bevolkingsdichtheid op 
het inkomen per hoofd kan worden afgeleid uit het aandeel van grond in 
het nationaal inkomen.1 Als 10 procent van het nationaal inkomen een ver-
goeding is voor het beschikbaar stellen van land (pacht, vergoeding voor 
grond in opbrengsten van huizen, kantoren en recreatie gebieden) bete-
kent verdubbeling van de bevolking een daling van de productie per wer-
kende met 10 procent. Een grondaandeel van 10 procent in het nationaal 
inkomen is zeker niet onrealistisch. Intuïtief lijkt het geen gekke schat-
ting; berekeningen op basis van grondprijzen en verondersteld rendement 
suggereren dat dit heel redelijk is. 

Er zijn in de literatuur ook baten van hoge bevolkingsdichtheid ge-
kwantificeerd. Dit gebeurt onder de noemer van agglomeratievoordelen. 

Joop	Hartog
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Hoge bevolkingsdichtheid in steden leiden volgens deze theorie via di-
verse kanalen tot hogere productiviteit. In een stad zitten de bedrijven 
op een kluitje, wat de concurrentie bevordert en de bedrijven opjaagt in 
een wedstrijd waarin innovatie het wapen is. Werknemers wisselen in een 
compacte ruimte gemakkelijk van baan en verspreiden kennis en inno-
vaties sneller dan op een uitgestrekt platteland. Kennis gaat sneller rond 
wanneer iedereen op elkaar gepakt zit en alles en iedereen voortdurend 
communiceert. Bovendien zijn bevolkingsconcentraties broedplaatsen 
van creativiteit, omdat achtergronden, culturen, benaderingen en opvat-
tingen botsen, zoals ook plankton het rijkst voorkomt op plekken waar 
warm en koud water elkaar ontmoeten. Het argument is bekend, maar 
empirisch onderzoek naar het effect van bevolkingsdichtheid is uitermate 
schaars. Er is een studie voor de Verenigde Staten en één voor een paar 
Europese landen. Beide komen op een schaaleffect van � procent. Als de 
bevolkingsdichtheid verdubbelt, stijgt de productie per werkende met � 
procent. Dit lijkt heel weinig, maar het impliceert grote verschillen tussen 
stad en platteland. Maar als verdubbeling van onze bevolking, van 16 naar 
32 miljoen, maar � procent extra inkomen per hoofd oplevert, hoef ik nau-
welijks de bijbehorende ellende te schetsen, om aannemelijk te maken dat 
die � procent winst geheel wegvalt tegen alles wat we vergeten te meten in 
het nationaal inkomen.2 Met 32 miljoen mensen wonen, pendelen, recre-
eren: nergens meer ruimte, stilte, nachtelijke duisternis, een compleet 
verdrongen natuurlijk milieu. Slechts weinigen zullen niet die � procent 
willen betalen om dat allemaal te voorkomen. Agglomeratievoordelen 
pleiten voor een helder onderscheid tussen stad en platteland, voor een 
bepaalde verdeling van de bevolking over de ruimte, niet voor bevolkings-
groei als zodanig. 

De conclusie is heel simpel: bevolkingsgroei bij landschaarste reduceert 
de welvaart. De conclusie is bepaald niet nieuw voor Nederland. In de vroe-
ge jaren vijftig hadden we een explicliet emigratiebeleid, met gesubsidi-
eerde overtochten naar Australië en Canada, in 1977 publiceerde de Staats-
commissie Muntendam een prachtig rapport met dezelfde strekking.3

Geen	Don	Quichot

Millennia lang heeft het mondiale geboortecijfer boven de vervangings-
waarde gelegen, met als gevolg een voortdurende versnelling in de bevol-
kingsgroei. Verdubbeling kwam steeds sneller, De wereldbevolking wordt 
geschat op 300 miljoen in 1100, met verdubbelingen in 1700, 18�0, 19�0 en 
2000, en is dan opgelopen tot � miljard. Inmiddels wordt de wereld wat 
wijzer en daalt de bevolkingsgroei. We zitten dus in een mondiale tran-
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sitiefase. Op termijn zal een stabiel evenwicht met een geboortecijfer op 
vervangingswaarde, zeker aantrekkelijk zijn. Maar laten we er voorlopig 
maar een poosje onder gaan zitten en eerst eens lekker krimpen, om ver uit 
de buurt van de overbevolking weg te drijven. 

Wat zouden we eigenlijk moeten bereiken met een stijgend geboortecij-
fer? Onderstaand tabelletje komt uit de bevolkingsprognose van het CBS. 
In de eerste plaats zien we dat de fractie jongeren in de bevolking volgens 
de huidige prognose nauwelijks daalt. In de tweede plaats duurt het min-
stens twintig jaar voordat een kind gaat meedoen in de actieve beroepsbe-
volking en dus iets kan gaan betekenen voor de financiering van collectieve 
voorzieningen. Dan is het probleem van de babyboomers bijna achter de 
rug. In de derde plaats moeten we niet vergeten dat het hier om een prog-
nose gaat, omgeven met tal van onzekerheden. Wie garandeert dat het 
geboortecijfer over � of 10 jaar niet vanzelf omhoog gaat? Het zou niet het 
eerste geval van overreactie in het beleid zijn. 

Bevolkingsprognose CBS, 2006 20�0
   2007 2010 2020 2030 20�0 20�0
% 0 tot 20 jaar           % 2�,2 23,7 22,0 21,� 21,7 21,6
% 20 tot 6� jaar  61,3 61,0 �8,� ��,� �3,2 ��,8
% 6� jaar en ouder 1�,� 1�,3 19,6 23,3 2�,0 23,6

We	kunnen	het	gemakkelijk	betalen	

Volgens de voorspellingen van het CBS zal de Nederlandse bevolking eind 
jaren dertig zijn top van 17,7 miljoen bereiken en daarna licht gaan dalen. 

Let wel, er wordt hooguit een lichte 
daling voorzien, geen massale 
krimp. En zoals boven opgemerkt, 
het zijn natuurlijk geen zekerhe-
den; geboorte, sterfte en migratie 
zijn evenmin met zekerheid te voor-
zien als andere variabelen. 

Stel dat de productiviteit jaarlijks groeit met 1 procent. Dan krijgen we 
in de dertig jaar naar 20�0 3� procent meer te besteden. Als de productivi-
teit met 2 procent per jaar groeit, een waarde die meer overeenkomt met 
de ontwikkeling in de afgelopen eeuw, dan is er zelfs 82 procent meer per 
werkende te besteden. Zou dat niet voldoende basis zijn om de vergrijzing 
te financieren? 

Het CPB heeft onderzocht hoe de vergrijzing de zogenoemde houdbaar-
heid van de overheidsfinanciën beïnvloedt. Houdbaarheid betekent dat op 

Vergrijzing is eerder een 
politiek probleem dan een 
economisch probleem 

Joop	Hartog
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lange termijn inkomsten en uitgaven van de overheid met elkaar in balans 
moeten zijn. Berekeningen van noodzakelijke beleidsaanpassingen zijn 
zeer gevoelig voor veronderstellingen over discontovoet en economische 
groei. Ook hier moeten we dus beseffen dat het gaat om schattingen, niet 
om een nauwkeurig vastgesteld noodlot. Het is wel duidelijk dat er aanpas-
singen nodig zijn. Het komt erop neer dat houdbaarheid hogere belastin-
gen vereist, ten belope van enkele procenten van het nationaal inkomen. Ik 
zie dat eerder als een politiek probleem dan als een economisch probleem. 
Politici zullen er grote moeite mee hebben om dit tot stand te brengen. 
Maar ik zie geen economische rampen op ons afkomen die ons zouden 
nopen om de vruchtbaarheid eens even lekker op te pompen. De groei van 
de consumptie per hoofd zal wat minder worden, maar is dat nou echt zo 
dramatisch?

Creatievere	oplossingen	

Mijn opgewekte luchthartigheid dient niet om te ontkennen dat er aan-
passingen nodig zijn. De voor de hand liggende oplossing is natuurlijk 
aanpassing van het pensioenregime. Niet méér kinderen, maar erkenning 
van de nieuwe realiteit van langer en gezonder leven. Daarvoor zijn genoeg 
goede voorstellen gedaan, maar hier zien we de politieke besluiteloos-
heid opdoemen die ik eerder al aanstipte. Geleidelijke verhoging van de 
AOW-leeftijd, zoals in Duitsland al is ingevoerd, wordt hier gewoon van 
de agenda afgevoerd. En met een verouderend electoraat wordt dat steeds 
moeilijker in te voeren. 

Een omslag in de typische fasering van loopbanen is ook aan te bevelen. 
In plaats van het nu gangbare patroon van 2� jaar opvoeding en scholing, 
een reis naar de top in 3� jaar en dan een jaar of 20 jaar pensioen, zou de 
periode voorafgaand aan het pensioen een periode kunnen worden van een 
meer ontspannen arbeidsleven. Doorwerken tot op hogere leeftijd kan zo 
op een andere manier worden ingevuld, met een aangepast salaris. Eigen-
lijk zouden arbeidscontracten niet van onbepaalde duur moeten zijn, maar 
van bepaalde duur. Met standaardontbinding na bijvoorbeeld tien jaar en 
heronderhandeling over de voortzetting onder aangepaste voorwaarden. 
Het moet veel normaler worden om boven de leeftijd van bijvoorbeeld van 
�� of 60 een andere positie te gaan innemen, toegesneden op wensen en 
mogelijkheden en met een aangepast salaris. Zo wordt het veel gemakkelij-
ker om langer door te werken en de voormalige toppositie te laten schieten. 
Naarmate het vaker voorkomt, wordt het sociaal acceptabeler en kan de 
overgang naar het pensioen soepeler verlopen. En het arbeidsleven wordt 
verlengd met een positie op maat.� 
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De	zwakke	argumenten	pro	

Voorstanders van een pronatalistisch beleid baseren zich op nog een paar 
andere argumenten dan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën. Ik 
heb hier niet de ruimte om ze allemaal te behandelen, maar ik ben niet on-
der de indruk. Zo zou de dynamiek uit de samenleving verdwijnen. In de 
limiet is dat natuurlijk een geldig argument, een samenleving van louter 
90-jarigen zal ongetwijfeld minder innoveren. Maar ik denk dat het bij de 
bevordering van dynamiek, bij de leeftijdsvariatie waar het nu over gaat, in 
sterke mate een kwestie van prikkels en baten is.� 

De macht van het getal vind ik een heel eng argument. Je hoort het 
vaker in de grote Europese landen dan bij ons, maar toch. Als de Aziaten 
zich blijven vermenigvuldigen en wij gezellig de ouderdom in sukkelen, 
worden we kwantitatief uit de macht verwijderd. Ik vind dit een politiek 
onzindelijk argument. Het miskent de collectieve verantwoordelijkheid, 
het creëert willens en wetens een aanjaageffect van de totale bevolkings-
omvang. 

De ergste uitglijder is van Hans-Werner Sinn. In zijn Tinbergenlezing6 
verkondigde de prominente Duitse econoom dat kinderen positieve ex-
terne effecten hebben en dat daarom subsidies gerechtvaardigd zijn. Hij 
stelde voor om pensioenrechten te koppelen aan het aantal voortgebrachte 
kinderen. In De Economist (nr �, 200�) valt Jan Pen hem daarop terecht aan, 
vanwege het negeren van de negatieve effecten op het milieu. En wat is het 
weerwoord van Sinn? Overbevissing is geen problem, omdat de visserij 
maar 0,� promille van het nationaal product uitmaakt. Ik wist niet dat het 
zo erg nog kon. Gewoon het milieuprobleem oplossen door de bijdrage aan 
het nationaal product tot nul te reduceren! 

Tussen 1�00 en 2000 groeide de Nederlandse bevolking van 1 naar 16 
miljoen (terwijl de Franse bevolking � keer zo talrijk werd en de Belgische 6 
keer). Effe kalm aan lijkt me helemaal niet zo gek. 

 Noten

1 Voor de economen: dit is eenvoudig 
aan te tonen met een Cobb-Douglas 
productiefunctie in land, arbeid en 
kapitaal. 

2 En wie niet beseft wat we allemaal ver-
geten, die leze Jeroen van den Bergh, 
Economisch-Statistische Berichten, 18 
november 200�: ‘BNP, weg ermee!’.

3 Bevolking en Welzijn in Nederland: 
rapport van de Staatscommissie Bevol-

kingsvraagstuk, vastgesteld te Leid-
schendam, december 1976 (voorzitter 
P. Muntendam, ’s-Gravenhage: Staats-
uitgeverij 1977. 

� De overgang naar pensionering is in 
de VS veel geleidelijker dan in Europa; 
zie T. Kantarci en A. van Soest, ‘Gradual 
retirement’, The Economist, June 2008 

� Europe’s Demographic Deficit A Plea 
For A Child Pension System 

6 Hans-Werner Sinn, The Economist, 
Volume 1�3, Number 1 / March, 200� 
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Politiek	en	kinderwens

Het was een mooi staaltje van medialogica, nadat minister Rouvoet zich be-
gin dit jaar in een interview had uitgelaten over de relatie tussen enerzijds 
de vergrijzende bevolking en anderzijds het relatief lage aantal geboren 
kinderen. ‘Minister Rouvoet heeft een kinderwens’, kopte De Pers na de ver-
meende uitlatingen van de minister. ‘Nederlanders mogen best wat meer 
baby’s maken, vindt minister voor Jeugd en Gezin André Rouvoet’, begon 
het artikel. De toon was gezet. ‘De overheid in mijn slaapkamer’, beweerde 
de één. ‘De wereld is vol’, stelde de ander. ‘Een kinderwens is gebaseerd 
op liefde en tederheid en niet op het halen van een gemiddelde van 2,1 per 
vrouw’, betoogde een derde. 

De minister haastte zich te zeggen dat hij helemaal geen discussie over 
baarpremies en bevolkingspolitiek wilde — dat had hij ook helemaal niet 
gezegd, laat staan bedoeld. Hij meende slechts dat de regering zich de 
ontwikkeling van het geboortecijfer best mocht aantrekken, onder meer in 
het licht van het maatschappelijk feit dat vrouwen op steeds latere leeftijd 
kinderen krijgen. ‘Ik wil graag een bredere discussie over gezinsbeleid, en 
daarbij ook praten over de problemen die ouders ervaren rond het krijgen 
van kinderen. Zijn mensen in staat de keuzes te maken die ze willen ma-
ken? Dan heb ik het niet alleen over kinderopvang, maar ook over flexibele 
werktijden, verlofregelingen, vaderschapsverlof, enzovoort. Mijn vraag is 

Een solidaire samenleving is 
gezinsvriendelijk

De overheid dient terughoudend te zijn met ingrijpen in de 
leefwereld van mensen, zeker als het gaat om de beslissing 
kinderen ter wereld te brengen. Haar past geen ‘baarpremie’, 
maar een gezinsvriendelijk beleid, gericht op meer 
keuzemogelijkheden voor man en vrouw.

door Rienk Janssens

Algemeen secretaris van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling.
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of we ons beleid nog gezinsviendelijker kunnen maken. Tegelijk wil ik weg-
blijven van een actieve bevolkingspolitiek.’1

De hype was daarmee geluwd, de discussie allerminst voltooid. In dit 
artikel wil ik die discussie voeden door een aantal richtinggevende prin-
cipes aan te reiken voor het gewenste niveau van (financiële) overheidson-
dersteuning van mensen met kinderen. Hoever reikt de bemoeienis van de 
overheid en wat zijn aangrijpingspunten voor beleid? Na eerst kort stil te 
staan bij de (historische) context van het vraagstuk, zal ik vervolgens aan 
de hand van vier begrippen een kader voor overheidsingrijpen proberen te 
schetsen. 

Wie	is	verantwoordelijk?

De wenselijkheid van een actief en positief gezinsbeleid is lang niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. Beroepscolumniste Ebru Umar verzet zich bij-
voorbeeld met regelmaat tegen alle voordeeltjes voor mensen met kinde-
ren: kinderbijslag, zwanger- en ouderschapsverlof, kinderopvang, relatief 
lagere ziektekostenpremies, enz. Waarom zou ik als alleenstaande moeten 
meebetalen voor de kinderwens van iemand anders? Zij betalen toch ook 
niet voor mijn vakantie of auto? Sterker nog: zouden mensen met kinderen 
niet juist meer moeten bijdragen, vanwege alle problemen die hun kinde-
ren veroorzaken: criminaliteit, onveiligheid, druk op het milieu? 

Umar mag het wat cru formuleren, het sentiment is niet nieuw. Bij de 
introductie van de eerste kindertoeslag begin vorige eeuw, was het verzet 

groot. De felste activisten spraken 
van een ‘ruifpaardenstelsel’ en een 
‘fokpremie’. Op initiatief van ver-
schillende vakverenigingen vond 
in 1921 een grootschalig antikinder-
toeslagcongres plaats, dat de kin-
dertoeslag resoluut afwees. Mede-

inspirator was de liberale politicus Samuel van Houten, wiens motto, ‘Zorg 
dat er geen kind geboren wordt, als gij er geen plaats voor hebt bereid’, 
helder was over waar de verantwoordelijkheid lag voor de ondersteuning 
van kinderen: bij de ouders, niet bij de overheid. 

Kanttekeningen bij de financiële ondersteuning van mensen met kin-
deren worden ook vandaag geplaatst, en niet alleen door Umar. Onlangs 
bleek uit een enquête onder bewust kinderlozen dat bijna 7� procent van 
mening is dat mensen die kinderen willen, daar zelf ook voor moeten be-
talen. Ruim de helft van de ondervraagden vond dat zij een compensatie 
moeten krijgen in de vorm van extra vrije dagen of geld, omdat zij niet in 

‘Zorg dat er geen kind geboren 
wordt, als gij er geen plaats 
voor hebt bereid’

Rienk	Janssens
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aanmerking komen voor het zwangerschaps-, bevallings- en ouderschaps-
verlof.2 Er lijkt zich wel een verschil met 1921 terug af te tekenen: de bezwa-
ren richten zich niet meer tegen de financiële bemoeienis van de overheid 
als zodanig, als wel tegen de in hun ogen oneerlijke resultaten van die 
bemoeienis. Ook mensen zónder kinderen, zo is de gedachte, hebben recht 
op dergelijke voorzieningen. 

De discussie over de ondersteuning van mensen met kinderen raakt zo 
een aantal fundamentele maatschappelijke uitgangspunten, zoals solida-
riteit, vrijheid en verantwoordelijkheid van het individu en de reikwijdte 
van de staat. De discussie kan daarbij hoog oplopen en alleen al de wijze 
waarop dit terrein van overheidsbeleid wordt aangeduid, illustreert de ge-
voeligheid. Bevolkingspolitiek heeft historisch gezien een negatieve con-
notatie vanwege de associatie met de eenkindpolitiek in China of het Le-
bensborn-beleid (de Bevordering van het Arische ras via het krijgen van veel 
kinderen) van Hitler-Duitsland. Gezinspolitiek en gezinsbeleid klinken al 
positiever, terwijl het veel neutralere sociaal beleid (want grotendeels gaat 
het om de organisatie van solidariteit) acceptabel is, al kan men over de 
invulling van dit beleid uiteraard zeer verschillend denken. 

Achter de verschillende aanduidingen schuilt meer dan alleen een se-
mantisch verschil. In de jaren dertig onderscheidde P.A. Diepenhorst de 
antirevolutionaire gezinspolitiek doelbewust op inhoudelijke gronden van 
die van de oosterburen: ‘Zij is niet openbaring van een populionistische of 
van een imperialistische machtspolitiek met als inzet uitbreiding der be-
volking. Onder gezinspolitiek verstaan wij niet het beleid der Overheid met 
betrekking tot bevolkingsvermeerdering maar het complex van maatrege-
len dat zich ten doel stelt mogelijk te maken de gezonde ontplooiing van 
het gezin, het fundamenteel instituut van maatschappij en staat.’3 

Grenzen	van	overheidsingrijpen

Wat zijn nu kaders voor de overheid als het gaat om het ondersteunen van 
mensen met kinderen? Vier begrippen wil ik aanreiken die als leidraad 
kunnen dienen: solidariteit, eigen verantwoordelijkheid, nuchterheid en 
slim interveniëren. Deels liggen ze op het terrein van de financiële verant-
woordelijkheidsverdeling en deels raken ze het overheidsingrijpen in de 
leefwereld van mensen in het algemeen.

Solidariteit
Ons stelsel van sociale zekerheid is gebaseerd op de solidariteitsgedachte. 
Mensen die (tijdelijk) minder hebben kunnen daarbij profiteren van de bij-
dragen van mensen die (tijdelijk) meer hebben. Niet-zieken dragen bij aan de 
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zorg voor zieken, arbeidsgeschikten aan de financiële tegemoetkoming voor 
arbeidsongeschikten, jongvolwassenen aan het levensonderhoud van oude-
ren, enz. Dat niet iedereen op hetzelfde moment in gelijke mate profiteert 
van zijn eigen inbreng, is eigen aan dit systeem van risicospreiding en soli-
dariteit. In dit licht is het ook verdedigbaar dat ouders met kinderen extra 
financiële steun ontvangen. Zij hebben niet alleen (tijdelijk) te maken met 
extra kosten, hun kinderen zijn ook nog eens de werkenden van de toekomst 
en zo mede nodig om de samenleving op termijn gezond te houden. Kinde-
ren zijn letterlijk de belastingsbetalers van later, tegen de tijd dat bij wijze 
van spreken Ebru Umar in een verzorgingstehuis zit. Deze opbrengsten kun-
nen in theorie worden afgezet tegen de kosten van bijvoorbeeld criminaliteit. 
Maar of kinderen de samenleving nu geld kosten of niet, het zal nooit hele-
maal duidelijk worden. En misschien kunnen we dergelijke rekensommetjes 
in een solidaire samenleving ook maar het beste achterwege laten.

 
Eigen verantwoordelijkheid

Maar solidariteit kan ook doorslaan. De afgelopen decennia werd dat dui-
delijk in de almaar uitdijende verzorgingsstaat. De belangrijkste oorzaak 
van deze uitdijing was gelegen in een schreefgroei van het gelijkheidsbe-
ginsel, waardoor de solidariteit zich ging uitstrekken over mensen die de 
voorzieningen vaak helemaal niet nodig hadden. Kinderbijslag, AWBZ-
voorzieningen en AOW, ze kwamen en komen door hun generieke karakter 
in handen van mensen die ook zonder konden. Toen het allemaal niet meer 
betaalbaar bleek, volgde ook nog eens een generieke korting en bleef er 
voor de daadwerkelijk kwetsbaren in de samenleving wel heel weinig over.� 
Solidariteit, wil zij betaalbaar blijven, kan daarom niet zonder eigen ver-
antwoordelijkheid, juist financieel. Dat (vermogende) ouders dus in eerste 
instantie zelf de uitgaven van hun kinderen bekostigen, is dus een logi-
sche gedachte. Eigen verantwoordelijkheid gaat vooraf aan het beroep op 
andermans solidariteit. Dit was lange tijd, in de hoogtijdagen van de ver-
zorgingsstaat, andersom, zoals alleen al de terminologie van de eigen bij-
drage aangeeft. Veel mensen zagen en zien de eigen bijdrage letterlijk als 
een gift aan de publieke kas, terwijl het in feite andersom zou moeten zijn. 
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid om zich financieel te red-
den. Lukt dat niet, dan kan hij een beroep doen op een publieke bijdrage 
als aanvulling. De huidige kindertoeslagenregeling tekent overigens mooi 
de paradigmawisseling die momenteel gaande is.

 
Nuchterheid

Het derde richtinggevende principe wil ik omschrijven als nuchterheid. 
Hierbij gaat het om de grenzen van het overheidsingrijpen als geheel. 

Rienk	Janssens
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Politiek en beleid vallen vaak ten prooi aan overspannen verwachtingen 
om maatschappelijke problemen via een overdosis aan beleid op te lossen 
dan wel te willen controleren en beheersen. Dat is ook te zien in de vele 
ondersteuningsmaatregelen, of beter gezegd beheersingsmaatregelen 
van jongeren en gezinnen. De voorstellen rondom probleemjongeren en 
probleemgezinnen zijn legio. Verwijsindexen, elektronische dossiers, 
verplichte risicoanalyse en dito opvoedondersteuning, samenscholings-
verboden, intrekken van de kinderbijslag bij slecht gedrag, verplichte 
therapie bij uitkeringen, agenten die kinderen naar huis brengen — de 
grip van de overheid op gezinnen, of eigenlijk de kinderen uit die ge-
zinnen, wordt steeds groter. Natuurlijk, de problemen zijn serieus: 
incidenten met verwaarloosde kinderen, wachtlijsten in de jeugdzorg, 
zorgwekkend alcoholmisbruik van jongeren; de lijst kan zo groter. Maar 
vaak lijkt de overheid haar falen ook over zichzelf af te roepen. Zo klinkt 
na elk incident de belofte tot doorpakken via integraal, ontkokerd beleid 
en sluitende systemen. Deze belofte kan door haar onevenredig grote 
verwachtingen alleen maar tot teleurstellingen leiden.� Sluitend beleid 
sluit doorgaans mensen uit, en mensen sluiten sluitend beleid uit.6 In de 
praktijk pakt de integrale doorpakmentaliteit dan ook averechts uit. Zo 
lijkt de recente toename van de ondertoezichtstellingen (als gevolg van 
het-kind-centraal-beleid) soms eerder tot destabilisatie van gezinnen te 
leiden dan tot stabilisatie. In plaats van gezinnen bij het grootbrengen 
van kinderen te ondersteunen, worden de kinderen immers uit de con-
text van het gezin gehaald. Dat kan in een enkel geval noodzakelijk zijn, 
maar altijd als ultimo remedio. 

Slim interveniëren
Bij sociaal beleid, zoals het gezinsbeleid, is het goed te beseffen dat de 
overheid de oplossing van maatschappelijke ontwikkelingen en proble-
men niet in de hand heeft. De samenleving is geen fabriek waaruit via een 
lopende band een gewenst product rolt. Dit vraagt van de overheid om op 
intelligente wijze te interveniëren in de leefwereld van burgers, niet via 
sluitende systemen, maar rekening houdend met specifieke omstandighe-
den. Daarin passen geen instructies. Gewenst is een benadering via rand-
voorwaarden en het beïnvloeden van de maatschappelijke context. Laat 
ik één voorbeeld noemen. Bij kinderverwaarlozing in gezinnen gaat de 
aandacht altijd uit naar de professionele hulpverleners. Zij zijn in gebreke 
gebleven en bij hen ligt ook de oplossing om het voortaan beter te doen, het 
liefst doortastend. Dat de alledaagse sociale omgeving — buurt, scholen, 
sportverenigingen en kinderdagverblijven — ook een rol bij de opvoeding 
kan spelen, wordt vaak vergeten. Terwijl de overheid via simpele interven-

Krimp:	een	andere	politiek

CDV [herfst 2008].indd   152 13-10-2008   12:27:51



1�3

Christen Democratische Verkenningen | Herfst 2008

ties, bijvoorbeeld via subsidiëring van opvoedavonden, al een hoop voor 
elkaar kan krijgen.7 

Ik keer terug naar de problematiek van het relatief lage aantal geborenen, 
het punt waarover minister Rouvoet de discussie wilde aangaan. Ook hier 
past een benadering van slim interveniëren via de context. Zoals gezegd 
is een cijfermatig verband tussen de kosten en opbrengsten van kinderen 
zo niet onwenselijk dan in elk geval wel lastig vast te stellen. Een andere 
insteek is wél mogelijk, namelijk om de keuzemogelijkheden van men-
sen voor het al dan niet krijgen van kinderen te vergroten. Ook hier een 
voorbeeld. Recente studies laten een sluipende kinderloosheid zien onder 
hoogopgeleide vrouwen, voornamelijk het gevolg van een steeds maar 
weer uitgestelde zwangerschap. Zoals de Raad voor de Volksgezondheid 
het onlangs verwoordde, is dit niet zozeer een medisch als wel een maat-

schappelijk probleem.8 Loopbaan-
perspectief, veranderde partner-
relaties, langere opleidingen, hoge 
financiële (woon)lasten, het zijn 
allemaal factoren die verklaren 
dat veel vrouwen het krijgen van 
kinderen bewust of onbewust voor 
zich uitschuiven. Wat Samuel van 

Houten 87 jaar geleden als uitgangspunt hanteerde, is voor veel mensen 
nu geen norm, maar eenvoudig de realiteit. Mentaal en materieel is ‘er 
nog geen plaats’. Vanzelfsprekend is iedereen daar vrij in. Kinderkeuze 
blijft altijd een privé-beslissing en bevolkingspolitiek in de traditionele 
betekenis is daarom ongewenst. Maar dat neemt niet weg dat de overheid 
de aanwezigheid van een vrije privé-beslissing wel kan vergroten via het 
scheppen van goede voorwaarden, zoals betaalbare kinderopvang, goede 
combinatiemogelijkheden van arbeid en zorg en betaalbare woningen. Een 
solidaire samenleving is ook een gezinsvriendelijke samenleving, en daar 
hoeven echt geen baarpremies voor aan te pas te komen. 

Kinderkeuze blijft altijd 
een privé-beslissing en 
bevolkingspolitiek is daarom 
ongewenst

 Noten

1 Nederlands Dagblad, 20 februari 2008.
2 J/M, september 2008.
3 P.A. Diepenhorst (1938), ‘Gezinspoli-

tiek’. In: Antirevolutionaire staatkunde. 
Driemaandelijks orgaan van de Dr. 
Abraham Kuyperstichting. pag. �78-�13. 

� De Raad voor Maatschappelijke Ont-
wikkeling (RMO) heeft dit mechanisme 

beschreven als de fout van de eerste, 
tweede en derde soort. Zie Verschil in de 
verzorgingsstaat. Over schaarste in de 
publieke sector (Den Haag 200�). Ken-
merk van een verzorgingsstaat is dat de 
overheid een aantal basisvoorzieningen 
garandeert. Wanneer een deel van de 
bevolking de toegang tot een basisvoor-
ziening mist, spreken we van een ‘fout 
van de eerste soort’. De logische reflex 

Rienk	Janssens

Een solidaire samenleving is gezinsvriendelijk
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is vaak om het voorzieningenniveau op 
generieke wijze uit te breiden, met als 
gevolg dat ook mensen die eigenlijk 
wel zonder zouden kunnen, ervan gaan 
profiteren. Dit is de ‘fout van de tweede 
soort’, wat leidt tot overgebruik en soms 
zelfs misbruik. De ‘fout van de derde 
soort’ treedt vervolgens op wanneer als 
reactie op de fouten van de tweede soort 
er overgegaan wordt tot — opnieuw ge-
nerieke — afslankingsoperaties, waar-
door precies de oorspronkelijke groep 
voor wie de voorzieningen was bedoeld, 
in de verdrukking komt. 

� Recent onderzoek van de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) 

naar het resultaat van integrale aanpak-
ken in het jeugdbeleid en het groteste-
denbeleid is vrij onthutsend: het netto-
resultaat is vooral een hoop bureaucratie 
door de vele overlegstructuren, coördi-
natiemechanismen en afstemmingsver-
plichtingen. Zie RMO, De ontkokering 
voorbij. Slim organiseren voor meer 
regelruimte (Amsterdam 2008).

6 Met dank aan Marlieke de Jonge, staf-
medewerker Lentis, Groningen.

7 Vergelijk RMO en RVZ, Versterking voor 
gezinnen (Den Haag 2008).

8 RVZ, Uitstel van ouderschap. Medisch of 
maatschappelijk probleem? (Den Haag 
2007).
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Krimp nog nergens leidende 
gedachte in het beleid 

In gesprek met Bas Jan van Bochove 

Redactiesecretaris van CDV.

door Jan Prij

Het kabinet moet een onderzoekscommissie 
van deskundigen de onbeantwoorde vragen 
over de toekomstige krimp van de bevolking 
onder de loep laten nemen. Die suggestie 
komt van Bas Jan van Bochove, Tweede-Ka-
merlid voor het cda. In gesprek met CDV 
geeft hij alvast enkele voorzetten. Zo pleit 
hij voor een woningbouwbeleid dat recht 
doet aan zowel regio’s met een groeiende als 
met een krimpende bevolking. Ook vraagt 
Van Bochove om gerichte ondersteuning 
van regio’s met krimp, om ze in deze nieuwe 
ontwikkeling bij te staan. 

Hij acht andere wegen om met het bevol-
kingsvraagstuk om te gaan niet heilzaam. Zo 
heeft het weinig zin om ten faveure van de 
andere regio’s van staatswege te tornen aan 
de dominantie van de Randstad. Ook van een 

gezinspolitiek die van bovenaf wordt gedic-
teerd, wil hij wegblijven. 

Niettemin vergt het nadenken over de 
vraag hoe te besturen met krimp, om een 
fundamentele omslag. Het beleid voor wo-
ningbouw en ruimtelijke ordening is nu, 
tegen beter weten in, gebaseerd op de veron-
derstelling dat de bevolking groeit en blijft 
groeien, meent hij. 

 
Het thema van de bevolkingskrimp is 
met een aantal rapporten op de agenda 
gezet. Maar is er daadwerkelijk voldoende 
belangstelling voor? Is niet de houding 
veeleer: de bevolking groeit nog tot 2035, 
dus waar zouden we ons druk om maken? 
Burgemeester Gresel van Heerlen zegt in 
deze CDV dat het probleem onvoldoende 

CDA-Kamerlid Bas Jan van Bochove voelt niet voor plan- en 
modelmatig overheidsingrijpen in de ruimtelijke ordening om de 
toekomstige bevolkingskrimp het hoofd te bieden. Dat is ‘Oost-
Duits’ maakbaarheidsdenken, meent hij. Dit neemt niet weg dat de 
overheid, van hoog tot laag, volgens hem attenter moet reageren op de 
onvermijdelijke terugloop van de bevolking.
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serieus wordt genomen. Vooral het rijk 
beweegt nog niet zo, meent hij. 

VAN	BOCHOVE ‘Ik snap het verwijt van 
burgemeester Gresel. Hij zit zelf midden 
in de problematiek en kan er niet meer om 

heen, maar de meerderheid van bestuurders 
en politici doet dat nog wel. Waar je ook in 
het land komt, en met welke rijksadviseur 
je ook praat, bijna iedereen gaat uit van 
bevolkingsgroei, als een noodzakelijke 
voorwaarde voor het in stand houden van 
voorzieningen en woningen. Door de nood 
gedwongen zijn alleen regionale bestuur-
ders in krimpgebieden, zoals Limburg of 
Oost-Groningen, een uitzondering. Maar 
ook in Twente, en zelfs in delen van de Rand-
stad, doet zich krimp voor.’ 

‘We moeten dus, een beetje in strijd met 
onze natuurlijke neigingen, onderkennen 
dat er sprake is van krimp. Niettemin gaat het 
rijk nog uit van groei. Het beleid concentreert 
zich op het faciliteren van groei in de Rand-
stad, een beleid dat in de praktijk uniform 
voor het hele land geldigheid blijkt te heb-
ben. Nog nergens is krimp een leidende ge-
dachte in het beleid. Ik moet constateren dat 
die urgentie onvoldoende wordt gevoeld.’ 

Maar bij regionale bestuurders is dat 
besef er wel? 

VAN	BOCHOVE ‘Er zijn uitzonderingen, 
zeker. Maar over het algemeen is ook bij 
hen het denken gericht op groei, zelfs bij 
degenen wier regio’s al krimpen. Tijdens een 
discussie over Zuid-Limburg veronderstelde 

ik laatst dat daar overal sprake was van be-
volkingskrimp. Een plaatselijke bestuurder 
tikte me op de vingers met de correctie dat 
Maastricht nog groeide. Ik nam die man 
serieus en dacht dat hij het wel zou weten. 
Dus bij de daaropvolgende inleiding begon 
ik met de constatering dat we genuanceerd 
moeten praten over krimp: Zuid-Limburg 
is krimpgebied, maar ik hoorde onlangs dat 
Maastricht de uitzondering is. Toen stond er 
een deskundige in de zaal op en die zei, naar 
achteraf bleek terecht: ’’Meneer Van Bocho-
ve, ik moet u corrigeren, zelfs in Maastricht 
is sprake van krimp. U moet er wel voor zor-
gen dat u uw cijfers actueel hebt.’’ Het zit er 
zo in, dat denken in termen van groei!’

Maar juist het rijk beweegt niet, consta-
teerden we net.
 

VAN	BOCHOVE ‘De ministers van VROM 
en Wonen, Wijken en Integratie hebben 
in een brief aan de Tweede Kamer voor het 
eerst krimp onderkend als een vraagstuk dat 
aparte aandacht behoeft, hoewel ze dat nog 
niet vertalen in maatregelen en financiële 
steun. Ze stellen dat we misschien moeten 
nadenken hoe het rijk regio’s de faciliteiten 
kan bieden om met krimp om te gaan. Daar-
bij maken ze een belangrijke driedeling. Er 
zijn landsdelen met een hoge druk op de 
woningmarkt, zoals Utrecht, streken met 
een meer ontspannen woningmarkt, zoals 
Rotterdam, en gebieden waar de bevolking 
al volop krimpt. Dit onderscheid maakt 
de Kamer ook in een motie van mijn hand, 
waarin ik verzoek meer aandacht te geven 
aan de ontwikkelingen in krimpgebieden.’

Is de bouwopgave voor de Randstad niet 
veel te optimistisch? 

VAN	BOCHOVE ‘Het is evident dat er in 
de Randstad nog een enorme bouwopgave 

De woningbouw is nu tegen 
beter weten in gebaseerd op 
blijvende bevolkingsgroei

Krimp:	een	andere	politiek
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is. Maar zelfs hier moeten we de ogen niet 
sluiten voor de komende bevolkingskrimp. 
In de provincie Utrecht wordt nu nog fors 
geïnvesteerd in woningbouw. De Structuur-
visie Randstad gaat uit van de bouw van nog 
een half miljoen tot 1 miljoen extra wonin-
gen, bovenop bestaande bouwplannen. Dat 

wordt nodig geacht omdat door het gemid-
deld kleiner worden van gezinnen ook bij 
een krimpende bevolking de woningvraag 
oploopt. Maar is dit geen schijnoplossing? 
Op termijn zal ook hier de woningvraag 
afvlakken en veranderen.’

‘Daarmee komt ook een interessant finan-
cieringsvraagstuk boven tafel. Wij schrijven 

nu woningen af in 30 tot �0 jaar, afhankelijk 
van de exploitant. Maar over 30 tot �0 jaar 
zijn we al lang over de bevolkingstop heen! 
Zonder maatregelen wordt er dus een gigan-
tisch financieringsprobleem vooruitgescho-
ven, ook in de gebieden die nu nog groeien, 
want nu gebouwde woningen kunnen bin-
nen afzienbare tijd leeg staan. Dan lopen de 
corporaties of het rijk dus in het rood. Wat te 
doen? Wellicht moeten we het gebruik van 
bestaande woningen verlengen, dan wel een 
kortere afschrijvingstermijn overwegen. Dit 
heeft wel consequenties voor de huur.’

U ontvouwde uw zienswijze tijdens een 
lezing in Utrecht. Hoe reageerde het 
publiek?

VAN	BOCHOVE ‘Ik kreeg na afloop het 
verwijt dat ik te veel de nadruk op de krimp 
had gelegd. Ik bepleit zeker niet om nu ach-
terover te leunen en niet meer te bouwen. 

Op termijn zijn er geen 
mensen meer voor de 
woningen die we nu bouwen

Krimp nog nergens leidende gedachte in het beleid
In gesprek met Bas Jan van Bochove
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We hebben de komende tien jaar nog een 
geweldige bouwopgave. Maar wat gebeurt er 
daarna? We staan over dertig jaar voor een 
groot probleem als we ons daar nú niet op 
bezinnen. Op termijn zijn er geen mensen 
meer voor de woningen die we nu bouwen.’

‘En dan heb ik het alleen nog maar over 
woningen, niet over scholen en bedrijven-
terreinen. Geen enkel gebied in Nederland 
kan zijn ogen sluiten voor de gevolgen van 
krimp. Zeker niet als we bedenken dat de 
beroepsbevolking al vanaf 2010-2012 gaat 
krimpen. Dit zijn vragen die wij op dit ogen-
blik echt niet op het netvlies hebben.’

‘Vorig jaar heeft de Kamer in een motie-
Van Heugten uitgesproken dat de woning-
markt nog niet voldoende op krimp is inge-
steld. Daarom is een regionale aanpak met 
verschillende partners nodig. De regering 
heeft nog geen werk gemaakt van deze Ka-
meruitspraak.’

 
U meent dat er meer moet worden geïnves-
teerd in de krimpgebieden. Concentreren 
we ons in het ruimtelijkeordeningsbeleid 
te veel op de Randstad? Moet de rijksover-
heid meer sturen om een evenwichtiger 
ontwikkeling te bevorderen?

VAN	BOCHOVE ‘Ik geloof niet in zo’n stu-
ring. Kun je als overheid op de Oost-Duitse 
manier de maakbare samenleving realise-
ren? Dit lijkt een overdreven vergelijking, 
maar daar komt het wel op neer. We hebben 
het nota bene geprobeerd, met de verplaat-
sing van rijksinstellingen naar Groningen 
en Zuid-Limburg. Delen daarvan zijn weer 
naar de Randstad teruggekeerd. Je kunt 
niet dwingend voorschrijven dat bedrijven 
zich in Heerlen vestigen. De investeringen 
buiten de Randstad die ik voorsta, zijn niet 
zozeer de verantwoordelijkheid van de 
overheid, als wel van bedrijfsleven en maat-
schappelijke partners. Een overheid kan wel 

proberen te verleiden met een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat, maar daarvan moeten we 
geen wonderen verwachten. Het patroon van 
krimp in bepaalde regio’s zullen we er niet 
mee keren.’ 

‘Ja, we concentreren ons op de Randstad; 
ik laat hier bewust uw woorden “te veel” 
weg. Dáár zit de motor van bedrijvigheid 
van het land, hoe je het ook wendt of keert. 
Schiphol, de Rotterdamse haven, een con-
centratie van financiële dienstverlening. De 
druk op de Randstad blijft. Een planecono-
mie die invult wie, waar, wat moet realise-
ren; ik ben niet van die lijn.’ 

Moet de wetgever minder eenvormigheid 
in beleid nastreven? 

VAN	BOCHOVE ‘Ja, zeker. Wij moeten toe 
naar een gedifferentieerd in plaats van een 
generiek volkshuisvestingbeleid. Toch is dat 
gemakkelijker gezegd dan gedaan. Moet je 
dan ook toe naar een gedifferentieerd huur-
toeslagensysteem? Dat is ingewikkeld, lijkt 
me.’

‘In ieder geval lijkt het mij mogelijk het 
geld dat overschiet bij het faciliteren van 
groei, te steken in projecten die krimp op-
vangen. Nu wordt bijvoorbeeld geld dat is 
bedoeld om hoge grondkosten te verlagen, 
niet volledig benut. Waarom dat niet ingezet 
in gebieden waar de bevolking terugloopt?’

En verdergaande maatregelen, zoals 
gezinsondersteunend beleid of subsidies 
om de bevolkingskrimp zelf te keren? 

VAN	BOCHOVE ‘Dit lijkt mij een andere 
discussie. Daar blijf ik liever buiten. Per-
soonlijk ben ik van mening dat we niet moe-
ten ingrijpen in demografische ontwikke-
lingen, met een hogere kinderbijslag of iets 
dergelijks. Ik volg de christendemocratische 
lijn om terughoudend te zijn met asiel- en 

Krimp:	een	andere	politiek
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bevolkingspolitiek. Een stimulans om kin-
deren te krijgen? De mensen moeten die 
afweging zelf maken. Een maatschappelijke 
discussie over de gezinsvriendelijkheid van 
ons sociale stelsel is wellicht prima, maar al 
te overmoedige politieke maatregelen in dat 
kader verwachten of propageren, lijken me 
eerlijk gezegd niet verstandig.’ 

Wat moet er wél gebeuren?

VAN	BOCHOVE ‘In de motie-Van Heugten 
vraagt de Kamer de regering om een plan 
van aanpak. Laten we twee of drie proef-
gebieden in een aantal provincies met een 
manifeste bevolkingskrimp aanwijzen, 
bijvoorbeeld in Limburg, Zeeuws-Vlaande-
ren of Oost-Groningen, en die niet alleen 
met regelgeving maar ook geldelijk on-
dersteunen. Alle betrokken ministeries en 
uiteraard de lokale overheden, provincies, 
waterschappen en corporaties kunnen daar-
aan meewerken. In de tweede plaats kan bij 
elke investeringsbeslissing, of het nu gaat 
om bedrijventerreinen, wonen of onderwijs, 
de vraag aan de orde komen hoe lang deze 
voorziening naar verwachting in gebruik 
zal blijven. Is dat 10, 1�, 30 jaar? En wat voor 
consequenties heeft die constatering voor de 
plannen? Deze afweging zou standaard in 
het generieke beleid van alle overheden en 

Krimp nog nergens leidende gedachte in het beleid
In gesprek met Bas Jan van Bochove

maatschappelijke partijen moeten worden 
betrokken. Nu wordt met die vraag te licht-
zinnig omgesprongen en komen de te ver-
wachten problemen dus op het bordje van de 
volgende generatie.’

‘Er zijn nog 101 vragen over. Hoe onder-
steunen we scholen die te maken krijgen 
met leegstand? Wat zijn de consequenties 
voor de investeringen in zorg, infrastruc-
tuur en bedrijventreinen? Hoe ga je met 
verkeersontsluiting om? En met het toene-
mende aantal ouderen? Welke voorzienin-
gen moet je treffen? Kun je voorzieningen 
tot stand brengen die over een paar jaar voor 
een andere doelgroep geschikt zijn? Een 
denktank zou kunnen bekijken hoe we dat 
allemaal verstandig kunnen doen.’

Zo’n denktank is er nog niet? 

VAN	BOCHOVE ‘Er is althans geen door 
de overheid ingeroepen denktank die hier-
over op niet al te lange termijn adviseert. 
Uiteraard hebben burgers, bedrijfsleven en 
maatschappelijke organisaties hun eigen 
verantwoordelijkheid in het nadenken over 
dit thema. Maar de overheid ook. Zij moet 
vooral met de burgers meedenken. Dat vergt 
nog wel een omslag. Ik hoor ook gemeente-
bestuurders van krimpende steden of dor-
pen nog zeggen dat hun gemeente groeit.’
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De kramp uit de krimpdiscussie halen, 
ziet burgemeester Toine Gresel van Heer-
len als een voorname missie. Parkstad 
Limburg, het samenwerkingsverband van 
zeven gemeenten waarvan hij voorzitter is, 
geldt als hét voorbeeld van de aanpak van 
krimp in Nederland. De kunst is volgens 
hem een gecoördineerde aanpak te kiezen, 
waarbij een mogelijke negatieve spiraal in 
een positieve wordt omgezet. Alleen het 
rijk doet nog niet erg mee. Dat ziet de be-
volkingskrimp niet als een probleem. De 
gevallen van krimp die zich nu al in Neder-
land voordoen, worden ten onrechte ‘weg-
gemiddeld’ tegen de groeigebieden die er 
ook nog zijn. 

‘De bevolkingskrimp is hier in Limburg 
al ingezet in Kerkrade in 1997, aldus de bur-
gemeester. ‘In het demografisch middensce-
nario verliest Parkstad Limburg �0.000 in-
woners tot 203�. Natuurlijk moet je dan wat 
doen. Als je niets aan krimp doet, dan is het 
gevolg leegstand, verloedering en mismatch 
van woningen. Er kan dan een negatieve 
spiraal optreden met daling van de huizen-
prijzen, negatieve migratie en verminderde 
activiteit. Het gevaar van lethargie ligt dan 
op de loer.’

Parkstad Limburg staat voor de opgave 
12.000 tot 17.000 woningen te slopen in de 
gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, 
Brunssum, Simpelveld, Voerendaal en On-
derbanken. Parkstad regisseert dat proces 
om negatieve concurrentie tussen de ver-
schillende partijen te voorkomen. 

De burgemeester vertelt hoe anders de 
situatie in de jaren vijftig en zestig van de 
vorige eeuw toen de mijnindustrie nog 
bloeide. Aan arbeidsplaatsen was geen ge-
brek en er werd fors gebouwd, zonder dat 
er een goed infrastructuurplan onder lag. 
Voor je het wist, was er weer ergens een kerk, 
een plein en een woningwijk bijgebouwd. 
Maar met het verlies in werkgelegenheid in 
de mijnen, komt ook de rekening in de vorm 
van bevolkingskrimp dubbel en dwars op 
het gebied neer. Maar dat is dus zeker geen 
reden om bij de pakken neer te zitten. Juist 
niet. 

‘Je hebt nu een unieke kans om, samen 
met andere betrokken partijen, het gebied 
een nieuwe structuur en een nieuwe identi-
teit te geven, compleet met lightrailverbin-
dingen en andere bijpassende infrastruc-
tuur’, aldus de burgemeester. ‘Ook zijn 
met de coöperaties afspraken gemaakt over 

Burgemeester Toine Gresel (Heerlen)

‘Haal de kramp uit de 
krimpdiscussie’ 

Redactiesecretaris CDV.

door Jan Prij
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grootschalige sloopprogramma’s, want als 
je dat niet samen aanpakt, wordt het dus 
niets.’

‘Daarom is het ook zo belangrijk dat een 
regisseur afspraken kan maken die boven de 
deelbelangen van iedereen uitstijgen.’ Bij de 
herstructureringsopgave gaat het om groen 
terughalen en verdunnen, en nadrukkelijk 
ook om economische structuurversterking. 
‘Wij verbinden de krimp met het maken van 
een slag in de technologische driehoek Eind-
hoven, Aken, Parkstad Limburg.’

‘Het enige forse probleem dat je over-
houdt zijn dat van de niet afgeschreven 
boekwaarden, zowel van grond als van hui-
zen en gebouwen. De komende twintig jaar, 
kost dat 1 tot 1,� miljard euro. In het licht van 
de kredietcrisis lijkt dat opeens niet meer 
zoveel geld, maar voor ons gebied is dat 
natuurlijk enorm.’ 

‘Hoe beweeg je investeerders anticyclisch 
te investeren in het gebied? Je zult scholen 
moeten sluiten, maar ook voorzieningen 
terug moeten bouwen. In de Randstad is dat 
mogelijk geen probleem en vind je wel in-
vesteerders, maar hier ligt dat anders.’ 

Wat je volgens Gresel bijvoorbeeld moet 
doen is sloopsubsidies geven in plaats van 
bouwsubsidies. Maar de geesten lijken er 
nog niet rijp voor. 

‘Krimp zit niet in onze genen. Niemand 
wil krimpen. Je wilt toch niet krimpen in je 
carrière, je huis en je salaris. Wie praat er 
nou over krimp?’

‘Laatst was ik op een internationale bij-
eenkomst over demografic decline. Wat zag 
je daar? Steden doen er letterlijk alles aan 
om het aantal inwoners op peil te houden, 
maar dit lost niets op. Integendeel, ze halen 
daarmee ook allerlei problemen binnen. Als 
je nou zou in de kramp schiet van de krimp, 
dan ben je niet goed bezig. Eén van de din-
gen die we hier zeggen is daarom: “Je moet 
je kramp uit de krimpdiscussie halen”. Je 

moet de krimp aanpakken, maar dan wel op 
basis van nieuwe doelen, nieuwe woonvor-
men, vervoersvormen en technologische 
uitdagingen.’

Veel rijkspartners en adviseurs zien 
krimp ten onrechte niet zo als een probleem. 
‘De krimpcijfers worden nu een beetje 
“weggemiddeld” in Nederland, terwijl het 
probleem nu al fors speelt. Bij veel mensen 
die daadwerkelijk komen kijken en die we de 
business case uitleggen, gaan de ogen open.’ 

Hopelijk geldt dat ook voor de voor de af-
vaardigingen van ministeries die inmiddels 

bij Parkstad langs zijn geweest. Maar burge-
meester Gresel is er niet helemaal gerust op. 

‘Het zou fijn zijn als ook het rijk specifiek 
instrumentarium ontwikkelt, waarmee we 
de krimpopgave met verve kunnen aanpak-
ken. Dan denk ik aan een sloopregeling, of 
aan een vriendelijk fiscaal regime voor af-
schrijvingen of aan middelen voor een waar-
decreatiefonds op basis waarvan je tegency-
clische investeringen zou kunnen doen. We 
zitten nu met een financieringsprobleem. Je 
hebt �00 tot 600 miljoen euro nodig om het 
vliegwiel in positieve zin draaiende te hou-
den. Maar zolang dat er niet is, wacht ieder-
een op iedereen. Met de provincie werken we 
goed samen, maar de snelheid van bewegen 
van het rijk valt tegen. Het is blijkbaar nog 
niet tot de Haagse molens doorgedrongen 
dat we niet langer op groeiolie maar op 
krimpolie draaien.’

Het is nog niet tot de Haagse 
molens doorgedrongen dat we 
niet langer op groeiolie, maar 
op krimpolie draaien

‘Haal de kramp uit de krimpdiscussie’ 
Burgemeester Toine Gresel (Heerlen)
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De actualiteit van 
Paulus vi

(Concesio 1897-Castel Gandolfo 1978)

door Frans Vosman

Hoogleraar christelijke ethiek en spiritualiteit aan de Universiteit van Tilburg.

Anticonceptie en bevolkingspolitiek

Op 2� juli 1968 tekende paus Paulus VI (pon-
tificaat van 1963-1978) Humanae Vitae, zijn 
zevende encycliek, een moreel geladen be-
schouwing over geboortebeperking en be-
volkingspolitiek. Aan de voorbereiding van 
de encycliek was al onder zijn voorganger 
begonnen. Paulus VI gaf zelf een beslissende 
wending aan de inhoud, met de stelling dat 
geboortebeperking met mechanische en 
chemische middelen moreel ongeoorloofd 
is. Hij voerde dat standpunt terug op de 
katholieke visie op het huwelijk. In die visie 
is dat een verbintenis van vrouw en man, 
die tijdens het huwelijk pas echt leren wat 
liefhebben betekent en die openheid voor 
nieuw leven hebben, niet alleen om het te 
ontvangen, maar ook om kinderen op te 
voeden.1

Maar het standpunt had ook te maken 
met de bevolkingspolitiek van regeringen en 
de politiek van bijvoorbeeld grootgrondbe-
zitters in Latijns-Amerika, die om politieke 
redenen of uit pure speculatie het kindertal 
van paren wilden reguleren; tot ontzetting 
van menig progressief in het Westen viel de 

Braziliaanse bisschop Dom Helder Camara 
Paulus VI daarom bij. In een encycliek van 
ruim een jaar eerder, Populorum Progressio 
(26 maart 1967) had Paulus VI, in verband 
met de toenemende ongelijkheid in de we-
reldeconomie, de rechtvaardigheid centraal 
gesteld in de hiërarchie van waarden, als 
alternatief voor winstmaximalisatie. Hij had 
het idee van het gemeenschappelijk goed 
(bonum commune), een hoeksteen van het 
katholieke sociale onderricht, een mondiale 
betekenis gegeven, in plaats van enkel een 
nationale.

Daarbij is solidariteit een moreel beginsel 
dat die rechtvaardigheid kan bewerkstelli-
gen. Paus Paulus VI gebruikte in Populorum 
Progressio als eerste deze term in het kerke-
lijk onderricht. Hij spreekt van een plicht 
tot solidariteit van burgers, instituties en 
overheden met onderontwikkelde volkeren. 
Populorum Progessio werd beroemd door 
zijn motto: ‘Ontwikkeling is de nieuwe 
naam voor vrede.’ 

Voortplanting en weerstand tegen bevol-
kingspolitiek hebben als morele thema’s bij 
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Paulus VI een gemeenschappelijke onder-
grond. De wens en de bereidheid om kinde-
ren te krijgen gaat terug op een vrije en lief-
devolle betrekking tussen personen. Staten 
hebben in die vrijheid niets te zoeken; drang 
en dwang zijn uit den boze. Deze personen 
op hun beurt denken niet alleen aan zich-
zelf, leven ook niet in extended egoism, maar 
dragen bij aan het gemeenschappelijk goed. 

Drie	redenen	voor	afwijzing

Paulus VI, afkomstig uit de hogere burgerij, 
was een man met een groot sociaal hart, een 
erudiete intellectueel die in dienst van de 
kerk als diplomaat veel van de wereld had 
gezien in een tijd dat dit nog niet zo gewoon 
was. Als diplomaat in Berlijn had hij Dietrich 
von Hildebrandt meegemaakt, een Duitse 
filosoof die later naar Amerika uitweek. Het 
belang dat Paulus VI aan de persoon en de 
waardigheid van die persoon hecht in de 
seksuele moraal, is geïnspireerd door de 
fenomenologie van Von Hildebrandt: moreel 
goed leven doe je door de bewegingen van 
het leven zelf waar te nemen en je in vrijheid 
daarin te voegen. 

Het standpunt met betrekking tot an-
ticonceptie van de katholieke kerk zoals 
verwoord door Paulus VI, was om allerlei 
redenen controversieel. In de eerste plaats 
was het standpunt sociologisch gezien tegen 
de keer in. Het werd gepubliceerd in een tijd 
dat grote groepen vrouwen in het westen 
de pil waren gaan slikken. Het verscheen 
bovendien drie maanden na ‘mei 1968’, wat 
toen een democratische en seksuele revolu-
tie leek. 

In de tweede plaats was de encycliek ver-
woord in termen van de klassieke moraalthe-
ologische tradities van de Rooms-Katholieke 
Kerk, met door de eeuwen heen fijn geslepen 
onderscheidingen. Die stuitten op onbe-
grip. Zo noemde Paulus VI het gebruik van 

anticonceptiva niet een kwaad, of seks met 
voorbehoedmiddelen intrinsiek verkeerd, 
nee, hij beoordeelde anticonceptiva als niet 
gepast, niet eervol (inhonestus). Goed en 
kwaad, juist en verkeerd, deugdzaam en 
zondig, geoorloofd en ongeoorloofd, eervol 
en oneervol: er zijn verschillende wegwij-
zers om de weg aan te duiden waarover je 
moreel veilig kunt lopen. De aandacht voor 
wat moreel veilig is en wat twijfelachtig, dan 
wel wat moreel waarschijnlijker mag worden 
genoemd, is eveneens een kwestie die aan de 
moraaltheologische traditie is ontleend: de 
omgang met onzekerheid. 

Dat is ook een reden waarom deze tradi-
tie interessant is in de laatmoderniteit, die 
het moeilijk heeft met morele onzekerheid. 
Paulus VI streefde naar een uitspraak die 
in moreel opzicht ‘definitief en absoluut 
zeker’ was (Humanae Vitae 6). Hij is zich er 
scherp van bewust geweest dat liefde en een 
bepaalde vorm van kuisheid dagelijkse prak-
tijk van de gehuwden moesten zijn, hoewel 
ook voor hen de short cut naar anticonceptie 
voor de hand lag. Voor Paulus VI had liefde te 
maken met menselijke waardigheid, net als 
het gebruik maken van de vruchtbare en on-
vruchtbare perioden van de vrouw. Geboor-
tebeperking was wel degelijk geoorloofd, 
niet met technische middelen, maar door de 
eigen vrijheid en de cyclus van het lichaam 
te gebruiken. 

Hij realiseerde zich dat menselijke waar-
digheid een ambigue term is. Hij stond voor 
een welbepaalde inhoud van dat concept. 
In Populorum Progressio (nr. �2) had hij al 
geschreven: ‘De mens is… niet de hoogste 
norm van zichzelf; hij kan zichzelf slechts 
verwezenlijken door zichzelf te overstijgen.’ 

Er is een derde reden waarom Humanae 
Vitae een storm van kritiek kreeg en door 
velen werd genegeerd als irreële moraal: 
de wankele grondslag van de redenering 
waarom anticonceptie ongeoorloofd was. Er 
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is weinig verschil te zien tussen een beroep 
op biologische wetten, waarmee Paulus IV 
vooral doelde op de vruchtbaarheidscyclus 
van de vrouw, en die op de zogenoemde na-
tuurlijke wet (lex naturalis), die over de be-
tekenis van handelingen gaat en moreel van 
aard is. De natuurlijke wet betekent zoveel 
als dat wat mensen, dankzij hun eigen ver-
stand, kunnen begrijpen van Gods bedoe-
ling met toedrachten en met mensen en hun 
handelen. Gods eeuwige wet is een wet van 
liefde, de natuurwet is wat mensen met hun 
op juiste wijze gebruikte verstand kunnen 
begrijpen van de eeuwige wet.

Veel moraaltheologen hebben zich over 
de grondslag van de encycliek gebogen. 
De behoudenden onder hen kwamen tot 
de slotsom dat de conclusie juist was, maar 
de redenering gebrekkig. Anderen verde-
digden Paulus VI. Deze moraaltheologen 
hebben de grondslag van Paulus’ zienswijze 
verbeterd, door de dubbelzinnigheid tussen 
de biologische en de natuurlijke wet eruit te 
halen. Tot hen behoorden de Amerikaanse 
theologen William May, Germain Grisez en 
Janet Smith, en ook een Pool, een gewezen 
hoogleraar in de fenomenologie die het nog 
ver ging schoppen, Karol Wojtyla, de latere 
Johannes Paulus II. 

JP	II heeft in diverse officiële documenten 
later de conclusie van Humanae Vitae (an-
ticonceptie is ongeoorloofd) verzwaard. In 
zijn visie is het gebruik van voorbehoedmid-
delen intrinsiek verkeerd, wat wil zeggen 
dat het onder geen enkele omstandigheid 
moreel juist is, ook niet als er virusziekten 
zijn als aids. Hij heeft ook de grondslag 
aanzienlijk verbeterd, door er de eerder 
genoemde dubbelzinnigheid uit te halen. 
Seks is volgens het onderricht van JP	II vol-
ledige zelfgave, die een basis heeft in de 
complementariteit van man en vrouw. Als 
personen, let wel, en niet alleen als biologi-
sche verschijningen. Met andere woorden: 

het is géén potje-dekseltjegedachte. Mannen 
en vrouwen vullen elkaar als persoon aan.

Publiek	en	privaat

‘Papa Montini’, zoals de Italiaanse pers 
met een laïcistische inslag Paulus VI ka-
rakteriseerde, of ‘Papa Paulo’ zoals de an-
dersgezinde kranten hem noemden, heeft 
bij de voorbereiding en de uitvaardiging 
van Humanae Vitae en ook nadien zwaar 
getild aan zijn verantwoordelijkheid. Niet 
zo heel lang voor zijn dood schreef hij een 
prachtige tekst, in eerste instantie gericht 
aan een priester met wie hij bevriend was, 
Pensiero alla morte, een overdenking van de 
naderende dood. Daarin schrijft hij over het 
‘drama van mijn verantwoordelijkheden’, 
die hem zwaar vielen. 

Na Humanae Vitae deed hij geen enkele 
encycliek meer het licht zien, tien jaar lang. 
Maar al daarin verantwoordde hij op een 
uitzonderlijke manier waarom hij, anders 
dan een commissie van deskundigen had 
aanbevolen, concludeerde dat anticonceptie 
tegen de achtergrond van het katholieke 
onderricht over een liefdevol huwelijk, mo-
reel ongeoorloofd was. De nog niet zo lang 
daarvoor gesloten kerkvergadering van het 
Tweede Vaticaans Concilie had de nadruk 
gelegd op de liefdevolle verbinding tussen 
een man en een vrouw. Hoewel hij besefte 
dat zijn standpunt op zwaar protest zou 
stuiten, wist hij zich door de Heilige Geest 
zelf tot zijn standpunt genoopt.2

De twee encyclieken Populorum Progres-
sio en Humanae Vitae rusten op een gemeen-
schappelijke denklijn. Hoewel de moraal 
van gehuwden in eerste instantie van per-
soonlijke aard lijkt en de moraal van de we-
reldeconomie van publieke aard, accepteert 
Paulus VI de scheiding openbaar-privaat 
niet, noch de verdeling van de realiteiten in 
die twee domeinen, zoals we die kennen in 
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de moderne tijd. De persoonlijke moraal is 
ook politiek en de openbare moraal is ook 
persoonlijk. Persoon en gemeenschap zijn 
twee brandpunten in één ellips en niet, zoals 
in een liberale opvatting, gescheiden. 

Daaronder zit een stoïsch idee van de 
wereld. Paulus VI was, net als Pius XII, een 
man die stoïsch dacht, waarbij de hele we-
reld één geheel is en één orde kent. De Stoa 
bevat een vroege mondiale ethiek: mensen 
zijn wereldbewoners en vandaar uit bewo-
ners van een polis. Pius XII dacht tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, terwijl de wereld 
brandde, over een orde na de oorlog: een 
tranquilla ordine, een idee dat de Romeinse 
filosoof Seneca al kende.3 Ook voor Paulus VI 
is er een orde waarbinnen de mens zich heeft 
te voegen door zichzelf te overtreffen, door 
zichzelf te humaniseren. De zeer gelovige, 
christocentrisch denkende Paulus VI zag dat 
ontmenselijking voortdurend op de loer ligt. 
Niet omdat de mens tot het kwade is ge-
neigd, maar omdat hij of zij zélf zijn vrijheid 
moet ontplooien en daarbij zélf de richting 
zoekt waar het met de vrijheid heen moet. 
Het onderricht over huwelijk en seksualiteit 
getuigt ervan, maar ook zijn meditatie over 
de dood, hij voegde zich ook zelf in wat aan 
het komen was: de dood. 

Intellectueel:	eruditie	en	twijfel

Johannes Paulus II was een geleerde, een 
pape philosophe, zoals ook Benedictus XVI, 
hoogleraar in de dogmatische theologie, dat 
is. In de grote audiënties bedreef JP	II cate-
chese, Benedictus behandelt tegenwoordig 
kerkvaders. 

Paulus VI was een intellectuele paus, wat 
iets anders is dan een geleerde. Hij sprak 
over vriendschap, een thema typerend voor 
de Stoa, en putte daarbij uit zijn eruditie. 
Paulus VI kende, behalve dat hij een diepge-
lovige was, zijn klassieken en hield van hen. 

En omdat hij intellectueel was, twijfelde hij 
ook, over wat in de snelle modernisering op 
allerlei gebied moreel het meest geboden 
was. Humanae Vitae wijst onder meer in alle 
scherpte op de scheiding tussen liefde en 
seksualiteit, die door anticonceptie midde-
len wordt vergemakkelijkt. Inmiddels is die 
scheiding opgevolgd door nog een andere 
scheiding, tussen lichaam en voortplanting, 
door ivf en soortgelijke technieken. 

Paulus VI was een man met compassie, 
de man die op reis in Colombia de groot-
grondbezitters de mantel uitveegde en de 
ontvoerders van de Italiaanse oud-premier 
Aldo Moro smeekte diens leven te sparen. 
Direct na de vondst van diens dode lichaam 
bestormde Paulus God met een klacht: dat 
Hij zijn gebed niet had verhoord om Aldo 
Moro te redden.� Paulus VI heeft in menig 
opzicht ver vooruit gekeken: hoe mondia-
lisering en rauw kapitalisme ándere armen 
produceerde; hoe vrijheid tot keuzevrijheid 
aan het versmallen was met moreel ernstige 
gevolgen en hoe het eigen geweten welis-
waar een onschendbare linie is, maar ook 
een blikversmalling kan zijn; hoe noodzake-
lijk het was om inductief te werk te gaan en 
wetenschappelijke inzichten te verwerken 
voor normatief spreken, zoals bleek in Popu-
lorum Progressio. Dit was de eerste encycliek 
waarin werd toegegeven dat de kerk geen 
morele blauwdruk heeft, maar voor de con-
cretisering van haar morele onderricht in-
zichten van de economische wetenschap en 
andere wetenschappen nodig heeft, bijvoor-
beeld om te weten wat de concrete inhoud 
van rechtvaardige handel kan zijn. Maar de 
intellectueel Paulus VI is ook onbegrepen 
gebleven, hij was geen acteur zoals JP	II, die 
nog een ander, machtiger register bespeelde 
dan dat van de normativiteit alleen. Paulus 
VI wist zich onderdeel van een drama, Jo-
hannes Paulus speelde met verve de rol van 
hoofdrolspeler. 
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 Noten

1 Voor een geheel andere evaluatie van Huma-
nae Vitae, zie het artikel van mijn collega J. 
Jans, ‘Moralisme met macht opgelegd. Waar-
om Humanae Vitae faalde’, in: Tertio, 6 aug. 
2008, p. 11.

2 J. Jans, art.cit., kritiseert HV om dit ongrijpbare 
autoriteitsargument.

3 Voor Pius XII, meer dan bij latere pausen, staat 
de persoon tegen de achtergrond van wat hij 

noemt een rustige orde, waarbij hij zich op 
Augustinus en Thomas beroept. Deze beata 
tranquillità of tranquilla convivenza heeft zeker 
stoïsche kenmerken, maar is bepaald geen 
statisch begrip; het is de ontplooiing van wat 
gegeven is aan innerlijke eenheid in de samen-
leving. Pius XII, Kerstboodschap 19�2, Ecclesia 
docens, Hilversum 19�6, vooral nr. 9, voorts nrs. 
3� en 3�.

� http://nl.youtube.com/watch?v=soQHzRlX_
xQ
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Anet Bleich schrijft in het slothoofdstuk van 
haar Den Uyl-biografie dat zij weloverwogen 
heeft gekozen voor de typering van Den Uyl 
als ‘dromer en doordouwer’, niet als ‘dro-
mer en drammer’. Die laatste typering zou 
het als alliteratie nog beter hebben gedaan, 
maar mijn conclusie na lezing en herlezing 
van het boek is, dat zij gelijk heeft met haar 
keuze. Weliswaar kon Den Uyl op zijn tijd 
ook heel goed doordrammen, maar ik zou zo 
gauw geen politicus van zijn niveau weten te 
noemen voor wie dit niet geldt. Doordouwer 
is daarom toepasselijker, omdat dit meer 
dan drammer de erkenning inhoudt, dat een 
democratische context grenzen stelt aan de 
bereikbaarheid van de nagestreefde doel-
stellingen.

Hiermee is ook het begrip genoemd dat 
hoe dan ook het handelen van Den Uyl heeft 
beheerst, namelijk het begrip democratie. 
Hijzelf heeft de betekenis ervan scherper 
dan wie ook onder woorden gebracht in zijn 
rede over ‘de smalle marges van de democra-

tie’, een typering die sindsdien veelvuldig 
door anderen wordt geciteerd. Bleich toont 
overtuigend aan, hoezeer Den Uyl demo-
craat, nader parlementair democraat, was.

Toch past hierbij een kritische kantte-
kening. Den Uyl was behalve parlementair 
democraat ook partijdemocraat. Dit is op 
zichzelf lofwaardig, mits het ondergeschikt 
is aan de parlementaire democraat. Om het 
wat simplistisch te zeggen: als het erop aan 
komt, weegt het volk zwaarder dan de partij. 
Of, om het wat plechtiger uit te drukken: 

landsbelang gaat voor partijbelang. Hij heeft 
dit onvoldoende in acht genomen bij zijn 
poging tot een tweede kabinet-Den Uyl te 
komen, en dat is hem fataal geworden.

Vaak is hem daarbij — ook door mij — ge-
brek aan moed verweten. Een grote verdien-
ste van zijn biografe is, dat zij duidelijk 
maakt, dat niet gebrek aan moed, maar een 
overmaat aan partijdemocratische trouw 

De smalle marges van Den Uyl 

Anet Bleich
Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer 
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door Willem Aantjes

Oud-voorzitter van de CDA-fractie in de Tweede 
Kamer.

Niet gebrek aan moed, 
maar een overmaat aan 
partijdemocratische trouw is 
Den Uyl tenslotte opgebroken
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hem tenslotte is opgebroken. Voor het effect 
heeft dit overigens geen verschil gemaakt: 
het tweede kabinet-Den Uyl kwam er niet 
en zou er ook nooit meer komen, hoewel 
Den Uyl zelf er heel lang wel van is blijven 
dromen. Wat dit betreft, is er een frappante 
gelijkenis met Abraham Kuyper, die er zich 
eigenlijk ook nooit mee heeft kunnen ver-
zoenen, dat er geen tweede kabinet-Kuyper 
is gekomen, zoals in zijn ‘Driestarren’ in De 
Standaard goed was te merken.

Dit effect was voor Den Uyl des te tragi-
scher, omdat hij zich had kunnen spiegelen 
aan een voorbeeld uit zijn eigen kabinet, 
namelijk toen zijn partijgenoot minister 
Vredeling (toch een onverdachte sociaal-
democraat) de wens van het partijcongres 
negeerde met de legendarische motivering: 
partijcongressen kopen geen straaljagers. 
Een (ook in de biografie) onbeantwoorde 
vraag blijft, waarom Den Uyl niet heeft ge-
handeld zoals Vredeling: partijcongressen 
formeren geen kabinetten.

Het blijft dus speculeren. Mijn eigen 
speculatie is wel eens dat Den Uyl zo tot ver-
velens toe werd getypeerd als een politicus 
in wie toch altijd de gereformeerde en anti-
revolutionair die hij ooit was herkenbaar 
is gebleven, dat hij hoe dan ook de indruk 
wilde vermijden als zou hij geen echte soci-
alist zijn. Dat was hij trouwens ook niet, hij 
was meer sociaaldemocraat dan socialist. 
Maar zoals gezegd, het blijft speculatie.

Er is trouwens nog een reden waarom de 
typering van drammer misplaatst is. Uit het 
boek van Bleich wordt onmiskenbaar helder 
dat Den Uyl, hoezeer hij ook naar buiten 
als drammerig kon overkomen, als het op 
regeren aankwam niet alleen zich zeer van 
de ‘smalle marges’ bewust was, maar daarbij 
zelf eindeloos moest opboksen tegen gedram 
vanuit zijn eigen partij: Nieuw Links, de par-
tij in haar organen (partijbestuur, partijra-
den, congres), de fractie onder leiding van Ed 

van Thijn, ondanks diens bewondering voor 
en als het erop aan kwam ook trouw aan Den 
Uyl, en zelfs binnen zijn kabinet van geest-
verwanten als Jan Pronk en Irene Vorrink.

Het is zelfs voor insiders verbluffend om 
te lezen hoezeer er op cruciale momenten, 
zoals tijdens de uiteindelijk mislukte forma-
tie van een kabinet-Den Uyl ii, is gepokerd, 
niet alleen tussen partijen maar ook tussen 
hoofdrolspelers van zijn eigen partij. Een 
voorbeeld. Als Den Uyl formateur is en Van 
Thijn namens de fractie onderhandelt, blikt 
de laatste daarop in zijn gesprek met de bio-
grafe terug: ‘Ik wilde niet al m’n kaarten op 
tafel leggen… Ik dacht: Joop corrigeert me 
wel… Een soort rollenspel naar elkaar toe’ 
(pag. 383). Noem dat maar rollenspel, mij 
lijkt pokerspel een toepasselijker typering. 
Maar wel gepoker dat in niet geringe mate 
heeft bijgedragen aan de mislukking van die 
formatie!

Het moet bijzonder tragisch voor Den 
Uyl zijn geweest dat, toen enige jaren later 
zijn opvolging als politiek leider aan de orde 
kwam, ook degenen, die niet in de laatste 
plaats mede schuldig waren aan het failliet 
van een tweede kabinet-Den Uyl, zich tegen 
hem keerden en stonden te dringen om zijn 
plaats over te nemen, waaronder zijn bij-
zondere protégé Marcel van Dam (pag. �33). 
Want als aan Den Uyl ooit gedram kon wor-
den verweten, dan was het wel om de manier 
waarop hij in 1973 tegen alles en iedereen 
in voor Van Dam een plaats in zijn kabinet 
had afgedwongen. Het is maar goed, dat 
Den Uyl niet heeft hoeven mee te maken hoe 
het voormalige PvdA-lid zijn column in de 
Volkskrant bijna wekelijks gebruikt om met 
een beroep op Den Uyl Wouter Bos (ook een 
sociaaldemocraat van de smalle marges) de 
levieten te lezen.

• • •
Het is onmogelijk binnen het raam van deze 
recensie aan het boek ook maar bij bena-

Willem Aantjes bespreekt 
Joop den Uyl 1919-1987. Dromer en doordouwer
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dering recht te doen. Over enige weken ge-
spreid heb ik het gelezen en herlezen. Ik heb 
vellen vol aantekeningen, mijn exemplaar 
staat vol met onderstrepingen, vraagtekens, 
uitroeptekens en kanttekeningen. U moet 
het boek echt zelf lezen; �6� pagina’s tekst 
en niettemin zeer leesbaar. De rasjournalist 
verloochent zich niet in de auteur. En hoewel 
Anet Bleich haar bewondering voor Den Uyl 
niet onder stoelen of banken steekt, heeft dit 
geen afbreuk gedaan aan de kritische, bij-
wijlen zeer kritische zin waarmee zij over de 
politicus Joop den Uyl oordeelt.

De noodzaak een keus te maken gold 
ook voor de eerste commentaren na het ver-
schijnen van het boek. Toch heb ik de meeste 
ervan als teleurstellend ervaren. Te vaak heb-
ben zij zich gestort op enkele van de pikant-
ste of als pikant gepresenteerde onderdelen 
ervan, die dan ook onevenredig aandacht 
hebben gekregen, zoals bij voorbeeld in zijn 
studententijd vóór de oorlog zijn zoekende 
oordeel over nazi-Duitsland.

Niet alleen heeft hij daarvan onmiddellijk 
na de Duitse inval krachtig afstand geno-
men, het was ook een houding die breed her-
kenbaar was in de toenmalige vaderlandse 
samenleving. Bepaald niet alleen in zijn ei-
gen kring (het AR-dagblad De Standaard, het 
christelijk-nationale Rotterdammerkwartet, 
Colijn), maar evenzeer bij katholieken, libe-
ralen en socialisten. Onder communisten 
zelfs nog in de oorlog tot aan de Duitse inval 
in Rusland. Wat Den Uyl betreft kan men 
voor hetzelfde geld erover oordelen als een 
fase in diens ontwikkeling, waarvan de uit-
komst boven iedere verdenking verheven is.

Het is een ontsierend element in het boek 
dat Bleich die aanvankelijke aarzelingen ver-
klaart uit het gereformeerde milieu waarin 
Den Uyl is opgegroeid. Dat zijn kinderen die 
verklaring hebben overgenomen, kan men 
vanuit hun verbondenheid met hun vader 
nog wel begrijpen, maar van de biograaf 

mag je een diepgravender oordeel verwach-
ten dan dit gepsychologiseer van de koude 
grond. Erger is, dat de eerste commentato-
ren zich er kritiekloos in dezelfde geest op 
hebben gestort. Nu zullen sommigen wel 
vinden, dat juist ik dit niet moet schrijven, 
maar daar heb ik geen boodschap aan. Ik 
vind het gewoon jammer dat aan dit overi-
gens prachtige boek daarmee niet het recht 
is gedaan dat het toekomt.

• • •
Deze bespreking beoogt niet een verkorte 
weergave van het boek te geven. Zij beoogt 
meer een stimulans te zijn om het zelf ter 
hand te nemen. Niet minder instructief dan 
de hier genoemde onderdelen zijn de hoofd-
stukken over Den Uyls jaren als directeur 
van de Wiardi Beckman Stichting (de tegen-
hanger van het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA), zijn wethouderschap van 
Amsterdam, de spanningen in zijn privéle-
ven (pag. 233, Liesbeth!) en de weerslag daar-
van op zijn handelen als politicus, en niet te 
vergeten de formatie in 1973 van het kabinet 
dat zijn naam draagt en zijn functioneren 
als minister-president van dit, politiek ge-
zien, kabinet sui generis. Daarbij uiteraard 
ook zijn relatie tot de christendemocratische 
ministers (Van Agt in het bijzonder) en de 
fracties van ARP en KVP.

Het is opvallend, dat wat dit laatste be-
treft Bleich bij herhaling KVP-leider Frans 
Andriessen typeert als aanvankelijk een 
groot voorstander van samenwerking met de 
PvdA, maar die geleidelijk tot een tegenstan-
der wordt, doordat Den Uyl dit niet voldoen-
de zou hebben onderkend en gehonoreerd. 
Het niet sturen van een bedankje voor een 
ontvangen boeket bloemen is daarvoor wel 
een wat magere bewijsvoering. Andriessen 
zelf gaf tijdens de formatie van 1973 een 
andere verklaring voor zijn medewerking 
aan de totstandkoming van het ‘rode kabinet 
met een wit randje’, namelijk: ‘De KVP moet 
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regeren, anders gaat de afbraak door’. Een in 
die omstandigheden van realiteitszin getui-
gende opvatting en als zodanig ook alleszins 
respectabel. Daaruit een principiële voor-
keur af te leiden, is echter minder reëel.

Bleich heeft het geluk gehad dat Den Uyl 
alles bewaarde. Er bestaat een foto van een 
ruimte, die volgestouwd is met rijen dozen. 
Het moet een sisyfusarbeid zijn geweest 
die door te ploegen. Zijn biografe is er niet 
voor niets jaren mee bezig geweest, maar het 
voordeel is wel, dat veel van wat zij uit ge-
sprekken heeft gehoord, aan bestaand mate-
riaal heeft kunnen verifiëren. Toch is juist dit 
een punt waarop kritiek valt te oefenen. 

Een voorbeeld zijn de conclusies waar-
mee zij het hoofdstuk (1�) over de formatie 
van 1977 afsluit. Daarin somt zij vijf factoren 
op die tot het niet tot stand komen van een 
tweede kabinet-Den Uyl hebben geleid. 
Hoewel zij onder de geraadpleegde bronnen 
ook de Handelingen van de Tweede Kamer 
vermeldt, blijkt daar op dit punt niet van. 
Integendeel. Zoals voor de hand ligt, is in 
het Kamerdebat naar aanleiding van de 
regeringsverklaring van het kabinet-Van 
Agt ook uitvoerig teruggeblikt op de gehele 
voorafgaande formatie. Ik zelf heb daarbij 
als fractievoorzitter van het CDA een volle-
dige weergave gegeven van het tweede ka-
binet-Den Uyl, dat er had kunnen zitten als 
de PvdA het laatste voorstel van het CDA had 
aanvaard. Die weergave is op geen enkele 
manier vanuit de PvdA-fractie (woordvoer-
der Den Uyl) weersproken! Dit zijn de meest 
authentieke bronnen, waaraan Bleich haar 
conclusies had kunnen en moeten toetsen.

• • •
Anet Bleich heeft voor haar boek een groot 
aantal gesprekken gevoerd. De achter in het 
boek opgenomen lijst telt bijna zeventig 
namen. Daaronder bevinden zich familiele-
den, medewerkers, politieke medestanders 
en politieke tegenvoeters van Den Uyl. Het 

spreekt vanzelf dat de door de geïnterview-
den gedane uitspraken voor hun rekening 
komen en niet voor die van de auteur. De 
schrijfster heeft nu eenmaal lang niet altijd 
de mogelijkheid gehad de uitspraken te 
toetsen aan andere bronnen, al heeft zij zich 
wel daarvoor beijverd.

Alleen op het geheugen berustende 
getuigenissen moeten wel met de nodige 
reserve worden gelezen. Het is een mense-
lijke neiging achteraf de eigen rol mooier 
of belangrijker af te schilderen dan met de 
werkelijkheid overeenkomt, ook al gebeurt 
dit te goeder trouw. Waar het mogelijk was 
dergelijke orale mededelingen aan andere, 
met name schriftelijke, bronnen te toetsen, 
had de schrijfster die confrontatie zelf wel 
mogen aangaan.

In gevallen waarin haar gesprekspartner 
melding maakt van een door hem aan Den 
Uyl gestuurde notitie, kon ik de gedachte 
niet onderdrukken: zou die dan niet terug 
te vinden zijn in één van die archiefdozen, 
waarin Den Uyl immers alles, maar dan ook 
werkelijk alles opsloeg? Op die punten kri-
tisch lezen dus.

Maar wel lezen! Want het boek is behalve 
een indrukwekkende biografie van Den Uyl 

ook een tijdsbeeld van een bijzondere peri-
ode in de parlementaire geschiedenis.

Was Den Uyl een staatsman? Op één 
moment zeker, namelijk bij de behande-
ling van de Lockheedaffaire. In dergelijke 
situaties staat en valt de positie van het 
staatshoofd met de mate van wijsheid van 

Het is niet alleen 
uitzonderlijk, maar zelfs 
ontroerend hoe hoog Den Uyl 
het parlement had
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slechts één persoon, namelijk de minister-
president. Vanuit dit gezichtspunt was het 
optreden van Den Uyl vlekkeloos. Daarmee 
trad hij in de voetsporen van Drees (Hof-
manskwestie) en is hij later nagevolgd door 
Kok (Maxima).

Maar overigens? Joop den Uyl was toch 
allereerst parlementariër en wel van bijzon-
dere klasse. Het is niet alleen uitzonderlijk 
maar zelfs ontroerend hoe hoog hij het 
parlement had. Welke oud-premier brengt 

het op om na een premierschap en na een 
mislukte poging tot een vervolg ervan terug 
te keren in het parlement en zelfs, nadat hij 
in een nogal onfrisse procedure het leider-
schap heeft neergelegd, terug te keren naar 
waar hij ooit begonnen was en op het achter-
ste bankje zitting te nemen?

Joop den Uyl. Parlementair democraat in 
hart en nieren. De cirkel van zijn politieke 
bestaan gesloten. In het parlementaire har-
nas gestorven. Groot. Groots. 
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Afgelopen maart promoveerde de gerefor-
meerde theologe mevrouw Witte-Rang aan 
de Universiteit van Utrecht op een biografie 
van Harry de Lange.

Harry de Lange studeerde in en vlak na 
de oorlog economie in Rotterdam, waar hij 
Tinbergen als zijn leermeester beschouwde. 
Aan het eind van zijn middelbare schooltijd 
maakte hij kennis met de Remonstrantse 
broederschap en werd daarvan actief lid. 
Al voor het eind van zijn studie trad hij in 
dienst van het Centraal Planbureau, waar 
Tinbergen de eerste directeur was. In 196� 
trad hij in dienst bij het Universitair Insti-
tuut voor Vormingswerk in het Bedrijfsle-
ven, waarvan hij later directeur werd. Hij 
promoveerde in 1966 op De gestalte van een 
verantwoordelijke maatschappij en was ten 
slotte van 1981 tot 198� hoogleraar Toege-
paste sociale ethiek in Utrecht.

Wie in die tijd als econoom of theoloog 
belangstelling had voor de vormgeving 
van de economische orde of voor ontwik-
kelingssamenwerking, heeft ongetwijfeld 
De Lange meermalen ontmoet. Ik maakte 
De Lange voor het eerst mee in 1967, aan het 
eind van mijn studietijd in Amsterdam, toen 
hij in een collegecyclus over ontwikkelings-
samenwerking, op zaterdagmorgen in het 
Tropenmuseum, optrad. Van alle docenten 
was hij degene die de meeste indruk maakte. 
Niet alleen door deskundigheid, maar vooral 
door bevlogenheid; hij was meeslepend.

• • •
De Verantwoordelijke Maatschappij was het 
onderwerp waarmee de Wereldraad van Ker-
ken in 19�8 in Amsterdam van start ging. De 
Lange is degene die dit begrip heeft geijkt en 
hij heeft het in een eindeloze reeks artikelen, 
vergaderingen in het kader van de Wereld-
raad van Kerken, van de Raad van Kerken 
en vele andere gremia, in voordrachten en 
colleges het idee van de verantwoordelijke 
maatschappij uitgevent. Pas op bladzijde 
383 is Witte-Rang klaar met de opsomming 
van zijn werkzaamheden. In het tweede deel 
van de dissertatie schetst zij De Lange als 

Lijvige biografie van bevlogen econoom 
mist kritische analyse 

Greetje Witte-Rang
Geen recht de moed te verliezen 
Leven en werken van dr. H.M. de Lange (1919-2001)
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econoom, zijn mensbeeld en zijn strijd om 
het begrip verantwoordelijke maatschappij 
van vreemde smetten vrij te houden.

Hoewel het boek ongetwijfeld aan scherp-
te en leesbaarheid zou hebben gewonnen als 
het minder zwaarlijvig was geweest (zelfs 
uittreksels van boeken en artikelen worden 

opgenomen), geeft het een gave indruk van 
de Werdegang van een progressieve christen 
annex econoom in de periode 19�0-1990, een 
periode waarin het progressief-christelijke 
geluid vaak veel weerklank vond in de media 
en de discussies soms hoog opliepen.

Wat ik mis in het boek, het is tenslotte een 
wetenschappelijk werk, is enige kritische 
analyse van het werk van De Lange: wat heeft 
het nu allemaal opgeleverd, hoe effectief was 
het, waar zaten de zwakke plekken. Deze 
distantie heeft Witte-Rang onvoldoende 
kunnen opbrengen. De Lange was lid van de 
PvdA en Witte-Rang van de PSP. Toch hoeft 
dat geen beletsel te zijn in wetenschappelij-
ke zin zo’n kritische beoordeling te maken. 
Ik noem drie onderwerpen die op die manier 
te weinig uit de verf komen.

• • •
Het werk van De Lange kent een zekere 
tragiek. Hij heeft het begrip ‘verantwoor-
delijke maatschappij’ geijkt, maar wel in 
socialistische zin. Daar is niets mis mee, 
maar vervolgens besteedt hij veel tijd om 
medechristenen die nog niet op zijn lijn 
zitten of wellicht een andere invulling geven 
aan de verantwoordelijke maatschappij, 
van de deur te houden. Volgens De Lange 
zit de christenheid met een oud, onopgelost 
vraagstuk. Zij heeft te weinig gezien dat ‘de 

maatschappelijke structuren een te knel-
lende band vormden voor de opbloei van 
ieders persoonlijke verantwoordelijkheid. Te 
weinig heeft men oog gehad voor de nood-
zaak om de economische structuur zodanig 
te hervormen dat zij dienstbaar kan worden 
aan de bestemming van de mens zelf ’.1 Grote 
groepen mensen, met name zij die aan de 
onderkant van de maatschappij vertoeven, 
kunnen hun verantwoordelijkheid niet 
waarmaken, omdat zij slachtoffer zijn van 
een fout maatschappelijk systeem. Dus moet 
de staat eerst deze foute systemen opruimen 
voordat ieders verantwoordelijkheid kan 
opbloeien.

Over de verhouding waarin mensen die 
in de knel zitten ook persoonlijk verant-
woordelijkheid kunnen dragen, dan wel de 
mate waarin zij slachtoffer zijn van het boze 
systeem, wordt onder christenen verschil-
lend gedacht. De Lange en zijn socialistische 
medestanders laten de weegschaal ver rich-
ting de staat doorslaan, die immers verant-
woordelijk is voor de ethische kwaliteit van 
de systemen, terwijl christendemocraten 
en liberalen minder ellende schuiven op het 
conto van de structuren en systemen. Men-
sen moeten niet te snel worden afgeschreven 
als willoze slachtoffers van een systeem.

De onderstaande grafiek maakt duidelijk 
waar De Lange ongeveer bezig was, maar ook 
waar hij geen weerklank vond. 

De figuur is gestileerd, maar geeft wel een 
aanduiding van zijn isolement. Op de hori-
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zontale as staat de maatschappijopvatting 
die iemand huldigt. Dit kan gaan van de 
opvatting dat het individu volledig vrij moet 
zijn, tot aan de staat als vormgever van het 
al (communisme). Onder de parabool be-
vindt zich de voorraad christenen. De Lange 
bevindt zich aan de kant waar de staat moet 
ingrijpen, Witte-Rang nog ietsje verder 
richting staat, maar wel in het gearceerde 
gebied, het gebied waar De Lange werd ge-
eerd. Christenen voor het Socialisme (CVS) 
valt aan de linkerkant en CDA en VVD aan de 
rechterzijde buiten het terrein waarop De 
Lange opereerde. De grenzen van dat gebied 
bewaakte De Lange zorgvuldig. Met christe-
nen in de VVD had hij helemaal niets2, met 
het CDA weinig. In zijn proefschrift3 had hij 
de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie al 
afgeserveerd en ook het subsidiariteitprin-
cipe en de soevereiniteit in eigen kring wees 
hij vierkant af. Als de toenmalige directeur 
van het Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA, Oostlander, opmerkt dat de verant-
woordelijke maatschappij een CDA-woord 
is, dat veel van het kerkvolk tot het CDA be-
hoort en het slechts een kerkelijke elite is die 
zich tegen het CDA keert, ontploft De Lange 
zowat.� Toch heeft Oostlander een punt. 
Het is verbazingwekkend dat in de hele 
huishouding van de Raad van Kerken zich 
geen of nauwelijks CDA’ers bewegen. Als uit 
de stukken blijkt dat vanuit het buitenland 
de toenmalige president van Shell, Wagner, 
tevens lid van het CDA, wordt aangedragen 
als lid van een werkgroep van de Raad van 
Kerken belt Witte-Rang met Van den Heuvel, 
de toenmalige secretaris-generaal van de 
Nederlandse Hervormde Kerk om te vragen 
hoe dat is afgelopen. Dat is natuurlijk niets 
geworden, zegt Van den Heuvel, vanwege 
Zuid-Afrika, waaruit Shell zich in die tijd 
van Apartheid niet wilde terugtrekken. Poli-
tieke overtuiging en niet je geloof bepaalde 
of je mee mocht doen in de kring. De Lange 

isoleert zich steeds verder. De Remonstrant-
se Broederschap zegt hij de facto vaarwel, 
want ze lezen er NRC Handelsblad in plaats 
van Trouw of de Volkskrant. Hij belandt ten 
slotte in de Haagse Kloosterkerk, waar inder-
daad de Haagse protestantse elite vergadert. 
Op de linkerflank voert hij verwoed strijd 
met Christenen voor het Socialisme, dat het 
communisme aanhangt en desnoods via de 
weg van gewelddadige revolutie haar ideaal 
verwezenlijkt zou willen zien. Van geweld en 
revolutie moet De Lange niets hebben.

Witte-Rang registreert dit allemaal wel, 
maar maakt er verder geen punt van. Zelfs 
doet ze er nog een schepje bovenop. Bij de 
bespreking van een artikel van de redacteu-
ren Van den Heuvel en Prij in het herfstnum-
mer 200� van dit blad, waarin de auteurs 
pleiten voor ‘het scheppen van ruimte voor 
de verantwoordelijkheid van mensen’, 
concludeert ze vrij plompverloren dat hier 
‘sprake is van een vorm van menselijke au-
tonomie die weinig relatie heeft met mede-
mens, wereld, geschiedenis en toekomst.’� 
Dit lijkt mij gereformeerde theologie die 
weerzin wekt. Ook de manier waarop zij 
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ 
zonder nadere toelichting wegzet als een 
‘soms wat naïef aandoend pragmatisme’,6 is 
beneden de wetenschappelijke maat.

• • •
In de tweede plaats constateert Witte-Rang 
dat De Lange als economist ‘niet zozeer 
geïnteresseerd was in de economische theo-
rievorming’7, maar zich veeleer bezighield 
met de gewenste economische politiek en 
de gewenste economische orde. Wat dat 
betreft week De Lange af van zijn leermees-
ter Tinbergen, die zich ook ophield op het 
terrein van de economische politiek en de 
economische orde, maar daarbij nooit de 
theoretische onderbouwing verwaarloosde. 
Ondertussen deed De Lange vergaande 
voorstellen op het terrein van de loonpoli-

onbegrijpelijke correctie
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tiek en van de economische groei. Zo pleitte 
hij voor een maximuminkomen8 en een 
maximum aan de consumptie9, maar ook 
voor het verder afzien van algemene loon-
rondes; de vrijgevallen loonruimte zou dan 
worden doorgesluisd naar een groot aantal 
fondsen waaruit alle maatschappelijke no-
den konden worden gerepareerd.10 Een rol 
van de economische theorie is nu juist dat zij 
een bijdrage kan leveren aan de onderbou-
wing van aanbevelingen voor economische 
politiek. De Lange laat dat in toenemende 
mate na en stelt zich daardoor bloot aan 
terechte verwijten van vakgenoten. Zo 
schrijft Wolfson over de oplossingen die De 
Lange aandraagt: ‘De oplossingen zijn niet 
geloofwaardig en de economische theorie 
is onderbelicht waardoor niet-ingewijden 
de indruk krijgen dat de hele professie gek 
is’.11 Dat dit verwijt terecht is, laat bijvoor-
beeld de econoom annex theoloog Graafland 
zien, die aantoont dat economische theorie 
en toegepaste christelijk-sociale ethiek wel 
degelijk wederzijds bevruchtend op elkaar 
kunnen inwerken.12

• • •
In de derde plaats valt het op dat De Lange 
en de gehele kring rondom hem, de poli-
tiek mijden. Al heel vroeg drukt Banning 
hem op het hart ‘geen politieke verant-
woordelijkheid te aanvaarden, maar vanuit 
de kerken voor de politiek beschikbaar te 
zijn’.13 Ook dit is een punt dat Witte-Rang 
niet verder problematiseert, terwijl dat wel 
verrijkend zou zijn geweest. Alle mensen 
in de kring waarin De Lange optreedt, zijn 
nieuwe vrijgestelden, die vanaf de zijlijn 
de politieke ambachtslieden met hun wijze 
raadgevingen terzijde staan. Hoe vaak 
heb ik niet puzzled de terugreis aanvaard 
na weer een bijeenkomst in het kader van 
het MCKS (Multidisciplinair Centrum voor 
Kerk en Samenleving) of de WET (Werkge-
meenschap van Economen en Theologen) 

in Driebergen. Zou ik dan echt indertijd als 
secretaris van de SER in een conceptadvies 
moeten opschrijven dat we voortaan afzien 
van loonsverhogingen en het vrijkomende 
geld in fondsen steken; zou ik dan echt in 
de Tweede Kamer een initiatiefwetsvoorstel 
moeten indienen om de inkomens aan een 
maximum te binden? Het doordenken van 
de praktische en theoretische bezwaren 
leidde er al gauw toe dat ik deze voorstellen 
als wereldvreemd terzijde moet schuiven. 

Hoe goed zou het niet zijn geweest als van-
uit de entourage van de Raad van Kerken 
eens iemand zich had gekandideerd voor de 
Tweede Kamer om daar handen en voeten te 
geven aan de voorstellen die bij de achterban 
in de studeerkamer werden uitgebroed. Nu 
kwam het alleen maar tot harde confronta-
ties, zoals toen De Lange minister Van der 
Stoel op zijn vestje spuwde naar aanleiding 
van de voorgenomen levering van reactor-
vaten aan Zuid-Afrika. Van der Stoel legt uit 
dat de analyse van De Lange niet deugt en 
karakteriseert het optreden van De Lange als 
‘bijkans hovaardig’.1�

• • •
Tragisch is dat met het verdwijnen van het 
toneel van De Lange ook de discussie over 
de ethische kant van het sociaaleconomisch 
leven nagenoeg lijkt te verstommen. De We-
reldraad van Kerken heeft zich verslikt in de 
bevrijdingstheologie en het zwijgen over de 
Goelag-archipel, de Raad van Kerken kreeg 
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steeds minder vat op de politiek en werd bo-
vendien te duur voor een wegkwijnende ach-
terban. En zo gaat de financiële wereldmarkt 
te gronde aan het kwaad waarvoor De Lange 
altijd en met verve heeft gewaarschuwd en 

wordt de stem van de kerk niet meer ge-
hoord. De synode komt in bijzondere zitting 
bijeen, niet vanwege de nood in de wereld, 
maar omdat de ledentelling in de war is. Je 
krijgt heimwee naar De Lange.

 Noten

1 De Lange, H.M., 1966, De gestalte van een ver-
antwoordelijke maatschappij, Amsterdam p. 
2�1.

2 Witte-Rang, 2008, p.271, p.333.
3 De Lange, 1966, hoofdstuk VIII.
� Witte-Rang, p.339.
� Ibid. p.�39
6 Ibid. p.�3�

7 Ibid. p.��6
8 Ibid. p.289
9 Goudzwaard en De Lange, 1986, Genoeg van te 

veel — genoeg van te weinig, Baarn, p.102.
10 Ibid, p. 9�.
11 Witte-Rang, p.�37.
12 Graafland, Johan, 2007, Het oog van de naald. 

Over de markt, geluk en solidariteit, Kampen.
13 Witte-Rang, p.38.
1� Witte-Rang, p.238
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De Zwitser Karl Barth [1886-1968] wordt wel 
getypeerd als dé theoloog van de 20ste eeuw. 
Alleen al vanwege deze monumentale status 
is het terecht dat de uitgave van de Romei-
nenbrief uit 1922 dit jaar voor het eerst in 
Nederlandse vertaling wordt uitgeven door 
Uitgeverij Boom. Barth zelf zal ongetwijfeld 
met deze typering als ‘monumentaal cul-
tuurmonument’ niet blij zijn geweest. Juist 
hij schreef met zijn boek naar zijn gevoel 
dwars tegen de keer van de cultuur in. 

Dat dit overigens vrijwel onmogelijk 
is, bleek ook uit de enorme weerklank die 
Barths werk kreeg, wat voor Barth een onge-
makkelijk gegeven was. ‘Het aanhoudende 
literaire en zakelijke succes van dit boek 
geeft mij te denken’, schrijft hij in het woord 
vooraf bij de vijfde editie. En dan in ken-
merkende gepassioneerde stijl: ‘Ik meende 
indertijd, toen ik dit boek schreef, toch 
tegen de stroom in te zwemmen, op gesloten 
deuren te bonzen, niemand of maar heel 

weinigen naar de mond te praten. Heb ik mij 
daarin vergist? Wie kent zijn tijdgenoten, 
wie kent zichzelf helemaal?’ 

• • •
Barth schrijft in zijn werk over de Romei-
nenbrief over God, in een tijd waarin het 
godsgeloof niet meer vanzelfsprekend is. 
Waar in de negentiende eeuw nog van een 
vanzelfsprekend huwelijk sprake is tussen 
westerse cultuur en christendom, ligt die bij 
Barth definitief aan diggelen. 

Voor Schleiermacher, de liberale en 
vroegmoderne theoloog van de negentiende 
eeuw, waar Barth fel tegenin schreef, lagen 
de zaken nog anders. Hij verbond gods-
geloof met grootse menselijke idealen, 
geestdrift en vreugde, en de deugden van de 
zedelijke mens.1 

Maar Barth rekent genadeloos met deze 
voorstelling van zaken af. 

Religie is ‘alles behalve het in harmonie 
zijn met jezelf laat staan met het onein-
dige’.2 En wij zijn zeker niet, zoals Willem 
Kloos later zou dichten, ‘een God in het 
diepst van onze gedachten’. 

De werkelijkheid van de religie is: de 
ontzetting van de mens over zichzelf. God is 
een onruststoker, tegen alle gezapigheid en 
zelfgenoegzaamheid van de mens in. God 

Karl Barth slaat door in fascinerende tirade  

Karl Barth
De brief aan de Romeinen 

Uitgeverij Boom | 2008 | 682 pp. | ¤ 6�,00 | ISBN 9789085065173

door Jan Prij 

Redactiesecretaris CDV.
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is de heilige, de gans andere, tegenover de 
goddeloze wereld. 

Barth laat vlijmscherp zien hoe we 
godsdienst en religie gebruiken als legiti-
meringgrond van onze eigen ambities, als 
verlengstuk van onze eigen verlangens. Hoe 
religie kan worden misbruikt, wordt voor 
Barth op schokkende wijze duidelijk wan-
neer aan het begin van de Eerste Wereld-
oorlog prominente liberale theologen zich 
achter de oorlogspolitiek van keizer Wil-
helm scharen, omdat ‘de verdediging van 
christendom en cultuur nu geboden is’.3 
Het zou voor hemzelf een radicale wending 
in theologische visie inluiden. Later in zijn 
leven keerde Barth zich op geloofsgronden 
fel tegen de wijze waarop Hitler zichzelf tot 
afgod zou maken. 

Door zelf met God op de loop te gaan, 
maken we God tot een afgod, tot alles wat 
God juist niet is. We gebruiken God ‘als 
melkkoe’ zoals de Duitse theoloog en my-
sticus Meester Eckhart (±1260-1328) het 
beeldend uitdrukte. Of, in de taal van Barth: 
‘De mens heeft de waarheid, namelijk Gods 
heiligheid, ingepalmd en ingekapseld, op 
zijn maat toegesneden en daarmee van haar 
ernst en haar draagwijdte beroofd, haar on-
schadelijk en nutteloos gemaakt, in onwaar-
heid omgezet.’ 

Barth wil de mens uit zijn zelfgenoeg-
zaamheid omhoogtrekken. De kwaal van de 
moderne mens is namelijk dat hij in zichzelf 
is opgesloten. Ook wat wij denken te weten 
van God is slechts een projectie van de mo-
derne mens. Hij schrijft, in de woorden van 
vertaler Mark Wildschut, ‘met alle macht 
in tegen een autonomie die in autisme is 
ontaard’.� Of, in de woorden van Barth zelf, 
[tegen] ‘de zonde van het antromorfisme, die 
met de religie als hoogtepunt, aanschouwe-
lijk tot uitbarsting komt’.�    

Barth wil ons uit deze menselijke, al te 
menselijke bouwwerken bevrijden, die ons 

juist als religieuze mens, het meest verstik-
ken en benauwen.6 

We zien onszelf graag als de bekroning 
en vervulling van ware humaniteit. Maar dat 
te denken is juist de kiem van alle kwaad. 
Waneer we werkelijk eerlijk zijn, zo stelt 
Barth is het laatste hoofdstuk, is ‘het evan-
gelie een storend element in de geestesge-
schiedenis die nergens echt ingang heeft 
gevonden’.7 

De al te menselijke verleiding is om 
religie van zijn dynamiet, van zijn ultra-
kritische functie te voldoen. ‘Het bestaan 
van God’, zo schrijft Barth, ‘rijst op als een 
brandgevel van een nare buurman, die elk 
uitzicht belemmert, als een vijandige ves-
ting, als een gebalde vuist te midden van 
zijn leven.’8    

• • •
Barth verwijt de spraakmakende liberale 
theologen ‘dat ze de Bijbel hebben geredu-
ceerd tot een moreel programma, waar men 
aan de hand van een voorbeeldige Jezusfi-
guur kan leren hoe men goed moet leven’.9 

Maar er gaat bij Barth meer aan diggelen 
dan de concepten van (liberale) religie; hij 
verkondigt ook de crisis van alle ethiek, 
en —‘als er dan toch ethiek aan te pas moet 
komen, dan in niets anders dan in kritiek op 
elk ethos’10 — de crisis van de antropologie, 
en, als een vroege voorafschaduwing van 
postmoderne filosofische stromingen, het 
einde van mens zelf. 

En hij veegt en passant de vloer aan met 
de verbondstheologie, mystiek en alle po-
gingen om Christus na te volgen. Barth gaat 
tekeer tegen alles en iedereen: tegen het 
vrome christendom11, tegen links en rechts, 
tegen socialisten, pacifisten, vegetariërs, 
vleeseters, geheelonthouders, preciezen, 
rekkelijken, protestanten, katholieken, re-
volutionairen en conformisten. Wie waagt 
het nog te pochen over de menselijke autono-
mie: ‘Liggen we niet allen in een ziekenhuis? 
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Is het niet een klacht die tegen ons is inge-
diend?’12  

Het ‘tot je nemen’ van deze jonge Barth is 
het juiste medicijn tegen elk triomfalisme, 
elke overmoed en tegen al te luid optimisme 
over de menselijke mogelijkheden; maar het 
moet gezegd, het is wel een paardenmiddel. 

• • •
Barth is mijns inziens te beschouwen als de 
Nietzsche van de theologie.13 Alleen al op ba-
sis van de vergelijkbare expressionistische 
felle stijl, of de vergelijkbare wijze waarop 
beiden ‘met de hamer’ tekeer gaan. Maar 
ook en vooral omdat Barth doorzag welke 
enorme consequenties het verdwijnen van 
het cultuurchristendom had — ‘de dood van 
God’ in Nietzscheaanse termen. 

Nietzsche stelde: Nu er geen hogere 
macht meer is, waar we onze oriëntatie aan 
kunnen ontlenen, nu wij God hebben gedood, 
moeten we onszelf uit alle macht uit het 
moeras omhoogtrekken.1� Met bovenmen-
selijke kracht zullen we waarden en normen 
moeten omkeren en de last van de wereld op 
onze schouders moeten torsen. 

Uit de ontstellende consequenties van 
de godverlatenheid van de cultuur trekt 
Barth echter een radicaal andere conclusie. 
Niet de mens moet zichzelf redden, maar 
alleen God kan dat. Niet de mens zelf moet 
de wereld omkeren, voor een Umwertung 
aller Werte zorgen, maar God zelf zal, als een 
donderslag bij heldere hemel, alle dingen 
omkeren, alle verhoudingen veranderen en 
de dood tot leven wekken. Tegen alle men-
selijke logica en begrip in, komt God als een 
onmogelijke mogelijkheid op ons goddeloze 
wereld toe.1�       

• • •
Barths lectuur is fascinerende schokthera-
pie tegen zelfgenoegzaamheid en het al te 
gemakkelijk claimen van God. Barth heeft 
daarmee ontegenzeggelijk een stempel ge-
drukt op de theologie van de 20ste eeuw en 

ook nu nog is zijn invloed merkbaar, al is het 
alleen maar in verwoede pogingen om weer 
van hem af te komen.16      

Ook politiek gezien is de invloed van 
Barth groot geweest, ook binnen de Neder-
landse politieke verhoudingen. Alleen al 
vanwege het gegeven dat de door de SDAP 
gewenste partijpolitieke ‘doorbraak’ mede 
door de theologie van Barth is ingegeven. 
God laat zich niet voor partijpolitieke karre-
tjes spannen. Christelijke of christendemo-
cratische politiek is dan een contradictio in 
terminis.17 Het punt daarbij is overigens dat 
voor Barth geen enkele politieke keuze zich 
theologisch laat verantwoorden. 

Ik was verrast bij Barth te lezen dat de 
aanklacht tegen alle claimen van het eigen 
gelijk ook betekent dat er heil is buiten de 
kerk en buiten het christendom. Concreet: 
God is een God van heel de wereld en niet al-
leen van een groepje mensen die denken dat 
ze de ware godsdienst in pacht hebben. De 
oproep tot geloof gaat dwars door verschil-
len in religie, moraal of leefwijze heen; Barth 
laat hiermee op verfrissende, maar contro-
versiële wijze zien dat Gods trouw univer-
seel is en bestemd voor alle mensen. 

Ik waardeer vooral de enorme gepassio-
neerdheid waarmee Barth aan de slag gaat. 
Voor Barth is theologie een existentiële zaak, 
waarbij je zelf op het spel wordt gezet en 
niet zo maar aan de kant kunt blijven staan. 
Hij keert zich in zijn werk terecht tegen de 
verwording van theologie tot religieweten-
schap, tot literaire en historische kritiek.18 

Barth zou ongetwijfeld ook niets moeten 
hebben van al diegenen die nu over God 
schrijven alsof het niets is, en die de moge-
lijkheid dat er een werkelijkheid van God is 
die aan al ons spreken voorafgaat, achteloos 
naar het rijk der fabelen verwijzen.19 

• • •
Kritischer ben ik over Barths genadeloze 
kritiek op alles en iedereen. Zijn ‘nee’ tegen 
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mens en wereld krijgt alle nadruk, zo lijkt 
het. Later heeft hij toegegeven dat zijn vroe-
gere theologie ‘een beetje onmenselijk’ is 
uitgevallen.20     

Geloven betekent ook dat de genade van 
God niet alleen te vinden is door een inbreuk 
op de wereld, maar midden in de aardse 
werkelijkheid zelf. 

Het bewaren van de onbegrijpelijke hei-
ligheid en soevereiniteit van God wil Barth 
tot alle prijs duidelijk te maken: ‘De heilig-
heid van God is transcendentie en wonder-
baarlijkheid in de meest strikte zin van het 
woord.’21        

Barth verklaart hiermee God tot een 
bovennatuurlijk restant, een wonderlijk 
bovennatuurlijk verschijnsel dat op onbe-
grijpelijke en niet te vatten wijze steeds weer 
op de geschiedenis inbreekt, tegen de keer 
van mens en wereld in. Juist de God die naar 
menselijke begrippen een despoot is, is God, 
volgens Barth.22 

Maar de kern van het evangelie is toch dat 
de heiligheid van God, van zijn willekeur 
en hemelse soevereiniteit is ontdaan, is ge-
temd, tot mededogen en liefde omgebogen, 
ja zelfs in mensengestalte tot ons is geko-
men?23 We lezen toch al in de oude, maar 
actuele verhalen over het volk Israël dat de 
God van donder en bliksem in een tent gaat 
zitten om samen met Mozes een verbond te 
sluiten? 

Bij Barth blijft deze kant van de Schrift 
een dode letter. In zijn ijver alle restanten 
van cultuurchristendom en natuurlijke reli-
gie op te ruimen, heeft hij letterlijk het kind 
met het badwater weggegooid. Christus 
blijft totaal incognito aanwezig, louter als 
de paradox van de gekruisigde en opgestane 
Heer. Bij hem geen menswording van God, 
geen woord over de gezalfde die met handen 
en voeten, met heel zijn lijf en leden tijdens 
zijn leven heilzaam aanwezig was onder de 
mensen. 

Voor de goede orde: Barth stelt in na-
volging van Paulus wel ‘dat we iedereen de 
liefde schuldig moeten blijven’. Juist deze 
oproep ‘is niet onderworpen aan de wet van 
het kwaad’, stijgt uit boven een wereld die 
gevangen is in noodlot en schuld.2�

Maar als dat werkelijk zo is, is het dan 
niet mogelijk wat ruimhartiger te geloven, 
wat minder dwars en hoekig te zijn en wat 
meer lijntjes en doorkijkluikjes naar God te 
herkennen? Verwordt anders al het protest 
tegen de wereld niet tot een bovenmenselijk 
zwaar en liefdeloos gevecht? 

Juist de erkenning dat ook de mens en de 
schepping sporen van God in zich dragen, 
kan ons uit ons egocentrisme trekken. Juist 
dat kan voorkomen dat we vrolijk de aarde 
en mens als te gebruiken en te consumeren 
goddeloze productiemiddelen zien, die we 
strikt tot eigen eer en glorie kunnen aanwen-
den. Juist dat geloofsinzicht kan in de 21ste 
eeuw de redding van de aarde betekenen. 

Natuurlijk, we kunnen na Barth en twee 
wereldoorlogen niet terug naar al de te op-
timistische negentiende eeuw van Schleier-
macher. Wij leven, geloven, hopen en heb-
ben lief in een onttoverde wereld.

Dat betekent: weten, net als Mozes, dat 
wij het beloofde land niet zullen binnen-
gaan en toch geloven in het ongeziene. Dat 
is leven in het melancholieke bewustzijn te 
wonen in een gebroken wereld, weten dat de 
mens niet onschuldig is en ook beseffen dat 
de wereld bij tijd en wijle zo betoverend als 
het aardse paradijs, als de tover in haar ogen 
en de schitter in haar lach. Dat is geloven dat 
juist nietige, kwetsbare mensen in staat zijn 
tot ruimhartigheid en liefde, als beelddra-
gers van de Eeuwige.2� 

• • •
In de Romeinenbrief is (nog) niets van dit al 
te vinden.26 Daar hangt letterlijk alles aan 
een verticaal zijden draadje. De enige mis-
sie van Barth is de mens alle wapens en alle 
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vormen van menselijk houvast en oriëntatie 
uit handen te slaan, in het geloof dat alleen 
hierin de redding van de mens van godswege 
gelegen is. Dát te willen en te geloven lijkt 

mij te veel van het goede. Sterker nog, in de 
krasse woorden van Barth zelf: ‘Het is een on-
menselijke opgave, een onmogelijke moge-
lijkheid, een (te) grote sprong in het diepe’ . 

 Noten

1 Het hoofdwerk van Schleiermacher Over de 
religie. Betogen voor de ontwikkelden onder haar 
minachters is onlangs ook vertaald door Uitge-
verij Boom als eerste in de nieuwe reeks theolo-
gische uitgaven. 

2 P. 229.
3 Zie de mooie inleiding op de Romeinenbrief 

van Barth door Van der Kooi, p. xix.  
� Deze typering is ontleend aan een lezing van 

vertaler Mark Wilschut bij de presentatie van 
de Barth-uitgave.

� P. 168 op cit.
6 P. 22� op cit.
7 P. �09.
8 P. 238.
9 Van der Kooi, p. xxi-xxii op cit.
10 Zie p. �07.
11 Hierin vindt hij in Kierkegaard een al even fa-

natieke bondgenoot. Zie hiervoor bijvoorbeeld 
zijn De ziekte tot de dood, Boom, 2008. 

12 P. ��3.
13 Barth haalt zelf regelmatig Nietzsche aan in 

zijn werk (zie bijvoorbeeld op p. 28�, 286, 288, 
306 en 329).

1� Nietzsche, De vrolijke wetenschap [1886], 1976, 
p. 130, Uitgeverij de Arbeiderspers. 

1� Filosofische fijnproevers zullen in Barths werk 
overigens ook volop sporen van Hegeliaanse 
dialectiek en Heideggeriaanse Seinsvergessen-
heid aantreffen. De duiding hiervan gaat deze 
bespreking van Barth als theologische proeve 
van geloof echter ver te buiten. 

16 Al de inspanningen van Kuitert zijn in dit licht 
te bezien. 

17 Zie ook ‘Geloven in de SP en de PvdA’ In ge-
sprek met Herman Noordegraaf, in: Zonder 
geloof geen democratie, Zomeruitgave Chris-

ten Democratische Verkenningen, 2006, 
p. 1�2.

18 Ten geleide, p. 10.
19 Zie bijvoorbeeld Gerrit Manenschijn, God is 

zo groot dat hij niet hoeft te bestaan, Klaas Hen-
drikse, Geloven in een God die niet bestaat en het 
grondige, maar weinig opwekkende oeuvre van 
Kuitert.

20 Zie inleiding van Van der Kooi, p. xxix.
21 P. 386.
22 P. �02.
23 Hedendaagse theologen zien op basis hiervan 

nieuwe wegen om op redelijke gronden een 
plaats voor God open te houden. Zie bijvoor-
beeld het mooie en invloedrijke essay Ik geloof 
dat ik geloof van Gianni Vattimo en Anton 
Houtepen: God, een open vraag. Theologische 
perspectieven in een cultuur van agnosme uit 
1997 en uit 2006: Uit de aarde, naar Gods beeld. 
Theologische antropologie. 

2� P. �70.
2� Ontleend aan Claudio Magris, Utopie en ont-

tovering in Nexus 17/1997, p. 1�-16.  
26 In de Kirchliche Dogmatiek slaat hij via een 

verbondstheologie weer bruggetjes tussen 
God en mens. De oudere Barth is, God zij dank, 
duidelijk milder geworden. En hij krijgt oog 
voor zoiets als de schoonheid van de schepping 
en het menselijk verlangen naar God, waarvoor 
hij als jonge theoloog blind was gebleven. Zie: 
Jan Muis, ‘Karl Barth, de kerkvader van de 20e 
eeuw’ in: Jozef B.M. Wissink (red) Toptheologen. 
Hoofdfiguren uit de theologie van vandaag, 
2006, p. 28-29. Wel valt hij alsnog voor de ver-
leiding van de menselijke overmoed: hij neemt 
zijn eigen theologische werk zo serieus dat het 
met dertien delen en ruim 9000 blz. nogal ko-
lossaal uitvalt. Het zal, wellicht niet voor niets, 
onvoltooid zijn gebleven. 
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Het is te simpel om waar te zijn. En het is ook 
niet volledig waar. Maar het is wel een deel-
waarheid die we liever niet onder ogen zien.

Dit was in elk geval mijn reactie toen ik 
een boek in handen kreeg dat in Duitsland 
al sinds zijn verschijning in 2003 een hevig 
bediscussieerde bestseller is: Söhne und 
Weltmacht van Gunnar Heinsohn, directeur 
van het Raphael Lemkin Institut in Bremen, 
dat onderzoek verricht naar genocides. 
Heinsohns these is inderdaad simpel: een 
bevolkingsoverschot aan jonge mannen zou 
een hoofdfactor zijn in het vóórkomen en op 
grond hiervan voorspellen van geweld.

Ik kreeg het boek van een Duitse promo-
venda. Zij wist dat ik mij de afgelopen jaren 
vrij monomaan met het thema ‘geweld’ be-
zig hield. Dit heeft geresulteerd in mijn stu-
die Met alle geweld, waarin ik verschillende 
perspectieven op de bronnen en oorspron-
gen van geweld analyseer. Met recht meende 
zij dat de visie van Heinsohn, wiens boek als 
Zonen grijpen de wereldmacht ondertussen 

ook in het Nederlands is vertaald, hierbij 
niet mocht ontbreken. 

Natuurlijk was ik bij het doorwerken 
van literatuur over geweld al de nodige 
verwijzingen in de richting van Heinsohns 
demografische these tegengekomen. Eer-
lijk gezegd had ik er min of meer overheen 
gelezen en de aanwijzingen genegeerd dat 

er ook een belangrijke bron van geweld zou 
kunnen liggen in de simpele aanwezigheid 
van een overschot aan jonge mannen. Daar 
zaten bij mij ongetwijfeld de humanistische 
en filosofische vooroordelen achter die ook 
de negatieve receptie van Malthus’ ideeën in 
het verleden hebben bepaald. Zoals bekend 
beweerde deze dat de groei van de bevolking 
die van de natuurlijke hulpbronnen zou 
overtreffen, met schaarste, oorlog en strijd 
als gevolg. Dit soort ideeën zijn een kren-
king van al dan niet verheven culturele, so-
ciale en politieke ideeën over geweld, zoals 
ik die ook bespreek in Met alle geweld. Wat 

Je bent jong en je wilt wat 

Gunnar Heinsohn
Zonen grijpen de wereldmacht 

Nieuw Amsterdam Uitgevers | 2008 | 200 pp. | ¤ 17,9� | ISBN 978 90 �68 0370

door Hans Achterhuis 

Hoogleraar filosofie aan de Universiteit Twente.

Heinsohn beschrijft een 
deelwaarheid die we liever niet 
onder ogen zien
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blijft er over van bijvoorbeeld de strijd om 
erkenning en de wij-zijtegenstelling als er 
gewoon een simpele en bijkans ongrijpbare 
‘natuurlijke’ oorsprong van het geweld kan 
worden aangewezen. Dankzij de cultuur, zo 
wordt vaak gesteld, zouden we ons als homo 
sapiens immers grotendeels van de natuur 
vrij moeten kunnen maken. Wanneer dat 
niet het geval blijkt te zijn, sluiten filosofen 
en menswetenschappers, maar ook politici, 
over het algemeen het liefst de ogen voor de 
uit de natuur voorkomende oorzaken van 
het geweld. Dat verklaarde het felle verzet 
in het verleden tegen Malthus; dat zat onge-
twijfeld ook achter mijn instinctieve afkeer 
van de these van Heinsohn. Die afkeer moest 
ik onder ogen zien en overwinnen voordat 
ik zijn visie in mijn eigen studie over geweld 
kon integreren. 

Eén van de teksten waarin ik met zijn 
these had kennisgemaakt, was The Clash of 
Civilizations (Botsende beschavingen in de 
Nederlandse versie die ik gebruikte) van 
Samuel Huntington. In dit werk, dat vooral 
controversieel is omdat het culturen en de 
botsingen ertussen als absoluut zou voor-
stellen, vallen de even aanstootgevende 
verwijzingen naar de natuur nauwelijks 
op. En toch zijn ze significant. In twee grote 
tekstfragmenten, die volgens Heinsohn later 
in de tekst zijn ingebracht, gaat Huntington 
uitgebreid in op demografische factoren bij 
uitbarstingen van geweld (p. 117-128, 283-
291). Het eerste betreft een uitweiding over 
de islamitische heropleving. Bij alle factoren 
die Huntington hiervoor noemt, neemt de 
youth bulge een prominente plaats in. ‘Nog 
jarenlang zullen de meeste moslimlanden 
een disproportioneel jonge bevolking ken-
nen met een duidelijke “bult” in de aantal-
len tieners en twintigers.’ 

Huntington verschaft tabellen en grafie-
ken die aangeven dat in veel landen vanaf de 
jaren tachtig van de vorige eeuw het aantal 

1�- tot 2�-jarigen hoge pieken heeft bereikt 
of zal bereiken. Minstens tot het tweede 
decennium van onze eeuw zullen deze 
pieken aanwezig blijven in een aantal mos-
limlanden, waaronder Afghanistan, Irak, 
Pakistan en Jemen. Tegelijkertijd worden we 
geconfronteerd met afnemende percentages 
jongeren in Rusland (12 procent) en de Ver-
enigde Staten (1� procent). En in die combi-
natie ligt volgens Huntington een grote bron 
van spanningen.

In het tweede fragment verbindt Hun-
tington het veelvuldig voorkomen van 
etnisch-culturele spanningen en wat hij 
breuklijnoorlogen noemt, met veranderin-
gen in de opbouw van bevolkingsgroepen. 
‘Veranderingen in de samenstelling van de 
bevolking en pieken van boven de twintig 
procent jongens’, zijn volgens hem in de 
tweede helft van de 20ste eeuw ‘de oorzaak 
geweest van veel conflicten tussen bescha-
vingen’.

Heinsohn heeft waarschijnlijk gelijk als 
hij, overigens zonder nader bewijs, sug-
gereert dat Huntington pas met dit soort 
demografische gegevens kennismaakte 
toen zijn grote studie al min of meer gereed 
was. Als namelijk de jeugdpiek ‘één van de 
belangrijkste factoren’ is om breuklijnoor-
logen te verklaren, is het bijzonder vreemd 
dat het tiende hoofdstuk van Botsende be-
schavingen dat aan deze oorlogen gewijd 
is, deze factor totaal negeert. Kennelijk zag 
Huntington geen mogelijkheid meer om 
deze natuurlijke oorzaak van geweld op een 
overtuigende manier te integreren in zijn 
culturalistische paradigma. Dit neemt niet 
weg dat hij een aantal belangrijke culturele 
en politieke factoren van hedendaagse oor-
logen en conflicten noemt, die door mij in 
mijn eigen boek vooral onder de genoemde 
wij-zijtegenstelling zijn geordend, die bij 
Heinsohn ontbreken.

Ook al beweert Heinsohn namelijk ver-

Hans Achterhuis bespreekt 
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schillende keren dat hij niet eendimensio-
naal en monocausaal wil redeneren, in de 
praktijk doet hij dat wel degelijk. Daarin 
ligt overigens ook de charme en de aantrek-
kingskracht van zijn boek. Als hij meer 
andere factoren in zijn beschouwingen 
over macht, oorlog, terreur en geweld had 
betrokken, was zijn boek ongetwijfeld even-
wichtiger en dikker, maar ook minder span-
nend en controversieel geworden. Nu lokt 
het tegenspraak uit en scherpt het de geest. 
Mijn algemene bezwaar tegen zijn mono-
causale benadering zal ik aan het eind van 
deze bespreking aan de hand van concrete 
voorbeelden van Heinsohn zelf toelichten. 
Maar eerst vraag ik de aandacht voor de fris-
heid en verleidingskracht van zijn benade-
ring.

Om te beginnen maakt hij duidelijk dat 
hij geen malthusiaanse analyse wil ver-
schaffen. Het gaat hem niet om de strijd om 
schaarse grondstoffen, om een wereldwijde 
bevolkingsexplosie of om de tegenstelling 
tussen globale rijkdom en armoede. Ook 
de grootte of de toename van bevolkingen 
speelt volgens hem geen rol van betekenis 
bij het ontstaan van conflicten. Steeds gaat 
het om de percentages jongeren van de to-
tale bevolking van een land. Met een schuin 
oog naar de toekomst let Heinsohn in een 
land vooral op het percentage van jongeren 
die onder de 1� jaar zijn. In een groot over-
zicht van landen waarin wonderlijk genoeg 
Nederland ontbreekt (in een speciaal voor 
de Nederlandse vertaling geschreven voor-
woord wordt deze omissie meer dan goed 
gemaakt), relateert hij deze percentages 
aan conflicten die zich recent wereldwijd 
hebben voorgedaan. De voor de hand lig-
gende hypothese die tot verder onderzoek 
uitnodigt, is dat er duidelijk verbanden 
bestaan. Wie Congo (�8 procent jongeren), 
Afghanistan (�2), Soedan (��) en Cambodja 
(�1) vergelijkt met Duitsland (1� procent 

jongeren), Italië (1�) en België (17), lijkt een 
deel van de verklaring voor de geneigdheid 
tot geweld in de eerste vier landen in handen 
te hebben. Als Heinsohn dan vervolgens 
alle andere factoren, zoals godsdienst, ide-
ologie, etnische verschillen en de strijd om 
grondstoffen meent te kunnen reduceren 
tot de jeugdpiek, gaat hij ongetwijfeld te ver. 
Maar dat het door hem gevonden verband 
bestaat, is onbetwistbaar.

Het originele van Heinsohns benadering 
is dat hij zijn gegevens niet, zoals Malthus, 
koppelt aan het al dan niet beschikbaar zijn 
van voldoende middelen om te overleven. 
Hij stelt dat de opstandige jeugd, die niet 
alleen veel landen van de derde wereld, maar 
ook steeds vaker de grote steden van Europa 
en de Verenigde Staten waarnaar ze is uitge-
weken, teistert met geweldsuitbarstingen, 
niet in de eerste plaats arm en ondervoed is. 

Integendeel, deze jongeren kunnen meestal 
redelijk in hun levensonderhoud voorzien 
en hebben een schoolopleiding gehad. 
Waaraan het hen ontbreekt in hun eigen 
omgeving en in de westerse steden, zijn 
vooral mogelijkheden om de posities die zij 
nastreven, te verkrijgen. Voor de vele zonen 
die worden geboren, zijn er domweg niet 
genoeg posities of banen om hun eerzucht 
te bevredigen. Dit leidt tot protesten en 
revolutionaire eisen, die voor moslims wor-
den verpakt in het kleed van het islamisme, 
maar voor andere jeugdigen ook in andere 
religieuze of ideologische habijten. Zo is 
er in Afrika het christelijk georiënteerde 
‘Leger van de Heer’ met zijn kindsoldaten 

Voor de vele zonen die worden 
geboren, zijn er domweg niet 
genoeg posities of banen om 
hun eerzucht te bevredigen
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en in India het felle tegen moslims gerichte 
hindoefundamentalisme. Zelf zou ik deze 
gegevens willen verbinden met het door mij 
ook gebruikte perspectief van de strijd om 
erkenning. Steeds is er namelijk sprake van 
een sterk ervaren gebrek aan maatschap-
pelijke erkenning. Bij hoge percentages 
jongeren kan de samenleving deze erken-
ning kennelijk niet meer verschaffen op een 
volgens de traditie voldoende wijze.

Interessant is dat Heinsohn er ook de 
verklaring in vindt voor ‘het wonder van de 
Europese veroveringen’ van zo ongeveer 
de hele wereld sinds het begin van de vijf-
tiende eeuw. Hij laat zien dat Europa vanaf 
die tijd met een aanhoudende ‘jeugdbult’ 
te maken had. Dit leidde niet alleen tot de 
nodige opstanden, woelingen, revoluties 
en (burger)oorlogen, maar vooral ook tot 
de verovering van de andere continenten. 
De Europese jonge mannen bleven uitzwer-
men, veroveren en koloniseren om elders de 
posities te bereiken die thuis alleen voor de 
eerstgeborenen waren weggelegd. Heinsohn 
onderstreept dat dit proces onder het vaan-
del van het christendom van meet af aan 
met de nodige genocides gepaard ging. Het 
christendom bleek in deze concrete histori-
sche omstandigheden te kunnen evolueren 
tot een even gewelddadige en missionaire 
godsdienst als de islam dat thans voor be-
paalde groepen is.

Het zou veel te ver voeren om Heinsohns 
belangwekkend perspectief op de Europese 
expansie, die hij overigens ook koppelt aan 
het ontstaan van een kapitalistische eco-
nomie, verder uit te diepen. Systematische 
vrouwenonderdrukking speelt er een rol in, 
evenals andere verschijnselen die Michel 
Foucault, die Heinsohn in tegenstelling tot 
Huntington niet noemt, al lang geleden 
als biopolitiek heeft benoemd en geanaly-
seerd. Steeds maakt Heinsohn met cijfers 
en gegevens overtuigend duidelijk dat de 

‘jeugdbult’ een onderdeel moet vormen van 
elke poging om een verklaring te zoeken 
voor het wonderlijke feit dat de bevolking 
uit een klein uithoekje van de reusachtige 
Euraziatische landmassa erin slaagde om zo 
ongeveer de hele wereld te veroveren en te 
overheersen.

Dat het, wat mij betreft, niet meer dan 
een onderdeel van een verklaring zal kun-
nen zijn, heb ik al beklemtoond. De tekort-
komingen in Heinsohns verklaringsmodel 
worden zelfs al duidelijk aan de hand van 
de concrete voorspellingen die hij doet, en 
die sinds de verschijning van zijn boek zijn 
gefalsificeerd. Zo stelt hij bijvoorbeeld met 
nadruk dat de rol van Rusland als groot-
macht is uitgespeeld vanwege het sterk 
afnemende aantal jongeren onder de bevol-
king. Het land zal waarschijnlijk worden 
gedwongen om in de Europese Unie op te 
gaan en te schuilen onder de Amerikaanse 
atoomparaplu. Welnu, sinds Heinsohn dit 
in 2003 schreef, heeft Rusland, gebruik-
makend van zijn enorme olie- en gasvoor-
raden, een nieuwe macht verworven die 
vanuit een traditionele malthusiaanse 
schaarstetheorie kan worden begrepen. 
Mede daardoor verzet Rusland zich fel 
tegen de plaatsing van een atoomschild 
aan zijn grenzen, waar het zich volgens 
Heinsohns unifactoriële theorie juist over 
zou moeten verheugen.

Hetzelfde bezwaar geldt voor Heinsohns 
opmerkingen dat Amerika weinig te duch-
ten zou hebben van de opkomst van China 
als nieuwe wereldmacht. Met de eenkind-
politiek heeft China namelijk het percen-
tage jongeren redelijk beperkt gehouden 
(2� procent) vergeleken met de volgens 
Heinsohn veel gevaarlijker moslimnaties. 
Wéér miskent hij de mondiale geopolitieke 
verhoudingen en de strijd om grondstof-
fen die op dit moment wereldwijd tussen 
de Verenigde Staten en China plaatsvindt. 
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In elk geval is voor de Verenigde Staten zelf 
de geopolitiek weer van het hoogste belang 
geworden. Afweer tegen China speelt in de 
Amerikaanse strategie een minstens even 
grote rol als de verdediging tegen het gevaar 
van het moslimterrorisme.

Bij mijn kritieken op Heinsohns unifac-
toriële benadering heb ik mij beperkt tot 
de malthusiaanse benadering, die redelijk 
dicht tegen zijn eigen perspectief aanligt. 

Deze kritiek kan moeiteloos worden aange-
vuld vanuit de andere bronnen en oorspron-
gen van geweld die ikzelf in Met alle geweld 
aan de orde heb gesteld. Dit zou hier veel te 
ver voeren. Toch neemt al deze kritiek niet 
weg dat Heinsohn een onverwacht en vaak 
over het hoofd gezien element toevoegt aan 
het denken over geweld. Het verdient meer 
aandacht, zeker als het kan worden geïnte-
greerd in een bredere benadering.

Hans Achterhuis bespreekt 
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Wij kwamen Van Duijn, buitengewoon 
hoogleraar economie aan diverse universi-
teiten, vaak tegen als columnist en beleg-
gersgoeroe van de Robeco Groep. Ook was 
hij lid van de Deltacommissie (Commissie 
Veerman) die in september advies uitbracht 
over het opvangen van de gevolgen van de 
zeespiegelstijging voor de Nederlandse 
kust.

Hij heeft een merkwaardig boek geschre-
ven. Tamelijk voorspelbaar van inhoud, 
maar tevens prikkelend door de plaatsing 
van zijn observaties in een economisch-his-
torische context, te weten de Kondratieff 
Cyclus, en de toestand van de Republiek der 
Verenigde Nederlanden in de achttiende 
eeuw. 

Afgaande op de titel verwacht je een som-
ber verhaal en dat klopt ook.

Op de wereldmarkt verliezen wij aandeel 

door ons hoge loonpeil; er is onvoldoende 
arbeidsparticipatie; wij ontplooien te weinig 
initiatief: iets nieuws optuigen is minder in 
trek dan beheer en behoud — denk aan de 
slogan van Aegon in de bushokjes: ‘Het doel 
van een pensioen is houden wat U heeft’ —, 
kapitaalzoekende ondernemers ruimen het 
veld voor risicomijdende managers die zich 
vorstelijk financieel indekken voor mogelijk 
misfortuin. We worden een dienstenmaat-
schappij, maar het niveau van de dienstver-
lening is vaak zeer matig. Zelf denk ik dan 
aan horecapersoneel zonder een greintje 
savoir vivre en aan het afschuiven van ver-
antwoordelijkheid onder de kreet: ‘Mijn col-
lega komt zo bij u’. Het onderwijs, vooral het 
basisonderwijs, laat kwaliteitsverlies zien.

De auteur vervalt echter niet in de jam-
merklachten over globalisering die zoveel 
ontevreden, onzekere dan wel bezorgde 
mensen uiten. Hij begint met een hoofd-
stuk over de demografische toestand van 
ons land. De omvang van de bevolking en 
vooral van de beroepsbevolking spelen bij 
Van Duijn een grote rol. Het zijn essentiële 
elementen bij het meten van arbeidsparti-
cipatie — hoeveel mensen werken hoeveel 

Ingehouden optimisme kan Nederland 
door een lastige periode slepen 

Jaap van Duijn
De groei voorbij 
Over de economische toekomst van Nederland na de booming nineties 

De Bezige Bij | 2008 | 288 pp. | ¤ 18,90 | ISBN 978 90 23� 2��2 6
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uren. Nederland kent een hoge bevolkings-
dichtheid als gevolg van een explosieve 
bevolkingsgroei gedurende bijna de hele 
twintigste eeuw. Dat kon niet zo doorgaan. 
Daling van het geboortecijfer veroorzaakt na 
203� een afname van de bevolking. Hetzelfde 
zal in heel Europa gebeuren, in Oost-Europa 
al tussen 200� en 202�. De beroepsbevolking 
gaat krimpen bij de pensionering van de 
babyboomers en uiteraard als gevolg van het 
afnemen van de bevolking; het zal de econo-
mische groei drukken.

In het verdere betoog staat de Kondratieff 
Cyclus centraal, genoemd naar de Russische 
econoom. Deze cyclus betreft een periode 
van versnelling en vertraging van economi-
sche groei van ongeveer vijftig jaar.

Van Duijn maakt het zich daarmee niet 
gemakkelijk, want nogal wat economische 
verschijnselen binnen zo’n structurele 
langetermijngolf hebben te maken met con-
juncturele, korter durende schommelingen. 
De booming nineties (Kok-I) — zie de onder-
titel van het boek — worden immers gevolgd 
door een taaie terugslagperiode. Dat moet 
allemaal in de lange golf passen. Daardoor 
wordt zijn verhaal soms minder helder. Maar 
het grote overzicht blijft overeind. De rode 
draad gaat niet verloren. 

De Nederlandse economie kende op 
de top van de vierde Kondratieff Cyclus, 
in de tweede helft van de vorige eeuw, een 
stormachtige ontwikkeling. De welvaart per 
hoofd van de bevolking steeg meer dan in de 
driehonderd jaar daarvoor. Daarmee heeft 
economische groei voor de Nederlanders ten 
onrechte iets vanzelfsprekends gekregen. 
Na 1973 (oliecrisis) vlakken de ontwikkeling 
en de groei af. Sinds 1990 zitten we weer in 
een opgaande golf (vijfde Kondratieff Cy-
clus), waarvan veel landen profiteren (China, 
India, de Verenigde Staten met de digitale 
revolutie, het Verenigd Koninkrijk van That-
cher en enkele Scandinavische landen met 

hoge publieke uitgaven in combinatie met 
een grote arbeidsmobiliteit), maar niet de 
socialer opgetuigde Rijnlandse economieën 
van West-Europese landen als Frankrijk, 
Duitsland en Nederland. 

De auteur vindt de afvlakking in Neder-
land na de genoemde onstuimige groei-
periode begrijpelijk. Hij wijst ook op de 
hoge prijs die voor de welvaart is betaald: 
milieuvervuiling, een verpeste ruimtelijke 
ordening en onoplosbaar lijkende verkeers-
congesties. Wat heeft die afvlakking, die 
verzadiging veroorzaakt? Van Duijn noemt 
een aantal factoren.

We werden meer gespitst op het ver-
delen van de koek dan op de groei ervan. 
Bob Goudzwaard placht te zeggen dat de 
opmaaksector meer aandacht kreeg dan de 
aanmaaksector. Vrije tijd werd geprefereerd 
boven arbeidstijd; minder uren werken, 
meer deeltijd, langere vakanties, heidagen, 
sabbaticals en vroeger met pensioen. Naar-
mate de welvaart steeg nam de behoefte aan 

zekerheid en veiligstelling toe; het leidde tot 
overregulering en inflexibiliteit. Bij elkaar 
genomen zorgden deze punten voor een 
verlies aan concurrentiekracht.

Het is frappant te constateren dat het ver-
val in de Nederlandse Republiek gedurende 
de achttiende eeuw parallellen vertoont met 
de situatie in ons land nu. Het hoge loonpeil 
stond concurrenten toe langszij te komen, 
de arbeidsintensieve textielindustrie kon 
het niet meer bolwerken. Overregulering 

Het verval in de Nederlandse 
Republiek gedurende de 
achttiende eeuw vertoont 
parallellen met de situatie in 
ons land nu
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leidde tot verstarring. De ondernemer werd 
rentenier. Zich matig inspannende regenten 
toucheerden salarissen die aan de beloning 
van de huidige managers doen denken. 
Omdat er veel te verliezen was steeg de 
risicoaversie. In 1700 was de Republiek ver-
mogend en een beetje uitgeblust. In 2000 is 
Nederland rijk en weinig dynamisch.

Rond de laatste eeuwwisseling begon de 
upswing van een nieuwe Kondratieff Golf. 
Hoe kwam het dat de Nederlandse economie 
daarvan niet profiteerde? Een nieuwe golf 
wordt gedragen door twee factoren. De eer-
ste wordt gevormd door een bundeling van 
technologische innovaties die tot nieuwe 
groei aanzetten. De tweede factor zijn inves-
teringen in infrastructuur die een bedding 
vormen voor nieuwe activiteiten. Hoe scoort 
ons land op beide punten?

Het in 2000 afgekondigde Lissabonproces 
zou van de Europese Unie ’s werelds meest 
dynamische kenniseconomie maken. In 
200� werd de vlag gestreken; de doelstelling 
werd teruggebracht tot het besteden van 3 
procent van het BBP aan onderzoek. Neder-
land haalt dit niet.

Met de investeringen in infrastructuur, 
met name de vervoersinfrastructuur, wil 
het ook niet vlotten. Van de Hoge Snelheids-
lijn (HSL) liggen de rails gereed, nu nog de 
treinen. Het Randstadmetronet is uit beeld 
geraakt. De ontlasting van het autoverkeer 
door rekening rijden is nog steeds een moe-
dig plan. Hopelijk blijft het daar niet bij.

• • •
Ik begon deze bespreking met de constate-
ring dat Van Duijn een somber boek heeft 
geschreven. Dit betekent echter niet dat hij 
geen perspectieven voor onze samenleving 
schetst. Daarbij verliest hij zich niet in fata 
morgana’s. Zijn adviezen bouwen voort 
op de huidige toestand en de beperkingen 
daarvan.

De schrijver gaat uit van een ander wel-

vaartsbegrip dan het steeds maar opjagen 
van het BBP. Groeibevordering zou overigens 
niet eenvoudig zijn omdat 80 procent van de 
werkgelegenheid is te vinden in de diensten-
sector, die per definitie minder mogelijkhe-
den voor stijging van de arbeidsproductivi-
teit biedt dan de industrie.

Om Van Duijns eigen woorden te gebrui-
ken: we hebben langzamerhand genoeg 
spullen. Wij zouden ons — naast het behou-
den van de bestaande materiele welvaart — 
meer moeten richten op een betere kwaliteit 
van de samenleving en streven naar het ver-
beteren van immateriële welvaartsaspecten. 
Een eindeloze boodschappenlijst waaruit de 
auteur vooral benadrukt een beter milieu, 
een beter ingerichte en minder verrom-
melde ruimte — zie de troosteloze bedrij-
venterreinen langs de uitvalswegen in veel 
gemeenten — en ook meer rust, meer railver-
voer, minder autolawaai. Hij zet vraagtekens 
bij de expansie van Schiphol omdat het in- 
en uitvliegen van transitpassagiers weinig 
toevoegt aan de economie, maar veel kost 
aan duurzaamheid. Een moedig standpunt 
omdat voor velen de nationale luchthaven 
een essentiële groeipool, ja een idool is.

Hoe ziet zijn plan van aanpak eruit? Wij 
moeten ons concentreren op sectoren die 
een hoge toegevoegde waarde kunnen leve-
ren. Van Duijn signaleert er twee, de zorg 
en de financiële dienstverlening. Dáár moet 
Nederland excelleren. Voorwaarde is onder-
wijs van hoge kwaliteit, dat zich weer focust 
op het afleveren van professionals, vaklui 
en deskundigen, in plaats van procedureel 
nijvere managers.

Er is één enorm knelpunt: de komende 
krapte op de arbeidsmarkt door het met 
pensioen gaan van de babyboomers. Hoe 
hanteren we dat probleem? Van Duijn vindt 
immigratie geen oplossing. Nederland is al 
te vol en laaggeschoolde immigranten kun-
nen niet de arbeid met hoge toegevoegde 

Jean Penders bespreekt 
De groei voorbij
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waarde leveren waaraan de grootste behoef-
te bestaat. Gelukkig beschikken wij, steeds 
volgens Van Duijn, over twee geheime wa-
pens.

Het eerste is het niet benutte arbeidspo-
tentieel. Dit zou moeten worden gebruikt 
voor het verhogen van de arbeidsmarktpar-
ticipatie. Het gaat om mensen die vervroegd 
zijn uitgetreden, om deeltijdwerkers en om 
al diegenen die geen betaald werk verrich-

ten. Overigens moeten we niet te optimis-
tisch zijn dat veel vroeguittreders tot herin-
treding bereid zullen zijn.

Het tweede geheime wapen heeft een 
nogal utopisch karakter. Van Duijn noemt 
het de verborgen arbeidscapaciteit. Schrik 
niet, het gaat om mensen met een betaalde 
baan die overbodig werk verrichten! Enkele 
voorbeelden: beleidsmedewerkers die nota’s 
schrijven die in een la verdwijnen, commu-
nicatiemedewerkers die folders en brochu-
res schrijven die ongelezen de prullenmand 
ingaan en beroepsvergaderaars die bij elk 
overleg aanwezig moeten zijn om te voorko-
men dat er iets wordt besloten!

• • •
Er zijn ook punten in het boek die pijn doen. 
Van Duijn heeft nauwelijks enige waarde-
ring voor de EEG/EU. De Europese integratie 
wordt louter als economisch fenomeen neer-
gezet. Door de euro is Nederland het mone-
taire instrument uit handen geslagen. Een 
Europees vrijhandelsgebied was voldoende 
geweest. Andere zaken, zoals veiligheid, 
asielbeleid, terrorismebestrijding, hadden 
in afzonderlijke afspraken en associaties 
kunnen worden geregeld. De EU-lidstaten 
worden bij herhaling in groepen opgedeeld: 
de harde Angelsaksen, de creatieve Noordse 
landen met hun flexicurity arbeidsmarkt-
beleid, de softe Rijnlanders en de zuidelijke 
protectionisten, die dan tegen elkaar wor-
den afgezet.

De politieke en culturele betekenis van 
het samengaan van Europese landen die in 
gedeelde soevereiniteit de kern zien van een 
veilig en welvarend vervolg op het staten-
stelsel van de Westfaalse vrede, gaat aan Van 
Duijn volstrekt voorbij.

Deze boekbespreker is geen econoom. 
Wellicht blijven daardoor ballonnen zweven 
die hadden moeten worden doorgeprikt. Ik 
blijf al met al gecharmeerd van de nuchter-
heid van Van Duijn en van zijn ingehouden 
optimisme hoe een niet gunstig gepositio-
neerd Nederland met behoud van een hoge 
levensstandaard, door een lastige periode 
kan worden geloodst.

Nederland heeft een grote 
verborgen arbeidscapaciteit, 
mensen met een betaalde baan 
die overbodig werk verrichten

Jean Penders bespreekt 
De groei voorbij
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Leve wie?

Is Frank Hoekmeijer vandaag nog geweest?
Hij laat soms een boodschap voor iemand achter.
Een paar woorden, een pakje, een krantenfoto.

Ik ken hem niet, geen idee wie hij is,
Waar hij zich ophoudt, wat hem beweegt.
Ik ben benieuwd naar de kleur van zijn ogen.

Men zegt dat hij een gefiguurzaagde indruk maakt.
Men zegt ook dat hij zich niet in problemen verdiept,
Zich niet over iets buigt, zich niet bezint.

Prima! Leve de tafel en de stoel en de invloed
Van conclusies die voortkomen uit verwarring,
Leve de maan ook, en leve de kwadraten!

Een fles bier nog, leve Frank Hoekmeijer!
Dan ga ik de straat op zonder boodschap of mysterie.
En zonder reden, en zonder kennis van de mechanica.

Mijn ogen hebben de kleur van hun verlangen.

door Arjen Duinker

Arjen Duinker (Delft 19�6) publiceerde een roman en elf dichtbundels, waarvan 
recent: En dat? Oneindig (2006) — samen met de Franse dichteres Karine Martel — en 
Zeester: kwartet voor twee stemmen (2007). Publiceerde ook bundels in Italië, Frank-
rijk, Portugal, Engeland, Australië, Rusland en Iran.
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Voor	een	uitgave	met	de	kracht van zelfbeheersing als thema is deze 
editie van CDV onbeschaamd dik uitgevallen. Een conclusie zou al snel 
kunnen zijn dat dit boek, gemeten naar zijn uitgedijde aard, geen pas-
sende illustratie van het thema kan bieden. Aan de andere kant laat het 
nauwelijks verholen enthousiasme waarmee alle aangezochte auteurs zich 
op het thema hebben gestort, zien dat het nummer op paradoxale wijze wel 
in latente behoefte voorziet om juist de mateloosheid voorbij te komen.

• • •

Zowel in economische als culturele zin lijkt de samenleving in de greep te 
zijn van wat Harry Kunneman (hoogleraar sociale en politieke theorie aan 
de Universiteit voor Humanistiek) ‘het dikke ik’ noemt, de verontrustende 
uitvergroting van het autonome vrije individu.1 In economische zin is deze 

uitvergroting bijvoorbeeld zichtbaar in ongeremde expansie-
drift, in de hebzucht van consumenten en producenten die 

uit zijn op maximaal gewin zonder meer. Dat er behoor-
lijke verborgen risico’s en lasten zitten aan dergelijke 

uitvergrotingstrategieën van het eigen ik, is onder 
meer met de financiële crisis goed duidelijk ge-
worden. De vervolgvraag is dan uiteraard hoe de 
lasten en de lusten van de vrijheid in economische 
zin wel goed op elkaar kunnen worden afgestemd. 
In het eerste deel van de bundel De kracht van de 

economie (dat opent met een inleidende bijdrage 
van gastredacteur Peter Nijkamp) komt deze vraag 

aan de orde. 
• • •

Economisch historicus Bas van Bavel laat in een mooie bij-
drage zien dat een zeker maatschappelijk evenwicht cruciaal 

is voor economische groei. Zijn essay is te lezen als een verrassend 
eerherstel voor de ‘duistere middeleeuwen’ en een kritiek op al te opti-
mistische verhalen over de Gouden Eeuw. Uit nieuw onderzoek blijkt bij-

Ter introductie
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voorbeeld dat tijdens de Gouden Eeuw en in de aanloop daar naartoe, het 
welzijn van de modale Nederlanders afnam in plaats van toenam, terwijl 
juist de periode van de elfde tot de dertiende eeuw model staat voor even-
wichtige maatschappelijke verhoudingen. 

President-directeur Hans Smits van het Havenbedrijf Rotterdams laat 
in zijn bijdrage zien dat hij in ieder geval niet hoopt dat we in tijden van 
economisch zwaar weer al te kritiekloos het Nederlandse poldermodel 
omarmen. Volgens hem ‘gaat dat ten onder aan stroperigheid’ en dat is 
uiteindelijk niet goed voor onze economische concurrentiekracht. ‘Regels 
en wetten beschermen datgene wat er is en richten zich niet op het benut-
ten van kansen.’ Dit moet dringend anders, zo stelt hij. Invoering van een-
voudige besluitvormingsprocedures en de vorming van een overheids-nv 
moeten Nederland efficiënter en doelgerichter maken.

Minister Donner van Sociale zaken en Werkgelegenheid stelt daarente-
gen dat we voorzichtig moeten zijn alle heil van marktkrachten te verwach-
ten. ‘De morele kracht van de markt? Die is er niet’, schrijft hij in deze CDV. 
Ze dreigt juist het verantwoordelijkheidsbesef uit te hollen dat voor het 
goed functioneren van de samenleving zo essentieel is. 

• • •

Ook in culturele zin doet ‘het dikke ik’ zich gelden. In de vorm van asser-
tieve zelfexpressie bijvoorbeeld, het zich breed maken ten koste van ande-
ren. Uit behoefte aan controle en veiligheid verschanst het individu zich 
achter dikke muren, waarbij er voor de inbreng van de ander geen plaats 
is. Dit gaat ten koste van wat vanouds een kracht van Nederland wordt 
beschouwd: de cultuur van tolerantie. In een apart deel in deze CDV wordt 
de kracht van tolerantie op verschillende wijzen beproefd. Juist in de tijd 
waarin, in de woorden van gastredacteur James Kennedy, ‘gedogen te boek 
is komen te staan als een vorm van laf beleid’ kan inzicht in de kracht van 
tolerantie waardevolle bijdragen bieden aan een meer ontspannen samen-
leving. U vindt daar onder meer een bijdrage van Willem Schinkel, die te-
gen de tolerantie pleit omdat ze in de huidige context alleen maar gebruikt 
wordt om scheidslijnen tussen allochtonen en autochtonen te trekken en 
te bestendigen. Antoine Bodar, ook zeer kritisch over onze veel geprezen 
tolerantiecultuur, laat aan de andere kant zien hoe een wel goed begrepen 
tolerantie aan de basis staat van beschaving. 

Anderen geven aan hoe een politiek van actieve tolerantie aan de basis 
staat van de democratie — zie bijvoorbeeld de bijdrage van Ineke Bakker in 
deze uitgave.  

• • •

In deze uitgave treft u ook twee bijzondere interviews aan. Een tweege-
sprek tussen Paul Schabel en Wim van de Donk (in het tussendeel De 

ter	introductie
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kracht van vrijheid in verantwoordelijkheid) en een verslag van ontmoeting 
tussen de rabbijn Abraham Soetendorp en predikant Ad Alblas. Uit het 
laatste interview blijkt onder meer hoezeer inperking van ‘het dikke ik’, het 
plaats maken voor de ander, moeite, opoffering, moed en wijsheid vraagt, 
maar ook hoe verbindend en hoopvol dit kan werken.

• • •

In de rubriek De actualiteit van aandacht voor de ideeën van de joodse den-
ker Spinoza. Zelf in de ban gedaan door zijn gemeente, staat hij te boek als 
een voorvechter van een tolerantiecultuur en verdediger van vrijheid van 
denken en geloof. Henri Krop laat zien waarom hij ook christendemocra-
ten zou kunnen aanspreken. 

• • •

De boekenrubriek begint met een bespreking van het boek Het verlangen 
naar cultuur van Sjaak Koenis door Arie Oostlander en eindigt met een 
bespiegeling van redacteur Frank van den Heuvel over het boek van Hans 
Ludo van Mierlo, Gepast en ongepast geld. Zowel deze als de andere werken 
in de boekenrubriek bieden elk op eigen wijze zicht op wat de kracht van 
zelfbeheersing kan inhouden.  

Jan Prij, redactiesecretaris Christen Democratische Verkenningen

ter	introductie

 Noot

1  Harry Kunneman (200�) Voorbij het 
dikke-ik. Bouwstenen voor een kritisch 
humanisme. Uitgeverij SWP: Amster-
dam. 
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Op 31 augustus 2007 overleed Kees Klop, voormalig waarnemend 
directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, voorzitter 

van de NCRV, bijzonder hoogleraar politieke ethiek en onderzoeker 
bij het ministerie van justitie. Zijn denken heeft velen, binnen de 

christendemocratie en daarbuiten, geïnspireerd en gevormd.
Om die inspiratie te doen voortleven, hebben vrienden 

en collega’s het initiatief genomen tot de publicatie van:

PUBLIEKE GERECHTIGHEID
Over geloof en ethiek in politiek en maatschappij

Opstellen ter nagedachtenis van Kees Klop

Auteurs uit politiek (Jan Peter Balkenende, Ernst Hirsch Ballin, 
Theo Brinkel, Wim van de Camp, Arie Oostlander), journalistiek (Kees 

Buijs, Ton Herstel, Marcel ten Hooven) en wetenschap (Wim van de Donk, 
Johan Graafland, Andreas Kinneging, Paul van Tongeren) en anderen 

schrijven over kernthema’s uit het denken van Kees Klop: 
burgerschap, gemeenschap, verantwoordelijkheid en gerechtigheid.

De bundel (ca. 220 p.) verschijnt begin 200�. 
Bestelling (intekenprijs: ¤ 17,�0) kan via het Centrum voor Ethiek 

van de RU Nijmegen: w.sanderse@cve.ru.nl

Op pagina 2�� een voorpublicatie: Hoe anders mag je nog zijn in Nederland?
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Europese politici vragen zich openlijk af of 
we het einde van het op de Verenigde Staten 
gebaseerde kapitalistische model naderen.1 
Zó kondigde de Franse president Sarkozy in 
Toulon op 2� september jl. het faillissement 
van het marktdenken aan: ’Het idee dat de 
markt altijd gelijk heeft, was een waanzin-
nig idee’. Angela Merkel op � oktober jl.: ’Die 
soziale Marktwirtschaft sei seit ihrer Erfin-
dung selten so unter Druck gewesen wie im 
Augenblick’. De in de jaren negentig ver-
drukte gedachte van het Rijnlandse model 
— sterke markt en sterke overheid — maakt 
haar rentree in Europa. Of toch niet? Im-
mers, in het oosten zien we dat juist de lan-
den met de grootste economische groei er 
een autoritaire staat op nahouden. Moeten 
we in deze landen het nieuwe kapitalistische 
model herkennen dat de rest van de wereld 
tot voorbeeld strekt? Om antwoord te geven 
op deze twee vragen, maak ik gebruik van 
het onderzoek van de econoom Robert Barro 
(hoogleraar Harvard University). Hij heeft 
gekeken naar de determinanten van econo-

mische groei en naar de relatie tussen demo-
cratie en economische groei.

In 1��7 publiceerde Barro een onderzoek 
waarin hij de groei-ervaringen van 80 landen 
vergelijkt over een periode van 2� jaar. Zijn 
doel was de determinanten van economi-
sche groei te identificeren. De factoren die 
economische groei bepalen, zijn in volgorde 
van belang: opleiding, gezondheid, lage 
overheidsbemoeienis, weinig kinderen per 
gezin, internationale handel, lage corruptie 
en lage inflatie. Overheden beïnvloeden op-
leiding en gezondheid in belangrijke mate. 
We zien in deze rij geen factor terug die ons 
stimuleert het Rijnlandse model te omar-
men. Immers, op de derde plaats vinden we 
overheidsbemoeienis terug: negatief! De 
achtergrond hiervan is dat de investerings-
ruimte voor particulieren afneemt bij toene-
mende inkomensherverdeling. Verder geldt 
binnen het Rijnlandse model een sterke 
invloed van medewerkers op de bedrijfsvoe-
ring. Zo hebben vakbonden in Duitsland 
veel invloed op het ondernemingsbestuur, 
omdat ze deel uitmaken van de Raad van 
Commissarissen. Zo’n keuze suggereert dat 
vakbonden verstand hebben van consumen-
tenmarkten en dat ze geen verschil maken 
tussen belangen van collega’s in Duitsland 
en (toekomstige) collega’s in Azië. We zien 

Het kapitalisme na de kredietcrisis [ 1 ]

Kapitalisme beschermt 
democratische waarden

door Jan Bouwens

Hoogleraar Accounting aan de Universiteit 
van  Tilburg.
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nu, ook in reactie op de financiële crisis, 
staatscommissarissen aangesteld, zoals 
oud-vakbondsman Lodewijk de Waal bij ING. 
Maar wat weet hij van bankieren? Als we ons 
op deze argumenten baseren kunnen we 
weinig heil verwachten van een Europabrede 
adoptie van het Rijnlandse model. Sarkozy 
vindt 2� jaar onderzoek naar wereldwijde 
groei-ervaringen tegen zich. 

Maar hoe zit het dan met de autoritaire 
regimes? Ook hiernaar heeft Barro onder-
zoek gedaan (1���). Hij laat een overtuigend 
verband zien tussen economische groei en 
democratie. Dus: meer welvaart leidt tot 
meer democratie. Opleiding is eveneens een 
factor van belang ter verklaring van demo-
cratie. Democratie wordt sterk gestimuleerd 
met het verdwijnen van inkomensverschil-
len tussen mannen en vrouwen. Een rijke 
middenklasse is heel belangrijk voor een 
democratie. Democratische waarden nemen 
af naarmate een land sterker op religieuze 
waarden leunt. Barro’s uitkomsten wijzen 
erop dat naarmate er een grotere en vooral 
rijkere middenklasse ontstaat, de democra-
tische waarden in een land zullen groeien. 
De landen die nu sterk groeien, hebben, uit-
gezonderd Singapore, nog geen grote rijke 
middenklasse. Echter, zo gauw de rijkere 
middenklasse zich buiten steden als Sjang-
hai en Peking gaat vestigen, zullen we naar 
verwachting ook in China een sterkere gang 
naar democratie zien. Die beweging was er 
ook in Zuid-Korea, waar met de vorming 
van een rijke middenklasse de democratie 
zich vestigde. Hoe moet het dan verder met 
het kapitalisme? Nobelprijswinnaar Doug-
las North keek terug in de geschiedenis en 
constateerde dat de economie regelmatig 
schokken moet verwerken die het gevolg 
zijn van fundamentele veranderingen in de 
economische verhoudingen. Zo werd in de 
jaren dertig druk gespeculeerd op stijgende 
aandelenprijzen met geleend geld. De kern 

van de huidige kredietcrisis bestaat eruit dat 
banken erop hebben gespeculeerd dat zij 
door hun verstrekte leningen altijd konden 
doorverkopen. Dat blijken ze niet langer te 
kunnen. Volgens North zijn de wetten en de 
regels te zwak om de maatschappelijke ver-
andering die zich nu voltrekt, te compense-
ren. We moeten de regels van het bankieren 
aanscherpen om het zaad van deze crisis uit 
de grond te halen. Crises zullen zich echter 
altijd blijven voordoen. Dat heeft te maken 
met het vermogen van mensen om steeds 
nieuwe oplossingen voor problemen te 
formuleren. We vergeten vaak dat we deze 
mensen ook op de haalbaarheid van zulke 
oplossingen moeten aanspreken. In dit geval 
zou de Raad van Commissarissen bankma-
nagers er vooraf op moeten aanspreken dat 
hun leningen over de beoogde looptijd zijn 
gedekt. Of er moet wetgeving bestaan die 
erin voorziet dat zo’n synchronisatie be-
staat. Kennelijk reikt de arm van De Neder-
landsche Bank nog niet zo ver. Het is in dat 
verband ook de vraag of de door de overheid 
benoemde arbeidsdeskundige Lodewijk de 
Waal met enig gewicht de financiële kluwen 
kan doorzien waarin ook ING zich bevindt 
met deze uitstaande leningen. Deze zullen 
zich de komende tijd op de balans manifes-
teren, omdat de speculatie op potentiële her-
financiering van de uitstaande leningen in 
het nadeel van de ING-bank zal uitvallen. Het 
valt niet te ontkennen dat nieuwe regels van 
banktoezicht nodig zijn om zulke specula-
ties te voorkomen. Dit betekent niet automa-
tisch minder kapitalisme. Ook de democra-
tie is niet dood. Integendeel, de welvaart in 
vooral Azië neemt toe. De groei gaat gepaard 
met de vorming van een rijke middenklasse, 
waardoor ook daar democratische waarden 
in belang toenemen. Kapitalisme en demo-
cratie gaan hand in hand.

1 Zie ook: http://www.mejudice.nl

CDV [winter 2008].indd   13 01-12-2008   22:22:29



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

1�

Er is al veel geschreven over de oorzaken van 
de financiële crisis. Aan de basis daarvan 
lagen de subprime hypotheken aan mensen 
met een laag inkomen. De banken die deze 
leningen gaven, hielden die niet op hun 
eigen balans, maar verkochten deze weer 
door aan andere investeerders. Doordat pak-
ketten van leningen werden samengesteld 
en verhandeld, verdween informatie over de 
risico’s die aan dit soort hypotheken kleven. 
Door onderlinge concurrentie gaven rating 
agencies te optimistische kwalificaties aan 
het risicoprofiel van deze pakketten. Dit 
ging goed voor een paar jaren, maar rond 
200� kwam daar de klad in en moesten veel 
mensen noodgedwongen hun huis opge-
ven. Banken kwamen in de problemen en 
durfden elkaar geen geld meer te lenen. Het 
gebrek aan vertrouwen leidde vervolgens tot 
een ongekende daling van de beurskoersen, 
waarvan de gevolgen nog niet zijn te over-
zien.

Hoewel deze gebeurtenissen zich ach-
teraf redelijk goed laten verklaren met het 
gebruikelijke economische instrumentari-
um, doet zich de vraag voor of er ook morele 
oorzaken ten grondslag liggen aan de crisis 

en welke politieke consequenties daaraan 
moeten worden verbonden. Deze morele di-
mensies van de kredietcrisis kunnen zowel 
vanuit een consequentialistische ethiek, een 
rechtvaardigheidsethiek als een deugden-
ethiek worden geduid.

Vanuit een consequentialistisch perspec-
tief moet men concluderen dat de krediet-
crisis duidt op een falen van de vrije markt. 
Dit betreft zowel een gebrek aan regulering 
van de financiële dienstverlening op de 
huizenmarkt in de VS, alsook een gebrekkig 
toezicht op het investeringsbeleid van ban-
ken in andere landen. Zelfs Alan Greenspan, 
voormalig voorzitter van de centrale bank 
in de VS, moet toegeven dat de vrije markt 
heeft gefaald heeft. Letterlijk zei hij: ‘I made 
a mistake in presuming that the self-interests 
of organizations, specifically banks and 
others, were such that they were best capable 
of protecting their own shareholders and their 
equity in firms.’ Als het eigen belang niet 
voldoende prikkelt tot verantwoord bankie-
ren, dient de staat verantwoordelijkheid te 
nemen om de zelfzucht te beteugelen, bij-
voorbeeld in de vorm van maximale bonus-
sen en stringentere eisen aan verantwoord 
risicobeheer. 

Vanuit een rechtvaardigheidsethiek roept 
de kredietcrisis ook vragen op. Bijvoorbeeld, 
zijn subprime hypotheken wel een aangewe-
zen product om arme woningbezitters aan 
een eigen huis te helpen? Moet men deze 

door Johan Graafland

Econoom, ethicus en theoloog, verbonden aan de 
Universiteit van Tilburg.

Het kapitalisme na de kredietcrisis [ 2 ]

Morele dimensies in de 
financiële crisis
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gezinnen aan zóveel risico bloot stellen dat 
men de financierbaarheid van hun woning 
baseert op voortdurende prijsstijgingen? 
Dient de overheid niet een actievere rol te 
spelen bij het beschermen van deze kans-
arme groepen, bijvoorbeeld door garan-
tiestellingen voor lage-inkomensgroepen. 
Een andere vraag die vanuit de rechtvaar-
digheidsperspectief wordt aangereikt is of 
wordt voldaan aan het principe van weder-
kerigheid. Dit principe wordt verwoord met 
de gouden regel in Luc. �:31: ‘Gelijk gij wilt 
dat u de mensen doet, doet gij hun evenzo.’ 
Als banken meer uit dit principe hadden 
gehandeld, hadden zij zichzelf niet toege-
staan om de spaartegoeden die hen door 
onwetende spaarders waren toevertrouwd 
op een zeer risicovolle wijze te beleggen. 
Als zij zelf spaarder waren geweest, hadden 
zij ook liever gezien dat de banken minder 
hadden gegokt met het geld dat hen was 
toevertrouwd. Het is onverteerbaar als de 
financieel verantwoordelijke bestuurders 
van banken het acceptabel achten dat in bij-
zondere gevallen 20 procent van het kapitaal 
mag worden verspeeld. Een derde punt waar 
de kredietcrisis de vinger op de zere plek 
legt, is de rechtvaardigheid van topbelonin-
gen. Zelfs nu banken als Fortis schipbreuk 
lijden, willen degenen die daarvoor verant-
woordelijk zijn geweest, hun bonussen niet 
laten onthouden. Is dit niet een vorm van 
roverij waartegen Calvijn zo waarschuwt 
als hij het beroep van bankiers bekritiseert? 
Niet alleen hebben de belangen van beleg-
gers grote schade opgelopen, maar ook de 
tegoeden van spaarders blijken in gevaar te 
zijn gekomen. Het is in sommige gevallen 
alleen dankzij de overheid dat de spaargel-
den van spaarders nog intact blijven, maar 
uiteindelijk zijn het dan de belastingbeta-
lers die worden gedwongen om de prijs van 
dit roekeloos gedrag te betalen. Indirecte 
roverij dus.

Dezelfde bezwaren kunnen vanuit een 
deugdenethisch perspectief worden aange-
voerd. De kredietcrisis laat toch zien dat de 
vrije markt ruim baan geeft aan ondeugden 
zoals onmatigheid, kortetermijndenken, 
hebzucht, roekeloosheid, onbetrouwbaar-
heid en onrechtvaardigheid? Onmatigheid, 
doordat Amerikanen niet meer lijken te we-
ten wat sparen is en op de creditcard leven, 
zelfs bij het kopen van een huis. Hebzucht, 
in combinatie met kortetermijndenken in 
samenhang met een bonuscultuur die uit de 
hand lijkt te zijn gelopen. Deze bonuscul-
tuur heeft op haar beurt tot risicozoekend 
gedrag geleid, waardoor nu grote schade 
wordt aangericht aan aandeelhouders (pen-
sioenfondsen) en aan andere stakeholders. 
Vervolgens heeft de crisis tot een groot wan-
trouwen geleid tussen marktpartijen, terwijl 
juist in de banksector betrouwbaarheid één 
van de belangrijkste deugden is en behoort 
te zijn. Aristoteles beweerde al dat dit zich 
moeilijk laat combineren met hebzucht.

Op grond van deze morele overwegin-
gen lijkt een zekere verschuiving van het 
Angelsaksische model naar het Rijnlandse 
model derhalve onontkoombaar. Geen enkel 
economisch systeem is onfeilbaar. Maar de 
gemengde economie, een markt met een 
sterke overheid, is dan wellicht de minst 
slechte keus. Zij kan de burger bescher-
men tegen roekeloos gedrag van anderen. 
De overheid kan niet het hart van mensen 
veranderen, maar wel gedragingen afrem-
men die daarop van invloed zijn. Deugden 
en ondeugden worden immers gevormd 
door voortdurende herhaling van bepaalde 
gedragspatronen en deze zijn wel beïnvloed-
baar door overheidsinstituties. Daardoor 
krijgen destabiliserende en corrumperende 
krachten minder ruimte. 
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Een belangeloos beroep op hondeneigenaren om hun dier langs het Korte Kerkpad aan te lijnen, 
volstaat volgens de gemeente Zoeterwoude niet. Een uitleg van de funeste gevolgen voor vee én hond 
wordt nodig geacht om het gebod kracht bij te zetten.
Foto: Dirk Hol
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Hoewel	hij	geenszins	het	monopolie op empathie voor deze denk-
richting wilde opeisen, verwoordde Jan Peter Balkenende ooit aldus de 
kern van de christelijk-sociale traditie: ‘Voor de kwaliteit van de samenle-
ving is niets fnuikender dan het zich afschermen van de ander.’1 Hoe bot 
en weinig ontspannen de samenleving dan zal zijn, demonstreerde de ca-
baretier Hans Teeuwen met een optreden waarin hij zich van de ander af-
keerde, louter omdat deze hem vreemd was. In de NOVA-uitzending vanuit 
New York, op de avond van de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zong 
hij ten overstaan van twee Amerikaanse dominees, gasten van NOVA, een 
onwelvoeglijk lied, waarin hij Jezus wegzette als de leverancier van gewil-
lige vrouwen voor opgewonden mannen: ‘Het is de zoon van God die jou op 
mijn bordje legde.’ 

De presentator van Nova had aan zijn gastheerschap geen boodschap. 
Althans, uit zijn mededeling dat het lied speciaal voor de dominees was 
ingestudeerd, bleek dat de programmamakers, koste wat kost, van meet af 

De publieke geest vaart wel 
bij zelfbeheersing

Zelfbeheersing kan een waardevol moreel ordeningsprincipe 
in zowel economie als tolerantie zijn. Tolerantie wordt 
gemakkelijker als iedereen zich enigermate beheerst en in 
zijn contact met anderen onderkent dat zijn denkbeelden, hoe 
vanzelfsprekend ook voor hemzelf, voor andersdenkenden 
aanmatigend kunnen zijn. En is de kredietcrisis in essentie 
niet terug te voeren op een gebrek aan zelfbeheersing? Een 
pleidooi voor een oriëntatie op waarden die zijn gebaseerd 
op de omgang met anderen. Naast zelfbeheersing is dat 
inlevingsvermogen. 

door Marcel ten Hooven

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.
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aan van plan waren hun gasten op de ziel te trappen, ongeacht wat deze in 
het vraaggesprek te berde zouden brengen. Het waren dominees. Hun ver-
haal was dus het luisteren niet waard.

Als de filosoof Arthur Schopenhauer gelijk heeft met zijn stelling dat 
empathie de wortel is van elke moraal, dan geldt dat in elk geval voor de 
deugd van zelfbeheersing.2 Wie bereid is zich in te leven in de ander, hoe 
ver die ook van hem afstaat, zal geïnteresseerd zijn in die ander, ontvan-
kelijkheid tonen voor diens opvattingen en zich daarom matigen in zijn 
eigen woorden. 

In het christelijke mensbeeld is daarbij de notie van belang dat God 
ieder mens naar Zijn evenbeeld heeft geschapen. Daarom kan niemand 
worden uitgesloten van de vinculum unitatis, de verbondenheid tussen 
mensen, schrijft Paul van Geest in dit nummer van CDV aan de hand van de 
filosofie van de kerkvaders Augustinus en Cyprianus. Dit besef, dat je be-
hoort tot één gemeenschap van mensen, moet altijd ten grondslag liggen 
aan de kritiek die je op anderen hebt. Die kritiek moet bijdragen aan een 
betere samenleving, niet aan een isolement van de ander. De waarde van 
zelfbeheersing is in de filosofie ook verankerd in het stoïcijnse principe ne 
quid nimis: doe niets te zeer, doe alles met mate. 

In de nota Integratie op waarden geschat schetst het Wetenschappelijk 
Instituut voor het CDA een vergelijkbaar mensbeeld.3 Behalve een individu, 
wiens waardigheid is verbonden met de kernwaarden vrijheid, gelijkwaar-
digheid en solidariteit, is de mens een relationeel wezen, dat de zin van 
zijn bestaan ook aan anderen ontleent. 

Dit brengt een zekere matiging met zich mee. Of het gaat om het halen 
van het eigen gelijk, of om een overmatig gebruik van schaarse natuurlijke 
bronnen of consumptiegoederen, men kan niet onbeperkt zijn gang gaan, 
ook niet wanneer een ander daar geen last van heeft. In haar bijdrage aan 
deze editie van CDV politiseert de auteur van de nota, Petra van der Burg, 
deze boodschap door het christendemocratische mensbeeld te contraste-
ren met het liberale: ‘De liberalen vinden uiteindelijk in de ander hun be-
perking, de christendemocraten in de ander hun bestemming.’

In de ideologie van de christendemocratie manifesteert deze notie zich 
als een voorliefde voor de vrije associaties van burgers, in het jargon aan-
geduid als het maatschappelijk middenveld. Welke mentale houding dit 
denkbeeld ook impliceert, in ieder geval niet dat je je opsluit in het eigen 
gelijk, integendeel. Eerder dan tot een attitude van morele superioriteit, 
een houding die ook christenen niet altijd vreemd is, noopt het tot het be-
sef dat je het wellicht toch niet bij het rechte eind hebt. Wat je, hoe dan ook, 
deelt met ieder ander, is de menselijke feilbaarheid. Het kán zijn dat jij het 
verkeerd ziet en de ander juist.

Marcel	ten	Hooven

De publieke geest vaart wel bij zelfbeheersing
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De cynische afscherming van andersdenkenden die sprak uit Teeuwens 
optreden voor de dominees, is ook een vorm van denkluiheid. Want ligt 
de basis van denken niet in de open geesteshouding dat je rekening houdt 
met de mogelijkheid het niet bij het rechte eind te hebben? In de preek-
wedstrijd van het Nederlands Dagblad en Sensor, een christelijke bezin-
ningsorganisatie, verwoordde winnares Almatine Leene deze houding met 

de geloofstwijfel van de zeventien-
de-eeuwse natuurkundige en filo-
soof Pascal: ‘Ik zie te veel bewijzen 
om te ontkennen dat God bestaat 
en te weinig bewijzen om helemaal 
zeker van Zijn bestaan te zijn.’� 

De notie van eigen feilbaarheid 
is ook een basisvoorwaarde van 

tolerantie. Iemand die het niet zeker weet, zal eerder geneigd zijn tot zelf-
beheersing, een gematigde houding jegens anderen en, in gecultiveerde 
vorm, tot wellevendheid. ‘Waar de wellevendheid uitblijft, zoals zo veel-
vuldig in het huidige Nederland, daar woont niet alleen de vaderlandse, 
wereldwijd bekende botheid, maar zoekt meteen onverdraagzaamheid een 
onderkomen’, schrijft Antoine Bodar in deze editie van CDV. ‘Verdraging is 
begin van beschaving. Want elkaar verdragen biedt terstond beleefdheid.’

De	last	en	de	lust	van	vrijheid

De kracht van de zelfbeheersing is zowel in de immateriële als in de mate-
riële sfeer van onschatbaar belang. In deze editie van Christen Democrati-
sche Verkenningen is daarom dit perspectief gekozen voor beschouwingen 
over de toestand van Nederland in de materiële wereld van de economie en 
de immateriële wereld van de tolerantiecultuur. Beide worden traditiege-
trouw tot de kracht van Nederland gerekend, hoewel dat beeld ook aan het 
schuiven is. Zeker in het geval van de tolerantie kan de vraag worden ge-
steld of zij niet eerder in een crisis verkeert dan een kracht vertegenwoor-
digt, is de overheersende mening in de bijdragen in dit CDV-nummer. 

Het denken van de redactie over deze editie begon met de gedachte 
dat vrijheid een lust en een last is. Zowel de economie als de tolerantie 
floreert bij vrijheid. Dat is de lust. Deze vrijheid levert anderzijds een last 
op. De vrije markt belast de leefomgeving van mensen in verschillende 
opzichten en kan ook strijdig zijn met belangen als cultuur, een fatsoen-
lijke arbeidsorde, bestaanszekerheid. En ruime tolerantiegrenzen stellen 
mensen in staat hun leven in vrijheid naar eigen overtuiging in te richten, 
maar vergen tegelijkertijd van andersdenkenden dat zij gedragingen en 

De cynische afscherming 
van andersdenkenden 
is ook een vorm van 
denkluiheid

redactioneel
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opvattingen accepteren die de hunne niet zijn of zelfs haaks staan op hun 
persoonlijke ethiek. Ook deze tegenstelling valt te kenschetsen als de lust 
en de last van vrijheid.

Naar de indruk van de redactie is het een kenmerkende eigenschap van 
de Nederlandse bestuurscultuur om met ordenende maatregelen op de 
last en de lust van vrijheid te reageren. Dit geldt zowel voor de economie 
als voor de tolerantiecultuur. In ons economische stelsel zijn de afspra-
ken, al dan niet formele regels en overlegstructuren die ordening moeten 
bewerkstelligen, geïncorporeerd in het poldermodel. Dat geeft uitdruk-
king aan de idee dat dit stelsel op méér doelen dan alleen winst maken is 
gericht, zoals de verzoening van kapitaal en arbeid, vreedzame arbeidsver-
houdingen, het milieu. De tolerantie wordt formeel geordend in grond-
rechten en wetten. In informele zin is zij tegelijkertijd bijna permanent 
onderwerp van publiek debat over de grenzen van de vrijheid.

Wie nog een spade dieper steekt, ziet in dat zelfbeheersing of, iets ne-
gatiever geformuleerd, zelfbeperking een waardevol moreel ordenings-
principe in zowel economie als tolerantie kan zijn. Tolerantie over en weer 
wordt gemakkelijker als iedereen zich enigermate beheerst en in zijn 
contact met anderen onderkent dat zijn denkbeelden of gedragingen, hoe 
vanzelfsprekend ook voor hemzelf, voor andersdenkenden aanmatigend 
kunnen zijn. En is de kredietcrisis in essentie niet terug te voeren op een 
gebrek aan zelfbeheersing? De kettingreactie van stagnerend bancair ver-
keer en een inzakkende economie, is op gang gekomen doordat enerzijds 
Amerikaanse banken in hun winstbejag al te riskante leningen verstrekten 
en anderzijds consumenten krediet op krediet namen om hun materiële 
verlangens direct te bevredigen. Hoe gedateerd de socialistische toneel-
schrijver Bertolt Brecht ook moge zijn, zijn beroemde regel ‘Erst das Fres-
sen, dann die Moral’ uit de Dreigroschenoper is een treffende kenschets voor 
de oorzaak van de kredietcrisis. 

De rechtsfilosoof Andreas Kinneging definieert zelfbeheersing als het 
vermogen verleidingen te overwinnen.� Zonder de deugd van zelfbeheer-
sing kan volgens hem niemand in vrijheid leven, omdat hij dan slaaf van 
zijn begeerten wordt en op den duur slaaf van anderen, al is het maar van 
de banken. Begeerte maakt onvrij, brengt Kinneging zijn les in drie woor-
den samen.

De	erfenis	stinkt	een	beetje	

Tot vergelijkbare conclusies over zelfbeheersing als voorwaarde voor vrij-
heid komt de publiciste Marcia Luyten. Bij haar terugkomst in 2003, na een 
verblijf van enkele jaren in Afrika, trof Luyten naar haar zeggen een ander 

Marcel	ten	Hooven

De publieke geest vaart wel bij zelfbeheersing
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Nederland aan. Zij vond dat economie, politiek, media en rechtsstaat meer 
dan voorheen de negatieve invloed ondervonden van kortetermijndenken 
en een gebrek aan zelfbeperking. Inhaligheid, uitholling van instituties en 
een versplintering van het wereldbeeld waren andere symptomen van dat 
veranderde Nederland. 

Zij wijt die morele achteruitgang aan een ontaarding van het vrijheids-
ideaal van de jaren zestig. Luyten, kind van die tijd, koestert dat ideaal als 
een bevrijding van conformisme, maar constateert ook: ‘Die prachtige 
erfenis van de jaren zestig ligt er een beetje stinkend bij. Het bevrijde in-
dividu is vooral op zichzelf gericht. Wat buiten hemzelf ligt, waardeert hij 
vooral om het nut dat het voor hem heeft.’ Zij schrijft dat in Ziende blind 
in de sauna, het boek dat Willem Bouwman verderop in dit nummer be-
spreekt.� 

Volgens Luyten, van linkse huize, gaat vrijheid zonder de deugd van 
zelfbeheersing of zelfbeperking aan zichzelf ten onder. Vrijheid is niet 
hetzelfde als grenzeloosheid, schrijft zij, want allereerst gaat dan de vrij-
heid van de ander eraan. Met die conclusie is zij één van de vele auteurs, 
van politiek links tot rechts, die bij het nadenken over vrijheid de para-
dox signaleren dat in een samenleving die werkelijk vrij is, de leden de 
kunst van de zelfbeperking verstaan. Ook Luyten legt daarbij een link 
met inlevingsvermogen: ‘Het komt erop aan dat wij leren ons zodanig te 
verhouden tot anderen dat iedereen van de grootst mogelijke vrijheid kan 
genieten.’

De christendemocraat Wim van de Donk komt, in zijn �-meilezing van 
2008, eveneens tot de conclusie dat duurzame vrijheid is gediend met 
zelfbeheersing en empathie. In zijn ogen is dat bovendien een noodzake-
lijke voorwaarde voor solidariteit: ‘Solidair zijn vraagt om het vermogen 
jezelf als een ander te zien.’7 Piet Hein Donner beklemtoont dat inle-
vingsvermogen en inschikkelijkheid geenszins betekenen dat iedereen 
zich aan de ander moet aanpassen, integendeel: ‘In een samenleving 
moet men elkaar kunnen vertrouwen en zich veilig voelen. Dat wordt niet 
gerealiseerd door gelijkgestemdheid en homogeniteit na te streven.’8 
Pluriformiteit, verscheidenheid aan geloven en soms fundamentele ver-
schillen zijn een gegeven, meent Donner, waarop ‘culturele apartheid’ 
zeker niet het antwoord is. ‘Dat is de ontkenning van de waarden waarop 
onze samenleving berust.’ De christendemocraat trekt deze nuchtere 
les over de kracht van zelfbeheersing als noodzakelijke voorwaarde voor 
tolerantie: ‘De essentie van samenleven is niet dat we min of meer gelijk 
worden, maar dat we bij alle verscheidenheid meer hebben dat ons bindt, 
we verstandig weten om te gaan met onze verschillen en onze conflicten 
weten op te lossen.’   

redactioneel
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Het	morele	fundament	van	het	Rijnlandse	model

Zelfbeheersing of zelfbeperking is het morele fundament van het Rijn-
landse model, zoals de economische ordening op ons deel van het Euro-
pese continent wordt aangeduid, en kan ook de kracht van dat stelsel zijn. 
Over een langere periode bezien vertoont de Nederlandse economie een 
gestage groei, wat mede te danken is aan de zelfbeheersing die werkgevers 
en werknemers betrachtten. In de overlegkaders van het poldermodel ma-
tigden de werkgevers hun winststreven en de werknemers hun looneisen, 
om zo in beider belang afspraken over de arbeidsorde of rendementsher-
stel te kunnen maken. 

Wie scherper kijkt, ziet dat achter de deugd van zelfbeheersing geen 
naïef geloof in het goede van de mens schuilgaat maar een welbegrepen 
eigenbelang. De matigende afspraken in de Rijnlandse economieën komen 
tot stand dankzij het inzicht van alle partijen dat hun eigen langetermijn-
belangen het best gediend zijn bij een stabiele economische ontwikkeling. 

Mutatis mutandis geldt dit voor de tolerantie. Het in het geding zijnde 
eigenbelang is hier dat wie zich omwille van de ander matigt, die ander 
onder druk zet dat ook te doen. De Nederlandse Zondagswet van 1��3 is 
nog altijd een voorbeeld bij uitnemendheid van een politiek-bestuurlijke 
uitwerking van dit principe. De wet is een kunstige omgangsregeling 
voor bevolkingsgroepen die over de zondagsbesteding verschillend den-
ken. Kort en simpel gezegd zijn de regels voor de zondagochtend restric-
tiever dan voor de rest van de dag, met het oog op de kerkgang. Hoewel 
oppervlakkig beschouwd een compromis met een hoog veemarktgehalte, 
drukt de zondagswetgeving in wezen de verdraagzaamheid uit die ver-
schillende minderheidsgroepen in Nederland tegenover elkaar in acht 
hebben genomen.

Zelfcorrectie	of	een	wankelend	fundament?

Is de kredietcrisis niet meer dan de normale, periodieke zelfcorrectie van 
het kapitalistische systeem, inherent aan de vrijemarkteconomie? Of is er 
meer aan de hand en wankelt wellicht het fundament van dat kapitalisme? 

De vrijheid die een levensvoorwaarde is voor het kapitalisme, veron-
derstelt dat alle betrokkenen in dat vrije verkeer van goederen en dien-
sten zich verantwoordelijk gedragen. Ook Peter Nijkamp wijst er in een 
bijdrage aan deze CDV-editie op dat niet alle onderlinge verplichtingen 
in contracten en regels zijn vast te leggen, alleen al omdat het dan met de 
vrijheid gauw gedaan zou zijn. De vrije economie kan alleen floreren op 
basis van het onuitgesproken vertrouwen dat iedereen op integere wijze 
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zijn verantwoordelijkheid neemt, zich aan zijn woord houdt en geen gekke 
dingen doet. 

Financiële avonturiers hebben precies dat vertrouwen beschaamd en 
daarmee het fundament ondergraven van het systeem dat hun vrijheid van 
handelen gaf. Het geloof dat de markt altijd het goede doet, is een onhoud-
baar dogma gebleken. ‘De banken en andere financiers in de VS hebben 
zonder enige restrictie geëxperimenteerd met een bepaald idee van vrij-
heid, namelijk de vrijheid zonder enige vorm van verantwoordelijkheid. 
Een onbegrensde vrijheid, gemotiveerd door een ideologisch geladen 
geloof in marktwerking’, zegt WRR-voorzitter Wim van de Donk in een 
gesprek dat CDV met Paul Schnabel (SCP) en hem had. Hij wijst erop dat het 
blinde geloof in de markt de noodzaak veronachtzaamt van corrigerende 
instituties die waarden als zelfbeheersing belichamen. Het Rijnlandse 
model, waarin de onderneming wordt beschouwd als een samenwerkings-
verband van kapitaal en arbeid, voorziet in zulke instituties, zoals overleg-
organen van werkgevers en werknemers.� Van de Donk: ‘In het Rijnlandse 
model is op het terrein van de sociale economie de idee geïncorporeerd dat 
vrijheid wordt begrensd door verantwoordelijkheid.’

In het licht van het economische, soms ook persoonlijke leed dat zij ver-
oorzaakt, is het niet verwonderlijk dat de kredietcrisis lijkt uit te monden 
in een rehabilitatie van het Rijnlandse model, oftewel de sociale markteco-
nomie, waarin het welbegrepen eigenbelang van alle betrokkenen en een 
oriëntatie op lange termijn de leidende beginselen zijn. Beklemtoonde 
het kabinet-Balkenende in de Miljoenennota 200� vanwege de hogere eco-
nomische groei nog de voordelen van de Angelsaksische economieën, nu 
kondigt premier Balkenende aan: ‘We moeten het Angelsaksische model 
van ongelimiteerde kortetermijnkeuzes en winstmaximalisatie vaarwel 
zeggen en ons richten op het Rijnlandse model, met zijn waardenoriënta-
tie en langetermijnfocus.’10 

In zijn hoedanigheid van bijzonder hoogleraar christelijk-sociaal den-
ken, poneerde Balkenende al eerder, in 1���, de stelling dat de oorsprong 
van het Rijnlandse model niet zozeer een praktische afspraak is, zoals het 
Akkoord van Wassenaar (1�82), als wel een principiële opvatting over de 
gewenste ordening van de samenleving, verankerd in morele normen als 
vertrouwen, verantwoordelijkheid en integriteit.11 ‘De onzichtbare hand 
behoeft een morele inbedding’, schreef hij, refererend aan de overtuiging 
van de fans van het Angelsaksische model dat een onzichtbare hand alles 
ten goede zal keren als de marktpartijen maar worden vrijgelaten. 

Tien jaar later ziet Balkenende in de kredietcrisis een kans voor een mo-
rele herbronning van de economie: ‘Deze crisis biedt de ruimte om ethi-
sche afwegingen en overwegingen weer een plek te geven.’ De bandeloze 
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bonuscultuur bij sommige banken en verzekeraars duidt er volgens hem 
op dat waarden als zelfbeperking in de financiële sector zijn geërodeerd. 
Tegenover de private winst die de bonus de betrokkene oplevert, staat 
maatschappelijk verlies, schrijft het kabinet in de Miljoenennota 200�. 
Dat verlies is de morele schade die ontstaat doordat de banken als vanzelf-

sprekend op redding door de be-
lastingbetaler rekenen, mocht hun 
zeepbel barsten. Zo komt bankieren 
neer op risico’s nemen ten laste van 
anderen. 

‘We kunnen niet alleen leunen 
op het zelfreinigend vermogen van 
het financiële stelsel’, constateert 

het kabinet. ‘Het stelsel is te belangrijk om aan zichzelf over te laten. Zo 
is in het afgelopen jaar pijnlijk tot uitdrukking gekomen dat markten een 
inherente neiging hebben om onvoldoende rekening te houden met het 
publieke belang van stabiliteit op de lange termijn. Hiervoor is goed tegen-
wicht noodzakelijk.’12 

In de miljoenennota weegt het kabinet de voor- en nadelen van econo-
mische ordeningsmodellen af, om tot de conclusie te komen dat private 
en publieke belangen in het Rijnlandse model het meest in evenwicht zijn. 
Ontegenzeggelijk houdt de sterke positie van de aandeelhouders in het 
Angelsaksische stelsel ondernemers scherp en attent, wat aan de bedrijfs-
prestaties bijdraagt. Deze ondernemingen zijn bovendien aantrekkelijk 
om risicodragend kapitaal in te investeren, dankzij de zekerheid dat het 
toezicht op het management berust bij een machtige partij die meer winst 
als enig oogmerk heeft. 

Ook de omstreden activiteiten van de activistische winstjagers in de 
private equity-bedrijven zijn volgens het kabinet niet louter nadelig. Zij 
vormen een krachtige tegenpartij voor mogelijk onderpresterende onder-
nemers. Uit onderzoek blijkt dat de activiteiten van private equity-bedrij-
ven over het geheel genomen de winstgevendheid, de productiviteit en 
de innovatiekracht van ondernemingen gunstig hebben beïnvloed. Het 
kabinet herinnert aan de periode, begin jaren negentig, dat Nederlandse 
ondernemingen grote moeite hadden met het aantrekken van kapitaal 
voor risicovolle investeringen. Dat was het gevolg van de inkapseling van 
de bedrijven met beschermingsconstructies die de aandeelhoudersmacht 
nihil maakten. 

Niettemin valt de keuze van het kabinet, alles afwegende, in het voor-
deel van het Rijnlandse model uit. Ook bezien vanuit economische invals-
hoek zit er meer wijsheid in dat model, dankzij de oriëntatie op langeter-
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mijnbelangen van ondernemingen. Bovendien is in het Rijnlandse stelsel 
het gevaar van verwaarlozing van publieke belangen als duurzaamheid, 
onderwijs en sociale zekerheid minder groot en daarmee ook de dreiging 
van een toekomst met private rijkdom en publieke armoede. Dat model is 
voorts beter bestand tegen afwentelinggedrag, dankzij de waarde van we-
derkerigheid die erin is geïncorporeerd. In ruil voor een faire belastingaf-
dracht mogen bedrijven rekenen op een goede infrastructuur en geschool-
de arbeidskrachten, in ruil voor een actieve opstelling op de arbeidsmarkt 
is er voor werknemers een sociaal stelsel beschikbaar, in ruil voor een zo 
duurzaam mogelijk bestedingspatroon mogen consumenten van de over-
heid inspanningen voor een schoner leefmilieu verwachten.

Staat,	markt,	maatschappelijk	middenveld

De veranderingen die de econoom Jaap van Duijn sinds de jaren vijftig 
gadesloeg in het bedrijfsleven, vertellen eigenlijk het hele verhaal. Naar 
eigen zeggen zag hij hoe de tijdshorizon van ondernemers allengs korter 
werd en bedrijven in de greep kwamen van de dwingelandij van de korte 
termijn. Volgens Van Duijn zijn de gronden waarop bedrijven worden be-
oordeeld, versmald tot louter dat ene criterium van winst- en omzetgroei. 

‘Bij de klassieke economen komt het woord groei niet voor. En toch wa-
ren dat mensen die nadachten. Bij hen gaat het over vooruitgang, en dat is 
een heel ander verhaal’, zegt Van Duijn.13 ‘Alles staat in dat ene perspectief 
van groei. Dat is tegenwoordig de enige maatstaf voor wat economisch 
goed en fout is. Nu, volgens mij werkten de mensen bij Brauns kantoor-
boekhandel in het Naaldwijk van mijn jeugd daar niet om elk jaar een 
hogere omzet van postzegelalbums en religieuze artikelen te hebben. Ze 
werkten daar omdat ze het leuk vonden klanten te bedienen.’

In zijn eerder aangehaalde artikel uit 1��� waarschuwt Balkenende al 
voor het gevaar dat het Angelsaksische denken de Rijnlandse economieën 
doordringt. Dat kan gebeuren doordat de morele inbedding van het Rijn-
landse model, in het bijzonder de katholieke sociale leer, bij elke volgen-
de generatie verder uit beeld raakt, meent Balkenende met Michel Albert, 
een Franse intellectueel. De kredietcrisis bepaalt politici, economen en 
andere betrokkenen in het publieke debat nu weer geheel bij de keuze 
tussen de beide ordeningsmodellen. Dat debat krijgt fundamentele en 
politiek-ideologische trekken, daar de crisis onherroepelijk dringende 
vragen opwerpt over de rol van staat, markt, maatschappelijk midden-
veld en burgers. 

De zo vaak verguisde politiek blijkt er wel degelijk toe te doen. Met de 
keuze voor het ene of andere ordeningsmodel schept de politiek nieuwe 
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verhoudingen en maakt zij impliciet ook een afweging van richtingge-
vende waarden. 

Dit markeert de grote betekenis van de expliciete keuze van het kabi-
net voor het Rijnlandse model met zijn gemengde economie.1� In hun 
verklaring na de redding van Fortis Bank door de staat, onderstreepten 
Balkenende en minister van financiën Wouter Bos dat niet de vrije markt, 
maar de overheid het laatste bastion is als het gaat om de bescherming van 
publieke belangen. De econoom Harry van Dalen formuleerde dat zo: ‘Een 
vrije markt zonder overheid is stof voor romantische dwazen, en wie een 
ware vrijemarkteconomie helemaal doordenkt, komt eerder uit bij een 
maffiastaat dan bij de samenleving waar liberale politici denken dat ze aan 
denken.’1�

Wanneer de crisis wat is geluwd en de acute nood gelenigd, is het niet 
onwaarschijnlijk dat de politiek-ideologische controverse over de rol van 
de overheid zal opspelen langs de lijnen van de klassieke tegenstellingen 
tussen christendemocraten, sociaaldemocraten en liberalen. Waar de libe-
ralen geneigd zullen zijn terug te vallen op het leerstuk van de weldadige 
werking van de onzichtbare hand in de vrije markt, zullen sociaaldemo-
craten allicht pleiten voor een blijvend sterke aanwezigheid van de over-
heid in de economie. De eerste contouren van dat debat zijn al zichtbaar in 
verklaringen van Balkenende en Bos. Waar de PvdA-leider kortweg stelt: 
‘Een sterke markt vraagt een sterke overheid’, beklemtoont Balkenende: 
‘Het is een misvatting dat we met een sterkere rol van de overheid kunnen 
volstaan. Te veel regels verstikken elke ondernemingszin.’

De christendemocraten hebben in dit debat niet de slechtste papieren. 
Vertrouwen en verantwoordelijkheid, steekwoorden in de kredietcrisis, 
zijn ook kernbegrippen in de ideologie van de christendemocratie. Ver-
trouwen is in deze visie van levensbelang voor de samenleving. Zonder on-
derling vertrouwen valt elk verband tussen mensen, informeel of formeel, 
klein of groot, uit elkaar en zullen zij alleen nog voor zichzelf en niet voor 
anderen verantwoordelijkheid aanvaarden. 

Christendemocraten hechten belang aan het goed functioneren van 
maatschappelijke verbanden, vanuit de gedachte dat burgers daarin het 
best tot hun recht komen en bij machte zijn het leven naar eigen overtui-
ging in te richten. Zonder een maatschappelijk middenveld is de burger in 
zijn eentje geen partij voor een overheid die, naar de logica van elke staat, 
geneigd zal zijn macht die haar tot beschikking staat, ook daadwerkelijk te 
benutten. Geen democratie gaat als vanzelf met vrijheid gepaard. Vrijheid 
vereist dat geen enkele partij of institutie in staat is tot machtsmisbruik. 
Alles heeft maat en beperking nodig, ook de macht. Het voorkomen van 
machtsmisbruik vergt dus het zorgvuldig trekken van die grenzen, door 
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tegenover elke macht een tegenmacht te stellen. Voor de machtdeling 
binnen de staat is in een democratie de trias politica, het leerstuk van het 
evenwicht tussen de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht, 
van essentieel belang. Voor de machtdeling tussen de staat en de burgers 
kunnen we niet zonder het maatschappelijk middenveld. 

Behalve op deze noties over democratie baseert de christendemocratie 
haar denkbeelden over het middenveld op haar mensbeeld. Tegenover 
het individualisme stelt zij verantwoordelijkheid als kernbegrip in dat 
mensbeeld. Dit verwijst naar rechten, maar óók naar plichten jegens de 
medemens, naar het gemachtigd zijn in plaats van machthebber, naar 
het rentmeester zijn in plaats van meester.1� De mens gaat niet geheel in 
zichzelf op, maar heeft deel aan vele gemeenschappen, zoals het gezin, de 
school, de werkkring, het vrijwilligerswerk en allerlei verenigingen. Dit 
zijn de leerscholen voor burgerschap, oftewel de verantwoordelijkheid die 
de mens als burger jegens anderen heeft. Ook de visie op de onderneming 
als een samenwerkingsverband van kapitaal en arbeid drukt dat idee van 
een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bredere belang uit.

De	publieke	geest

In zijn Over de democratie in Amerika, één van de grote standaardwerken 
over democratie, beschrijft Alexis de Tocqueville hoe het ontstaan van in-
dividualisme en materialisme is verweven met de komst van democratie.17 
Hij redeneert ongeveer als volgt. 

Met de Franse Revolutie heeft de oude orde van de standenmaatschap-
pij plaatsgemaakt voor de moderniteit, met haar principe van de sociale 
gelijkheid. Niet meer zozeer iemands afkomst is bepalend voor zijn levens-
weg en bestemming, zoals in het Ancien Régime, als wel diens eigen capa-
citeiten. Idealiter nemen mensen hun lot in eigen hand. De democratie is 
de politieke gedaante van dat ideaal en de sociale gelijkheid de dragende 
gedachte. 

De onvermijdelijke consequentie van sociale gelijkheid, zo gaat Toc-
queville verder, is dat iedereen naar het beste voor zichzelf en zijn naasten 
streeft, ook materieel. Iedereen kan rijk worden, en sommigen lukt dat 
ook. Dat geeft de anderen moed. De democratie fungeert zo als een motor 
van de materiële vooruitgang. Daarmee is op zichzelf, als stimulans van 
doorzettingsvermogen, niks mis, maar de ontsporing in materialisme zon-
der meer, als enig doel in het leven, ligt op de loer. De Franse filosoof René 
Girard heeft dat proces, waarin een soort passie voor materiële welvaart 
ontstaat,  ‘mimetische begeerte’ genoemd, de begeerte door nabootsing.18 
In een maatschappij die niet berust op vaste onderscheidingen en hiërar-
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chie, maar op het streven naar gelijkheid, ontstaat als vanzelf de neiging 
om naar anderen te kijken voor het eigen gevoel van welvaart en geluk. Dat 
streven naar méér krijgt nog een extra impuls doordat iedereen zich tege-
lijkertijd van de ander wil blijven onderscheiden, ook materieel. 

Eén van de redacteuren van deze CDV, de historicus James Kennedy, 
Amerikaan van geboorte en tegenwoordig hoogleraar geschiedenis in 
Amsterdam, zag Nederland in zijn materialisme Amerikaanser worden: 
‘In Amerika spreken we van conspicuous consumption, opzichtig consump-
tiegedrag, van mensen die zich willen onderscheiden met een grote auto, 

dure pakken, een groot huis en de 
duurste gerechten als ze uit eten 
gaan. Ze geven uit in grootse stijl, 
met de bedoeling dat anderen het 
zien. Niet alleen de upper class, ook 
de brede middenklasse vertoont dat 
gedrag. Ik zie bij Nederlanders de 
remmingen slijten die hen nog niet 

zo lang geleden weerhielden van opzichtige consumptie. Ze vragen zich 
minder vaak af of iets wel passend is, te veel of te duur. Mijn Nederlandse 
vrienden geven op dezelfde manier uit als mijn Amerikaanse vrienden. 
Vooral jongeren zijn bereid meer geld uit te geven aan nog duurdere va-
kanties, inrichting van huizen, auto’s. Je hoort niet meer dat een auto klein 
moet zijn omdat je met schaarse energie spaarzaam moet omgaan. Dat zijn 
allemaal tekenen van onbekommerdheid over geld uitgeven. Het mag wat 
kosten.’1� 

Materialisme en individualisme zijn volgens Tocqueville twee kanten 
van dezelfde medaille. ‘Hij is als een vreemdeling tegenover het lot van 
anderen’, schrijft hij over de burger die consument wordt en zich louter 
concentreert op de bevrediging van zijn materiële behoeftes. De publieke 
geest vaart daar niet wel bij, bij gebrek aan interesse van burgers. De Cana-
dese politiek filosoof Charles Taylor ziet dat gevaar ook. ‘De donkere kant 
van het individualisme is een concentratie op het zelf, waardoor ons leven 
zowel vlakker als enger wordt, armer aan betekenis en minder betrokken 
op anderen of de samenleving.’20 De denkbeelden van Tocqueville en Tay-
lor vormen ook het uitgangspunt van de bijdrage van Halleh Ghorashi aan 
dit nummer.

Tocqueville accepteerde de democratie als een onvermijdelijk verschijn-
sel van de moderne tijd. Met zijn analyse had hij dan ook niet zozeer de 
bedoeling de democratie te diskwalificeren, als wel te attenderen op haar 
inherente risico’s, zoals materialisme, individualisme en een teloorgang 
van de publieke geest. Wat hij zocht in Amerika, het eerste moderne land 

De publieke geest vaart 
daar niet wel bij, bij 
gebrek aan interesse 
van burgers

Marcel	ten	Hooven

De publieke geest vaart wel bij zelfbeheersing

CDV [winter 2008].indd   29 01-12-2008   22:22:33



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

30

dat op de idee van gelijkheid van kansen was gegrondvest, waren middelen 
waarmee een democratie zich tegen die inherente risico’s kan wapenen. 
De effectiefste wapens in zijn ogen bleken een bestuursmodel dat mensen 
aanmoedigt zich met elkaar te associëren en religie. 

Tocqueville nam waar dat de politieke besluitvorming en de uitvoering 
van besluiten sterk waren gedecentraliseerd, om de Amerikanen zoveel 
mogelijk zelf hun land te laten besturen. Het gevolg was dat ze maatschap-
pelijke problemen als hun eigen problemen beschouwden en het vinden 
van een oplossing als hun taak. Als het ware vanzelf ontstonden in dat pro-
ces van collectief zelfbestuur allerlei vrije associaties van burgers. Voor van 
alles en nog wat verenigden zij zich. In dit verenigingsleven ondergingen 
de Amerikanen als het ware een informele opvoeding tot democratisch 
burgerschap, waarbij de kerken een niet te onderschatten rol speelden.21 
Zij keerden zich tegen materialisme en eenzijdig individualisme. ‘Er is 
geen religie die het oogmerk van de menselijke begeertes niet voorbij en 
boven de goederen van de aarde stelt’, schreef hij na zijn reis in de Verenig-
de Staten in 1831.

Met zijn analyse vestigde Tocqueville zijn naam als één van de grootste 
sociologische denkers over gelijkheid. Hij schreef zijn boek meer dan 1�0 
jaar geleden, nog voor er sprake was van de consumptiemaatschappij. De 
ontwikkelingen in de democratische landen hebben hem sindsdien, zo 
luidt de communis opinio, gelijk gegeven. Het ideologische politieke de-
bat over de wenselijkheid van democratie op zichzelf is naar de marge van 
sektarische politieke bewegingen verdreven. Het gaat vooral over de vraag 
hoe het publieke belang recht wordt gedaan in een politieke en maatschap-
pelijke orde waarin de neiging naar individualisme en materialisme zit 
ingebakken. 

Ook in dit perspectief geschetst, meent de redactie van CDV dat het 
zinvol is te onderzoeken hoe een waardenoriëntatie die is gebaseerd op de 
omgang met anderen, zoals empathie en zelfbeheersing, de publieke geest 
kan dienen. 

 Noten

1 Jan Peter Balkenende, ‘De christelijk-
sociale beweging op een keerpunt’, in: 
Christen Democratische Verkenningen, 
1��� (2), pp. 12-2�.

2 Jan Verplaetse, Het morele instinct. 
Over de natuurlijke oorsprong van onze 
moraal. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwe-
zijds (2008).

3 Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA, Integratie op waarden geschat. Den 
Haag (2008), p. 81. 

� Almatine Leene, ‘Ben jij een dappere 
twijfelaar?’. In Nederlands Dagblad, 1� 
november 2008. Zie ook www.nd.nl/
preek. 

� Filosofie Magazine 8, 2008. 
� Marcia Luyten, Ziende blind in de sauna. 

Hoe onze politiek, economie en cultuur 
‘Afrikaanse’ trekken krijgt. Rotterdam: 
Lemniscaat (2008), p. 12. 

redactioneel

CDV [winter 2008].indd   30 01-12-2008   22:22:33



31

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

7 Wim van de Donk, De bedoeling van 
bevrijding. Amsterdam: de stichting 
Collectieve Propaganda van het Ne-
derlandse Boek & Nationaal Comité � 
en � mei (2008), p. 11.

8 Piet Hein Donner, ‘Geef mij de droom 
en haar uitleg.’ Lezing over de plaats 
van de islam voor het Noorderpo-
dium, Amsterdam. � september 2008. 

� Zie daarover onder meer: Raymond 
Gradus, ‘Zorgen voor een markt met 
iets meer moraal.’ In: Christen Demo-
cratische Verkenningen, 1��� (2), pp. 
3�-�2.

10 Rede van Jan Peter Balkenende voor het 
CDA-congres van 8 november 2008. 

11 Balkenende, 1���, op.cit. p. 1�.
12 Miljoenennota 200�. Den Haag: SDU 

(2008), p. 31.
13 ‘De bedoeling was om gelukkig te wor-

den’. Interview met Jaap van Duijn in 
Vrij Nederland, � oktober 2007. 

1� Maakt Balkenende deze keuze in 
zijn rede voor het CDA-congres van 8 
november 2008, Bos onderstreepte de 
voorliefde van de PvdA voor het Rijn-

landse model nog eens in de elfde 
Mansholtlezing, 12 november 2008.  

1� NRC Handelsblad, 7 oktober 2008.
1� Zie ook: Wetenschappelijk Instituut 

voor het CDA, Ver verzorgingsstaat naar 
verzorgingsmaatschappij. Den Haag 
(1�83). 

17 Alexis de Tocqueville, Democratie: we-
zen en oorsprong. Kampen: Agora, p. �2. 
Het boek bevat bloemlezingen uit Over 
de Franse revolutie en Over de democratie 
in Amerika, beide van Tocqueville, met 
een inleiding van Andreas Kinneging.

18 René Girard, De romantische leugen en 
de romaneske waarheid. Kampen: Kok 
(1�8�). Zie ook: Hans Achterhuis, Het 
rijk van de schaarste. Van Thomas Hob-
bes tot Michel Foucault. Baarn: Ambo 
(1�88), p. 111 e.v. 

1� Trouw, 1� september 2001.
20 Charles Taylor, De malaise van de 

moderniteit. Kampen/Kapellen : Kok 
Agora/Pelckmans (2003), p. 18.

21 Thomas Pangle, ‘De tweeledige uitda-
ging van een democratische cultuur in 
onze tijd’. Nexus 40, (200�).

Marcel	ten	Hooven

De publieke geest vaart wel bij zelfbeheersing

CDV [winter 2008].indd   31 01-12-2008   22:22:33



CDV [winter 2008].indd   32 01-12-2008   22:22:33



De kracht van de economie

CDV [winter 2008].indd   33 01-12-2008   22:22:34



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

3�

Forse	standpunten

Sinds Adam Smith, de Schotse moraalfilosoof en tevens grondlegger van 
de economie, heerst er in het economisch denken een diep geworteld ver-
trouwen in de ‘onzichtbare hand’, die op basis van eigenbelang en vrijheid 
tot efficiënte economische uitkomsten leidt. De vraag of zulke uitkomsten 
ook maatschappelijk gewenst zijn, is evenwel van een andere orde. En daar-
mee is de spanning tussen de lusten en de lasten van de vrijheid prominent 
aanwezig. Wie is geroepen de lasten voortspruitend uit economische vrij-
heid te minimaliseren, onder gelijktijdige maximalisering van de lusten? 
En zodoende is het dilemma markt-overheid geschapen.

Met bovenstaande schets is tegelijkertijd een uitdaging op tafel gelegd 
voor origineel denken over de spanning en de reikwijdte van de lusten en de 
lasten van vrijheid in de economie. Met de diep ingrijpende financiële cri-
sis voor ogen, is dit geen theoretische vraag, maar een heel concrete vraag 

Responsieve samenleving, 
marktdictatuur en 
overheidsdwang

Het debat over de verenigbaarheid van individuele vrijheid 
en maatschappelijke doelen is langs eendimensionale lijnen 
gevoerd. Markt noch overheid is in staat de lasten en lusten 
van vrijheid binnen een economisch systeem in balans te 
houden. Voor een adequaat functionerende economische 
ordening is allereerst nodig dat de samenleving goed in staat 
is veranderingen te signaleren en daarop in te spelen. Ook 
zijn heldere en faire regels, maatschappelijk vertrouwen en 
verantwoordelijke burgers nodig. 

door Peter Nijkamp

Hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzit-
ter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij 
is lid van de kernredactie van deze uitgave van CDV.  
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naar de verantwoordelijkheid van vele managers in de financiële sector die 
blijkbaar herhaaldelijk eigen belang boven maatschappelijk belang hebben 
gesteld. Leidt de bevrediging van individuele lusten niet snel tot hoge maat-
schappelijke lasten? En is de overheid een deus ex machina die ontsporin-
gen dient op te lossen? Het dilemma marktvrijheid versus overheidsinter-
ventie heeft diepe sporen nagelaten in de sociaaleconomische en politieke 
geschiedenis van ons land. De scheidslijnen tussen het marktdenken en het 
reguleringdenken mochten dan wel aan veranderingen onderhevig zijn en 
de twee kampen mochten dan wel op gezette tijden tot een zekere verzoe-
ning — of in elk geval een gemeenschappelijke modus vivendi — komen, 
ten diepste was er toch vaak sprake van een kruispunt van wegen, met een 
voortdurende kans op botsingen. Het poldermodel is een Nederlands com-
promisantwoord geweest op deze spanningen, gevoed vanuit een gemeen-
schappelijk gevoeld belang van de bewoners van de lage landen bij de zee.

Velen argumenteren dat de markt een prachtig democratisch instru-
ment is, met gelijke kansen voor iedereen. Anderen daarentegen beweren 
dat de markt gevestigde posities van deelnemers in stand houdt en zelfs 
begunstigt, zodat er geen garantie is voor een fair resultaat. Een land als 
China — aangestuurd door de top van de communistische partij (voorwaar 
geen democratisch gezelschap!) — poogt manhaftig een marktsysteem 
te ontwikkelen binnen een centraal geleid stelsel. Het valt te bezien of dit 
op termijn zal kunnen lukken. De vraag blijft ten principale of vrijheid en 
dwang zich langs een eendimensionale maatstaf laten beoordelen. 

In de christelijke traditie aan-
gaande het denken over deze dilem-
ma’s, is voortdurend een andere 
dimensie in dit spanningsveld 
ingevoerd, met een beroep op de 
persoonlijke verantwoordelijkheid 
van de burger, getuige begrippen 
als rentmeesterschap en sociale 

gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, normen en waarden, en 
zorgzame samenleving. Daarmee werden klassentegenstellingen vanuit 
een anders perspectief benaderd. In de praktijk werd de soep van de tegen-
stelling meestal minder heet gegeten dan ze ideologisch werd opgediend, 
want de Nederlandse praxis van complexe coalitievorming en het daarmee 
gepaard gaande poldermodel, leidde tot de noodzaak van het sluiten van 
breed aanvaardbare compromissen. De emoties konden wel eens hoog 
oplopen, maar meestal zegevierde toch het verstand.

De naoorlogse geschiedenis in ons land geeft dan ook geen beeld te zien 
van abrupte wijzigingen in de verhouding tussen overheid en marktpartij-

In het poldermodel konden de 
emoties wel eens hoog oplopen, 
maar meestal zegevierde toch 
het verstand

Peter	Nijkamp	
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en, maar eerder van geleidelijke fluctuaties, waarbij marktdenken, markt-
regulering en collectieve zorg af en toe op bescheiden wijze stuivertje 
wisselden. Natuurlijk werden er wel eens ferme uitspraken gedaan, maar 
tot een daadwerkelijke implementatie kwam het meestal niet. Zo sprak de 
latere minister-president Wim Kok als vakbondsleider op een FNV-congres 
op 7 oktober 1�82 eens de gevleugelde woorden: ‘De aard van de nu al aan-
wezige en nog moeilijker wordende keuzevraagstukken en van de hieruit 
voortvloeiende problemen, brengt met zich mee dat het totale maatschap-
pelijk en economisch leven om een centrale besturing vraagt, nationaal, 
Europees en eigenlijk mondiaal. Deze centrale besturing, die weliswaar 
langs de weg van een zekere geleidelijkheid, maar toch op zeer afzienbare 
termijn tot stand moet komen, dient inhoud te geven aan een stelsel van 
democratische planning dat een richtinggevende invloed van de overheid 
op de economie mogelijk maakt.’ Radicale beweringen, die gelukkig nooit 
door daden zijn gevolgd. Maar is er dan wel een antwoord op de vraag naar 
de lusten en de lasten van de vrijheid? Valt men dan al niet snel in de han-
den van politieke ideologen?

Het is interessant dat ook in het christelijk-economische denken sail-
lante uitspraken vallen te signaleren. Zo verwijst T.P. van der Kooy in zijn 
Over economie en humaniteit uit 1��� met instemming naar publicaties van 
zijn geestverwant P.A. Diepenhorst wanneer hij schrijft: ‘De christelijke 
beschaving van de mens, zo riep hij (P.A. Diepenhorst; PN) uit, moet het 
economisch handelen en denken doortrekken. Richtsnoer voor de econo-
mie moeten zijn de geopenbaarde beginselen, die licht verspreiden over de 
verhouding van God en mens, van stoffelijk en geestelijk goed, van enke-
ling en gemeenschap, van staat en maatschappij, en over plaats en func-
tie van arbeid, gezin en eigendom, alle zaken, die een “geseculariseerde 
economie” buiten haar terrein van onderzoek sluit.’1 Dit pleidooi voor een 
normatieve economie en voor verantwoordelijk handelen, heeft bij Van der 
Kooy nadrukkelijk gevolgen voor zijn visie op de positie en de competentie 
van marktpartijen en overheden, zoals het afwijzen van individualisme als 
socialisme als ankerpunt voor economisch handelen. 

Met het afwijzen van de extreme polen op de spanningsboog vrijheid 
versus sociaal belang is echter nog niet automatisch een herkenbaar profiel 
voor christelijk-politiek denken gegeven, zoals blijkt uit de woorden van 
oud-minister-president Van Agt in zijn rede op 22 oktober 1�7� waarin hij 
het lijsttrekkerschap aanvaardt: ‘Wij maken geen buigingen naar links en 
wij maken geen buigingen naar rechts.’ De vraag blijft zich opdringen of 
christelijk-politiek denken een sausje vormt, of een zuurdesem is voor de 
samenleving met een eigen overtuigingskracht en profilering. En valt de 
spanning tussen liberaal en sociaal-democratisch denken te overbruggen 
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of in een ander daglicht te plaatsen? Deze vraag heeft in de afgelopen eeuw 
voortdurend zijn schaduwen geworpen over het politieke denken in ons 
land, want levensbeschouwing en overheid vormden een ongemakkelijke 
relatie.2 Overigens is deze vraag niet geheel nieuw in de Nederlandse ge-
schiedenis. Al in de vroege historie van ons land zijn fraaie voorbeelden te 
vinden van overheidsinterventies op het grensvlak van maatschappelijk 
belang, persoonlijk gewin en religie.3 

Bij de toenemende ontkoppeling van religie en politiek werd over de 
lusten en de lasten van de burger in relatie tot markt- en overheidsdenken 
inmiddels ook meer genuanceerd gesproken, maar de oude tegenstellin-
gen werden nooit geheel weggepoetst. En dat over de motieven voor over-
heidsinterventie in christelijke kring inmiddels ook flink werd nagedacht, 
moge blijken uit het volgende citaat van Van Klinken: ‘Wij bepleiten een 
economische orde waarin de mens voor honderd procent verantwoorde-
lijk is en blijft voor zijn doen en laten. Hij zal (ook op economisch gebied) 
moeten leven naar Gods geboden, dat wil zeggen zich moeten richten naar 
bijbelse normen van rentmeesterschap en naastenliefde. De overheid dient 
wel een economische politiek te voeren, maar dan zo, dat zij uitwassen in 
het economische leven bestrijdt en zo mogelijk verhindert. Zij dient zo-
danige voorwaarden te scheppen in de maatschappij, dat een eerlijk ruil-
verkeer tussen de burgers mogelijk is.’� In deze visie is dus sprake van een 
normering van economisch gedrag, waarbij zowel de lusten als de lasten in 
een marktsysteem tegen hogere principes worden afgewogen. De overheid 
treedt pas op als de markt het laat afweten.

De lusten en de lasten van de vrijheid dienen dus een zekere balans 
te vertonen, met een gezonde tolerantie voor minder gewenste zaken. 
Hoofdstuk � in de brief van Paulus aan de Galaten geeft daarvan prachtige 
voorbeelden. Het wordt thans breder geaccepteerd dat de overheid pas 
in het geweer komt, als de markt evident ongewenste en onacceptabele 
resultaten oplevert, bijvoorbeeld, wanneer er sprake is van uitbuiting of 
corruptie, wanneer marktregels doelbewust worden geschonden (bijvoor-
beeld, bij een ongezond monopoliestreven) of wanneer er sprake is van 
zogenoemde externe effecten (bijvoorbeeld in geval van onzorgvuldig om-
gaan met het milieu of bij een schrijnend gebrek aan duurzame productie). 
Daarmee wordt in elk geval een toetssteen geschapen voor de vraag naar de 
competentie van de overheid in het economische verkeer. 

Schuivende	panelen

De puntige zijden van de politieke ideologie in het westen zijn duidelijk 
bijgevijld. Zo komt Francis Fukuyama in zijn The End of History and the 
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Last Man tot de conclusie dat na een lange historische ontwikkeling van 
politiek-economische tegenstellingen uiteindelijk het geloof in de liberale 
democratie en in het marktdenken heeft gezegevierd, een verschijnsel 
dat met de val van de Berlijnse Muur definitief bekrachtigd is. Het blijkt 
inmiddels dat ondernemingsgewijze productie op basis van eigen verant-
woordelijkheid in de meeste landen een uitgangspunt is geworden, met 
een bescheiden rol voor de overheid. Wél kan de overheid een (pro)actieve 
rol spelen in een gemeenschappelijke alliantie met private partijen, in de 
vorm van een publiekprivaat partnership. Maar hier is dan meestal — in 
tegenstelling tot de vroegere, meer ideologisch getinte publiekrechtelijke 
bedrijfsorganisaties — sprake van pragmatische allianties. Inmiddels is 
met de crisis op de financiële markten duidelijk geworden dat de (posi-
tieve) rol van de overheid in toenemende mate weer erkenning vindt, ge-
paard gaande met het zoeken naar een nieuwe balans tussen de private en 
publieke sector.

Zulke nieuwe allianties tussen overheid en particulier initiatief zijn 
als zodanig niets nieuws en kwamen ook in vroegere tijden al voor. De 
Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) wordt nogal eens naar voren 
gehaald als een fraai voorbeeld van vaderlandse koopmansgeest en suc-
cesvol initiatief, mede gesteund door de publieke sector. Het is inderdaad 
verbazingwekkend wat de VOC allemaal heeft gepresteerd, maar ook hoe ze 
door eigen zwakte (gebrekkige accountability, eigenbelang en onethische 
handelsvoering) te gronde is gegaan.� De lusten en lasten van economisch 

handelen vergen dus een voortdu-
rende toetsing aan meta-economi-
sche principes. De markt is immers 
alleen maar een construct dat wordt 
gevoed en aangestuurd door markt-
deelnemers, met eigen motieven en 
handelen. De vraag of markresulta-
ten goed of slecht zijn (men denke 

bijvoorbeeld aan structurele inkomensongelijkheid of aan structurele ver-
schillen tussen arme en rijke landen) kan dus niet door de markt worden 
beantwoord, maar door een samenleving die haar verantwoordelijkheid 
kent en bereid is zich daarvoor in te spannen (‘responsieve samenleving’).

De scherpe kantjes van de ideologische discussie over de rol van indivi-
duele vrijheid tegenover collectief ingrijpen zijn er nu wel af. De welvaarts-
staat heeft geholpen deze spanningen te mitigeren. Daarbij is het boeiend 
te zien dat de discussie is verschoven naar grote, vaak gemeenschappelijk 
ervaren issues over serieuze toekomstige zorgen en bedreigingen van onze 
samenleving (veiligheid, kwaliteit arbeid, klimaat, water, zeespiegelstij-

De scherpe kantjes van de 
ideologische discussie over de 
individuele vrijheid tegenover 
collectief ingrijpen zijn eraf
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ging), met van daaruit de vraag naar de effectiefste inrichting van de be-
sluitvorming terzake (governance). De politiek is pragmatischer geworden.

De maakbaarheid en de stuurbaarheid van de maatschappij zijn in onze 
tijd geen doel in zichzelf, maar instrumenteel ten aanzien van gestelde 
doelen of ervaren zorgen. Dit blijkt ook uit politieke doelstellingen en be-
leidsconcepten als ‘selectieve groei’ (periode-Lubbers) en ‘duurzame groei’ 
(periode-Kok). Daarbij was niet alleen de vraag naar de regierol van de over-
heid in het geding, maar ook en met name de vraag naar de effectiviteit van 
bottom-up en top-down beleidsstimulansen. Daardoor kan men wel van 
mening verschillen, maar van de politiek wordt wel daadkracht verwacht. 
In dit verband is het interessant wat twee medewerkers van het ministerie 
van Financiën, Donders en Nahuis, enige tijd geleden poneerden: ‘Actieve 
overheidsbemoeienis kan vanwege het optreden van overheidsfalen een 
ongunstig effect op de welvaart hebben’. In dit kader is ook van belang de 
volgende uitspraak van bovengenoemde auteurs: ‘Er is geen reden te ver-
onderstellen dat actief industriebeleid, waarbij het maken van keuzen niet 
wordt geschuwd, tot een betere allocatie van productiefactoren leidt. De 
overheid moet er wel voor zorgen dat de bedrijven de juiste beslissingen 
kunnen nemen door het scheppen van gunstige voorwaarden. Het gaat 
hierbij onder meer om goed onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, 
goede infrastructurele voorzieningen, een concurrerende lastendruk en 
een gezonde mededinging’.� Wat mij betreft had daaraan het redresseren 
van externe effecten, zoals milieuaantasting, kunnen worden toegevoegd. 
Juist op dit terrein is een (pro)actief overheidsoptreden nodig. Het zijn 
vooral de zorgen om de toekomst die om een proactief en responsief beleid 
vragen. Daarbij voeren milieu, klimaat en veiligheid de boventoon, want 
een duurzame ontwikkeling is een grote opdracht voor een moderne maat-
schappij.

Velen van u zullen bekend zijn met de geschiedenis van het Paaseiland, 
zo boeiend omschreven door Clive Ponting in zijn A Green History of the 
World. Dit eiland werd omstreeks de paasdagen van 1722 ontdekt door de 
Nederlandse admiraal Roggeveen. Later uitgevoerd onderzoek wees uit 
dat dit eiland een hoogstaande cultuur had gekend, maar dat structureel 
wanbeheer van de schaarse hulpbronnen op dat eiland tot de teloorgang 
van een hele beschaving had geleid en tot een terugval tot een primitieve 
samenleving. De relatie natuur-samenleving is inderdaad vaak problema-
tisch en vormt een interessant onderzoekobject in veel disciplines, maar 
ook een opdracht voor verantwoord beheer. De natuur vormt nu eenmaal 
een bron van voortdurende uitdagingen voor de maatschappij. En duurza-
me ontwikkeling vraagt bovendien een grote inzet van zowel de burger als 
de overheid. Eigenbelang vormt daarbij niet bij voorbaat een solide garan-
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tie voor een duurzame en zorgzame samenleving die zich ook het lot van 
de minderbedeelde wil aantrekken. En juist daarin faalt de markt vaak.

Tot welke ethische dilemma’s de spanning eigenbelang en collectief 
belang aanleiding kan geven, is prachtig verwoord door de grand old man 
van het economisch denken, de hiervoor al aangehaalde Schotse moraalfi-
losoof Adam Smith. In zijn Theory of Moral Sentiments (17��), beschrijft hij 
het gevoel van een man of humanity in Europa die door commercie rijk is 
geworden. Als hij hoort van een grote aardbeving in China, die wellicht aan 
miljoenen mensen het leven heeft gekost, denkt hij voor een moment na 
over de vergankelijkheid van het leven, en wellicht over de gevolgen daar-
van voor zijn business. Maar dan gaat hij weer gewoon verder, business as 
usual. Maar als deze man of humanity enige tijd later hoort dat hij zijn pink 
moet verliezen, heeft hij slapeloze nachten. Adam Smith stelt dan de prin-
cipiële vraag: wat is belangrijker, het verlies van een pink of de dood van 
miljoenen Chinezen? Gaat eigenbelang boven collectief belang? Lusten en 
lasten vergen dus vaak complexe afwegingen, niet alleen op individueel, 
maar ook op collectief niveau. De economie kan veel zeggen over de oor-
zaken en de gevolgen van zulke lusten en lasten, maar de afweging zelf is 
een morele of politieke act, gevoed vanuit een meta-economische visie. De 
hierboven geïntroduceerde idee van een responsieve samenleving beoogt 
in elk geval de ruimte te scheppen voor zulk een perspectief, waarin nor-
matieve elementen zeker ook een rol kunnen spelen. 

Economen zullen bij de analyse van lusten en lasten al spoedig geneigd 
zijn het prijsmechanisme als een alomvattende panacee tegen alle kwalen 
ten tonele te voeren. De markt is inmiddels gebaseerd op rationale actoren 
die een iustum pretium (juiste prijs) als navigatiesysteem voor hun han-
delen nemen. Maar ook deze uitweg leidt niet altijd tot goede resultaten, 
tenzij een responsieve samenleving alle externe effecten in het markthan-
delen weet te incorporeren. 

In onze moderne wereld is de omgeving (milieu, klimaat) inderdaad een 
schaarsteobject geworden dat geproblematiseerd is. De omgeving is een 
bron van zowel uitbuiting als genoegen. Bij steeds meer mensen en steeds 
meer welvaart zijn twee gevolgen voor het milieu te onderscheiden: er is 
sprake van achteruitgang van milieukwaliteit (‘milieudegradatie’) en er is 
sprake van intensivering van gebruiksconflicten, met name in de publieke 
ruimte, waar de overheid toch als scheidsrechter zal moeten optreden. 
Daartoe is de eenvoudige marktles van de economische wetenschap niet in 
staat. 

Ondanks een indrukwekkend areaal aan technische bijdragen en in-
drukwekkende theoretische hoogstandjes, zijn economen vaak niet bij 
machte goede en concrete beleidsadviezen te geven — meestal beginnen 
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ze de beantwoording van een complexe beleidsvraag met ‘Het hangt ervan 
af ’ — maar zijn ze wel heel goed in het opzetten van vlijmscherpe beschou-
wingen over de economische voorwaarden en de gevolgen van rationeel 
gedrag. Rationaliteit vormt in hun ogen de toetsingsgrond voor goede of 
verkeerde beslissingen en krijgt daarmee een normatieve lading. Zonder 
het rationaliteitpostulaat zou de economische wetenschap in duigen val-
len. Natuurlijk dient erkend te worden dat economen uiteindelijk geen 
alchemisten zijn, maar ze dienen wel een goede antenne te hebben voor 
moeilijke maatschappij-issues, en ze moeten deze identificeren en scherp 
analyseren. Dat is tevens een voorwaarde voor een gezonde politieke afwe-
ging. De wetenschap kan feiten analyseren, maar een democratische poli-
tiek dient nu eenmaal complexe afwegingen te maken. 

Een	responsieve	samenleving:	kracht	van	Nederland

In de ecologie is het begrip resilience momenteel erg populair: kan een eco-
systeem een adequaat antwoord vinden op een bedreiging of een verande-
ring van buitenaf? Zoiets geldt ook voor de samenleving: hoe reageren we 
op nieuwe uitdagingen? Zo’n responsieve samenleving laat de lusten van 
de marktvrijheid intact, maar weet tijdig te reageren als er iets mis gaat en 
als de lasten van de vrijheid te hoog worden.

Er zijn drie grote terreinen in het economische verkeer waarop een over-
heid in een responsieve samenleving een duidelijke competentie heeft: 
(I) het terrein van publieke goederen die niet op individuele basis kunnen 
worden aangeboden (bijvoorbeeld onderwijs, nutsvoorzieningen, ge-
zondheidszorg); (II) situaties van externe effecten, waarbij lasten aan de 
burger worden veroorzaakt buiten het prijsmechanisme om, in de vorm 
van ongecompenseerde lasten of kosten (bijvoorbeeld milieubederf ); (III) 
het bestaan van schrijnende en onacceptabele welvaartsverschillen (tussen 
mensen, groepen of landen). De belangrijke vraag die momenteel voort-
durend opkomt, is welke governance nodig is om de grote uitdagingen 
van de toekomst tegemoet te treden. Governance is niet hetzelfde als over-
heidsbeleid; bij governance gaat het om het geheel van sturings- en beïn-
vloedingsmechanismen — privaat en publiek — die op verantwoorde en 
democratische wijze afgesproken doelstellingen pogen te realiseren. Er is 
dus geen simpel of ondubbelzinnig governancemodel. Zo zijn waterschap-
pen anders georganiseerd dan toezichthoudende organen voor banken of 
het verzekeringswezen. Een goed governancemodel vergt maatwerk, maar 
hoort wel bij een responsieve samenleving die niet voor toekomstproble-
men wil weglopen. Honderd procent vrijheid in een marktdenken ver-
draagt zich moeilijk met een verantwoorde governance, zoals de deregu-
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lering in de taxiwereld en de ongeremde vrijheid in het bancaire systeem 
hebben aangetoond.

Wat zijn de ankerpunten van een responsieve samenleving? In de eer-
ste plaats dient in elk economisch systeem een signaleringsfunctie te zijn 
ingebouwd die aangeeft of de grenzen van het (on)toelaatbare (in econo-
mische, technologische of ethische zin) worden bereikt. Dus het bestaan 
van excessieve bonusregelingen in het bedrijfsleven dient tijdig te worden 
onderkend en ter discussie te worden gesteld (‘antennefunctie’). Daartoe 
is een goede en toegankelijke sociaaleconomische monitoring van vergoe-
dingsregels voor prestaties nodig.

Daarnaast dient elk marktsysteem gebonden te zijn aan goed afgespro-
ken regels. Een markt is geen vrije cowboyeconomie, maar een goed geor-
ganiseerd systeem van afspraken en regels (inclusief contracten), die niet 
zijn gebaseerd op het recht van de sterkste, maar op de vraag hoe op effi-
ciënte wijze (dat wil zeggen, zonder onnodige regelgeving) in de noden en 
behoeften van de samenleving — dichtbij en veraf — kan worden voorzien. 
Controle op machtsmisbruik in de markt — op basis van goede spelregels 
— is daarom een must voor een goed functionerende markt die een balans 
tussen lusten en last wil kennen.

Verder werkt een marktsysteem alleen maar als er een voldoende mate 
van vertrouwen tussen de deelnemers is. Niet voor niets is de laatste jaren 
veel nadruk gelegd op het vertrouwensbeginsel. Als er geen vertrouwen 
bestaat — gestimuleerd door institutionele en legale arrangementen en 
solide maatschappelijke verbanden — zal een markt niet tot een optimaal 
resultaat leiden, maar hoogstens tot legalistische praktijken (zoals de VS 
ons duidelijk laat zien). Er is dus zoiets als een marktethiek. En goede insti-

tuties (bijvoorbeeld overlegorganen 
als de SER) kunnen helpen dat ver-
trouwen te bevestigen. 

En ten slotte, een marktsysteem 
dient mede zorg te dragen voor de 
minderbedeelden. In de recente 
economische literatuur duikt het 
begrip sociaal kapitaal vaak op, 

waarmee wordt aangegeven dat samenwerking en zorg mede belichaamd 
dienen te zijn in economische transacties. Sociale netwerken zijn een 
fraaie illustratie van deze laatste politiek-economische oriëntatie.7 In dat 
sociale kapitaal zijn ook de arme verre naasten begrepen.8

Good governance betekent dus niet dat een centraal agentschap de 
aansturing van de samenleving op zich neemt, maar de voorwaarden en 
stimulansen schept op grond waarvan marktpartijen en maatschappelijke 
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actoren op basis van hun eigen verantwoordelijkheid tot beslissingen ko-
men die efficiency, innovativiteit, duurzaamheid en sociale zorg in zich 
verenigen en daarmee de lusten de lasten van vrijheid in balans brengen. 

 Noten

1 T.P van der Kooy. Over Economie en 
Humaniteit, 1���. p. 131.

2 Zie Van Well, 2008.
3 Men zie bijvoorbeeld Van de Klundert, 

2008.

� Van Klinken, 1�83, p.7.
� Zie Hoffman, 2008.
� Donders & Nahuis, 200�, p.10�.
7 Zie voor een overzicht ook Linders et al., 

200�.
8 Zie ook Mulder, 2008.
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Het	kan	verkeren

‘De morele kracht van de markt.’ Toen de redactie mij aanzocht om daar 
iets zinnigs over te schrijven, in september 2008, zag de wereld er anders 
uit. Nog met prinsjesdag presenteerde het kabinet een begroting waarin 
de verwachting stond dat de groei tot 1,2� procent zou teruglopen, en 
waarin het tekort aan arbeid, de oplopende energie- en voedselprijzen en 
de inflatie als grootste bedreigingen werden gezien. Nu ik dit schrijf, twee 
maanden later, moet rekening worden gehouden met een negatieve groei 
en oplopende werkloosheid, terwijl energieprijzen lager zijn dan ooit en er 
voor deflatie wordt gevreesd. Het kan verkeren. Als u dit leest, ziet de wer-
kelijkheid er mogelijk nog weer anders uit. Het zijn de lusten en de lasten 
van de vrijheid.

Een jaar geleden zou dit artikel anders geschreven zijn; een half jaar 
geleden ook. Niet omdat de ideeën anders zijn geworden, maar omdat de 
bewijzen voor de inhoud van die ideeën zich de laatste maanden snel heb-
ben opgestapeld. Het bewijs dat markten aan zichzelf overgelaten, geen 
normatieve kracht hebben.

Lege moraal van de markt holt 
verantwoordelijkheidsbesef uit

We kunnen onze verantwoordelijkheid om vorm te geven aan 
onze toekomst, niet overdragen aan de overheid met haar 
goede bedoelingen, noch aan de anonieme krachten van de 
vrije markt. Alleen mensen en hun samenlevingsverbanden 
zijn dragers van die verantwoordelijkheid. Het is de 
normaliserende werking van de markt in de samenleving die 
deze verantwoordelijkheid dreigt uit te hollen. 

door Piet Hein Donner

Minister van sociale zaken & werkgelegenheid.
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Een jaar geleden leefde nog sterk de overtuiging dat markten en eco-
nomische vrijheid noodzakelijke randvoorwaarden vormden voor een 
democratische rechtsstaat en wezenlijke aspecten waren van een vrije 
samenleving. Dertig jaar geleden duidden Friederich Hayek en Milton 
Friedman de groeiende rol van de overheid in de economie aan als the 
road to serfdom, de weg naar horigheid. De keuze voor vrije markten en 
een beperkte overheid zou tot een wedergeboorte van de vrijheid leiden. 
Tien jaar later schreef Fukuyama dat met de val van de Muur en de decon-
fiture van het communistische bestel de politieke ontwikkeling op haar 
einde liep. Met de vestiging van internationale markten en een beperkte 
overheidsrol was de menselijke politieke geschiedenis tot een logische 
conclusie gekomen. 

De voorspellingen van Fukuyama leken bevestigd door de lange periode 
van economische groei, internationalisering, informatisering en individu-
alisering in de jaren negentig. Motor daarvan waren technische ontwikke-
lingen die het menselijk kunnen in verschillende richtingen fundamenteel 
uitbreidden. Alsof de boekdrukkunst, het buskruit en de stoommachine 
tegelijk waren heruitgevonden. Afstanden bijvoorbeeld werden niet al-
leen eenvoudiger overbrugbaar, maar namen absoluut in betekenis af als 
gevolg van de revolutie in telecommunicatie en informatieverwerking. We 
kunnen niet alleen ver zien en ver horen, maar daadwerkelijk interactief 
elders aanwezig zijn. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor het functioneren 
en de inrichting van het maatschappelijke leven, de economie en de insti-
tuties die dat beheersen. 

Die ontwikkeling heeft ongekende nieuwe mogelijkheden geopend. 
China, Zuidoost-Azië, Latijns-Amerika en Rusland hebben zich econo-
misch aangesloten bij de westerse economieën. De welvaart van velen is 
gestegen. Die ontwikkeling heeft echter ook ernstige schaduwzijden in de 
vorm van voortgaande aantasting van klimaat, natuur en milieu, schaarste 
aan energie, grondstoffen en voedsel, en groeiende tegenstellingen die 
gepaard gaan met oorlog, terreur en schrijnende armoede. 

De financiële crisis met haar gevolgen voor de economie is evenzo een 
keerzijde van genoemde ontwikkelingen. Vrije markten, economische 
groei en een internationaal maatschappelijk verkeer berusten op goede 
trouw, vertrouwen en geloof in de toekomst. Waar ze ontbreken is econo-
mische ontwikkeling niet mogelijk, en waar ze wegvallen storten de zeker-
heden in die daarop zijn gebouwd. De circa 3� triljard euro die in de afgelo-
pen tijd wereldwijd op de kapitaalmarkt is verdampt, vertegenwoordigt de 
waarde van het vertrouwen dat door de financiële crisis is geschaad. 

Onder invloed van de financiële crisis en haar economische gevolgen 
lijkt de publieke opinie, nog geen twintig jaar na de voorspellingen van 

Piet	Hein	Donner
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Fukuyama, in korte tijd opnieuw een U-bocht te nemen. Zelfs in de meest 
kapitalistische landen gaan overheden over tot nationalisatie van banken 
en grootschalige interventie in en ondersteuning van hun economieën. Het 
kapitalisme zou op zijn laatste benen lopen. De noodzaak van overheids-
ingrijpen en -sturing wordt heruitgevonden. De wereld komt in vernieuw-
de samenstelling — niet meer als G8 maar als G20 — bijeen; en Nederland 
mag in een hoekje aanschuiven. 

Wat is werkelijkheid, wat waan van de dag? Alleen de tijd zal het leren. 
We zitten met onze neus bovenop ontwikkelingen waarvan we de oorzaak 
nog maar vaag vermoeden en de afloop al helemaal niet kennen. Het is als 
een vlieg die op een groot vel papier de lijnen volgt; nu eens hierheen, dan 

daarheen. Alleen van een afstand 
boven het papier kan men zien dat 
de lijnen samenhangen en een ge-
schreven tekst vormen — en hope-
lijk is het niet een ‘mene tekel’. 

Met dat al lijkt het thema van 
mijn bijdrage, de morele kracht van 

de markt, afdoende beantwoord: die is er niet. Maar is er dan geen relatie 
tussen vrijheid, democratie en vrije markten? Kunnen vrijheid en demo-
cratie gedijen in een planeconomie, en kan een vrije markt gedijen in een 
totalitair of autoritair politiek regime? Zijn die onderscheiden elementen 
dan niet nodig in een onderling elkaar versterkende wisselwerking?

Vrijheidsdenken	en	vrijemarktdenken	

De opkomst van het denken in vrije markten is nauw verweven met de op-
komst van het politieke ideaal van individuele vrijheid en fundamentele 
rechten. Dat denken is voortgekomen uit de geleidelijke ontkerstening 
van de Europese samenleving vanaf de dertiende eeuw, waarbij het denken 
in concepten van een opgelegde, door God gegeven maatschappelijke or-
dening, langzaam plaats begon te maken voor het denken in termen van 
zichzelf organiserende individuele mensen. Renaissance, reformatie en 
verlichting vormen de stadia in die intellectuele ontwikkeling. Cruciale 
vraag daarbij was hoe individuele vrijheid viel te rijmen met het onmisken-
bare gegeven van overheden zonder welke die individuen hun handelen 
kennelijk niet konden ordenen om in vrijheid te leven. 

Vanaf het moment dat politiek en staatsordening voorwerp werden 
van rationele speculatie, is er een problematische verhouding tussen vrij-
heid en gehoorzaamheid aan de overheid. Machiavelli loste dit op door de 
vorst te wijzen op de noodzaak om rekening te houden met de publieke 

De overheid beschermt mijn 
vrijheid tegen beperkingen
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opinie en de behoeften van de bevolking: ‘Al beschikt iemand over zeer 
sterke legers, toch heeft hij altijd de welwillendheid van een gebied nodig 
om er binnen te kunnen komen.’ En elders zegt hij: ‘Maar iemand die te-
gen de wil van het volk, dankzij de gunst van aanzienlijken aan de macht 
komt, moet vóór alles proberen het volk voor zich te winnen; iets dat hem 
niet moeilijk zal vallen wanneer hij het onder zijn bescherming neemt.’ 
Hobbes ging verder door de samenleving te construeren uit vrije indivi-
duen die echter, in het besef dat zij elkaar in vrijheid slechts wederzijds 
tot ‘wolf ’ (homo hominem lupus) zouden zijn, hun vrijheid inleverden bij 
een absolute vorst in ruil voor zekerheid en veiligheid. What is life without 
the state, but nasty, brutish and short. Anderen gingen uit van een minder 
negatief mensbeeld; van de mens als sociaal wezen dat in samenleven 
gedijt. Vanuit die optiek deed Locke de staat berusten op een maatschap-
pelijk contract waarin de veiligheid en zekerheid van de burger werden 
geconcretiseerd in fundamentele rechten en vrijheden, die door de vorst 
dienden te worden gerespecteerd om aanspraak te kunnen maken op 
gehoorzaamheid. Rousseau deed de staat eveneens berusten op een so-
ciaal contract. Maar hij ging uit van een natuurtoestand waarin ieder als 
‘wilde’ op zichzelf gelukkig bestond. Zijn sociaal contract berustte dan 
ook op de instemming van allen en op besluitvorming door allen — de 
volonté générale. Een concept dat in de Franse revolutie al gauw onbruik-
baar bleek.

In die benadering hing het antwoord op de vraag naar de verhouding 
tussen overheid en vrijheid derhalve af van de visie op de natuurstaat. De 
uitweg uit dit ogenschijnlijk onoplosbaar dilemma werd gevonden in het 
marktdenken en het concept van de markt. Waarneembaar is dat mensen 
onderling binnen de staat, alsook tussen staten, werden gebonden door 
handel, wederkerige belangen en markten. Zo werd verklaarbaar dat 
mensen in een samenleving door belangen aan elkaar gebonden zijn en 
staten niet voortdurend in oorlog verkeren. Het antwoord leek duidelijk 
toen Smith in zijn Wealth of Nations aantoonde dat economische welvaart 
niet berustte op het bezit van goud of land, maar dat groei en welvaart 
voortkwamen uit arbeidsdeling en een optimale allocatie van schaarste en 
voordeel via markten, ook — of vooral — als ieder daarbij het eigen belang 
nastreefde. Door het verborgenhandmechanisme van de markt werd ver-
klaarbaar dat een samenleving ook zonder overheid en zonder dat ieder 
daarbij deugdzaam handelt, het onderlinge verkeer kan ordenen en laten 
functioneren. 

Uit die samenloop van denkontwikkelingen ontstond op het einde 
van de achttiende eeuw het liberale denken en de verwevenheid tussen 
het streven naar politieke en maatschappelijke emancipatie enerzijds en 

Piet	Hein	Donner

Lege moraal van de markt holt verantwoordelijkheidsbesef uit 

CDV [winter 2008].indd   47 01-12-2008   22:22:36



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

�8

het marktdenken anderzijds. Het socialistische denken wordt overigens 
gevoed door hetzelfde mens- en maatschappijbeeld; liberalisme en soci-
alisme, het zijn twee loten van dezelfde stam. Alleen waar het liberalisme 
juridische gelijkheid en formeel gelijke uitgangspositie vooropstelt, laat 
het socialistisch denken materiële gelijkheid en een gelijke uitkomst 
prevaleren. Het waarborgen van die materiële gelijkheid en uitkomst is 
in het socialistische denken dan vooral een verantwoordelijkheid van de 
overheid, omdat alleen zíj in het algemeen belang handelt en niet deelbe-
langen behartigt. 

Vrijheid,	markt	en	overheid

Die concepten, ideeën en ontwikkelingen vormen de achtergrond voor het 
beeld dat overheid en markt communicerende vaten zijn; hoe meer over-
heid des te minder markt, en andersom. De gedachte is dat, waar de over-
heid terugtreedt, er markten ontstaan. Dit is onjuist. 

Markten bestaan bij gratie van een overheid die regels en rechten kan 
beschermen. Dat was in de oudheid al zo, toen de overheid zich vooral 

richtte op het waarborgen van ma-
ten, gewichten en de geldwaarde. 
Maar het is niet anders bij de markt 
in CO2-emissierechten die nu in de 
maak is. Die markt komt niet tot 
stand zonder overheden, want die 
moeten een recht op emissie schep-

pen, de handel daarin bewaken en waarborgen dat bedrijven niet meer CO2 
uitstoten dan waarvoor zij emissierechten hebben. Kortom, er moet nog 
even hard worden gecontroleerd en gehandhaafd als toen er vergunnin-
gen waren; het enige waarvan de overheid wordt ontslagen is de toedeling 
van CO2-emissies via vergunningen en het onoplosbare probleem van het 
begrenzen van de totale CO2-uitstoot. Deze laatste twee functies kan de 
markt beter vervullen, maar alleen bij gratie van het feit dat de overheid 
de waarde van emissierechten waarborgt door illegale emissies te voorko-
men.

Vrijheid behoeft evenzo een overheid. Dat lijkt tegenstrijdig. We begrij-
pen vrijheid doorgaans als de afwezigheid van beperking door anderen. In 
die perceptie worden overheid en overheidsmacht — dat is het vermogen 
om burgers ook zonder hun instemming te binden en te bevelen — gezien 
als beperking en dus tegengesteld aan vrijheid. Dat is echter een eenzijdi-
ge kijk op de werkelijkheid van samenleven en overheid. Die overheid is in 
de eerste plaats nodig om mijn vrijheid te beschermen tegen beperkingen 
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die anderen daar aan willen stellen. Maar ook als dat is gewaarborgd, houdt 
die vrijheid nog niets in. Want vrijheid, de mogelijkheid om autonoom, 
zonder beperkingen, te beslissen wat ik wel doe en wat niet, biedt slechts 
een mogelijkheid om dat te doen wat ik geheel op eigen kracht kan, zonder 
dat anderen mij daarbij in de weg kunnen zitten; en dat is in de moderne 
samenleving steeds minder. Voor de rest houdt die vrijheid slechts de 
keuze in of ik anderen wel of niet in de weg zit bij wat zij willen. Dat is een 
vermogen dat velen bezitten.

Niemand lijkt daar tegen te zijn, totdat onze eigen plannen en ideeën 
door een ander worden gedwarsboomd. Dan heet die macht anders en is 
het obstructie; dan is het ‘stroperigheid van besluitvorming’, ‘verkokering 
van bevoegdheden’ of ‘misbruik van recht’. Dan is er ‘democratische on-
macht’ die roept om leiderschap en politieke moed. Dan moet de ‘tegen-
macht’ van anderen worden gepareerd met ‘doorzettingsmacht’ van wie 
mijn algemeen belang dient.

Vrijheid, in de zin van afwezigheid van de beperking door anderen, is 
dan ook een ander woord voor relatieve onmacht. Het klinkt mooi: ruimte 
voor mezelf of recht om met rust gelaten te worden, maar het betekent 
dat we elkaar overal in de weg kunnen zitten. Want als niemand invloed 
op een ander heeft, kunnen we elkaar alleen maar blokkeren. En met hoe 
meer we zijn, des te kleiner is mijn ruimte en des te meer zijn er om mij te 
blokkeren. Dan geldt de tweede wet van de toenemende entropie, de toene-
mende wanorde. Macht en in het bijzonder overheidsmacht, de invloed op 
anderen om deze te bewegen niet in de weg te zitten maar mee te werken, 
het vermogen om knopen door te hakken en geschillen te beslechten, is 
derhalve een wezenlijk aspect van vrijheid. 

Vrijheid heeft twee gezichten. Meestal zien we slechts het aspect van 
de ‘vrijheid van’: de afwezigheid van beperkingen aan wat ik kan of wil. 
Minstens zo belangrijk is echter de ‘vrijheid om’: de mogelijkheid om 
iets tot stand te brengen, om met anderen te kunnen samenwerken en te 
realiseren wat ons beweegt; de vrijheid tot gemeenschappelijke zelfbe-
stemming. Die vrijheid wordt niet gewaarborgd door de afwezigheid van 
beperkingen, maar door de mogelijkheid om anderen te kunnen over-
tuigen, om gezamenlijk te beslissen en te handelen, om knopen door te 
hakken en geschillen te beslechten. De kracht van een samenleving, de 
vrijheid om gemeenschappelijk onze bestemming te realiseren, hangt 
af van het vermogen om ondanks verscheidenheid in uitgangspunten en 
doelstellingen vruchtbaar samen te werken. Dit vergt dat we elkaar in al 
onze verscheidenheid aanvaarden en dat we proberen te beantwoorden 
aan elkaars verwachtingen. Hoe minder we daartoe bereid zijn, hoe meer 
(overheids)macht er nodig is om ons allen op één noemer te brengen.
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Vrijheid,	markt	en	verantwoordelijkheid

De discussie vrijheid of overheid — markt of overheid — is derhalve min-
der zinvol. Dat wil niet zeggen dat meer overheid tot meer vrijheid en 
meer markt leidt. De implosie van het communistische bestel eind van 
jaren tachtig liet zien dat de dynamiek van een marktbestel onontbeerlijk 
is, net als de implosie van de huizenmarkt en het financieel bestel in de VS 
laten zien dat regels en toezicht even onontbeerlijk zijn. Maar van dit laat-
ste zullen markten ook geen morele kracht krijgen. Overheidsregulering 
en -toezicht leiden doorgaans tot meer aanspreekbaarheid en verantwoor-
ding. Maar verantwoording is wat anders dan verantwoordelijkheid en 
verantwoordelijkheid — niet verantwoording — is de noodzakelijke voor-
waarde voor moraliteit en ethiek.

Te vaak hebben we gedacht die verantwoordelijkheid in regels of syste-
men te kunnen omzetten, waarna we ons persoonlijk daarvan ontslagen 
dachten. In die zin hebben auteurs als Hayek en Friedman gelijk toen zij 
stelden dat met de toenemende sturing door de overheid in de economie 
steeds meer keuzevrijheid en verantwoordelijkheid op die overheid wer-
den overgedragen, waardoor uiteindelijk vrijheid en verantwoordelijk-
heid verloren gaan. In een democratie is dat altijd verleidelijk; men is er 
immers als kiezer bij. Terecht is erop gewezen dat we ons tegen overheden 
met kwade bedoelingen, die de vrijheid bedreigen, doorgaans wel weten 
teweer te stellen; het gevaar schuilt in de verleiding van de goede bedoe-
lingen, want daar hebben we geen natuurlijk verweer tegen. Maar goede 
bedoelingen zijn niet voldoende als zij door grote overheidsapparaten, 
volgens wettelijke procedures moeten worden gerealiseerd en ieder meer 
bedacht is op de verantwoording van zijn handelen, dan de verantwoorde-
lijkheid daarvoor. 

Dit inzicht leidt echter niet tot de gevolgtrekking dat die vrijheid en 
verantwoordelijkheid niet verloren gaan in een vrijemarktsysteem, om-
dat door een verborgenhandmechanisme het algemeen belang wordt 
gediend, ook als ieder slechts op zijn eigen belang bedacht is. Dit is een 
misvatting. Adam Smith zelf was de eerste die onderkende dat het markt-
mechanisme niet dienstbaar was aan moraliteit en aan het algemene be-
lang; het was slechts goed om welvaart en inkomen te genereren. In een 
vrijemarktsysteem draagt men immers niet minder vrijheid en verant-
woordelijkheid over, maar dan aan anonieme marktkrachten. Persoonlijke 
verantwoordelijkheid gaat op in de anonieme groep en vrijheid beperkt 
zich tot de opties die dit oplevert. Dat is de verantwoordelijkheid en vrij-
heid van de consument. Uiteindelijk verliest men dan niet minder vrijheid 
en verantwoordelijkheid. 
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De betekenis van verantwoordelijkheid ligt niet primair in het norma-
tieve kader dat daarin ligt besloten of in de gewenste uitkomst, maar in de 
persoonlijke plicht daartoe. Het is als het ware een scheppingsordening: 
‘Adam, waar zijt gij?’ en ‘Kaïn, waar is uw broeder?’. De neiging om die ver-
antwoordelijkheid te ontlopen, is overigens ook al zo oud is als de wereld: 
de ander is verantwoordelijk (‘De vrouw die gij mij gegeven hebt’) of het is 
mijn zaak niet (‘Ben ik mijns broeders hoeder?’). De betekenis van verant-
woordelijkheid in de moderne samenleving is dan ook in de eerste plaats 
gelegen in het inzicht dat ieder van ons verantwoordelijk is voor wat er 
moet gebeuren. Dat het niet een kwestie is van anderen of van het systeem. 
If it is to be, it is up to me, zeggen de Amerikanen: als het moet gebeuren, 
dan is het aan mij om te doen. Dat is de essentie van verantwoordelijkheid 
en van moraliteit. 

Verantwoordelijkheid is echter ook een kwestie van kunnen. Het vergt 
dat we de mogelijkheid verkrijgen om aan de verantwoordelijkheid te 
voldoen. Er is maar weinig dat geheel binnen mijn macht ligt. De meeste 
zaken waarvoor ik mij medeverantwoordelijk weet, vergen samenwerking 
met, of medewerking van anderen. Verantwoordelijkheid impliceert dan 
ook dat ik díe samenwerking tracht te bevorderen die nodig is om mijn ver-
antwoordelijkheid te realiseren, niet noodzakelijkerwijze steeds door zelf 
het nodige te doen, maar vaak ook door mee te werken aan de mogelijk-
heid daartoe in handen van anderen. Dit is in essentie de drijfveer achter 
politieke partijvorming, coalitievorming, staatsvorming, maar ook achter 
de vorming van de vele verbanden en organisaties waarin we maatschappe-
lijke of particuliere belangen behartigen.

De	morele	kracht	van	samenwerking

Het CDA is in die tegenstelling en slingerbeweging tussen markt een over-
heid altijd een eigen weg gegaan. Vanouds is het christelijk-sociaal denken 
uitgegaan van andere concepten. Uitgangspunt is niet de vrijheid van het 
individu — met alle tegenstellingen van dien — maar de verantwoordelijk-
heid van het individu; eigen verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid 
voor elkaar en erkenning dat we elkaar nodig hebben. Verantwoordelijk-
heid en erkenning die niet zijn neergelegd in regels, systemen en institu-
ties, maar waarvan we zelf drager zijn. Het berust op het concept dat men-
sen niet zichzelf genoeg zijn, maar elkaar nodig hebben om zich staande te 
houden, verantwoorde keuzen te maken en verantwoordelijkheden te dra-
gen. De oplossing is niet om daartoe naast ieder een ambtenaar te zetten. 
We zullen die steun bij elkaar moeten zoeken en aan elkaar moeten geven: 
nationaal en internationaal. 

Piet	Hein	Donner
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Alleen zo is een gerechte samenleving mogelijk; een samenleving waar 
ieder, samen met anderen tot zijn recht kan komen, aan zijn bestemming 
kan beantwoorden en verantwoordelijkheid kan dragen. Dat bereiken we 
niet door de maatschappelijke ontwikkelingen waar we in staan, tegen te 
houden of uit de weg te gaan. Maar door er samen met anderen in te staan 
en steun en zekerheid bij elkaar te vinden. 

Ook de overheid heeft daarbij een rol, maar vooral ook door dit mogelijk 
te maken, en niet door te menen de vragen zelf voor mensen te moeten be-
antwoorden. Mensen rechten en vrijheid geven is gemakkelijk. Mensen in 
staat stellen de verantwoordelijkheid daarvoor te dragen en te steunen bij 
een zinvolle invulling daarvan, zonder de verantwoordelijkheid en keuzen 
van ze af te nemen, dat is echte vrijheid en gerechtigheid. Mensen laten 
verdwalen in de complexiteit van de samenleving, laten bezwijken onder 
de lasten van hun verantwoordelijkheid of laten ondergaan in de gevolgen 
van hun keuzen, is geen vrijheid of eigen verantwoordelijkheid, maar ver-
waarlozing en nalatigheid. Naast mensen gaan staan bij het aanpakken van 
hun problemen en niet alle problemen voor ze willen beslissen. 

Een gerechte samenleving is ieders verantwoordelijkheid, maar op 
eigen kracht gaat het niet. Toekomst is niet iets wat ons overkomt, of het 
product van krachten die buiten ons omgaan. Het is niet het resultaat van 
blinde marktkrachten of van gericht overheidsbeleid. Het is de uitkomst 
van keuzen en handelen van velen; afzonderlijk en gezamenlijk. Daar 
ligt ook de sleutel voor verantwoordelijkheid. Want als de toekomst de 
uitkomst is van veel kleine beslissingen, dan zijn de gemeenschappelijke 
concepten, de normen en de hoop die daaraan ten grondslag liggen, mede 
bepalend voor de richting die de maatschappelijke ontwikkeling neemt. 
Hoe meer mensen gelijke uitgangspunten, waarden en normen aan hun 
beslissingen ten grondslag leggen, des te groter zal de invloed daarvan zijn 
op het maatschappelijk functioneren. Markten hebben daarbij een functie, 
overheden hebben een taak, de rechtsorde schept voorwaarden, nationaal 
en internationaal. Maar mensen en hun samenwerkingsverbanden maken 
de morele keuzen, zij kunnen elkaar helpen te kiezen en morele verant-
woordelijkheid te dragen en waar te maken.

De	normaliseerde	werking	van	marktgedrag

Markten hebben geen morele zeggenschap, maar ze hebben wel iets 
anders: een normaliserende werking. De theoretici van het liberalisme 
gingen uit van individuen die autonoom tot een redelijk oordeel zouden 
komen in het licht van hun belangen. Maar als de huidige crisis iets leert is, 
dan is het dat mensen zich toch vooral als een kudde gedragen. We hande-
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len en kiezen omdat anderen zo handelen en kiezen. Ieder aanvaardt uit-
eindelijk onverantwoorde risico’s omdat ieder ander het ook doet. 

Vrijheid in de zin van afwezigheid van beperkingen, plichten, lasten 
en regels, wijst uiteindelijk geen richting over hoe om te gaan met de ver-
worven vrijheid. Zolang er beperkingen en knellende banden zijn, wordt 
de inzet daardoor bepaald. Maar hoe verder als de laatste beperking is 
verdwenen, de laatste band is geslecht, het laatste taboe is ontmaskerd? 
Zolang de natuurlijke vrijheid waarop men zich beroept geen tegenhanger 
heeft in een even natuurlijke verantwoordelijkheid jegens anderen of de 
gemeenschap, wordt de enige richting van het streven al gauw: meer, rij-
ker, mooier of beter. 

Vergis u niet, dit zijn we met ons allen normaal gaan vinden. Vandaar 
de verwarring en de onzekerheid nu de ontwikkeling een andere richting 
lijkt uit te gaan. Alleen is die normaliserende werking van de markt niet 
beperkt gebleven tot de economie, zij is ons hele maatschappelijk leven 
gaan omvatten. Dit raakt uiteindelijk ook de fundamenten van de demo-
cratie. Want als verantwoordelijkheid en betrokkenheid worden ingeruild 
voor consumentengedrag (we kiezen wat voor onszelf het voordeligst is) 
en publieke opinie en kennis van zaken voor publieke emotie en infotain-
ment, en als de ‘vrijheid om’ ondergeschikt wordt gemaakt aan angst voor 
de ander, dan zal de democratie onherroepelijk afglijden naar een onver-
antwoord populisme. Dát is de normaliserende werking van marktgedrag 
zonder verantwoordelijkheid. 

Piet	Hein	Donner

Lege moraal van de markt holt verantwoordelijkheidsbesef uit 
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Het	denken	over	de	beste	weg	naar economische groei en maat-
schappelijk welzijn heeft in de afgelopen decennia een ferme omslag 
ondergaan. Werd er tot de jaren tachtig een cruciale rol toebedeeld aan de 
staat, nu wordt eerder aan de vrije, competitieve markt de rol van de mo-
tor van groei en welzijn toegekend. Zeker in Nederland, dat tot het einde 
van de jaren 1�80 juist een relatief hoog aandeel van overheid in het Bruto 
Binnenlands Product kende, heeft deze omslag een scherpe vorm aange-

Vrije markt vraagt meer dan 
ooit om maatschappelijk 
evenwicht

Het bieden van een contragewicht tegen de competitieve 
krachten van de markt is een lastige opgave, maar 
ook dringender dan ooit. We kunnen daarvoor van 
de geschiedenis leren. Het beeld van de Gouden Eeuw 
als economische bloeiperiode is aan revisie toe. Voor 
economische voorspoed en duurzame ontwikkeling is de 
ontwikkeling van de vrije associaties in de middeleeuwen 
van groter belang geweest. In de Gouden Eeuw nam 
de sociale polarisatie en de ongelijkheid sterk toe. 
Toenemende marktcompetitie die zich kon doorzetten 
ten gunste van een beperkte groep, werd niet in balans 
gehouden door adequaat tegenspel van overheid en 
maatschappelijke organisaties.

door Bas van Bavel

Hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis van de Middeleeuwen aan de 
Universiteit Utrecht.

CDV [winter 2008].indd   54 01-12-2008   22:22:37



��

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

nomen. Het vrije ondernemerschap en een competitieve markt waarop 
een vrij krachtenspel van vraag en aanbod de prijs van arbeid, grond, 
kapitaal en goederen bepaalt, worden nu door velen als sleutelelementen 
beschouwd voor onze welvaart en als een garantie voor blijvende welvaarts-
groei.

In het licht van het enthousiasme waarmee projecten tot versterking 
van de marktwerking worden opgezet, is het echter verbazend om te zien 
hoe weinig inzicht we eigenlijk hebben in de langetermijneffecten van 
marktwerking. Hierbij gaat het niet om effecten die binnen enkele jaren 
optreden, maar in de loop van decennia of langer. In hoeverre is de markt 
werkelijk in staat over een lange periode welvaart te blijven genereren? 
Kan zij economische groei verenigen met maatschappelijke en ecologische 
duurzaamheid? En in hoeverre leidt zij op de lange termijn tot een balans 
tussen maximale rijkdom en een minstens zo belangrijk doel, namelijk 
breed verdeeld welzijn?

De	Gouden	Eeuw	als	periode	van	maatschappelijke	onbalans	

Om te voorkomen dat de antwoorden op zulke vragen louter worden ge-
voed door intuïtie of ideologische overtuiging, is een langetermijnanalyse 
van de rol en de effecten van vrije markten en marktcompetitie nodig. De 
Nederlandse geschiedenis biedt een uitgelezen mogelijkheid tot een der-
gelijke analyse, door de afwisseling van groei en stagnatie die zij vertoont, 
en door de wisselende rol die vrije markten hierin speelden.

In de Nederlandse geschiedenis lijkt één bloeiperiode boven alles uit te 
steken: de Gouden Eeuw. In de zeventiende eeuw blonk de republiek uit 
door culturele bloei en politiek-militaire macht, die op hun beurt waren 
gestoeld op economisch succes in de exportindustrie en vooral in handel 
en transport. Ondernemerschap, en de grote vrijheid van doen die kenmer-
kend was voor de noordelijke Nederlanden, speelden hierin een cruciale 
rol, evenals de vrije, competitieve markten die hier al vroeg tot ontwikke-
ling waren gekomen.1 Zo bezien, wordt de bloei van de republiek al snel het 
ultieme bewijs voor de deugdelijkheid van de marktwerking en het vrije 
ondernemerschap.

Recent economisch-historisch onderzoek heeft dit beeld echter sterk 
genuanceerd. Een eerste herziening betreft de chronologie. Markten en 
marktcompetitie zijn in de noordelijke Nederlanden, en met name in Hol-
land, al veel vroeger belangrijk geworden dan eerder gedacht, namelijk 
lang vóór de Gouden Eeuw.2 De markt voor goederen blijkt zich hier al van-
af de elfde, twaalfde eeuw sterk te hebben ontwikkeld, en de markten voor 
grond, grondpacht, arbeid en kapitaal in de dertiende, veertiende eeuw. 

Bas	van	Bavel	
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In de zestiende eeuw was de uitwisseling via de markt hier in feite al domi-
nant geworden. Op dat moment bestond er een levendige grond- en pacht-
markt, met een dynamiek op de markt die vergelijkbaar is met de huidige. 
Van de arbeid in de Nederlanden werd een derde tot de helft verricht voor 
loon. Ook was er een goed ontwikkelde kapitaalmarkt, met een rentevoet 
van niet meer dan � procent. En van de eindproducten van landbouw en 
nijverheid werd ook het merendeel op de markt gebracht, in Holland wel-
licht zelfs 8� tot �0 procent, en niet langer meer zelf verbruikt of op andere 
manieren dan via de markt uitgewisseld.

In een relatief korte periode, van de veertiende tot de zestiende eeuw, 
verdween hier dus het overwicht van merendeels zelfvoorzienende, klein-
schalige productie, verricht binnen zelfstandige bedrijven, waarbij men-
sen allerlei ongespecialiseerde economische activiteiten combineerden 
binnen hun huishouden. Ook verdween de situatie waarin de uitwisseling 
van grond, arbeid en kapitaal stevig was ingebed in persoonlijke banden, 
met een grote invloed van familieleden en dorpsgenoten. Hiervoor in de 
plaats kwam een situatie waarin deze uitwisseling hoofdzakelijk via de 
markt verliep. Dit had ingrijpende consequenties. Het voornaamste gevolg 
was de opkomst van de economische concurrentie, die op haar beurt leidde 
tot specialisatie en schaalvergroting, maar ook tot toenemende sociale 
ongelijkheid en geografische mobiliteit. Deze begrippen typeren, in een 
notendop, de moderne samenleving en economie, waarvan de contouren 
hier dus al zichtbaar werden in de late middeleeuwen.

Wat waren nu de gevolgen van de relatief snelle overgang naar een 
markteconomie, zoals we die zien in laatmiddeleeuws Nederland? Deze 
gevolgen werden veelal ingeschat als positief, temeer omdat de markten 
hier, en met name in Holland, relatief efficiënt en toegankelijk waren. De 

laatste jaren is echter steeds dui-
delijker geworden dat het effect op 
economische groei gemengd was 
en op de modale levensstandaard 
zelfs negatief. Tijdens de Gouden 
Eeuw en in de aanloop daar naartoe, 
nam het welzijn van de modale Ne-
derlanders af. Wellicht was er een 

lichte stijging van het Bruto Binnenlands Product per hoofd van de bevol-
king,3 op een niveau dat relatief al eerder in de middeleeuwen vrij hoog 
lag, maar de laatmiddeleeuwse Nederlanden kenden daarnaast een nega-
tief element, namelijk een sterke sociale polarisatie, als gevolg van de toe-
nemende marktcompetitie. Die leidde er toe dat, ondanks een mogelijke, 
lichte groei van het BBP/hoofd, de modale koopkracht daalde.

Tijdens de Gouden Eeuw en 
in de aanloop daar naartoe, 
nam het welzijn van de modale 
Nederlanders af
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Met betrekking tot de levensstandaard van de mensen is het beeld nog 
negatiever. De andere elementen dan de koopkracht die hierin een rol spe-
len, zoals de toestand van het milieu, de woonomgeving, de hoeveelheid 
vrije tijd en de toegang tot andere bronnen van voedsel en hulp buiten de 
markt om, ontwikkelden zich in de periode 1300-1�00 negatief. Deze in-
schatting wordt ondersteund door de resultaten van recent archeologisch 
onderzoek naar botten en gebitten. Zo valt aan de hand daarvan de ontwik-
keling van de gemiddelde lichaamslengte steeds beter in kaart te brengen. 
Deze vormt de beste indicator van levensstandaard op lange termijn. De 
gemiddelde lengte wordt op lange termijn vooral bepaald door de kwaliteit 
van voeding, ziektes en milieuvervuiling, en geeft dus direct inzicht in 
het welzijnsniveau van gewone mensen.� De gegevens uit het bottenon-
derzoek laten een duidelijke, voortgaande daling van de lengte zien over 
de hele periode van de zesde tot de negentiende eeuw. In de Nederlanden 
bedroeg de gemiddelde lengte van mannen in de vroege Middeleeuwen 
1,7� meter, maar deze daalde steeds verder, om in de eerste helft van de 
negentiende eeuw een dieptepunt te bereiken op 1,�7.� Als oorzaken voor 
deze neergang zijn aan te wijzen: de toenemende vervuiling van het mi-
lieu door een intensiever gebruik van natuurlijke hulpbronnen, het steeds 
dichter opeengepakt leven en de daardoor toenemende ziektes, en het 
steeds eenzijdiger voedselpakket voor de meeste mensen, als gevolg van de 
toenemende bevolkingsdruk en de sociale polarisatie.

Deze gegevens laten zien dat de ontwikkeling van de Nederlanden in de 
periode 1300-1�00 geen overduidelijk succesverhaal vormt. De groei van de 
markt leidde blijkbaar niet per se tot een positieve uitkomst. Zelfs niet in 
dit gebied, dat in de beeldvorming juist als een toonbeeld van succes geldt. 
In deze periode, waarin de markt dominant werd, waren steeds meer men-
sen arm, ondervoed, vervuild en uitgesloten.

Sommigen zouden dit negatieve beeld misschien willen nuanceren 
door te stellen dat de gewone bevolking na 1�00 alsnog de vruchten heeft 
geplukt van de laatmiddeleeuwse marktontwikkeling. Dat zou dan ge-
beurd moeten zijn na de industriële revolutie in de tweede helft van de 
achttiende eeuw en de eerste helft van de negentiende eeuw, dus met een 
vertraging van enkele eeuwen. Inderdaad heeft de periode 1300-1�00 al-
lerlei ingrediënten voortgebracht die nadien cruciaal waren voor de in-
dustriële revolutie, zoals levendige goederenmarkt, verbeterd transport, 
geaccumuleerd kapitaal, lage rentevoet, geproletariseerde arbeiders en 
gespecialiseerde landbouw. Maar zelfs de industriële revolutie heeft geen 
direct positief effect gehad op het welzijn van gewone mensen, zeker ge-
zien de enorme milieuvervuiling waarmee zij gepaard ging. Het duurde 
tot ver in de negentiende eeuw tot dit positieve effect wel werd gereali-

Bas	van	Bavel	

Vrije markt vraagt meer dan ooit om maatschappelijk evenwicht

CDV [winter 2008].indd   57 01-12-2008   22:22:38



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

�8

seerd,� maar dan onder een nieuw maatschappelijk evenwicht, met een 
sterk groeiende rol van de staat, de coöperaties en andere maatschappe-
lijke organisaties.

Bloei	van	maatschappelijke	organisaties	

Het recente oordeel van sociaaleconomische historici over de periode 
waarin de uitwisseling via de markt in Nederland dominant werd, tussen 
de veertiende en de zeventiende eeuw, is dus negatiever geworden. Terwijl 
de negentiende-, begin 20ste-eeuwse nationale geschiedschrijving zich 
vooral concentreerde op de groei van handel, de opkomst van Amsterdam 
en de successen van de handelsvloot op de wereldzeeën, en het grote pu-
bliek ook vooral deze positieve kanten ziet, is er de laatste jaren in het vak-
gebied duidelijk meer aandacht gekomen voor de negatieve ontwikkelin-
gen in deze periode.7 Als tegenhanger wordt tegelijkertijd het oordeel van 
de historici over de voorgaande periode, de elfde tot de dertiende eeuw, 
veel positiever. De Nederlandse economie en samenleving blijken zich in 
veel opzichten al vóór 1300 sterk te hebben ontwikkeld: qua bevolkings-
groei, urbanisatie en reële lonen, maar bovendien nog samengaand met 
een redelijk welzijn voor brede groepen van de bevolking. Dit is de peri-
ode waarin bijna alle Nederlanders hun persoonlijke vrijheid verwierven, 
en de middeleeuwse banden van onvrijheid wisten af te schudden, maar 
ook de periode waarin een dicht netwerk van scholen werd opgebouwd, op 
allerlei niveaus, in de stad en op het platteland, en waarin de vrouwen een 
sterke positie verwierven. De Nederlandse vrouwen hadden de mogelijk-
heid een actieve economische rol te spelen, hadden een zekere juridische 
handelingsvrijheid en een ferme positie in het erfrecht. Hoewel hun posi-
tie hier relatief gunstig bleef, verslechterde zij duidelijk in de zestiende 
eeuw, waarbij name de handelingsvrijheid en de erfrechtelijke positie 
van de vrouw werden ondergraven en een omslag naar meer patriarchale 
verhoudingen plaatsvond. Het gouden tijdperk voor de vrouw was toen 
voorlopig voorbij.

Allerlei positieve elementen, zowel qua economische groei als welzijn, 
die we geneigd zouden zijn toe te schrijven aan onze Gouden Eeuw, kwa-
men toen dus juist onder druk te staan en blijken eerder hun oorsprong 
te vinden in de elfde tot de dertiende eeuw. De sleutel tot het sociaaleco-
nomische succes van die tijd moeten we niet, of niet louter, zoeken bij de 
markt, want die had zich toen nog nauwelijks ontwikkeld, maar eerder 
bij de organisaties die vóór 1300 zijn gevormd. Hierbij valt te denken aan 
de territoriale overheden, maar vooral aan de associaties,8 de samenwer-
kingsverbanden van mensen, die in deze periode werden gevormd en 
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die in de Nederlanden een vooraanstaande rol in het sociaaleconomische 
verkeer verwierven. Het gaat hierbij om dorps- en stadsgemeenschappen, 
meentgenootschappen, gilden, caritatieve instellingen, zoals armenfond-

sen en gasthuizen, maar ook om 
waterschappen en (kern)gezinnen. 
Dit zijn allemaal organisaties die 
grotendeels in de volle middeleeu-
wen zijn ontstaan, en die met elkaar 
gemeen hadden dat ze vrijwillige, 
horizontale verbanden waren, 
verenigingen van gewone mensen. 
Deze organisaties boden aan een 
groot deel van de bevolking de mo-
gelijkheid actief te participeren in 

beslissingen over de inrichting van de economie, grondgebruik, armen- en 
ziekenzorg en waterstaatsbeheer. De brede participatie en de consensus-
cultuur, kenmerkend voor Nederland, vinden hun oorsprong in deze ont-
wikkeling van de elfde tot de dertiende eeuw.

Op het terrein van de uitwisseling konden deze associaties een alter-
natief bieden voor de markt, door zelf de uitwisseling en de allocatie van 
grond, arbeid, kapitaal en goederen te regelen. Uit het voorgaande valt af 
te leiden dat ze dit op een relatief efficiënte manier konden, zowel econo-
misch als sociaal. Daarnaast vervulden de associaties nog een tweede func-
tie met betrekking tot de uitwisseling, of deze nu buiten de markt of erbin-
nen verliep, en dat is het tegengaan van de negatieve uitwassen daarvan. 
Daarbij valt te denken aan sociale uitwassen, zoals scherpe ongelijkheid 
of armoede, met name bestreden door de caritatieve instellingen en de 
gilden. Te denken valt ook aan ecologische uitwassen, wanneer intensieve 
exploitatie dreigde te leiden tot uitputting of vervuiling van natuurlijke 
hulpbronnen. Zo traden de meentgenootschappen door regelgeving en 
toezicht op tegen overbegrazing en erosie van landbouwgrond, waardoor 
een duurzamere ontwikkeling werd gegarandeerd.

Sociale	polarisatie	

Maar niet al deze organisaties waren altijd succesvol in deze rollen. De 
mate van succes hing vooral af van het maatschappelijke krachtenveld 
waarin ze werden gevormd en opereerden. En dit krachtenveld veranderde 
in de zestiende, zeventiende eeuw sterk, vooral als gevolg van de effecten 
van de scherpe marktcompetitie. Deze leidden allereerst tot een sterke 
sociale polarisatie. De steeds scherpere verschillen tussen rijk en arm 

De brede participatie en de 
consensuscultuur, kenmerkend 
voor Nederland, vinden 
hun oorsprong in deze 
ontwikkeling van de elfde tot 
de dertiende eeuw
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kunnen worden gezien in een industriestad als Leiden, maar vooral in de 
metropool Amsterdam. In 1�30 was een derde van het belaste vermogen in 
handen van de rijkste 1 procent, en de Gini-coëfficiënt — in 1�8� nog 0,7� — 
was opgelopen tot 0,8� (op een schaal van ongelijkheid van 0,0 tot 1,0).� Een 
groot deel van de mensen in zeventiende-eeuws Amsterdam raakte totaal 
verarmd. Dit is de keerzijde van de pracht en praal van de Gouden Eeuw die 
wij nu bewonderen. Deze ging met name ten koste van de middengroepen, 
die in deze periode steeds meer terrein verloren, en grotendeels werden 
opgenomen in een steeds armere onderlaag.

Deze sociale polarisatie had ook een groot effect op het functioneren 
van de markt. Degenen die hier als koper of verkoper van goederen, arbeid 
of grond de markt betraden, stonden niet gelijkwaardig tegenover elkaar. 
Een groeiende meerderheid van de bevolking stond economisch zwak, 
was afhankelijk van de andere partij en bezat nauwelijks een onderhan-
delingspositie. Hoewel de uitwisseling van goederen, arbeid, kapitaal en 
grond althans theoretisch grotendeels via een vrije, open markt verliep, 
werd de zwakke partij door allerlei economische ketenen aan de sterkere 
gebonden, met een verdere vergroting van de sociale polarisatie als gevolg. 
Bovendien werd hierdoor de kracht van de associaties, en de positie van de 
gewone mensen hierbinnen, uitgehold, waardoor de elites steeds minder 
tegenwicht kregen van maatschappelijke organisaties, die bovendien nau-
welijks nog in staat waren de negatieve effecten van de marktwerking te 
verzachten.

In deze periode zien we bovendien hoe de elite, en vooral het Amster-
damse koopliedenpatriciaat, de inrichting van de markt sterker ging be-
invloeden. Ook in vorming van de regels van de uitwisseling via de markt 
was, en is nog steeds, de sociale context bepalend. In de zeventiende-eeuw-
se republiek wendde de stedelijke elite haar dominantie aan om de regels 
van uitwisseling, die immers haar positie hadden geschraagd, te behouden 
of zelfs te bevriezen. De institutionele arrangementen raakten versteend, 
waardoor zij hun gunstige werking voor de stedelijke elite bleven uitoefe-
nen, maar niet langer meer konden worden aangepast aan veranderende 
economische of ecologische omstandigheden. Het is waarschijnlijk geen 
toeval, dat tegelijkertijd de economische groei vanaf het einde van deze 
eeuw ging stagneren. Dit Nederlandse voorbeeld staat niet op zichzelf, 
maar zien we ook bij andere economische koplopers. Ook Italië in de 
veertiende eeuw, Engeland in de negentiende, 20ste eeuw, en wellicht de 
Verenigde Staten nu, zijn voorbeelden van economische groei en scherpe 
marktcompetitie, gevolgd door negatieve maatschappelijke effecten en 
institutionele sclerose, op hun beurt gevolgd door economische stagnatie 
en relatieve neergang.

De	kracht	van	de	economie

CDV [winter 2008].indd   60 01-12-2008   22:22:39



�1

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

Naar	een	nieuw	maatschappelijk	evenwicht

Het voorgaande laat zien hoe het effect van vrije, competitieve markten 
alleen is te begrijpen in samenhang met de sociale verdeling van middelen 
en macht. Wil de uitkomst van marktwerking ook op lange termijn positief 
zijn, en een gunstig effect op het welzijn van mensen blijven uitoefenen, 
dan is er nodig:
*  een maatschappelijke balans, die zorgt voor de vorming van een gunstig 

institutioneel raamwerk van de markt, dat zekerheid en toegankelijk-
heid blijft bieden aan alle marktpartijen;

*  een maatschappelijk tegenwicht dat de negatieve effecten van de markt-
werking kan tegengaan;

*  en een gelijkmatige verdeling van economische en politieke kracht over 
de mensen die de markt betreden.

In het actuele politieke en maatschappelijke debat lijkt men zich soms 
sterk te focussen op algemene processen of begrippen, zoals de groei van 
dé markt of dé vrijheid van ondernemen, waarbij er soms een intrinsieke 
waarde wordt toegekend aan instituties op zichzelf, zoals aan de instituties 
van de vrijhandel. Maar het voorgaande laat zien dat zonder de sociale con-
text niet is te begrijpen waarom deze algemene economische processen en 
instituties per geval een scherp uiteenlopend effect hebben, of een onbe-
doeld, zelfs negatief effect.

In de volle middeleeuwen lijken de Nederlanden een gunstig evenwicht 
te hebben gekend, met een sociaalinstitutionele organisatie die binnen de 
toenmalige mogelijkheden goed in staat was een balans te vinden tussen 
welvaart en welzijn, en tussen bevolkingsgroei en duurzaamheid. In de Ne-
derlanden ontstonden de markten binnen dit evenwicht, waardoor zij een 
gunstige invulling kregen en werden betreden door relatief gelijkwaardige 
partijen. Dit gold althans totdat dit evenwicht verloren ging, zoals ook in 
de Nederlanden uiteindelijk gebeurde, in Holland met name in de zes-
tiende, zeventiende eeuw, toen de markt de sociale netwerken uitholde en 
de partijen door polarisatie minder gelijkwaardig maakte, waardoor nega-
tieve effecten toch gingen overwegen.

Bij het voorkomen van een dergelijke omslag kan de staat een positieve 
rol spelen. Mits ingericht en functionerend in de juiste sociale context, kan 
zij vorm blijven geven aan een gunstig institutioneel raamwerk, eventueel 
samen met belangenverenigingen en coöperaties. Dit gebeurde vanaf het 
midden van de negentiende eeuw, waarna de vruchten van de industri-
ele revolutie wél werden geplukt in de vorm van een algemeen stijgende 
levensstandaard, dankzij de zelforganisatie van mensen en de druk uit-
geoefend door coöperaties, vakbonden, politieke bewegingen en de over-
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heid. Nu is de opgave eenzelfde evenwicht te vinden, of te herwinnen, op 
een moment dat de marktcompetitie nog maar juist is verscherpt en we in 
Nederland nog slechts het begin zien van de sociale polarisatie die daarvan 

het gevolg is. Tegelijkertijd wordt 
de opgave een balans te vinden tus-
sen vrijheid en maatschappelijk 
evenwicht nog zwaarder door de 
toenemende integratie binnen de 
EU en de globalisering. Terwijl de 
stromen van kapitaal, arbeid en 
goederen binnen de EU vrijer zijn 
dan zij ooit waren, zijn er nauwe-
lijks associaties op Europees niveau 
die hieraan een tegenwicht kunnen 
bieden langs de wegen hierboven 
genoemd. De relevante associaties 

zijn grotendeels geboren in de decennia rond 1�00 en zitten nog vast in de 
kaders van de oude natiestaten. Op wereldschaal is de opgave nog groter, 
gezien de zwakte van de maatschappelijke organisaties op wereldniveau 
en de afwezigheid van een sterke overkoepelende politieke organisatie. 
Door de schaalvergroting wordt bovendien de relatie tussen economische 
handeling en sociaal of ecologisch effect voor de meeste mensen aan de 
waarneming ontrokken, wat de vrijheid van handelen vergroot, maar te-
gelijk de stimulans om oplossingen te vinden voor de nadelige effecten 
vermindert. Het vinden van een tegenwicht tegen de langetermijneffecten 
van de vrije, competitieve marktwerking — die niet alleen maatschappelijk 
maar uiteindelijk ook economisch negatief zijn — zal de komende jaren 
dus een grote inspanning vergen.

Terwijl de stromen van 
kapitaal, arbeid en goederen 
binnen de EU vrijer zijn 
dan ooit, zijn er nauwelijks 
associaties op Europees niveau 
die hieraan een tegenwicht 
kunnen bieden

 Noten

1 De inmiddels klassiek geworden studie 
is: J. de Vries, en A.M. van der Woude, 
The first modern economy. Success, fai-
lure, and perseverance of the Dutch eco-
nomy, 1500-1815 (Cambridge, 1��7).

2 Zoals blijkt uit recent onderzoek uit-
gevoerd aan de Universiteit Utrecht, 
afdeling Economische en Sociale Ge-
schiedenis. Zie bijvoorbeeld: B.J.P. van 
Bavel, ‘Land, lease and agriculture. The 
transition of the rural economy in the 
Dutch river area from the fourteenth to 
the sixteenth century’, Past & Present 

172 (2001) pp. 3-�3 en dezelfde, ‘Rural 
wage labour in the sixteenth-century 
Low Countries: an assessment of the 
importance and nature of wage labour 
in the countryside of Holland, Guelders 
and Flanders’, Continuity & Change 
21.1 (200�) pp. 37-72, en J. Zuijderduijn, 
‘Medieval capital markets. Markets for 
rents between state formation and pri-
vate investment in Holland (1300-1��0)’ 
(proefschrift, UU, 2007).

3 J.L. van Zanden, ‘Early modern econo-
mic growth: a survey of the European 
economy 1�00-1800’, in: M. Prak (ed.), 
Early modern capitalism. Economic and 
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social change in Europe, 1400-1800 (Lon-
don, 2001) pp. ��-87.

� Een algemene inleiding: R.H. Steckel, 
‘Strategic ideas in the rise of the new 
anthropometric history and their impli-
cations for interdisciplinary research’, 
Journal of Economic History �8 (1��8) 
pp. 803-821.

� G. Maat, ‘Two millennia of male stature 
development’, International Journal of 
Osteoarchaeology 1� (200�) pp. 27�-2�0, 
en B.J.P. van Bavel, A social and economic 
history of the Low Countries (Oxford, te 
verschijnen in 200�).

� Het debat over de effecten van de indu-
striële revolutie op de levensstandaard 
is vooral gevoerd met betrekking tot 
Engeland. Zie bijvoorbeeld: J. Mokyr, 
‘Is there still life in the pessimist case? 
Consumption during the industrial 
revolution 17�0 18�0’, Journal of Econo-
mic History �8 (1�88) pp. ��-�2. Weinig 
economisch-historici geloven nog in 
een sterke verslechtering in de periode 
c. 17�0-1830, maar evenmin veel in een 
substantiële verbetering tot c. 18�0.

7 Overigens waren er al eerder sociaal-
economische historici die wezen op de 
schaduwzijden van deze periode, zoals 
E. Kuttner, Het hongerjaar 1566 (Am-
sterdam,1�7�), en C. Lis & H. Soly, Ar-
moede en kapitalisme in pre-industrieel 

Europa (Antwerpen/Amsterdam, 1�80) 
pp. ��-100, maar nu wordt hun oordeel 
geschraagd door meer kwantitatieve 
gegevens, verkregen door het recente 
economisch-historische onderzoek.

8 Zie met name de uitgebreide Duitse 
literatuur, zoals: O.G. Oexle, ‘Gilde und 
Kommune. Über die Entstehung von 
“Einung” und “Gemeinde” als Grund-
form des Zusammenlebens in Europa’, 
in: P. Blickle (ed.), Theorien kommunaler 
Ordnung in Europa (München,1���) pp. 
7�-�7, en P. Blickle, Kommunalismus. 
Skizzen einer gesellschaftlichen Organi-
sationsform, deel II (München,2000) 
met name pp. 132-1�3.

� R.W. Goldsmith, Premodern financial 
systems. A historical comparative study 
(Cambridge, 1�87) pp. 20�-20�, en J.L. 
van Zanden, ‘Tracing the beginning 
of the Kuznets curve. Western Europe 
during the Early Modern Period’, 
Economic History Review �8 (1���) pp. 
��3-���. De Gini-coëfficiënt drukt de 
mate van ongelijkheid uit in een getal, 
van 0,0 tot 1,0, waarbij 1,0 maximale 
ongelijkheid aangeeft. Door de mate 
van ongelijkheid weer te geven in een 
getal, wordt het mogelijk de verschillen 
van ongelijkheid tussen gebieden en 
periodes op tamelijke objectieve wijze 
te vergelijken.
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Onze	samenleving,	cultuur	en	economie hebben zich de afgelopen 
eeuwen organisch ontwikkeld tot wat ze nu zijn. In dat proces speelden 
vrijheid voor individuen en ondernemingen om zich te ontwikkelen en te 
groeien, alsmede tolerantie en ondernemingszin, een hoofdrol. Daarbij 
heeft de Nederlandse samenleving een vrij unieke, pragmatische manier 

ontwikkeld om belangen met el-
kaar in harmonie te brengen: het 
poldermodel. Dit heeft lange tijd 
uitstekend gewerkt, ook op politiek 
niveau. Sterker nog, ons parlemen-
taire systeem met zijn grote aantal 
partijen maakt coalitievorming 

noodzakelijk en zorgt ervoor dat het sluiten van compromissen een wezen-
lijk onderdeel is van onze bestuurlijke cultuur. Het zijn dan ook eerder de 
vergadertijgers dan de hemelbestormers die de Nederlandse politiek de 
afgelopen eeuw hebben gedomineerd.

Stroperig poldermodel is 
dringend aan hervorming toe

Onze technocratische wijze van polderen staat het vinden 
van goede oplossingen voor acute maatschappelijke 
problemen in de weg. Ze is fnuikend voor de 
slagvaardigheid en de ontwikkeling van een gezamenlijke 
visie. Ombuiging van het poldermodel, invoering van 
eenvoudige besluitvormingsprocedures en de vorming 
van een overheids-nv kunnen Nederland efficiënter en 
doelgerichter maken. 

door Hans Smits

President-directeur Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Eerder de vergadertijgers dan 
de hemelbestormers domineren 
de Nederlandse politiek 

CDV [winter 2008].indd   64 01-12-2008   22:22:40



��

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

Maar een aantal factoren maakt dat ons bestuursmodel (de structuur 
van het Huis van Thorbecke gecombineerd met de cultuur van het polder-
model) steeds minder in staat is oplossingen te bieden voor actuele proble-
men. Denk aan de toenemende internationale economische concurrentie, 
de toenemende schaarste aan ruimte en energie, de toenemende druk op 
het milieu en de hogere eisen die we stellen aan de leefomgeving, de kli-
maatverandering en de juridisering van de samenleving. We zien dat deels 
ook terug in de gelaagde bestuurscultuur. Daarnaast zweven kiezers en 
wint populisme terrein. De tijd is rijp voor een centralere aansturing van 
beleid en het oplossen van problemen. De middelen daarvoor zijn er. 

Dit artikel pleit niet voor bestuurlijke vernieuwing in de zin van het aan-
passen van het huidige model. Wel voor vereenvoudiging van regelgeving 
en procedures, voor het creatiever omgaan met het poldermodel, en voor 
revitalisering van ons bestuursmodel door verantwoordelijkheden veel ge-
richter daar neer te leggen waar ze het best kunnen worden genomen. Dit 
laatste laat zich vertalen in het op veel grotere schaal toepassen van de zo-
genoemde overheids-nv. Wat we dan nog nodig hebben is lef: durven doen.

De Rotterdamse haven heeft zich de afgelopen twee eeuwen kunnen 
ontwikkelen tot verreweg de belangrijkste haven van Nederland én Europa 
dankzij de geografische ligging en het vrije ondernemerschap, in combi-
natie met een centrale overheid die zich terughoudend dan wel facilite-
rend heeft opgesteld.

Rotterdam ligt in het hart van het dichtbevolkte Noordwest-Europa, op 
de plaats waar de goed bevaarbare Rijn en Maas in de Noordzee uitmonden. 
Op de plaats waar grote zeeschepen goederen overladen op binnenvaart-
schepen en kustvaarders. Dit maakte Rotterdam, zeker vanaf de industriële 
revolutie in de negentiende eeuw, tot een aantrekkelijke vestigingsplaats 
voor handels- en vervoerbedrijven. De kansen voor economische ontwikke-
ling die dit de samenleving bood, konden worden benut door aanvankelijk 
een beleid van laissez faire en langzaam maar zeker een doordringend besef 
bij de overheid dat economische kansen moesten worden gegrepen en faci-
liteiten voor het bedrijfsleven moesten worden gecreëerd. Dat leidde er in 
Rotterdam bijvoorbeeld in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw toe 
dat de gemeente grootschalige haventerreinen aanlegde, anticiperend op 
de verwachte vraag van de markt: de gemeente was daarmee een overheid 
die een visie had, kansen onderkende en daarnaar handelde. 

Toenemende	complexiteit	en	uitdagingen

Geheel in de geest van de wederopbouw was het veilig stellen van economi-
sche groei richtingbepalend en moesten enkele buurtschappen en een na-
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tuurgebied wijken voor industrie. Met het stijgen van de welvaart kwamen 
vanaf de jaren zestig andere belangen in beeld. Milieu, arbeidsomstan-
digheden, de kwaliteit van de leefomgeving en externe veiligheid werden 
steeds nadrukkelijker meegenomen in de afweging van belangen. Juist 
omdat het vergelijken van appels met peren en allerlei ander fruit moeilijk 
is, werd vanaf die tijd een scala aan procedures gecreëerd om de belangen 
tegen elkaar af te wegen en ze met elkaar te verzoenen. 

Die procedures zijn in zekere zin het vleesgeworden poldermodel. Het 
poldermodel staat voor een cultuur van overleg, respect voor elkaars belan-
gen, geven en nemen, er samen uitkomen. De procedures, vooral die op het 
vlak van de ruimtelijke ordening, probeerden die cultuur te formaliseren. 
En omdat de afweging tussen verschillende belangen zich lastig in model-
len liet vangen, werd steeds meer de procedure leidend: daarin werden 
alle alternatieven en gevolgen daarvan onderzocht, kon iedereen zijn zegje 
doen. Als de procedure maar goed gevolgd was, was de uitkomst goed, zo 
was de gedachte. 

Bestuurskundigen en wetgevingsjuristen introduceerden op die manier 
een technocratische variant van het poldermodel. Dat verhulde tegelijker-
tijd een gebrek aan visie op nationaal niveau bij het maken van afwegingen 
en keuzes tussen de verschillende belangen. Alle belangen werden be-
diend, iedereen werd tevredengesteld, en er was niets waarin we echt ex-
celleerden, omdat er geen focus was. De aardgasbaten maakten overigens 
dat we ook niet echt keuzes hoefden te maken.

Vanaf de jaren tachtig kwamen daar de Europese regelgeving en juri-
disering van de samenleving nog eens bij. Dat leidde tot meer regels en 
allerlei kruisverbanden tussen regels en wetten. Het parlement, zowel in 
Den Haag als op Europees niveau, overzag de samenhang en de complexi-
teit van het bouwwerk van regels niet meer en kon zo ook de consequenties 
van de door hemzelf vastgestelde regels niet meer overzien. In de praktijk 

vertrouwen vooral Europarlemen-
tariërs dan ook in hoge mate op de 
inbreng van lobbyorganisaties. Zie 
daar een poldermodel op Europese 
schaal.

De vergelijking met de krediet-
crisis doet zich voor. Zoals financië-
le instellingen producten creëerden 

die er aantrekkelijk uitzagen, maar waarvan de risico’s niet te overzien wa-
ren, zo maakten politici, bestuurskundigen en wetgevingsjuristen steeds 
nieuwe regels om bestaande belangen te beschermen. Aantrekkelijk, want 
in een dichtbevolkte samenleving schaadt elk initiatief wel een gevestigd 

Regels en wetten beschermen 
datgene wat er is en richten 
zich niet op het benutten van 
kansen
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belang. En er is altijd meer sympathie voor dat wat dreigt te verdwijnen, 
dan voor wat er toch nog niet is. Regels en wetten zijn dan ook vooral con-
servatief van aard: ze beschermen datgene wat er is en richten zich niet op 
het benutten van kansen die zich voordoen.

De overlegcultuur van het Nederlandse poldermodel is uniek, en heeft 
ons ver gebracht. Maar de structuurkant ervan, met alle regels, procedu-
res, termijnen en beroepsmogelijkheden, werkt remmend en verlammend. 
Vereenvoudiging ervan, om te beginnen met uitvoering van de adviezen 
van de Commissie Elverding, dient dan ook voortvarend te worden opge-
pakt.1 

Maar het gaat ook om visie, kansen zien en ondernemingszin: de VOC-
mentaliteit in de goede zin des woords. Die VOC werd niet opgericht om 
een bedreiging af te wenden, maar om een kans te benutten. Overigens was 
het ook een mooi staaltje van visie en publiekprivate samenwerking. Naar 
verluidt was het (de Rotterdammer) Johan van Oldenbarnevelt die de Hol-
landse kooplieden aanzette tot samenwerking en oprichting van de eerste 
onderneming met verhandelbare aandelen. 

Dichterbij in onze historie is de periode van de wederopbouw. Waar in 
de eerste decennia na de oorlog de focus van de samenleving op de econo-
mie lag, was het relatief eenvoudig voor de rijksoverheid om een eenduidi-
ge visie te ontwikkelen op bijvoorbeeld ruimtelijke ordening en infrastruc-
tuur. De economische wederopbouw werd een succes, de welvaart nam toe 
en dus werden andere zaken belangrijker. Dat maakte het moeilijker voor 
de overheid om visie te ontwikkelen en keuzes te maken. Tot zover de ver-
zachtende omstandigheden. Want wie naar de Haagse politiek, de ministe-
ries en het circuit daaromheen kijkt, moet constateren dat ook de ambitie 
om die visie en daadkracht te ontwikkelen vaak ontbrak, en nog steeds 
ontbreekt. Men is vooral bezig de problemen van dit moment op te lossen, 
er is veel reactief gedrag, er wordt veel gekopieerd wat elders al is bedacht, 
en er is te weinig aandacht voor de uitvoering van beleid. Ministers worden 
dagelijks afgerekend op wat ze fout doen, en slechts eens in de vier jaar op 
wat ze goed doen. Tel ons politieke systeem van coalitievorming daarbij op. 
Onderhandelingen voor het vormen van coalitieregeringen bestaan vooral 
uit het sluiten van compromissen.

Tegelijkertijd gaat ook de samenleving niet vrijuit. Die berust immers in 
dit onderpresteren van het systeem. Files worden geaccepteerd als onver-
mijdelijk en gebrekkige samenwerking tussen verschillende bestuurlijke 
niveaus als de gewone gang van zaken. 

De tegenstelling tussen economie en andere belangen, met name mi-
lieu, is een schijntegenstelling. De verwevenheid tussen economische ont-
wikkeling en toename van de welvaart, zowel materieel als immaterieel, is 
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evident. Ze gaan hand in hand. Economische groei is een voorwaarde voor 
innovatie, en innovatie is niet alleen gericht op het vergroten van de pro-
ductiviteit, maar, in het geval van de Rotterdamse haven, ook op schoner 
produceren en schoner transporteren. Alle grote, internationale, goed-
functionerende bedrijven hebben een langetermijnstrategie voor duur-
zaamheid en innovatie.

Twee andere factoren komen daarbij ook nog om de hoek kijken. De 
mondialisering en de factor tijd. Economie en cultuur zijn in hoge mate 
gemondialiseerd. Het is de buitenwereld die in hoge mate de dynamiek 
dicteert, zeker in een klein, open land als Nederland. En ontwikkelingen 
gaan daarbij ook nog eens steeds sneller door de digitalisering en de 2� 
uurs economie. Snel kunnen en durven reageren wint daarmee nog steeds 
aan belang.

Drie	oplossingsrichtingen

Zonder de politiek haar primaat te ontnemen, en zonder het Huis van 
Thorbecke te verbouwen, zijn er drie mogelijkheden voor de overheid om 
veel doelgerichter te opereren. 

Eenvoudiger en kortere procedures
De Commissie Elverding is in het voorjaar van 2008 al met een aantal goede 
aanbevelingen gekomen om procedures korter en minder complex te 
maken, zonder dat een integrale afweging van belangen of rechtszeker-
heid wordt tekortgedaan. Voortvarende uitvoering van die voorstellen is 
een eerste stap. Vanuit het perspectief van de haven van Rotterdam kun je 
constateren dat als de Commissie Elverding er tien jaar geleden al was ge-
weest, Maasvlakte 2 er nu zou liggen, zonder dat het milieu daar onder zou 
lijden, maar met de voordelen voor de nationale economie.

Ombuiging van het poldermodel
De overlegcultuur van de polder is één van de kernkwaliteiten van onze sa-
menleving. Ze gaat uit van respect en vertrouwen. Juist bij complexe vraag-
stukken, waarbij over een langere periode niet alle gevolgen tot drie cijfers 
achter de komma zijn te voorspellen, moeten partijen afspraken met een 
open einde met elkaar durven maken. 

Zo hebben in het dossier Maasvlakte 2 overheden, bedrijfsleven en mi-
lieuorganisaties eind jaren negentig het convenant ‘Visie en Durf ’ geslo-
ten. Daarin werd afgesproken zowel de economie als de leefbaarheid een 
impuls te geven. Dat zorgde voor gezamenlijk belang om de verschillende 
projecten onder de paraplu Project Mainportontwikkeling Rotterdam 
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(PMR) te realiseren. Gevolg was dat partijen veelvuldig met elkaar overleg-
den, in plaats van elkaar in inspraakprocedures te bestrijden. 

Deze zomer hebben bedrijfsleven, milieuorganisaties en overheden het 
convenant ‘Visie en Vertrouwen’ gesloten. De komende 2� jaar zullen ze 
jaarlijks de effecten van alle PMR-projecten evalueren en, waar nodig, het 
beleid bijstellen. De partijen hebben voldoende vertrouwen in elkaar om, 
los van wet- en regelgeving, met oog voor elkaars belangen knelpunten in 
de toekomst op te lossen.

Met dit soort afspraken buigen we het poldermodel in een nieuwe 
richting. Niet alleen gericht op de huidige situatie of de korte termijn, 
maar ook op de lange termijn. Daarbij moeten procesafspraken worden 
gemaakt, opdat je ook bij veranderende omstandigheden vasthoudt aan de 
doelstellingen van het project. De complexiteit van vraagstukken vraagt 
om zo’n vernieuwd, dynamisch poldermodel. Het is een veel flexibelere 
en pragmatischere manier om belangen te borgen dan die van de oude 
inspraakprocedures en de gang naar de rechter. Sterker nog: wie structu-
reel weigert te overleggen en te onderhandelen met andere partijen, zou 
daarvan de gevolgen moeten ondervinden bij een gang naar de rechter. Dit 
laatste mag alleen een laatste redmiddel zijn. Het zou goed zijn als recht-
sprekende instanties dit soort obstructiegedrag meewegen wanneer zij tot 
een oordeel moeten komen. 

De overheids-nv
Een derde manier om de slagvaardigheid te vergroten is de overheids-nv. 
Waar het voor het rijk lastig is om focus aan te brengen, is dat voor een pro-
ject- of taakorganisatie niet het geval. Die bestaat bij de gratie van de een-
duidige doelstelling. Dus als de overheid constateert dat er een probleem 
is dat dringend om een oplossing vraagt, creëer dan een organisatie die 
een duidelijk mandaat heeft om het probleem op te lossen en op voldoende 
afstand staat om zonder dagelijkse bemoeienis van de politiek te kunnen 
opereren. 

Twee van dat soort organisaties bestaan al langere tijd: de Luchthaven 
Schiphol N.V. en het Havenbedrijf Rotterdam N.V. Beide hebben overheden 
als aandeelhouders en sturen hun mainport op collectief belang. Binnen 
de kaders die de aandeelhouders stellen, richten ze zich op maximale ont-
wikkeling van het economische complex luchthaven of zeehaven. Ze zijn 
niet gericht op winstmaximalisatie van hun eigen onderneming, maar op 
winstmaximalisatie van het complex. Gelet op het belang van die twee voor 
het BNP, samen bijna 10 procent, gaat ze dat goed af.

Waar de focus primair ligt op economische ontwikkeling van de lucht- 
en zeehaven, is bij beide veel aandacht voor milieu en leefomgeving. Elke 

Hans	Smits	

Stroperig poldermodel is dringend aan hervorming toe

CDV [winter 2008].indd   69 01-12-2008   22:22:41



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

70

succesvolle onderneming heeft een langetermijnstrategie waarvan een 
duurzame, gezonde relatie met de omgeving een deel is. En bij dit soort 
overheidsondernemingen is dat des te meer het geval. Al was het maar om-
dat ze fysiek aan hun omgeving gebonden zijn.

Naast bovengenoemde overheids-nv’s is er sinds kort een nieuwe, verge-
lijkbare organisatie actief in de regio Rijnmond: de Verkeersonderneming. 
Deze heeft mandaat van verschillende overheden en het Havenbedrijf ge-
kregen om de haven van Rotterdam beter bereikbaar te maken. Bedoeling 
is hier met onorthodoxe maatregelen, maar ook in overleg met het bedrijfs-
leven (poldermodel!), een soort proeftuin in te richten om de filedruk te 
verminderen. Door één organisatie op te zetten en die maar één taak te 
geven, ontwikkelt die organisatie veel meer focus, ondernemerschap en lef 
dan anders het geval is. 

Er zijn veel meer problemen die wel worden benoemd, maar die nu niet 
voortvarend worden aangepakt en waarvoor de overheids-nv als model 
zich leent. Denk aan de ontwikkeling van windmolenparken op zee. Denk 
aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan, zoals de afvang 
en de opslag van CO2.

In dergelijke nv’s kan ook het bedrijfsleven participeren. Sterker nog, 
dat is wenselijk, zolang de belangen van de aandeelhouders in hoge mate 
gelijk opgaan. De samenleving maakt over het algemeen te weinig ge-
bruikt van de expertise van het bedrijfsleven met slagvaardigheid en doel-
gerichtheid. Ook zouden veel meer mensen in hun carrière moeten swit-
chen tussen de overheid en het bedrijfsleven als werkgever. 

Nederland	efficiënter	en	doelgerichter

De tijd is er rijp voor: duidelijker keuzes maken voor nationale prioriteiten, 
de organisatie van doorzettingsvermogen en een centrale sturing op beide. 
Met bovenstaande drie middelen (kortere en eenvoudiger procedures, dy-
namisch poldermodel, meer overheids-nv’s) kan, zonder bestuurlijke her-
vormingen door te voeren, de Nederlandse samenleving een stuk efficiënter 
en doelgerichter worden gemaakt. Zeker in combinatie met meer aandacht 
voor de ontwikkeling van langetermijnvisies door het rijk. Dat maakt dat we 
ons meer gaan richten op kansen en minder op bedreigingen. Dat we proac-
tiever worden, in plaats van achter de ontwikkelingen aan te lopen.

 Noten

1 Sneller en beter. Advies Commissie Ver-
snelling Besluitvorming Infrastructu-
rele Projecten. April 2008. 
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Een	effectieve	traditie	van	coördinatie

Nu nationale economieën onder druk staan, worden ze aangesproken op 
hun kracht. Nederland heeft daarmee tot nog toe geen slechte ervaringen. 
Van oudsher wordt Nederland gezien als een land van kooplieden en do-
minees.1 Nederland heeft pas later dan andere Europese landen het proces 
van industrialisatie, met alle consequenties daarvan, meegemaakt. Zo 
heeft Nederland nooit een heftige klassentegenstelling gekend. Wel werd 
Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw de vestigingsplaats van 
enkele internationale concerns: Philips, Akzo, Shell, Unilever, DSM en Co-
rus, of hun voorlopers. 

Deze ondernemingen zijn groot en internationaal geworden doordat 
hun productieproces en innovatiebehoefte een sterke schaalgrootte kent.2 
Pas na de Tweede Wereldoorlog werd de gebrekkige stand van de binnen-
landse industrie als een sterk tekort ervaren, en werd er, met behulp van 
Amerikaanse Marshallgelden, geïnvesteerd in de Nederlandse industrie. 
Van 1��7 tot 1��� verschenen tien industrialisatienota’s. Doordat Neder-
land vanaf 1��� koos voor een lang volgehouden strategie van loonmati-
ging, kon dat structuurbeleid ook resultaat hebben. Na de economisch 
problematische jaren zeventig is er vanaf 1�82 opnieuw ingezet op een 
gezamenlijke strategie. Deze strategie richtte zich na het RSV-debacle en 

Samenwerking sleutel tot 
succesvol innoveren

Nederland kent een effectieve traditie van coördinatie en 
samenwerking. Deze traditie kan ook worden ingezet voor 
een innovatiestrategie die de concurrentiekracht en de 
kennisbasis van de economie vergroot. Versterking van het 
ondernemerschap is dan wel geboden. 
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de daaropvolgende parlementaire enquête nauwelijks meer op industrie-
beleid, maar op de arbeidsmarkt. Door te concurreren met onze gematigde 
loonkosten steeg onze arbeidsparticipatie van �0 naar 7� procent. En ter-

wijl de mondiale export qua om-
vang is verdubbeld, is het aandeel 
van Nederland daarin met � procent 
constant gebleven.

Met name van 1�8� tot 2000 heeft 
Nederland een succesvol program-
ma doorgevoerd, waarin vakbon-
den, ondernemersorganisaties en 
overheid gezamenlijk werkten aan 
versterking van onze concurrentie-

positie, welvaart en werkgelegenheid. Er kwam meer marktwerking en de 
Nederlandse economie werd onderdeel van de Europese markt. De kosten 
en de flexibiliteit van arbeid zijn op een concurrerend niveau gebracht bin-
nen Europa, terwijl in arbeidsparticipatie een inhaalslag is gemaakt.

Werkgevers- en werknemersorganisaties en hun achterbannen kregen 
na de ervaringen in de jaren tachtig weer het vertrouwen dat ze met elkaar 
afspraken konden maken en uitvoeren om de concurrentiepositie van het 
land op peil te houden. Dit leidde ertoe dat ze in 1��3 (de recessie als gevolg 
van de Duitse eenwording) en in 2002 (de terugval na 11 september en het 
klappen van de internetzeepbel) hun economische strategie opnieuw geza-
menlijk konden bijstellen. Deze strategie was zowel effectief voor de grote 
concerns, die in Nederland een relatief belangrijke rol spelen3, als voor het 
MKB en voor de collectieve sector.

Deze behoefte aan een gedeelde strategie is veelvuldig geanalyseerd. 
Vooral toen het buitenland in 1��7 opeens ontdekte dat er in Nederland 
sprake was van een ‘poldermodel’. Maar ook daarvoor was al in beeld ge-
bracht dat kleine landen gemakkelijker tot een gemeenschappelijke strate-
gie komen dan grote landen.� Landen met een verzuilde historie zijn hierin 
extra effectief, zo is sinds Lijphart en Van Kersbergen een regelmatig ge-
hoorde analyse.� Boeiend is altijd weer dat deze consensuszoekende mecha-
nismen zowel historisch te duiden zijn, als cultureel en speltheoretisch.�

Deze strategie van de jaren tachtig en negentig was overigens gebaseerd 
op concurrentie op de prijs en flexibiliteit van arbeid met andere Europese 
landen en met de VS. Vanaf 2000 is de concurrentie steeds meer in het 
teken komen te staan van kennis en innovatie en met opkomende econo-
mieën als China en India. Je zou de vraag kunnen stellen of de voorkeur 
voor een gezamenlijke strategie dan een kracht of juist een zwakte is. Het 
Innovatieplatform zelf is de vrucht van die voorkeur voor een gezamenlijke 
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strategie. Maar als bedrijven innoveren, gebeurt ook dat veel in samenwer-
king tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en wetenschappers. 
Daar liggen waardevolle bouwstenen voor de concurrentie- en innovatie-
strategie van Nederland.

Innovatie	op	de	agenda	sinds	2000

Bedrijven zijn altijd bezig geweest nieuwe producten en diensten te ont-
wikkelen en daarmee hun concurrentiepositie te versterken, terwijl weten-
schappers altijd nieuwe inzichten willen opdoen. Als het goed is, ontstaat 
innovatie door de combinatie van beide. De politieke aandacht voor in-
novatie is vooral ontstaan vanaf 2000. In maart van dat jaar verbonden de 
Europese regeringsleiders zich ertoe de EU in 2010 tot ‘de meest concur-
rerende en dynamische kenniseconomie van de wereld’ te maken ‘die in 
staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een 
hechtere sociale samenhang, met respect voor het milieu’. De achterlig-
gende gedachte van deze Lissabonstrategie was dat maatregelen van afzon-
derlijke lidstaten meer effect zouden sorteren als lidstaten die op elkaar 
zouden afstemmen.7 

In Lissabon en daarna werd een reeks ambitieuze streefdoelen
 
vastge-

steld voor de Europese economie. Naast sociale en ecologische doelen gaat 
het om de inzet en uitkomsten op het terrein van innovatie: onderwijsni-
veau, uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (met de bekende Barcelona-
norm van 3 procent van het BNP) en bedrijfsinvesteringen. 

Vanaf het regeerakkoord van 2003 vertaalt Nederland dit ook in een na-
tionale ambitie: ‘Nederland moet tot de Europese voorhoede behoren op 
het terrein van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie’, wat vorm heeft 
gekregen in vele maatregelen. 

Om die doelstelling te realiseren is in 2003 het Innovatieplatform inge-
richt. Dit richt zich op versterking van concurrentiekracht en kennisbasis. 
Hoger en beter geschoolde mensen vormen een voorwaarde voor verster-
king van innovatie. Ook vanuit economisch perspectief is onderwijs een no 
regret-investering. Jongeren en volwassenen met een hogere opleiding zijn 
niet alleen direct productiever, maar kunnen daarna ook veel gemakkelij-
ker nieuwe kennis absorberen en toepassen.

In Nederland wordt 2,� procent van de mondiale wetenschappelijke 
kennisproductie gerealiseerd. Dit is veel in verhouding tot zijn omvang, 
maar in Nederland gevestigde bedrijven hebben er ook belang bij dat ze bij 
de andere �7,� procent van de kennis kunnen.

Die 2,� procent is wel extra interessant. Als je daar als bedrijf dicht bij 
zit, dan heb je unieke kennis, waarmee je een concurrentievoorsprong 
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kunt opbouwen. Hoezeer bedrijven en kennis ook footloose zijn geworden, 
er bestaat nog altijd behoefte bij bedrijven om dicht op de wetenschap-
pelijke kennisproductie te zitten en in toenemende mate zien ook weten-
schappers daarvan de voordelen voor hun werk. De afgelopen jaren hebben 
de sleutelgebieden — waar Nederland wetenschappelijk en commercieel 
een voorsprong heeft — zich steviger georganiseerd. 

Het Innovatieplatform heeft zes sleutelgebieden geïdentificeerd: Flo-
wers & Food, Hightech systemen & materialen, Water, Chemie, Creatieve 
industrie en Pensioenen & sociale verzekeringen. ICT en energie spelen 
een belangrijke rol als innovatie-as in alle sectoren van de economie. Op de 
meeste van deze gebieden zijn of worden nu innovatieprogramma’s ge-
start met als doel om wetenschap en kleine en grote bedrijven een impuls 
te geven en intensiever met elkaar te laten samenwerken. De sleutelgebie-
den leveren een belangrijke bijdrage aan de positionering van Nederland. 
Veel bedrijven in de sleutelgebieden opereren in de internationale voor-
hoede en kunnen daardoor andere bedrijven in hun sectoren meetrekken. 
Bedrijven leren namelijk — uit zichzelf — gemakkelijker van de beste be-
drijven in eigen land dan van frontier-bedrijven in andere landen.8 

De sleutelgebieden krijgen vooral vorm in een aantal regionale clusters, 
zoals de creatieve industrie rond Amsterdam en Eindhoven en R&D op het 
gebied van voeding rond Wageningen. In toenemende mate vestigen be-
sliscentra van grote ondernemingen zich in Amsterdam. 

In 2007 is het tweede innovatieplatform gestart. Dit richt zich opnieuw 
op versterking van de concurrentiepositie en de kennisbasis. In deze jaren 
wordt duidelijk dat de concurrentie vanuit Azië nog meer zijn stempel gaat 
zetten op de internationale verhoudingen. Het Innovatieplatform heeft dit 
vertaald in een visie en een aantal acties in zijn recente rapport Nederland 
in de wereld. Connecting global ambitions, (oktober 2008).

Nederland	in	een	globaliserende	wereld9

Bedrijven — globally integrated enterprises — verdelen hun activiteiten 
zo, dat ze in elk land dát doen waarmee ze de meeste toegevoegde waarde 
kunnen creëren. Hier de R&D en het ontwerp, daar de productie, elders de 
marketing & sales voor een continent. En als bedrijven het niet doen, doet 
de markt het wel.10 De laatste jaren is de strategie van innovatie urgenter 
geworden door de opkomende Aziatische economieën. Door de verbreding 
en verdieping van de globalisering verschuift de economische activiteit 
van het westen (Europa en VS) naar het oosten: de economieën van China 
en India zijn sterk groeiend. De oosterse landen zorgen op verschillende 
gebieden voor verandering: ze leveren nieuwe consumenten en nieuw 

De	kracht	van	de	economie

CDV [winter 2008].indd   74 01-12-2008   22:22:42



7�

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

talent, dragen bij aan de kapitaalmarkt en veroorzaken decompositie van 
bedrijfsprocessen. Deze ontwikkelingen vragen van westerse landen flexi-
biliteit en innovatieve oplossingen. Door slim in te spelen op deze ontwik-
kelingen kan Nederland profiteren van de groei van ‘nieuwe’ economische 
centra in de wereld, in plaats van er negatieve gevolgen van te ondervin-
den. IBM bijvoorbeeld heeft recentelijk vijf internationale centers of excel-
lence ingesteld, waarvan er één terecht in Nederland is gevestigd, het center 
dat zich bezig houdt met water. 

De visie van het Innovatieplatform is dat Nederland nog meer dan nu 
gebruik zal moeten maken van zijn internationale oriëntatie en open eco-
nomie. Als we zoveel mogelijk willen vasthouden aan de huidige bedrij-
vigheid, zullen we die juist verliezen. Juist nu bedrijven hun productie en 
activiteiten steeds gemakkelijker over de wereld verplaatsen, is het zaak 
kennis en menskracht van Nederland in te zetten voor de meest hoogwaar-
dige activiteiten. 

Deze visie heeft verschillende consequenties. De verschuiving van 
economische activiteit biedt aanknopingspunten om Nederland te po-
sitioneren als eerste keuze voor bedrijven als vestigingsplaats voor hun 
internationale ondernemingen, om daarmee toegang te krijgen tot andere 
markten en hoogwaardige kennis. Onze economische positie in de wereld 
wordt vooral bepaald door onze mondiale spelers: veertien Nederlandse 
multinationals behoren tot de top �00 van de wereld. Samen met veertien 
hoofdkantoren van buitenlandse ondernemingen dragen onze multinatio-
nals jaarlijks circa 13 miljard euro bij aan de Nederlandse economie.11 Het 
gaat bij die buitenlandse hoofdkantoren zowel om greenfield-vestigingen 
(nieuwe vestigingen op plaatsen waar nog geen bedrijf was) zoals Tommy 
Hilfiger, Cisco en Nike, als om overnames, zoals van Twaron (Teijin), DSM 
Petrochemie (Sabic) en Corus (Tata). Nederland is voor de Fortune 500-be-
drijven het vierde hoofdkantorenland met 1� Europese hoofdkantoren van 
niet-Europese concerns, na het Verenigd Koninkrijk (��), Duitsland (27), 
België (22). Trekken we de kring groter dan de Fortune 500, dan zijn er in de 
periode 200�-2007 in Europa ��� niet-Europese hoofdkantoren gevestigd. 
Daarvan zijn er 3� (8 procent) in Nederland gekomen. Nederland bezet 
daarmee een zesde plaats in Europa.12

Het is te verwachten dat er in de komende tien jaar meer dan 120 Aziati-
sche bedrijven zullen toetreden tot de Fortune Global 2000. Nederland zou 
zich proactief moeten opstellen om de regionale standplaats te worden van 
deze snelle groeiers en hun sales- en marketingactiviteiten. Het bieden van 
aantrekkelijke clusters van kennis en bedrijvigheid prikkelt bedrijven ook 
hun R&D naar Nederland te verplaatsen.

In een globaliserende wereld leiden verplaatsingen van bedrijven er-
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toe dat landen zich specialiseren in die activiteiten waar ze de hoogste 
toegevoegde waarde en dus de hoogste arbeidsproductiviteit realiseren.13 
Regeringen en bedrijven kijken met deze bril naar de performance van 
landen op het terrein van productiviteit. Nederland behoort qua arbeids-
productiviteit per uur tot de top van Europa. Nederland heeft — net als 
veel andere Europese landen — de afgelopen decennia zijn achterstand ten 
opzichte van de VS ingelopen. Na de decennia van catching up is verdere 
productiviteitsgroei niet meer mogelijk door elders kennis en technologie 
van de plank te kopen. Europese landen zijn voor hun productiviteitsgroei 
afhankelijker geworden van de posities die ze zelf innemen als het gaat om 
kennis en technologie. 

Innovatie	en	de	kracht	van	samenwerking

Onze kracht lag lange tijd op het terrein van samenwerking. Is dat ook een 
asset bij innovatie en de nieuwe concurrentieverhoudingen? Aan de ene 
kant vergt innovatie dat je je tentakels weet uit te strekken tot de rest van 
de wereld. Grote bedrijven en universiteiten zijn onderdeel van internatio-
nale community’s. Nederland levert 2 procent van de mondiale publieke 
R&D, 1,� procent van het mondiale BNP en 1 procent van de mondiale pri-

vate R&D. Het is dan noodzakelijk 
om verbinding te kunnen leggen 
met alle elders geproduceerde ken-
nis. Aan de andere kant is nabijheid 
nog steeds een factor van betekenis. 
We werken het meeste samen met 
de mensen en bedrijven die binnen 
één uur reisafstand zitten, en be-
drijven zijn een aantrekkelijke leve-
rancier en werkgever als er binnen 
één uur reisafstand vergelijkbare 

bedrijven zijn te vinden. En innovatie is gebaat bij ene optimale combina-
tie van nabijheid en variatie — en het vermogen daarmee om te gaan. Hoe 
sterker globalisering zich ontrolt, hoe meer bedrijven, wetenschappers 
en werknemers zich bewust worden van hun nabije omgeving. Nederland 
vormt daardoor, ondanks alle internationalisering, nog steeds een belang-
rijke schaal. Hoe we ieder voor zich onderdeel worden van een globale eco-
nomie en van Europees beleid, hoe meer we ons daar in dit land op willen 
voorbereiden. 

Nooteboom beschrijft dat innovatie tot stand komt bij voldoende cogni-
tieve distantie (twee ondernemers of een ondernemer en een kennisinstel-

Hoe intensiever de 
globalisering, hoe meer 
bedrijven, wetenschappers 
en werknemers zich bewust 
worden van hun nabije 
omgeving
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ling met verschillende visies komen samen tot wat nieuws) maar de afstand 
moet ook weer niet zo groot zijn dat samenwerking onmogelijk is. De op-
timale afstand is bij exploratie groter dan bij exploitatie. Door ervaring en 
vertrouwen kan het vermogen tot samenwerken overigens groeien, maar te 
grote groepscohesie kan weer ten koste gaan van samenwerking. Het is dan 
van belang verversing te brengen in degenen die samenwerken.1�

Dit kennistheoretische gegeven sluit aan bij het concept van open inno-
vatie, waarbij grote concerns hun research in eigen beheer terugbrengen 
en samenwerking zoeken met kennisinstellingen en (kleine) ondernemers 
in hun omgeving.1� 

Doordat er een lange traditie is in (sociale)netwerkanalyse, is er ook veel 
onderzoek gedaan naar de aard van netwerken met bedrijven en hun effect 
op innovatie.1� Netwerken zijn effectief wanneer ze een grote variatie ken-
nen aan deelnemers en relaties, en een hoge dichtheid hebben. Netwerken 
vinden veelal plaats in de keten en soms met kennisleveranciers; relaties 
tussen concurrenten hebben veelal geen positieve invloed op innovatie. 
Sterke relaties tussen netwerkdeelnemers hebben positieve (ervaring en 
vertrouwen) maar ook negatieve (verlies aan openheid) effecten. In het 
algemeen is er een omgekeerde U-curve: meer verbindingen en meer cohe-
sie werken eerst positief uit en daarna negatief. Ondernemingen kunnen 
groeien aan ervaring in het hebben van verbindingen, al is het geen voor-
waarde voor een positief effect op innovatie. Naast de aard van het netwerk 
is ook de plaats van individuele ondernemingen van belang. Ondernemin-
gen met veel en veel gevarieerde relaties zijn innovatiever dan onderne-
mingen op andere plaatsen in het netwerk. Met sociale netwerkanalyse is 
ook in beeld te brengen welke sterke en zwakke verbindingen (naar analo-
gie van Granovetter)17 er zijn tussen patenten, waarmee ook de clusters van 
het Nederlandse innovatiesysteem zichtbaar worden.18

Empirisch onderzoek wijst uit dat samenwerking per saldo productief 
uitwerkt. In Nederland wordt �0 procent van de innovaties in Nederland 
bereikt met bijdragen van anderen.1� Innovatieve bedrijven werken relatief 
vaak samen met andere bedrijven of instellingen.20 Grote ondernemingen 
geven dan ook aan minder samenwerking te hebben dan ze zouden willen. 
Bij een wereldwijd onderzoek onder CEO’s gaf 7� procent aan dat samen-
werking een belangrijke rol speelt, terwijl �0 procent daadwerkelijk inten-
sief samenwerkt; er is een collaboration gap.21 Eén van de eerste acties van 
het Innovatieplatform was dan ook de introductie van innovatievouchers, 
waardoor ondernemers gemakkelijk toegang kunnen krijgen tot kennis 
bij universiteiten en hogescholen, en innovatieprestatiecontracten, waar-
bij zo’n dertig ondernemers in een branche toezeggen om gedurende een 
aantal jaren concrete investeringen te plegen in innovatie.

Jan	Peter	van	den	Toren
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Samenwerking is relevant voor innovatie en dat is nodig om nieuwe 
producten en diensten te realiseren. Dat geldt zeker in deze tijd, waarin 
globalisering leidt tot een snellere transformatie waarbij sommige be-
drijfsactiviteiten uit Nederland zullen verdwijnen en andere ervoor in de 
plaats komen — als we het slim aanpakken. Aantrekkelijke vestigingsvoor-
waarden zijn belangrijk, maar niet voldoende. Het Innovatieplatform zet 
in op de sterkten van de economie en pleit voor meer investeringen in ken-
nis.22 Het platform heeft een aantal concrete acties op een rij gezet die de 
verandering van de Nederlandse economie verder aanwakkeren.23 Met een 
coalitie van relevante organisaties en bedrijven gaat het Innovatieplatform 
eraan werken om vijftig internationale bedrijven met significante activi-
teiten hier naar toe te halen. Ook voor internationale kenniswerkers moet 
Nederland the place to be worden. Het aantal buitenlandse onderzoekers 
(PhD’s) moet met 1000 toenemen. Via de Paint the World Orange contest 
gaan we de branding van Nederland versterken. Onze internationale voor-
hoede, de sleutelgebieden, gaan we evalueren en versterken.

Ondernemende, productieve, goedopgeleide mensen en een slagvaar-
dige overheid versterken de internationale aantrekkingskracht en leveren 
daarnaast direct een bijdrage aan de toegevoegde waarde van ons land. 
Het Innovatieplatform wil ondernemerschap bevorderen en de groei van 
100 kleinere ondernemingen versnellen. Ook willen we dat Nederland ef-
fectiever wordt in het realiseren van grote beeldbepalende projecten, zoals 
een multifunctioneel eiland voor de kust of grootschalige waterwerken, 
zoals aanbevolen door de Deltacommissie. Een land met vertrouwen in 
eigen prestaties zal gemakkelijker de globale wereld tegemoet treden. 
Investeringen in kennis, sterke sleutelgebieden, meer ondernemerschap 
en productiviteitsgroei zijn essentieel om in een globaliserende economie 
welvaart en welzijn te realiseren.
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Onze	samenleving	wordt	vaak	een kennissamenleving genoemd, 
niet alleen omdat kennis de bron van sociale en economische vooruitgang 
vormt, maar ook omdat elke innovatie een hoog kennisgehalte heeft. Het 
besef dat kennis de brandstof vormt voor een sterke economische positie 
van een land is al in de oudheid onderkend, getuige de uitspraak van de 
Griekse wijsgeer en staatsman Euripides: ‘Kennis is belangrijker dan een 
sterke arm.’

In 1��8 hield de Amerikaanse president Harry Truman een toespraak ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de American Association for the 
Advancement of Science. Hij sprak daarbij onder meer de volgende gevleu-

Nederland moet van een 
kenniseconomie een 
kennissamenleving worden

De wetenschapsbeoefening in Nederland heeft veel 
positieve herkenningspunten: ze geniet belangstelling en de 
kwaliteit is hoog. Maar er zijn ook minpunten: het imago 
is niet onverdeeld gunstig, de financiële opofferingen voor 
onderzoek zijn ver onder de maat, en de kennisverspreiding, 
de kennisdeling en de benutting van kennis laten te 
wensen over. We zullen de overgang moeten maken van een 
kenniseconomie naar een kennissamenleving, waarin de 
moderne wetenschapscultuur veel meer wordt erkend als een 
intrinsiek kenmerk en essentieel onderdeel van onze moderne 
samenleving.

door Peter Nijkamp

Hoogleraar ruimtelijke economie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en voorzit-
ter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hij 
is lid van de kernredactie van deze uitgave van CDV. 
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gelde woorden: ‘If we are to maintain the leadership in science that is essen-
tial to national strength, we must vigorously press ahead in research. There 
is one simple axiom on which this thought is based: The secrets of nature are 
not our monopoly. Any nation that is willing and able to make the effort can 
learn the secrets that we have learned. Such a nation may, indeed, discover 
new facts of nature we have not yet discovered.’

Ook Nederland heeft al vrij snel na de oorlog het belang van hoogwaar-
dig wetenschappelijk onderzoek onderkend. Zo valt in de Memorie van 
Toelichting op de NWO-wet van 1��8 het volgende te lezen: ‘Bij het onder-
scheiden tussen de beoefening der wetenschap louter om den wille van 
vermeerdering en verheldering der menselijke kennis en die om den wille 
van dienstbaarheid aan de menselijke noden en behoeften mag niet uit 
het oog verloren worden, dat het zuivere weten talloze malen bron was van 
nuttige vindingen en maatregelen. Dit geldt voor de wijsbegeerte, voor de 
wiskunde zowel als voor de taalwetenschap, voor de biologie en voor de 
geschiedwetenschap; dit geldt voor alle wetenschappen. Wie derhalve de 
beoefening van de zuivere wetenschap bevordert, draagt bij tot de grond-
slagen ener kennis, waaruit straks — ofschoon aanvankelijk geenszins 
beoogd — óf de practische vindingen en toepassingen zelf ontspringen 
óf de werktuigen gesmeed worden, waarmede zulke winsten verworven 
kunnen worden. Nog afgezien dus van het feit, dat de bevordering der 
onbaatzuchtige wetenschap op zichzelf reeds steun aan en bescherming 
van edele menselijke krachten betekent, nog afgezien van het feit, dat een 
land, hetwelk zijn wetenschap slechts steunt op die punten, waar zij ma-
teriële, economische of technische diensten bewijst, de wetenschap vroeg 
of laat uitlevert aan de dienstbaarheid, bijvoorbeeld aan de Staatsraison of 
aan een bedenkelijk utilisme, nog afgezien van dat alles, betekent steun 
aan de beoefening der zuivere wetenschap het bevorderen van een eminent 
belang.’

In de moderne wetenschapsbeoefening is het onderscheid tussen zui-
vere wetenschap en toegepaste wetenschap niet erg relevant meer. Immers, 
in beide gevallen gaat het om het verleggen van onze kennishorizon. We-
tenschap is van oudsher een speurtocht geweest zonder grenzen. En de be-
oefening van de wetenschap was altijd een belangrijke culturele expressie 
van een land, met een hoge mate van internationale uitstraling. In landen 
waar de wetenschap in hoog aanzien stond, heeft men altijd getracht grote 
denkers aan te trekken en de verworven kennis breed uit te dragen. Weten-
schap was een nationale trots. Dit gold bijvoorbeeld in het oude Mesopo-
tamië (denk maar aan de wijzen uit het oosten), maar ook in het Griekse 
en Romeinse rijk. Wetenschap is bovendien altijd grensoverschrijdend 
geweest, want de kennishorizon kent geen nationale grenzen.

Peter	Nijkamp	

Nederland moet van een kenniseconomie een kennissamenleving worden

CDV [winter 2008].indd   81 01-12-2008   22:22:43



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

82

Er wordt in dit verband wel eens gesproken over het benutten van we-
tenschappelijke talenten als een expressie van verantwoord rentmeester-
schap. Maar zo’n missie heeft alleen maar betekenis, als men talenten niet 
uitsluitend ontwikkelt voor eigen belang, maar ook voor het welzijn van 
anderen. Kennisverwerving wordt dan een gedeelde verantwoordelijk-
heid en kennisverspreiding een mondiale taak. In tegenstelling tot het 
beleid van middeleeuwse vorsten die wetenschappers soms aantrokken 
ter meerdere eigen glorie, zal modern kennisbeleid dus expliciet moeten 
uitgaan van internationale openheid en verantwoordelijkheid in een glo-
baliserende wereld. Openheid in de verwerving en verspreiding van kennis 
— zonder enige blokkade — is een goede zaak voor de wetenschap en voor 
de samenleving. Er is geen enkele reden om krampachtig te doen over ken-
nisglobalisering, mits gelijke toegankelijkheid maar gegarandeerd is.

Wetenschappelijk talent — en investeren daarin — vormt een noodzake-
lijke voorwaarde voor een gezonde kenniseconomie. Goed onderwijs en on-
derzoek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo komen OECD-studies 
tot de conclusie dat ongeveer 10 procent langere scholingsduur op termijn 
een extra bijdrage levert aan het Bruto Nationaal Product (BNP) per hoofd 
van ongeveer �,7 procent. Eveneens komt de OECD tot de conclusie dat een 
verhoging van de R&D-intensiteit van bedrijven met 0,1 procent van het 
BNP op den duur tot een extra groei van 1,2 procent van het BNP per hoofd 
zal leiden, mede als gevolg van technologische innovatie en efficiëntere 
organisatievormen. Genoemde vindingen over de noodzaak van een goed 

geschoolde bevolking in de hele 
onderwijsketen staan helaas in een 
schril contrast met de onvoldoende 
investeringen in de Nederlandse 
kenniseconomie. In de loop van de 
jaren en in vergelijking met andere 
Europese landen scoort Nederland 
nog steeds slecht wat betreft uitga-

ven aan onderwijs en R&D. Nederland zit qua investeringen in R&D zelfs 
onder het Europese gemiddelde. Dat maakt ons land kwetsbaar in de felle 
internationale concurrentie. Kennis is nu eenmaal een noodzakelijke voor-
waarde voor innovatie, creativiteit en bruisend ondernemerschap. We zul-
len dus meer moeten investeren in aanstormend talent. De aanwezigheid 
van toptalent in eigen land is derhalve een must. Zonder eigen toptalent 
geen internationaal erkende wetenschap en zonder hoogwaardige weten-
schap geen bloeiende kennissamenleving.

De les die ik uit het voorgaande trek, is dat Nederland het aan zijn stand 
verplicht is veel meer te investeren in hoogwaardige kennis. We hebben 

Nederland is het aan 
zijn stand verplicht veel 
meer te investeren in 
hoogwaardige kennis
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goud in handen, maar weten het niet te verzilveren. Onze onderzoekers 
verdienen het op te groeien in een researchklimaat met de hoogste weten-
schappelijke allure en ambitie. Bij zo’n wervend kennisklimaat horen de 
volgende condities:
• onderzoek moet aan het front van kennisvernieuwing staan, nationaal 

en internationaal;
• baanbrekend onderzoek zal zich afspelen op het grensvlak van diverse 

disciplines en kennisdomeinen;
• vernieuwend onderzoek zal zich vaak laten inspireren door uitdagingen 

en noden van de samenleving (waaronder zorg, industrie en cultuur).

Kennis en wetenschap dienen zich in vrijheid te kunnen ontwikkelen, 
maar deze lust in het onderzoek betekent ook een last, want wetenschaps-
beoefening vindt niet plaats in het luchtledige, maar in een concrete sa-
menleving met noden en behoeften waaraan de wetenschap niet voorbij 
kan gaan. 

Wetenschap	en	samenleving

Wetenschap is zo fascinerend, dat het erom vraagt om te worden doorgege-
ven. Het hart van de wetenschap klopt niet alleen in de gewijde hallen van 
de universiteiten, maar ook midden in onze samenleving. Wetenschap-
pelijk onderzoek is een speurtocht naar onbekende verten, het is een ont-
dekkingsreis met almaar verschuivende horizonten, vol verrassingen. Is 
het niet boeiend te horen over de geboorte van nieuwe sterren, de politieke 
listen van Cleopatra, het gebruik van priemgetallen in onze informatie-
economie, risicoanalyses bij nieuwe kankertherapieën en het maatschap-
pelijk draagvlak voor genetisch gemodificeerd voedsel? Wie wil daar niet 
meer over vertellen en wie wil daar niet meer over weten?

In de moderne kennissamenleving staat de wetenschap voor de boei-
ende uitdaging de resultaten van haar onderzoek niet voor zichzelf te hou-
den, maar de samenleving te laten delen in de vruchten van geavanceerd 
speurwerk. Wetenschap kan niet zonder meer bogen op een kritiekloze 
steun van beleid en industrie. In toenemende mate wordt van de weten-
schap gevraagd verantwoording af te leggen van gemaakte keuzen. Weten-
schap verdient aandacht en respect van de samenleving, maar is ook ge-
houden zich rekenschap te geven van de inzet van publieke middelen voor 
onderwijs en onderzoek. Wetenschapsinformatie mag daarom met recht 
worden gerekend tot de kerntaken van de onderzoekswereld. Daarbij dient 
een balans te worden gevonden tussen het maatschappelijk belang van 
onderzoek én het door nieuwsgierigheid geïnspireerde onderzoek.

Peter	Nijkamp	
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De wetenschapsbeoefening in Nederland heeft veel positieve herken-
ningspunten: ze geniet belangstelling en de kwaliteit is hoog. Maar er zijn 
ook minpunten: het imago is niet onverdeeld gunstig, de financiële opof-
feringen voor onderzoek zijn ver onder de maat, en de kennisverspreiding 
en de benutting van kennis laten te wensen over.

De populaire idee van een kenniseconomie is blijkbaar nog niet vol-
doende om een breed gedragen steun voor de wetenschap te realiseren. 

We zullen bovendien een overgang 
moeten maken van een kenniseco-
nomie naar een kennissamenle-
ving, waarin de moderne weten-
schapscultuur veel meer wordt 
erkend als een intrinsiek kenmerk 
en essentieel onderdeel van onze 
moderne samenleving. Wetenschap 

is een nooit uitdrogende bron van inspiratie en vooruitgang voor de mens-
heid. Maar om die terechte erkenning te krijgen, zal de wetenschap zich 
ook moeten openstellen voor vragen en kritiek vanuit de samenleving. We 
zijn toe aan een kritische reflectie op en herdefiniëring van onze visie op 
wetenschap en samenleving. 

De contouren van een nieuwe balans tussen wetenschap en samenleving 
zouden er als volgt uit kunnen zien:
• er dient voldoende ruimte te zijn voor vrij, fundamenteel, vernieuwend 

en science driven onderzoek tegen de achtergrond van competitie en 
coöperatie in een open wereldbestel;

• er dient voldoende interactie te bestaan tussen het wetenschappelijk 
onderzoek en de maatschappij (zoals overheden en industrie); 

• de samenleving zelf dient — via een hoogwaardig educatief systeem 
— kennisgeoriënteerd te zijn en een voedingsbodem te bieden voor on-
derzoeksvernieuwing die mede ten dienste staat van de samenleving.

Wetenschap heeft dus een economisch, een technologisch en een cultu-
reel belang voor de maatschappij. Wetenschappelijke en technologische 
vooruitgang vertaalt zich in een stijging in de arbeidsproductiviteit, wat 
een voorwaarde is voor economische groei en het verwerven van een ge-
zonde concurrentiepositie in de wereld. Het is bekend uit een veelheid 
aan empirische onderzoeken dat daarbij de kwaliteit van het menselijk 
kapitaal een cruciale rol speelt. In de literatuur is overtuigend aange-
toond dat investeringen in educatie en research een hoog rendement voor 
de samenleving opleveren. Dit legt een zware claim op de besteding van 
publieke middelen. Niet voor niets wordt in het moderne China zo zwaar 

We zijn toe aan een 
kritische reflectie op en een 
herdefiniëring van onze visie 
op wetenschap en samenleving
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ingezet op educatie en onderzoek, omdat men beseft heeft dat kennis de 
sleutel voor vooruitgang is.

Kennis	en	innovatie

Met het aantreden van de kabinetten-Balkenende hebben kennis en inno-
vatie hun intrede gedaan als een speerpunt voor de vaderlandse politiek, 
getuige ook de oprichting van het Innovatieplatform. Dit was een verstan-
dige zaak, want Nederland dreigde in de Europese en mondiale wedloop 
achterop te raken. En terecht werd innovatie — gevoed door hoogwaardige 
kennis — als een belangrijk instrument gezien voor verhoging van de slag-
kracht en het concurrentievermogen van ons land.

Innoveren (Van Dale: als nieuwigheid invoeren) betekent de zaken an-
ders en beter doen. Innoveren is daarom een voluit creatieve activiteit van 
mensen, instituties en bedrijven. Interessant is dat steeds vaker ook wordt 
gesproken van sociale innovaties, als het vermogen en de daadkracht van 
mensen en organisaties om producten, processen en procedures te vernieu-
wen of te vervangen. Het valt niet te ontkennen dat de maatschappij- en 
gedragswetenschappen alsmede de klassieke taal- en letterkunde een groot 
gewicht hebben bij innovatie en innovatiebeleid. Veel innovaties vinden im-
mers hun oorsprong in maatschappelijke vragen of uitdagingen en worden 
pas een succes bij maatschappelijke acceptatie; of zullen falen bij gebrek 
aan maatschappelijke aanvaarding dan wel economisch rendement. 

Opgemerkt dient te worden dat technologische vooruitgang noch nood-
zakelijke, noch voldoende voorwaarde is voor innovatie. Technologische 
vooruitgang kan doorgaans wel als een innovatie worden betiteld, maar dat 
impliceert nog niet dat elke innovatie ook een technologische vernieuwing 
betekent. In de vroegere economische literatuur werd innovatie vaak als 
een extern gegeven (en dus als een niet door de economie te beïnvloeden) 
fenomeen beschouwd (leidend tot de idee van een soort natuurlijke groei-
voet voor de economie). Het zogenoemde technology push-concept legt in-
derdaad alle nadruk op de aanbodzijde van het productieproces en veron-
derstelt dat door een verborgen kracht technologische verandering, en dus 
groei wordt gecreëerd. Inmiddels is de economische wetenschap voort-
geschreden en weten we dat — naast de voornamelijk bèta-georiënteerde 
factoren aan de aanbodzijde — ook de vraagzijde die met markt en gedrag 
te maken heeft een zwaarwichtige rol speelt. De daaruit voortspruitende 
idee van market pull doet dan ook een sterk beroep op het verklaringspo-
tentieel van de alfa- en gammawetenschappen. De sterk in populariteit 
toenemende endogene-groeitheorie beoogt beide invalshoeken met elkaar 
te verbinden en kan als een nuttige, zo niet noodzakelijke aanvulling wor-
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den beschouwd, waarbij innovatief gedrag een endogeen verschijnsel is in 
een complex dynamisch technologisch- economisch systeem. 

Enige voorbeelden mogen het bovenstaande verhelderen. De landing 
van de eerste mens op de maan was een voorbeeld van een technology push-
gedachte, gedicteerd door een Amerikaanse president met een onbeperkt 
vertrouwen in de potentie van de ruimtevaarttechnologie. Er was nauwe-
lijks een economische rechtvaardigingsgrond voor dit staaltje van men-
selijk kunnen. De meeste innovatievoorbeelden uit de geschiedenis laten 
echter veelal een combinatie zien van een market pull- en een technology 
push-motief, zoals onder meer blijkt uit de uitvinding en de opkomst van 
stoommachine, gloeilamp en automobiel. Een fraai voorbeeld is de ontwik-
keling van de cartografie, een wetenschap waarin Nederland een rol van 
betekenis speelde in de Gouden Eeuw. Zonder geavanceerde geografische 
kaartkennis zou een betrouwbaar logistiek systeem voor een zeevaartnatie 
onmogelijk kunnen worden ontwikkeld, maar als Nederland geen handels-
natie was geweest, zou de cartografie nooit tot grote bloei zijn gekomen. 

Gegeven de combinatie van technologie en markt, is dé grote kunst van 
innoveren niet alleen het verrichten van een nieuwe vinding, maar ook het 
introduceren hiervan op het juiste tijdstip (zoals aan de hand van de uit-
vinding en de introductie van de fiets in Europa kan worden geïllustreerd). 

Werd met het bovenstaande al gedemonstreerd dat succesvolle uit-
vindingen berusten op een combinatie van alfa-, bèta- en gammaweten-
schappen, toch is het wellicht dienstig deze stelling nader toe te lichten. 
Grosso modo zijn er twee mechanismen te onderscheiden die grotendeels 
verantwoordelijk zijn voor, of een conditionerende rol spelen bij innovatie. 
Gemakshalve duid ik deze twee factoren maar aan als stress en omgeving. 
Beide zullen beknopt worden besproken. 

Stress
Er schijnt een oud Veluws gezegde te bestaan dat als volgt luidt: ‘Drukking 
van de melk brengt boter voort.’ In onze moderne tijd zouden we wellicht 
zeggen: ‘Stress is de motor van vooruitgang.’ Stress is gebaseerd op een 
spanning tussen datgene wat is (of wat men doet of aankan) én datgene wat 
men wil bereiken (of verondersteld wordt te doen). Daarvoor zijn talloze 
verschijningsvormen te noemen die allemaal in het kader van innoverend 
gedrag een rol spelen. Zonder volledigheid te claimen, noem ik een vijftal 
categorieën van stressfactoren: 
• probleemconfrontatie (bijvoorbeeld de uitvinding van de airbag voor 

bevordering van de veiligheid);
• marktvraag (bijvoorbeeld de introductie van low cost carriers of hoge-

snelheidstreinen om te voorzien in de stijgende mobiliteitsbehoefte);
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• sociale uitdaging (bijvoorbeeld de uitvinding van de eerste hogedruk-
stoommachine voor een locomotief, als resultaat van een weddenschap 
tussen twee Engelse ingenieurs);

• wetenschappelijke nieuwsgierigheid (bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
abstracte priemgetallen, met latere toepassing bij de beveiliging van 
creditcards);

• ondernemingsspirit (bijvoorbeeld de noodzaak tot radicale productver-
nieuwing om concurrentie het hoofd te bieden). 

Omgevingsfactoren
Innovatief gedrag vindt plaats in een geschikte omgeving, in een cultuur 
die op verandering is gericht. Daarom zijn contextuele factoren zo belang-
rijk voor het stimuleren van innovaties, ook al garanderen zulke omge-
vingsfactoren geen onvoorwaardelijk succes. Maar uit de wereldwijde suc-
cesstory’s vallen wel lessen te trekken. Ik zal hieronder vijf categorieën van 
contextuele factoren beknopt bespreken:
• wervend ondernemingsklimaat (bijvoorbeeld de aantrekkingskracht 

van Silicon Valley op ICT-ondernemers, of die van Food Valley in Wage-
ningen op biotechnologieondernemers);

• deregulering (bijvoorbeeld de afschaffing van niet-noodzakelijke res-
tricties op het terrein van Europees goederenvervoer);

• rolmodellen (bijvoorbeeld de invloed van ontwerpateliers of communi-
ties of practice op het innoverende vermogen van werknemers);

• netwerkontwikkeling (bijvoorbeeld het delen van informatie, dat voor 
alle deelnemers een vermenigvuldiging kan inhouden, het zogenoemde 
Mattheüseffect);

• science literacy (bijvoorbeeld de toegang tot en het gebruik van hoog-
waardige kennis, wat een snelle stijging op de innovatieladder kan bete-
kenen).

Innovatie betekent onconventioneel denken en handelen. Technologie 
vormt daarbij een belangrijk instrument, maar de gedragsmatige en 
maatschappelijke setting is minstens zo belangrijk. Innovatiebeleid zal 
daarom niet de technologiekeuze voorop moeten zetten, maar de zoeker 
vooral moeten richten op het initiëren van stimulerende en flankerende 
succesfactoren, en op het wegnemen van innovatiebelemmerende facto-
ren. Naarmate de behoefte aan radicale innovatieshocks groter is, moet 
meer een wissel worden getrokken op het maatschappelijk adoptie- en 
absorptievermogen. Zulke faciliterende factoren zullen vaak generiek 
van aard zijn, maar kunnen soms ook sector-, technologie- of regiospeci-
fiek zijn.
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Het	Nederlandse	hemd	en	de	Europese	rok

Nederland vormt op de internationale kaart geen doorslaggevende factor 
van betekenis. Zelfs in de Europese Unie bezit Nederland slechts � procent 
van het bevolkingstotaal. Dit is op zich geen ramp, want de geschiedenis 
van Nederland heeft aangetoond dat met een open koopmanshouding een 
klein land toch veel kan bereiken.

Dit geldt ook voor de wetenschapsbeoefening, die in Nederland geluk-
kig een internationale allure heeft. De meeste wetenschappelijke bijdra-
gen van Nederlanders worden in een vreemde taal geschreven, en het aan-
tal Engelstalige colleges aan Nederlandse universiteiten is sterk stijgend. 
Dat is een verheugende ontwikkeling. Immers, de verdringing in de afge-
lopen eeuwen van het Latijn als de lingua franca door het Nederlands, heeft 
de Nederlandse wetenschapsbeoefening meer in het isolement gebracht, 
want het Nederlands was geen wereldtaal. Nu het Engels deze rol gaat over-
nemen, zijn er voor Nederlandse universiteiten weer nieuwe kansen zich 
internationaal sterker te profileren. Aan de kwaliteit ligt het niet!

Zo is het verheugend te zien dat Nederlandse wetenschappers zowel 
qua aantal als kwaliteit van internationale publicaties tot de kopgeroep 
behoren. Het wetenschapslandschap in onze moderne samenleving ont-
wikkelt zich niet binnen de beschermde dijken van de Hollandse polder, 
maar krijgt gestalte in de woelige baren van een open zee. Deze ontwikke-
ling heeft onherroepelijk gevolgen voor het universitaire onderzoeksbe-
leid. De wetenschap is immers internationaal en Nederland is een open en 
klein land, en daarom is het een eerste vereiste dat onderzoekskwaliteit 
boven alle twijfel verheven is. Excellentie is de enige manier een geres-
pecteerde plaats in het Europese en wereldwijde onderzoekslandschap te 
verwerven, zeker in een internationaal afhankelijk land als Nederland. De 
Nederlandse wetenschap zal zich niet kunnen terugtrekken in een Bastion 
Nederland. Nederland is altijd een open handelsnatie geweest en het is dus 
volstrekt logisch dat ook in de wetenschapswereld — met alle nadruk op 
kennistransfer en wetenschapsdisseminatie — Nederland zich sterk zal 
moeten maken in het ontwikkelen van onderzoeksarrangementen in een 
internationaal speelveld. Als we in een internationale liga willen spelen, 
dan zullen we zwaar moeten investeren in jong talent. 

De internationale openheid van het wetenschapsbedrijf leidt ertoe dat 
een grote kennismobiliteit is ontstaan. Want wetenschappers kiezen voor 
de beste mogelijkheden, en als die elders te vinden zijn, dan is met de hui-
dige internationale verbindingen een overstap naar het buitenland snel 
gemaakt. In het blad Time van 1� januari 200� stond een artikel dat mel-
ding maakte van zo’n �00 duizend wetenschappers uit de EU die in de VS 
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werken. En dat terwijl Europa zelf naar schatting zo’n 700 duizend kennis-
werkers extra nodig heeft tegen het jaar 2010. Zulke cijfers zijn onthullend: 
Europa heeft blijkbaar geen aantrekkelijk kennisklimaat ontwikkeld. De 
oorzaken van deze grootschalige kennismigratie zijn velerlei: aantrekke-
lijker onderzoekklimaat in de VS, betere faciliteiten, minder bureaucratie, 
hogere salarissen, minder beheerslast en in het algemeen betere carrière-
kansen. Het gaat hier vaak om briljante jonge onderzoekers die met duur 
betaald belastinggeld in Europa zijn opgeleid om vervolgens de grote over-
steek te maken naar Amerika. 

Sommigen hebben wel eens voorgesteld een kennismigratiebelasting 
in te voeren om braindrain te voorkomen. Maar dat is een heilloos plan, te 
vergelijken met de manier waarop vroeger in centraal geleide stelsels ken-
nismigratie werd bestreden. Net zoals in de internationale handel geen 
sterke positie kan worden verworven door protectionistische maatregelen, 
moet men de internationale wetenschapsmobiliteit vrij laten. Een land kan 
dan alleen maar als competitief kennisland aantrekkelijk worden door de 
beste voorwaarden te scheppen: investeren in goed onderwijs en onder-
zoek, goede carrièremogelijkheden voor excellente onderzoekers, aantrek-
kelijk researchklimaat en geavanceerde onderzoekinfrastructuur. Dat is 
de enige manier om concurrentie in mondiaal wetenschapsland te lijf te 
gaan. Wil Nederland een ereplaats op het internationale wetenschapspo-
dium verwerven, dan is een versterking van de kennisinfrastructuur hard 
nodig. Daarom is investeren in de Nederlandse kenniseconomie van groot 
gewicht. Tegenover de soms gehoorde opinie dat hoogwaardige kennis ook 
via het buitenland kan worden ingekocht, poneer ik de stelling dat voor 
een florerende kenniseconomie en kennissamenleving de aanwezigheid 
van wetenschappelijk toptalent in eigen land een must is! Zonder eigen 
toptalent geen internationaal erkende wetenschap en zonder hoogwaar-
dige wetenschap geen bloeiende kenniseconomie. Ik voer daarvoor drie 
argumenten aan:
• tientallen empirische studies wereldwijd hebben klinkklaar een sig-

nificant positief verband aangetoond tussen kennisinvesteringen en 
economische groei in een land.1 De moderne economische groeitheorie 
bevestigt deze stelling;

• innovatie is van essentieel belang voor het overleven van de Nederlandse 
economie; daartoe hoort men bij voorkeur de eerste én de beste te zijn, 
en het valt toch moeilijk in te zien dat men met gebruik van kennis die 
anderen hebben verworven, alsnog de eerste en de beste kan zijn;

• het lijkt weinig plausibel dat de vele financiële middelen nodig om 
buitenlandse kennis in te kopen als manna uit de hemel komen vallen; 
die middelen zullen toch eerst moeten worden verdiend, en daarvoor is 

Peter	Nijkamp	

Nederland moet van een kenniseconomie een kennissamenleving worden

CDV [winter 2008].indd   89 01-12-2008   22:22:45



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

�0

kennis nodig. Hoe minder bekend men is met een nieuwe technologie, 
des te langer de leverantietijd daarvan en dus des te hoger de transactie-
kosten van kennistransfer.

Nederland is altijd een handelsnatie geweest. Maar op het terrein van 
handel in kennis, verworven uit wetenschappelijk en technologisch onder-
zoek, heeft Nederland nog een grote inspanning te verrichten. En daarom 
zijn investeringen in de kennisinfrastructuur zo belangrijk. Ons land staat 
in de nabije toekomst voor een aantal internationale wetenschapsuitdagin-
gen: 
• het daadkrachtig bevorderen van de kwaliteit van de nationale kennis-

infrastructuur, om daarmee internationaal — ook bij de verwerving van 
middelen — zo sterk mogelijk te staan; 

• het initiëren van grootschalige researchinitiatieven — op basis van focus 
en massa — op veelbelovende terreinen waarin Nederland internati-
onaal een voorsprong heeft, om via slimme kennisknooppunten een 
internationale draaischijffunctie voor wetenschappelijk onderzoek te 
verwerven; 

• het faciliteren van innovatief onderzoek in het bedrijfsleven, om daar-
mee een sterke positie te verwerven in een open internationale markt; 

• het inzetten van een traject voor open internationale kennishandel (pa-
tenten, licenties, enz.) door het verschaffen van facilitaire wetenschaps-
dienstverlening op een mondiale markt van research en onderwijs; 

• het ontwikkelen van een krachtig acquisitiebeleid voor de vestiging in 
ons land van internationale kennisinstellingen en kennis- en innovatie-
intensieve bedrijven.

Elk land in Europa zal dus moeten strijden voor bevordering van de we-
tenschap. Maar er is ook een Europese dimensie aan het onderzoekbeleid. 
Want het is evenzeer van gewicht dat Europa kan opboksen tegen andere 
grootmachten als de VS of Aziatische landen. Daartoe is Europese samen-
werking — naast competitie — van groot belang. Wetenschappelijke ont-
wikkelingen hebben zich altijd afgespeeld op een internationaal speelveld. 
Erasmus, Descartes en Einstein illustreren overtuigend dat het verbreden 
en het verdiepen van onze kennishorizon zich altijd in samenspel met 
andere geleerden over de landsgrenzen heen voltrekt. En daarom is we-
tenschappelijke samenwerking in internationaal verband zo noodzakelijk 
en natuurlijk. En Nederland, met zijn traditionele open oriëntatie, speelt 
in dat proces een belangrijke rol. Universiteiten hebben geleerd nieuwe 
arrangementen te ontwikkelen om uitwisseling van wetenschappers te 
faciliteren. Jammer is daarbij dat in Nederland geen gereguleerd systeem 
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van het recht op een sabbatical bestaat. Daardoor zou nog veel meer flexi-
biliteit en mobiliteit voor onderzoekers ontstaan. Zo'n idee verdient in 
onze kenniscultuur serieuzere aandacht. Gelukkig weten de goede Neder-

landse onderzoekers de weg van 
samenwerking met het buitenland 
te vinden en ontdekken ook de 
goede buitenlandse onderzoekers 
in toenemende mate de weg van 
samenwerking met de Nederlandse 
onderzoekswereld. Storend is daar-
bij dat de vrije kennismigratie van 
en naar landen buiten de EU nog 
steeds wordt belemmerd door trage 

en kostbare toelatingsprocedures. Daarin dient op korte termijn veel te 
verbeteren. Dit is voor Nederland buitengewoon belangrijk, want een klein 
land dient groot te zijn in openheid en samenwerking. 

Wetenschappelijk	onderzoek:	plicht,	passie	en	professie

Wetenschappelijk onderzoek heeft soms iets weg van een koele, cleane 
bezigheid. Zeker, onderzoek hoort plaats te vinden op rationele gronden, 
want wetenschap hoort toetsbaar te zijn. Onderzoek is geen amusement of 
orakeltaal. Maar toch, wetenschappelijk onderzoek heeft ook een emotio-
nele kant, want onderzoek gaat over een terra incognita dat moet worden 
ontdekt. Het gaat dan om fascinatie voor het onbekende, het spannende, 
variërend van het binnenste van het kleinste deeltje tot de buitenste ran-
den van de kosmos. En de resultaten van zulk onderzoek vragen erom te 
worden doorgegeven. En daarvoor is de wetenschapscommunicatie.

Wetenschapscommunicatie is — vanuit de accountability voortvloeiend 
uit het gebruik van publieke middelen — een plicht voor de onderzoeks-
wereld. Het is, vanuit de fascinatie voor het ontdekken van nieuwe zaken, 
tevens een passie voor de onderzoeker. Maar wetenschapscommunicatie 
is een professie, een activiteit waaraan veel deskundigheid te pas komt. Bij 
wetenschapscommunicatie gaat het niet alleen om de vraag wat men over 
resultaten wil vertellen, maar ook tot wie men zich wenst te richten, vanuit 
welk motief men opereert en wat men met de verschafte informatie wenst 
te bereiken. Veel vragen komen dus samen in professionele wetenschaps-
communicatie: wat, waarom, hoe, wie, waartoe.

Door die brede insteek van wetenschapscommunicatie kent zij dus ook 
verantwoordingsaspecten. De inhoud van de boodschap moet uiteraard 
correct zijn, maar door de wens de samenleving te interesseren, moet ook 
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voor een zekere popularisering worden gezorgd. Als popularisering leidt 
tot onaanvaardbare versimpeling — iets waartoe wetenschappers zich 
maar al te gauw laten verleiden — dan schiet wetenschapscommunicatie 
haar doel volledig voorbij. Wetenschap heeft niets te verbergen, maar hoeft 
ook weer niet te overdrijven of onjuiste verwachtdingen te wekken. Een 
begrijpelijke maar faire beeldvorming vormt de grootste uitdaging voor de 
wetenschapscommunicatie. 

Wetenschapscommunicatie heeft de beste kans in goede aarde te vallen 
als de samenleving zelf ook een zekere mate van science literacy kent. Daar-
om is onderwijs een belangrijk medium voor wetenschapscommunicatie, 
vooral omdat in een bredere wetenschapscultuur nieuwe vindingen eerder 
appelleren aan persoonlijke interesse of maatschappelijk belang.

Plicht, passie en professie komen het beste tot hun recht in hechte sa-
menwerking tussen de publieke kennissector (universiteiten, hbo’s en 
andere kennisinstellingen) en de private kennissector (media, uitgevers, 
musea, enz.). Onmisbaar daarin is de combinatie van wetenschappers en 
communicatie-experts. Een goede interactie via netwerken kan veel mis-
verstanden vermijden en een moderne wetenschapscommunicatie ontwer-
pen die aansluit bij de belevingswereld van burgers en onderzoekers. Een 
publiek gefinancierd onderzoek vergt een goed verantwoordingssysteem. 
Bij de lusten van kennisverwerving hoort ook dat men de lasten van verant-
woording voor lief neemt. Want in een kennissamenleving vormen kennis 
en samenleving een hecht bondgenootschap: de samenleving dient haar 
kenniswerkers met egards te behandelen (zij bepalen immers haar toe-
komst), maar kenniswerkers dienen op hun beurt vragen en uitdagingen 
in de samenleving serieus op te pakken. Pas op die wijze vormt kennis een 
krachtbron voor een duurzame ontwikkeling van de samenleving.

 Noot

1 Zie voor een overzicht Boekema et al. 
2000, de Groot en Nijkamp 2003, Brau-
nerhjelm 2008. 
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Vrijheid	veronderstelt	veiligheid. Wie zich bedreigd voelt, voelt 
zich niet vrij en zal zich minder kunnen ontplooien. Vrijheid veronder-
stelt ook verantwoordelijkheid. In de klassieke betekenis is vrijheid een 
open, relationeel begrip; vrijheid wordt niet ten koste van de ander bedon-
gen, maar samen met de ander gerealiseerd en onderhouden. Het klas-
sieke vrijheidsbegrip motiveert daarmee tot samenwerking en solidari-
teit. De kracht van een samenleving is zodoende in hoge mate afhankelijk 
van de mate waarin de vrijheid gedijt en er bereidheid bestaat voor en met 
elkaar verantwoordelijkheid te nemen. Het advies van de Deltacommis-
sie, niet voor niets Samen werken met water geheten, wordt impliciet door 
deze gedachte gedragen: waterveiligheid is een collectieve opgave. Het 
verzaken van die opgave brengt onze samenleving niet alleen in fysieke 
zin in gevaar, maar vormt — zeker op termijn — een bedreiging voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van burgers en ondernemers en de welvaart 
van ons allen.

Vele generaties voor ons hebben land op het water veroverd en hebben 
van Nederland een plek gemaakt waar het veilig wonen en goed toeven is. 
Het werken aan de Nederlandse delta is met de eerste inwoners begonnen 

Een land dat leeft kijkt 
naar morgen

Forse investeringen in veiligheid en duurzaamheid van de 
delta zijn nodig, omdat Nederland in de loop van de tijd 
veel kwetsbaarder is geworden voor overstromingen. Deze 
noodzaak biedt tegelijkertijd kans ons toonaangevend 
vakmanschap in waterbeheer opnieuw te bestendigen en te 
versterken.

door Koos van Oord, Bart Parmet, Tim Verhoef 
& Jos van Alphen

De auteurs zijn werkzaam voor het secretariaat van de Deltacommissie.
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en zal nooit klaar zijn. Nieuwe opgaven dienen zich immers al weer aan: 
het klimaat verandert, de bodem daalt en de te beschermen belangen ne-
men toe. De vraag die voor het advies van de Deltacommissie leidend was, 
luidde: hoe kunnen we ons land tegen het licht van al deze ontwikkelingen 
ook in de verre toekomst behouden als een plaats waar het aantrekkelijk is 
om te wonen, te werken, te recreëren en te investeren?

Het	water	in	onze	genen

Samenwerken om het water naar onze hand te zetten, zit in onze genen. 
Al eeuwenlang handelen we naar het inzicht dat waterproblemen alleen 
effectief kunnen worden aangepakt door er samen de schouders onder te 

zetten. Onze democratie is uit de 
waterschappen voortgekomen en 
het poldermodel bewijst nog steeds 
zijn waarde. Een interessante vraag 
is in hoeverre onze cultuur, waarin 
vrijheid en gelijkheid zulke hoog 
gewaardeerde waarden zijn, ont-

staan is uit de noodzaak om, zonder aanzien des persoons, waterrampen te 
ondergaan en te proberen ze te voorkomen. 

De Nederlandse watersector is sterk ontwikkeld en van een hoog 
niveau. De droogmakerijen in de zeventiende eeuw, de aanleg van het 
Noordzeekanaal en de Nieuwe Waterweg in de negentiende eeuw en de 
Afsluitdijk en de grote landaanwinning van de Noordoostpolder en Fle-
voland in de 20ste eeuw, zijn tot de verbeelding sprekende iconen uit onze 
rijke watergeschiedenis. Als uitvloeisel van de vorige Deltacommissie zijn 
de Deltawerken in Zuidwest-Nederland aangelegd. Deze grote en com-
plexe waterbouwkundige werken hebben voor een enorme ontwikkeling 
in kennis en kunde gezorgd. De uitstraling van Nederland wereldwijd als 
land van experts op het gebied van watermanagement is er door gevestigd 
en bevestigd. 

In 200� bedroeg de totale omzet van de watersector ongeveer 13 miljard 
euro, waarvan � miljard euro in het buitenland werd verdiend. Daarmee 
neemt de watersector een relatief bescheiden aandeel van de totale natio-
nale export (281 miljard euro) voor zijn rekening. Tegelijk vormt de sector 
wel een sterk handelsmerk voor Nederland. Nederlandse baggerbedrijven 
worden wereldwijd ingezet voor grote en omvangrijke waterbouwwerken. 
Overal zijn Nederlandse adviesbureaus actief. Zo zijn in de Verenigde Sta-
ten Nederlanders nauw betrokken bij onder meer de hoogwaterbescher-
ming van New Orleans. 

Samenwerken om het water 
naar onze hand te zetten, zit in 
onze genen
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De	waterparadox

Nederland is de best beschermde delta ter wereld en dat is niet voor niets: 
de belangen zijn enorm. In het door duinen, dijken en stormvloedkeringen 
beschermde overstroombare deel van ons land wonen bijna � miljoen men-
sen en wordt ongeveer �� procent van het nationaal inkomen verdiend. 

Deze welvaart en dit intensieve gebruik hebben we voor een belangrijk 
deel juist ook aan onze geografische omstandigheden te danken. Moge-
lijkheden voor transport over water en een goede ligging aan een diepe zee 
zijn van grote invloed geweest op de ontwikkeling van Nederland als zee-
varende natie; daar ligt de basis voor onze huidige welvaart. De haven van 
Rotterdam is als mainport een belangrijke pijler voor onze economie. De 
haven draagt direct en indirect voor vele miljarden bij aan de Nederlandse 
economie. Met het water zijn in onze delta vruchtbare landbouwgronden 
afgezet en er is voldoende water beschikbaar voor de landbouw en voor 
andere functies. 

Het water heeft ons dus veel goeds gebracht, maar paradoxaal genoeg 
zijn we er ook steeds kwetsbaarder door geworden. Een hoog bescher-
mingspeil is inmiddels een absolute randvoorwaarde voor onze economie, 
want een overstroming zou dermate grote gevolgen hebben dat de hele 
maatschappij ontwricht raakt. De overstroming van New Orleans door de 
orkaan Katrina heeft laten zien wat voor impact een overstromingsramp 
kan hebben. In vergelijking met New Orleans en de Verenigde Staten zal 
het effect van een overstroming in Nederland nog veel groter zijn, omdat 
een flink deel van ons land direct wordt geraakt en misschien wel het hele 
land er indirect mee te maken heeft. 

Een overstroming in Nederland kan volgens de ‘ergst denkbare over-
stromingsscenario’s’ (EDO) van de Taskforce Management Overstromingen 
(TMO, ook wel commissie-Franssen) in West-Nederland leiden tot 2,3 mil-
joen getroffenen, �000 dodelijke slachtoffers kosten en een schadepost van 
120 miljard euro (bijna een kwart van het bruto nationaal product).1 Naast 
directe schade door een overstroming is er de maatschappelijke ontwrich-
ting die moeilijk te becijferen is, maar wel langdurige effecten zal hebben. 
In 1��3 duurde het bijna een jaar voordat de laatste bressen in de dijken 
hersteld waren en de ondergelopen gebieden weer droog waren. Onderge-
lopen en verwoeste infrastructuur kunnen het transport van goederen en 
personen langdurig belemmeren. Een overstroming in het rivierengebied 
kan zo niet alleen het noord-zuidverkeer over bijvoorbeeld A2 en A27 lang-
durig verhinderen, maar ook de af- en aanvoer naar Rotterdam over A1� en 
Betuweroute. Internationaal gezien staat dan ook de reputatie van Neder-
land op het spel als land waar het veilig en goed investeren is.

Koos	van	Oord,	Bart	Parmet,	Tim	Verhoef	&	Jos	van	Alphen
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Het CBS heeft in 1��7 een schatting gemaakt van het totale vermogen van 
Nederland. Dat bedroeg vijf keer het nationale inkomen, dat nu ongeveer 
��0 miljard euro bedraagt. Omdat �� procent van dat inkomen in over-
stroombaar gebied wordt verdiend, kan worden afgeleid dat een vermogen 
van zo’n 1800 miljard euro potentieel kan worden overstroomd. Bij dit 
bedrag is nog geen rekening gehouden met landschappelijke, ecologische 
en culturele waarden; er kan dus gesproken worden van een voorzichtige 
schatting. Nu zal een overstroming nooit het gehele overstroombare ge-
bied van Nederland betreffen, maar die 1800 miljard is wel te zien als een 
indicatie voor het ‘te verzekeren bedrag’ voor waterveiligheid. 

Tijd,	geld	en	kennis

De Deltacommissie is daarom helder in haar advies over het belang van 
veiligheid: die moet ook op lange termijn worden geborgd. Uitgangspunt 
is dat heel Nederland bewoonbaar blijft. Verplaatsen van toekomstige in-
vesteringen naar de hogere delen van ons land kan, maar dan blijven er nog 
steeds heel veel mensen en geïnvesteerd vermogen in laag Nederland ach-
ter die nog altijd bescherming verdienen. Waterveiligheid is een belang 
voor heel Nederland en daarom een collectieve verantwoordelijkheid. 

Na de watersnoodramp van 1��3 en de aanleg van de Deltawerken, is de 
bevolking in het laaggelegen deel van Nederland sterk gegroeid en zijn de 
welvaart en de economische activiteit sindsdien verveelvoudigd. En die 
groei gaat nog door: voor de komende jaren staat veel woningbouw en aan-
leg van infrastructuur op het programma. De Structuurvisie Randstad 2040 
die het kabinet (eveneens in september jl.) heeft uitgebracht, laat daarover 
geen misverstand bestaan. 

Er valt dus steeds meer te beschermen; aan mensenlevens, aan economi-
sche waarden en aan natuur, landschap en cultuur. Bovendien verandert 
het klimaat. De zeespiegel gaat stijgen, rivierafvoeren gaan veranderen 
en waterbeschikbaarheid wordt minder zeker. De samenleving verwacht 
dat de overheid slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting voorkomt. 
In dit verband is van belang dat het risico van grote aantallen dodelijke 
slachtoffers in één keer door een overstroming veel groter is dan het risico 
van alle andere veiligheidsrisico’s als transport en opslag van gevaar-
lijke stoffen, treinemplacementen, luchtverkeer bij elkaar opgeteld. Het 
beschermingsniveau, dat nog is gebaseerd op de adviezen van de eerste 
Deltacommissie, moet aan deze nieuwe realiteiten worden aangepast. De 
aanpassing geldt voor de Noordzeekust en de Waddenkust, en voor het 
rivierengebied en de wateren waar de rivieren op uitstromen, zoals het IJs-
selmeer en de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Hoe snel de verande-
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ringen in het klimaat zullen gaan is nu nog niet te voorzien. Maar vast staat 
dat we de tijd, het geld en de kennis hebben om ons voor te bereiden. Het 
advies van de Deltacommissie sluit aan op de extreemste veranderingen 
in zeespiegel, rivieren en weer die met de kennis van nu verwacht worden. 
Tegelijk zijn de aanbevelingen ook houdbaar als de veranderingen minder 
snel gaan; in dat geval kunnen investeringen worden uitgesteld.

Veiligheid	én	duurzaamheid

‘Meebewegen met het water’ waar dit kan, is een belangrijk uitgangspunt 
voor de commissie. Maar soms is de te beschermen waarde in een gebied 
zo groot dat een dijkdoorbraak te allen tijde moet worden voorkomen, of 
ontbreekt de ruimte om met het water mee te ontwikkelen. Voor die om-
standigheden stelt de Deltacommissie voor om Deltadijken te bouwen; 
dijken die zo hoog, breed of sterk zijn dat een plotselinge, onbeheersbare 
doorbraak eigenlijk uitgesloten is. Voor de overige plaatsen en omstan-
digheden is ‘bouwen met de natuur’ het devies. Zandsuppleties, rivierver-
ruimende maatregelen en een ‘afsluitbaar-open’ Rijnmond zijn hiervan 
sprekende voorbeelden.

Door mee te ontwikkelen met het water vergroten we niet alleen de 
veiligheid, maar kunnen we ook allerlei andere doelen realiseren, zoals 
de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor drinkwater, landbouw 
en natuur. Met water kan energie worden opgewekt, bijvoorbeeld door de 
werking van eb en vloed of in de overgang van zoet naar zout water. Aan 
het water kunnen mooie woon- en werklocaties worden gebouwd. In of op 
brede en/of sterke dijken kunnen woningen, bedrijven en infrastructuur 
worden aangelegd, bijvoorbeeld spoorbanen. De uitdagingen op het ge-
bied van veiligheid, bieden dus tegelijk ook goede mogelijkheden om van 
Nederland een nog aantrekkelijker land te maken, waar het ook in de verre 
toekomst goed toeven is. 

Het advies gaat dus niet alleen over veiligheid maar ook over duurzaam-
heid. Samen vormen ze de pijlers van het advies van de Deltacommissie én 
voor een mooie toekomst van Nederland. Duurzaamheid wordt in het ad-
vies van de Deltacommissie ingevuld door het zoveel mogelijk meebewe-
gen met natuurlijke processen én door het streven naar multifunctionele 
oplossingen. Het eerste betekent: oplossingen kiezen die met de minste 
inspanning tot stand kunnen worden gebracht en kunnen worden onder-
houden. Het tweede, het nastreven van multifunctionele oplossingen, be-
tekent zoveel mogelijk waarde creëren. Als je een maatregel neemt voor de 
veiligheid, probeer die dan te combineren met andere belangen en func-
ties en zorg zo voor waardevergroting. Dan kan een goede balans worden 
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gevonden tussen de drie dimensies van duurzame ontwikkeling: people, 
planet en profit.

’Een	land	dat	leeft…’

Samen werken met water, zo heet het advies van de Deltacommissie. Dit be-
tekent niet alleen zo goed als het kan meebewegen en meeontwikkelen met 
het water, de natuur en met ecologische processen. Maar samenwerking is 
ook nodig tussen overheid, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven 
en burgers om Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de gevol-
gen van klimaatverandering en de inrichting van het land daarop aan te 
passen. 

Het advies geeft duidelijk richting voor de toekomst, maar is geen 
blauwdruk. Het Deltaprogramma, waarvan de kosten 1 tot 1,� miljard euro 
per jaar bedragen over een periode van 100 jaar, is geen vrijblijvend pro-
gramma. De aanpak van de waterveiligheid duldt namelijk geen uitstel. 

Voor de financiering heeft de Delta-
commissie voorgesteld om een deel 
van de aardgasbaten te gebruiken 
en om langlopende staatsleningen 
te sluiten. Investeringen in de wa-
terveiligheid komen ook ten goede 
aan latere generaties; langlopende 
staatsleningen bieden de mogelijk-
heid latere generaties ook mee te 
laten betalen. Het gebruik van aard-

gasbaten maakt dat we ondergronds vermogen bovengronds ten goede 
laten komen, ook aan latere generaties.

Het advies zorgt ervoor dat Nederland ook op lange termijn de best 
beveiligde delta ter wereld blijft. Dit is van belang voor het investeringskli-
maat van Nederland. De kosten betreffen voor een groot deel binnenlandse 
bestedingen en de investeringen zijn in die zin ook nog eens voor het over-
grote deel directe investeringen in onze eigen economie.

De opgave om Nederland ook op de lange termijn een veilig en aantrek-
kelijk land te laten zijn, kunnen we heel goed aan. En de aanpassing van de 
inrichting van ons land aan klimaatverandering schept ook nieuwe kan-
sen. ‘Een land dat leeft, bouwt aan zijn toekomst’, luidt niet voor niets de 
ondertitel van het advies, die verwijst naar de spreuk op het monument op 
de Afsluitdijk. Er ontstaat nieuwe ruimte voor andere functies als wonen, 
vervoer, voedselproductie, natuur, recreatie, enzovoorts. We kunnen onze 
deskundigheid en ervaring verder ontwikkelen, waardoor we op andere 

Het gebruik van aardgasbaten 
maakt dat we ondergronds 
vermogen bovengronds ten 
goede laten komen, ook aan 
latere generaties
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plaatsen in de wereld aan de slag kunnen; er zijn nog veel meer landen die 
zich moeten aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Door een 
gezamenlijke aanpak kunnen we zelf vorm geven aan het Nederland van de 
toekomst, precies zoals onze voorouders door de eeuwen heen altijd heb-
ben gedaan.

 Noot

1 De ergst denkbare overstromingen zijn 
ontwikkeld als referentiescenario’s om 
de rampenbeheersing te kunnen verbe-

teren. Ze gaan uit van extreme omstan-
digheden met nog een kleinere, maar 
denkbare kans van optreden dan de 
omstandigheden die de waterkeringen 
wettelijk moeten aankunnen.
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Lusten	van	mobiliteit	

Mobiliteit maakt vrij, dat weten migranten al vele eeuwen. Verhuizen naar 
een andere plaats of een ander land is één van de belangrijkste manieren 
om vrijheid te winnen. De mogelijke grote lasten van migratie wegen blijk-
baar niet op tegen de verwachte voordelen. De heimwee komt pas later.

Ook op het dagelijkse vlak leidt mobiliteit tot mogelijkheden om vrij-
heid te winnen. Zeer veel generaties voor ons waren beperkt tot een actie-
radius van zo ongeveer � km rondom hun woonplaats als ze iets wilden 
ondernemen. Lopen was immers de overwegende vervoerwijze. Door de 
achtereenvolgende transportrevoluties van trekschuit, trein, fiets, bus, 
auto en vliegtuig is ons werkterrein enorm vergroot. Groot is het contrast 
met de huidige situatie, waarin tientallen, zo niet honderden miljoenen 
Europeanen op één dag — als ze dat zouden willen — naar grote knoop-
punten zoals Londen, Parijs en Frankfurt kunnen reizen, daar een fors 
deel van de dag verblijven en dan ’s avonds weer thuis komen. Even re-
volutionair zijn de ontwikkelingen geweest op het terrein van de kosten 
van internationaal transport. Het transporteren van een fles wijn vanuit 
Australië naar Nederland kost tegenwoordig slechts enkele centen. De 
transportkosten zijn de afgelopen eeuwen duidelijk sneller gedaald dan 
de productiekosten en dat heeft een geweldige stoot gegeven aan specia-
lisatie en internationale handel, en daarmee tot de keuzemogelijkheden 
van de consument. 

De lusten van mobiliteit 
worden overschat

Mobiliteit leidt onmiskenbaar tot grote voordelen voor de 
betrokkenen en draagt bij tot gevoelens van vrijheid. Wel 
vallen deze voordelen bij nader inzien tegen. De kosten 
zijn aanzienlijk en het indammen daarvan vergt forse 
inspanningen. 

door Piet Rietveld

Hoogleraar vervoerseconomie, Vrije Universiteit Amsterdam.

CDV [winter 2008].indd   100 01-12-2008   22:22:46



101

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

Voor een dagelijkse routine als werken heeft iemand die een beetje cen-
traal in Nederland woont, zeker één miljoen banen binnen bereik in een 
reistijd van maximaal één uur (zie www.bereikbaarheidskaart.nl). Mobili-
teit en goederenvervoer zijn belangrijke middelen tot het vergroten van 
keuzemogelijkheden voor ontplooiing, communicatie en werk. Daarnaast 
kan mobiliteit ook gevoelens van vrijheid oproepen. Velen zien autorijden 
als een aangename bezigheid met geavanceerd materiaal. Het aanschaffen 
van een voertuig biedt mogelijkheden van het tot uitdrukking brengen van 
iemands identiteit. Dergelijke gevoelens kunnen ook bij andere vervoer-
wijzen spelen. Een voorbeeld is het verbinden van vakantiegevoel aan het 
reizen: je vakantie begint zodra je in de trein stapt. En zelfs voor veel met 
dagelijkse files geconfronteerde automobilisten is de tijd tussen werk en 
huis bij uitstek de tijd die men voor zichzelf heeft zonder door anderen te 
worden gestoord.

Vanuit zeer uiteenlopende perspectieven is er dus een positief verband 
te constateren tussen mobiliteit en vrijheid. Het verhaal stopt hier niet, 
want er zijn twee belangrijke tegenwerpingen. De eerste is dat de baten van 
de mobiliteit tegenvallen, en de tweede is dat de kosten zwaar drukken. 
Dat laatste zou ertoe kunnen leiden dat een deel van de vrijheid moet wor-
den ingeleverd.

Tegenvallende	lusten	van	mobiliteit	

De tegenvallende baten van mobiliteit gaan over zaken zoals afnemende 
meeropbrengsten. Voor fijnproevers zijn Chileense wijnen een welkome 
aanvulling op Europese wijnen, maar velen ontgaan deze smaaknuances. 

En de vakantiebestemmingen naar 
de Middellandse zee lijken na een 
aantal jaren toch wel erg op elkaar. 
De aardbol lijkt aan de kleine kant 
voor de op variatie gerichte toerist, 
wat zichtbaar wordt in de ruimte-
uitstapjes die enkele zeer rijken 
zich inmiddels veroorloven. Hier 
speelt ongetwijfeld ook het sociale 
karakter van onze consumptie een 
rol: we ontlenen niet alleen bevredi-

ging uit wat we intrinsiek consumeren, maar ook uit hoe onderscheidend 
dit is vergeleken met wat anderen hebben (de zogenaamde social limits to 
growth). Gewenning en social limits to growth leiden daarmee tot een zeker 
gevoel van teleurstelling. Vaak is de werkelijkheid minder leuk dan de be-

We ontlenen niet 
alleen bevrediging 
uit wat we intrinsiek 
consumeren, 
maar ook uit hoe 
onderscheidend dit is 
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schrijving in de reisgids, en dat geldt ook voor de ‘laatste stukjes paradijs’ 
op aarde.

Er is een beperkte onderstroom van mensen die bewust proberen af-
stand te houden van deze gewenning en vergelijking. Namelijk door vrij-
willig te kiezen voor een afwijkende leefstijl, tot uitdrukking komend in 
zaken als ‘eten wat het seizoen biedt’, een mobiliteitspatroon zonder auto 
of vliegvakantie, of een kortere werkweek omdat men werk wel leuk vindt, 
maar het moet het leven niet gaan beheersen. Deze groep, die zich vrijwil-
lig beperkingen oplegt, is overigens vermoedelijk kleiner dan die van de-
genen die op het zelfde patroon uitkomen, maar dan als noodzaak, en niet 
als vrije keuze. Denk alleen maar aan lichamelijk gehandicapten die in een 
zeer gekrompen keuzeruimte leven. De mogelijkheid dat men zichzelf uit 
vrije keuze gemotiveerde beperkingen oplegt aangaande consumptiepa-
tronen, komt zo nu en dan aan de orde in studies over leefstijlen, maar om 
een overwegende groep gaat het hier niet.

Lasten	van	mobiliteit
 

Dan zijn er de nadelen van mobiliteit. Die zijn als volgt te rangschikken. 
Mobiliteit is soms gewoon van lage kwaliteit. In de file staan kan wennen, 
maar als het erop aankomt, is doorrijden toch prettiger. Overvol open-
baar vervoer is niet aangenaam, evenmin als het wachten bij een tochtige 
bushalte, zeker niet als je niet zeker weet of de chauffeur zich de vrijheid 
heeft gepermitteeerd om een paar minuten te vroeg te vertrekken. En de 
grootste irritatiepunten van de mobilisten betreffen vaak de onbehoorlijke 
gedragingen van medereizigers zoals bumperkleven of telefoonterreur in 
treinen. Mobiliteit vindt doorgaans plaats in anonieme situaties en dat is 
niet bevorderlijk voor het verantwoord invullen van vrijheid door mederei-
zigers.

Een tweede last van mobiliteit is de verkeersonveiligheid. De afgelopen 
decennia kenmerken zich door een grote daling van het aantal verkeers-
doden. Maar toch zijn er nog steeds heel veel Nederlanders die wel iemand 
kennen die is omgekomen bij een verkeersongeval of daardoor gehandi-
capt is geworden. Er is alle reden om met een steeds breder scala aan maat-
regelen vanuit een duurzaam veiligheidsconcept de gunstige trend door te 
zetten. Dat kan soms bijten met het idee van vrijheid voor de verkeersdeel-
nemer. De technologie van intelligente snelheidsbegrenzers is afdoende 
ontwikkeld; nu nog de benodigde maatschappelijke acceptatie en de poli-
tieke wil van degenen die over beleid gaan. Bij de kosten van verkeersonvei-
ligheid gaat het ook om de gedragsaanpassingen die mensen soms moeten 
doen om de veiligheid binnen de perken te houden. Ook Nederland kent 
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talloze moeders (waar zijn de vaders?) die hun kinderen naar school, sport 
en vriendjes rijden omdat de straten als te onveilig worden beschouwd 
voor zelfstandig reizende kinderen. Ook dat leidt weer tot meer automobi-
liteit.

De derde last is die van lokale milieuaantasting zoals geluidsoverlast, 
fijnstof, verstoring en versnippering. Even afgezien van de fijnstofproble-
men die met betere technologie zijn op te lossen, gaat het hier om vrij fun-
damentele lasten waar de potentiele bijdrage van technologie tot oplossin-
gen beperkt is. Ondergrondse oplossingen kunnen lokaal soelaas bieden, 
maar zullen op bredere schaal toegepast onbetaalbaar zijn. Het is vooral 
het verzet tegen lokale milieuaantasting — naast uiteraard de financiën 
— waarom het in Nederland niet lukt om tot grootschalige uitbreiding van 
infrastructuur te komen.

De vierde last is die van het energiegebruik. Het aandeel van transport 
in de energieconsumptie op wereldschaal is ongeveer 2� procent, en dit 
aandeel is stijgend. De schaarste aan fossiele brandstoffen plaatst de trans-
portsector voor uitdagingen. Voor een deel kan dat eenvoudig via de ener-
gieprijzen gaan. De langetermijntrend daarvan is stijgend en dat daagt 
met name de automobielsector uit tot energiebesparing. Gezien de sterk 
stijgende trend in het luchtvervoer liggen overigens juist ook daar grote 
uitdagingen. Wat niet in de energieprijzen zit zijn de broeikasgassen, en 
die vragen om internationaal beleid zoals vormgegeven door een Euro-
pees emission trading systeem. Overigens dient men zoals altijd bedacht 
op rebound effecten. Hogere energie-efficiency leidt immers tot lagere 
kosten per km en dat stimuleert het reizen weer. En de trend in de richting 

van auto’s die veiliger zijn en meer 
comfort hebben, zoals aircondi-
tioning, maakt ook weer een deel 
van de potentiele efficiencywinst 
ongedaan. Juist daarom ook is een 
plafond, zoals bij verhandelbare 
rechten, aantrekkelijk.

Tijdsbeslag is de laatste fac-
tor die kan worden genoemd als 
nadeel van mobiliteit. De vraag 
naar mobiliteit reageert sterk op 

veranderingen in reistijden. Zo ligt het voor de hand dat de komst van de 
hogesnelheidstrein tussen Brabant, Rotterdam en Amsterdam zal leiden 
tot een toename in lange afstandspendel. Omgekeerd zal ook de toename 
van files mensen stimuleren tot gedragsaanpassingen zoals het herzien 
van de plaats van wonen of werken. In de Nederlandse literatuur staat deze 

Bij toenemende 
mobiliteitsmogelijkheden 
grijpen mensen een versnelling 
niet aan om tijd te besparen, 
maar om langere afstanden 
te gaan afleggen

Piet	Rietveld
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sterke gevoeligheid van mobiliteit voor reistijden bekend als de Brever-wet 
(wet behoud reistijden en verplaatsingen). Het gaat hier overigens niet om 
een harde wetmatigheid maar om de vaststelling dat mensen gemiddeld 
bij toenemende mobiliteitsmogelijkheden een versnelling niet aangrijpen 
om minder tijd te besteden aan onderweg zijn, maar juist langere afstan-
den gaan afleggen. De indruk bestaat overigens dat in de loop van de tijd 
mensen zelfs wat meer tijd gaan besteden aan verplaatsingen (een stijging 
met zo’n 10 procent tot ruim 70 minuten per dag). De grotere keuzevrijheid 
die mensen krijgen bij een stijgend inkomen, wordt, als het om mobiliteit 
gaat, met name ingevuld via een keuze voor snellere vervoerwijzen en 
een verlenging van verplaatsingsafstanden. De Brever-wet impliceert dat 
zolang snelle vervoerwijzen binnen het bereik van meer mensen komen, 
de afgelegde afstanden toenemen. Dat is dubbel ongunstig voor de ener-
gie-emissies, want niet alleen worden er meer kilometers afgelegd, maar 
ook wordt de emissie per afgelegde kilometer hoger. In deze context is de 
Brever-wet dus ook een soort wet van behoud van ellende. Overigens impli-
ceert de Brever-wet ook dat bij toenemende congestie de afstanden gaan 
krimpen zodat de wal het schip keert. Een andere implicatie is dat lang-
zame vervoerwijzen, zoals fietsen en het meeste openbaar vervoer, zich het 
beste kunnen handhaven door sneller te worden. Een aardige illustratie 
hiervan is de recente overweldigende belangstelling voor fietsen met een 
beperkte elektrische ondersteuning.

Een mogelijke interpretatie van de licht stijgende tijd voor verplaatsin-
gen is verder dat reistijd minder dan vroeger verloren tijd is. Was het lezen 
in de trein voorheen een bezigheid voor een beperkte groep mobilisten, het 
gebruik van diverse communicatiemedia maakt nu het reizen via vrijwel 
iedere vervoerwijze aangenamer of productiever.

niet	de	goede	balans
 

Bedrijven en personen zullen binnen hun eigen omgeving keuzes maken 
in het omgaan met de lasten en lusten van mobiliteit. Duidelijk is dat daar-
mee in veel gevallen niet een goede balans wordt bereikt. Overheidsingrij-
pen is op diverse punten onmisbaar om lasten en lusten, en de verdeling 
daarvan, in goede banen te leiden.

Overheden hebben een essentiele rol bij het beschikbaar stellen van 
infrastructuur voor mobiliteit. Technologische ontwikkelingen vergemak-
kelijken de private verschaffing van infrastructuur (het wordt eenvoudiger 
klanten te laten betalen voor het daadwerkelijke gebruik), maar of deze 
mogelijkheid zal worden benut, is nogal onzeker. Het is wel duidelijk dat 
de overheid een sterke rol zal blijven spelen bij de concessieverlening.
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Een ander domein is het technologiebeleid. Technologie kan veel doen 
om de milieu- en grondstofproblemen rondom mobiliteit op te lossen. 
Door een consistent langetermijnbeleid zullen overheden, zeker op Eu-
ropees niveau, een belangrijke bijdrage kunnen leveren tot het beperken 
van deze lasten van de mobiliteit. Ook bij veiligheid kan de overheid door 
technologiebeleid belangrijke stappen zetten via de invoering van intelli-
gente snelheidsbegrenzers. Bij filebestrijding kan technologie, gekoppeld 
aan dynamisch verkeersmanagement, een bijdrage leveren. Een interes-
sante mogelijkheid is om via technologie auto’s op compactere manieren 
van de weg gebruik te laten maken, om zo de capaciteit te vergroten. Het 
zou een duidelijke beperking met zich brengen van de vrijheid van de 
automobilist. Dat maakt het trouwens minder aantrekkelijk voor de auto-
mobielindustrie. Een vermoedelijk onoverkomelijk struikelpunt is dat een 
dergelijk systeem heel lastige aansprakelijkheidsproblemen zal opleveren 
bij ongevallen.

Prijsbeleid behoort als vanzelfsprekend ook tot het domein van de 
overheid. Dit is zoals bekend een gevoelig domein, en zeker bij files een 
essentieel onderdeel van een goede strategie. Bij andere thema’s, zoals 
CO2-emissies, is een systeeem van verhandelbare emissierechten aantrek-
kelijk. Aandachtspunten hierbij zijn de wenselijkheid om deze rechten op 
een zo groot mogelijk ruimtelijk gebied betrekking te laten hebben — om 
tegenproductief uitwijkgedrag te vermijden — en om rechten op een zo 
breed mogelijk geheel van sectoren te laten slaan. Dit laatste is gewenst om 
efficiency na te streven bij het bereiken van doelstellingen. Het is immers 
niet handig om een streng emissieplafond voor CO2 te hanteren voor de 
transportsector of een deel daarvan en bijvoorbeeld ruimteverwarming of 
elektriciteitsgebruik buiten beschouwing te laten. Ook dit heeft met vrij-
heid te maken: geef ruimte aan bedrijven en consumenten om op een zo 
breed mogelijk domein afwegingen te maken. Vrijheid en efficiëntie gaan 
hier samen.

Een ander terrein waar de overheid bij transport een rol speelt, is het 
ruimte bieden aan marktwerking. Merkwaardig genoeg worden in Ne-
derland de gevolgen van marktwerking in de transportsector niet syste-
matisch gemonitord. Daardoor dreigt een scheef beeld te ontstaan. Met 
name de successen van de marktwerking in telecommunicatie, luchtvaart 
en binnenvaart worden vaak uit het oog verloren. Dat er problemen zijn 
bij taxi en spoor is overigens onmiskenbaar, al wordt ook weer vaak over 
het hoofd gezien dat het goederenvervoer over het spoor het steeds beter 
doet. De vrijheid die ondernemers krijgen bij marktwerking, werkt dus 
afhankelijk van de sector zeer verschillend uit. Belangrijk hierbij is in elk 
geval dat marktwerking een zaak is van lange adem, waarbij de overheid 
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er verstandig aan doet de doelen en spelregels niet te vaak te wijzigen, en 
enige afstand in acht te nemen, zoals bij prijsbeleid. Bij openbaar vervoer 
ligt het meer voor de hand om te volstaan met globale indicatoren, zoals 
een bedrag voor de gemiddelde reizigerskilometer, maar geen bedragen 
voor specifieke kaartsoorten. Opvallend is verder wel dat waar marktwer-
king succesvol was, dit veelal betrekking had op kosten en kwaliteit, maar 
niet op milieu. De dynamiek in de luchtvaart is daarvan een duidelijk 
voorbeeld. Dit vraagt om een bijsturing waarbij duurzaamheid bij aanbe-
steding of regulering een zwaar criterium wordt, of waarbij marktwerking 
gepaard gaat met stringent beleid ten aanzien van emissies.
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Commercialisme	sinds	Fortuyn?

Mediamieke ondernemers als Sylvia Tóth en John de Mol hebben geldelijke 
steun geboden aan Rita Verdonk en haar beweging Trots op Nederland. 
Verdonk volgt hier een spoor van Pim Fortuyn. Vele kleurrijke en wilde ty-
pes ondernemers uit bepaalde sectoren (makelaars, medische specialisten) 
schaarden zich in 2001 en 2002 luidruchtig achter Fortuyns verzet tegen 
de vastgelopen publieke sector (wachtlijsten, files, ambtenaren), tegen 
schaalvergroting en tegen islamisering als de schaduwzijde van de ooit zo 
rendabele gastarbeid. Sommigen van hen brachten het tot minister, zoals 
Herman Heinsbroek. 

Tijdens Fortuyns komeetachtige opkomst hield ik een lezing voor de 
Rabobank Academie, getiteld De ondernemer als politicus.1 Daarin wees 
ik op een evolutie van de sociale status en het bijbehorende politieke 
zelfvertrouwen van de modale ondernemer. Het begon allemaal met een 
statusvrees van ondernemende luiden ten opzichte van de adel en het 

Ondernemerspolitiek 
zonder middenveld lokt 
populisme uit 

Waar is de oude, gezaghebbende elite in de economie? 
De ondernemers die maatschappelijk betrokken waren, 
nieuwsgierig, soms belezen, bereid offers te brengen, gericht 
op anderen, welingelicht over het internationale gebeuren, 
bedaard, bescheiden? Herstel van dit ondernemerschap 
begint met pijnlijke herwaardering in eigen kring en een 
grotere afstand van het populisme.

door Jos de Beus

Hoogleraar politieke theorie aan de Universiteit van Amsterdam.
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patriciaat, uitgezonderd de regenten uit de old boys-netwerken met een 
Van Eeghen uit Amsterdam, een Dutilh uit Rotterdam of een Blijdenstein 
uit Twente. Later ontstond de gehoorzame zelfbinding van ondernemers 
in de zuilen — vaak langs levensbeschouwelijke lijnen. Daarna, vanaf 
1���, Nieuw Links en de ’200 van Mertens’, werd de ondernemer een be-
dreigde diersoort in een tijdperk van winsterosie en arbeiderisme. Sinds 
de recessie rondom 1�80 volgde een herstel van prestige en tucht van 
werkgevers in het poldermodel van Lubbers en Kok. Daarvoor waren vele 
inspanningen nodig van grote mannen als Wagner (herstelbeleid), Dek-
ker (gezondheidszorg), Montijn (grote steden), Timmer (verhindering 
millenniumbug), Wijffels (hervorming intensieve veeteelt), Winsemius 
(informatie- en communicatietechnologie) en ook Wijers (openstelling 
winkels). En ten slotte waren er de kiemen van een opstand tegen het 
poldermodel, onder aanvoering van de leefbaren en Fortuyn, als een late 
emancipatie van ondernemerschap. De ondernemer werd zichtbaar en 
beroemd als winnaar, lobbyist, discussiant op de beeldbuis en nationaal 
geweten of rolmodel tegelijk. Ik noemde destijds Joop van den Ende, Cees 
van der Hoeven van Ahold, en Roel Pieper.

Gegrepen door de onverwachte instorting van paars als Nederlandse 
vorm van sociaal liberalisme fin de siècle, voorspelde ik een regimewijzi-
ging van collectivistisch standsbesef naar individualistische handelsgeest. 
De nieuwe gepolitiseerde ondernemer zou uit de koepels VNO-NCW, MKB 
Nederland en LTO Nederland treden en uiteraard uit de Stichting van de 
Arbeid en de SER. Hij zou gaan van loyale vaste deelname aan onderne-
mersverenigingen naar berekenend los lidmaatschap, van landelijk be-
drijfsleven naar het wereldbedrijf als brandpunt, van schikking tussen 
arbeid en kapitaal naar schikking tussen alle stakeholders, van overleg 
naar pressie, en van verdediging en matiging naar aanval en maximalisatie 
van deelbelangen van ondernemers. Deze hele wijziging paste in een inter-
nationale opkomst van commercialisme in de plaats van corporatisme. Dat 
is politisering van bedrijfsleven, ja van turbo- en superkapitalisme, buiten 
het kader van politieke partijen, parlement en de regelgevende overheid 
om: ondernemers worden publieke lobbyisten van hun eigen zaak, consu-
menten representeren hun grieven en eisen zelf (politiek consumentisme, 
ook via het web).2

Ondermijnd	corporatisme

Is deze boude voorspelling uitgekomen? In eerste aanleg moet het ant-
woord ontkennend zijn. De overlegeconomie draait nog steeds bij de 
gratie van een hoge organisatiegraad van ondernemers, ondanks een 
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korte crisis in de herfst van 200� (opheffing vervroegde uittreding) en 
de herfst van 2007 (discussie ontslagbescherming). Volgens de laatste 
cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau steeg het aantal geor-
ganiseerde ondernemers en zelfstandigen van 2�7.000 in 2000 naar 
318.000 in 2003. Dat is een stijging van 3� procent, die afsteekt tegenover 
de beperkte stijging van vakbondslidmaatschap in deze jaren van 1� 
procent.3 In 2008 zijn er cao’s afgesloten over een aanzienlijke contract-
loonstijging bij leidende ondernemingen als KPN en Philips. Er waren in 
dit vermoedelijk laatste seizoen van hoge groei — 3 tot � procent — soms 
stakingen (kleinmetaal), maar die troffen meestal de publieke sector (po-
litie, onderwijs). Ook zijn er nog talloze ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf bezig die sociaal kapitaal opwekken omdat ze om zakelijke 
en morele redenen bijdragen tot het goede leven in hun dorp, stad of 
regio, terwijl ze een hekel hebben aan grootkapitalisten in Davos, Brus-
sel en Den Haag of praatjesmakers in Hilversum (zeg Victor Muller van 
het mislukte Spykerproject). En het laatste maar niet het minste: in een 
recent onderzoek van de journalist Hans Beerekamp naar televisieoptre-
dens van 2�� bekende Nederlanders in serieuze programma’s tijdens de 
maanden februari-april van 2008 wordt aangetoond dat ondernemers de 
grote afwezigen zijn. Alleen Van den Ende haalt nog net de top honderd. 
Achter hem eindigen een rozenkweker in Zimbabwe en een chef-kok. De 
modieuze stelling over de ondernemer als beroemdheid en idool in de 
media gaat in Nederland niet op.�

Er is een andere, dubbelzinnige beweging gaande. Aan de ene kant 
ontwikkelen grote ondernemers in de exportsector zich tot een buiten-Ne-
derlandse elite van Europeanen en wereldburgers. Wanneer deze onderne-
mers geen emplooi bieden aan Nederlanders en hun nationale publiciteits-
campagnes mislukken, dan kunnen zij de reputatie krijgen vijanden van 
het volk te zijn. De brandbrief van enkele multinationals tegen minister 
Bos van Financiën in het najaar van 2007 ter bescherming van hun eigen 
bonusinkomen roept het beeld op van asociaal kapitaal. Dergelijke acties 
zullen een antikapitalistisch meningenklimaat scheppen onder gewone 
mensen, zeker nu de wereldwijde kredietcrisis in de herfst van 2008 ook in 
Nederland tot een uitbarsting is gekomen. 

Daarentegen doen andere ondernemers op de binnenlandse markt juist 
mee aan de populistische beweging die zich sinds Fortuyn heeft meester 
gemaakt van de Nederlandse politiek. Deze ondernemers voelen zich dub-
bel buitengesloten. Ze behoren niet bij de Europese en mondiale elite, en 
evenmin bij de regenten van het poldermodel. Ze voelen zich aangetrok-
ken tot het vrijzinnige nationalisme van Fortuyn, Wilders en Verdonk. 
Beide trends verdienen een nadere uitleg.

Jos	de	Beus

Ondernemerspolitiek zonder middenveld lokt populisme uit
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De	ondernemer	als	vijand	van	het	volk

Het Rijnlandse model van kapitalisme bestaat niet meer, in ieder geval 
niet meer bij de AEX-bedrijven zoals Shell, Reed Elsevier, Aegon, Randstad, 
Heineken, TNT en DSM.� Het streven naar continuïteit heeft plaats gemaakt 
voor rendementsoverwegingen op korte termijn, het bedrijf is niet meer 
een gemeenschap maar koopwaar, de collectieve risicodekking en de 
besparingen worden uitgedreven door aanvaarding van mislukking en 
consumentisme, terwijl de traditie van emigratie is vervangen door open 

grenzen voor liefst hardwerkende 
en hooggekwalificeerde buiten-
landers. De bedrijfstop gaat voor 
in zelfverrijking. In 2007 bedroeg 
het jaarinkomen van de bestuurs-
voorzitter van Shell 10,� miljoen 
euro (nummer 1 in de toptien) en 

bedroeg het jaarinkomen van de bestuursvoorzitter van Vedior �,8 miljoen 
euro (nummer 10).� Dergelijke bedragen zijn volgens de econoom John 
Kenneth Galbraith geen bewijs van marktwerking maar een ‘warm per-
soonlijk gebaar van bestuurders aan zichzelf ’. De macht van de hoogste 
managers, aandeelhouders en beleggingsfondsen is uitgebreid. Die van 
vakbonden, netwerken van commissarissen (oud geld) en ondernemings-
raden is gekrompen. Het is dus een ontpolderd, ja ontnederlandiseerd 
type onderneming dat meedraait op de wereldmarkt. Opvallend is de toe-
treding van bepaalde Nederlandse ondernemers, onder wie Jacobs (ING) en 
Van Lede (Akzo), tot Europese netwerken door zogenoemde dubbelfunc-
ties. De europeanisering van macht en bestuur van grote beursgenoteerde 
bedrijven in vijftien lidstaten van de Europese Unie is toegenomen van 2� 
procent in 1��� tot 38 procent in 200�. Na Frankrijk en Duitsland is Neder-
land hier de koploper.7

In de politiek vertaalt de verdwijning van de nationaal gewortelde en 
democratisch vervlochten onderneming zich in neoliberalisme. Dat wil 
zeggen: bevordering van marktwerking door de overheid; de visie op de 
overheid als een soort aparte vennootschap met toezichthoudende autori-
teiten, managers en adviseurs; en een marktvisie op de politiek (contracten 
tussen campagnepolitici en burgers als consumenten van publieke goede-
ren). In de paarse periode was er aanzienlijke electorale steun voor neoli-
beralisme. Maar in de algemene verkiezingen van november 200� verloren 
alle partijen die economische en morele vrijheid beloofden (VVD, D��, 
Groenlinks en PvdA) en wonnen alle partijen die een of andere vorm van 
binding beloofden, van eenhoofdig leiderschap, morele gemeenschap en 

Dergelijke bonussen zijn ‘een 
warm persoonlijk gebaar van 
bestuurders aan zichzelf ’
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een sterke nationale overheid (SP, ChristenUnie, PVV en ook het CDA, zij het 
met licht verlies). Het neoliberalisme als publiciteitsstrategie van multina-
tionals begint een populistische vijandigheid op te roepen. Multinationals 
die in naam Nederlands zijn, maar in het echt buitenlands wat betreft ves-
tiging, afzetmarkt, samenstelling van de leiding en aandeelhouderschap 
en nog veel meer, verliezen de gunst van het volk. Kleisterlee van Philips 
heeft een goede naam, maar hij zegt zelf dat hij de laatste Nederlandse 
topman zal zijn. Wijers van Akzo heeft eveneens een goede naam. Maar hij 
dankt die niet alleen aan zijn prestaties als minister en zijn sympathieke 
uitstraling, maar ook en vooral aan zijn geslaagde fusie op voet van gelijk-
heid met het Britse ICI en aan zijn bereidheid tot vrijwillige matiging van 
bonusinkomens van topbestuurders. Veel andere grotere ondernemers 
zijn minder ruim van geest. Zij beschouwen de code-Tabaksblat als een 
vodje papier. Zij omarmen de mantra van Al Gore over duurzaam onder-
nemen enkel zolang dit winstgevend is. Dergelijke ondernemers worden 
steeds vaker gezien als profiteurs, valse, want improductieve en weinig 
innovatieve ondernemers, brekers van beschaafde arbeidsverhoudingen, 
ja, als landverraders. Dit geldt des te sterker in de malaise sinds de misluk-
king van de fusie tussen ABN	AMRO en ING, de ontmanteling van Neder-
lands grootste bank door een overname van een instabiel buitenlands con-
sortium, en de instorting van de gehele financiële sector plus de tijdelijke 
nationalisering van deze sector in de herfst van 2008. Het wekt, alles bij 
elkaar, geen verbazing dat het vertrouwen in de grote ondernemingen in 
het tweede kwartaal van 2008 zakte van �,� naar �,8 op een 0-10 schaal ter-
wijl vakbonden vertrouwenwekkend bleven (met een �).8

De	ondernemer	als	vriend	van	het	volk

De tweede tendens is ondernemerspopulisme, één van de vele uitvindin-
gen van Pim Fortuyn. Ondanks de instorting van de LPF, gaat dit populisme 
nog steeds door in de VVD — met Sir Ben Verwaayen, destijds bestuursvoor-
zitter van British Telecom, als schrijver van het verkiezingsprogramma in 
200� — en haar afsplitsingen: PVV (Wilders) en TON (Verdonk). Het betreft 
een soort ondernemer die de nestwarmte van het CDA niet meer belieft, de 
gebruikelijke klacht van De Telegraaf overtreft (minder belasting, regel-
druk, overlegverplichting) en zelf de openbare sfeer zoekt met tamelijk 
vergaande eisen, voorstellen en projecten (snel, simpel, hard, persoonlijk, 
dramatisch), zoals rond de bouw van extra wegen.

Onder het bewind van premier Balkenende begint zich een paradox af 
te tekenen. Aan de ene kant worden ondernemers op hun wenken bediend. 
Denk bijvoorbeeld aan de lastenverlichting van Zalm of het uitstel van 
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de verhoging van de btw door Bos, zijn opvolger op het ministerie van Fi-
nanciën. Aan de andere kant is er een aanhoudende, ongeduldige en boze 
kritiek op de politiek en de overheid, alsof die bezig zijn alle echte onder-

nemers en harde werkers te verdrij-
ven. Men hoeft slechts eenmaal per 
week naar het televisieprogramma 
van makelaar Harry Mens te kijken 
om een indruk te krijgen.

Het valt in de populistische on-
dernemer te prijzen dat zij of hij 
zich druk maakt over de slechte 

kwaliteit van het vaderlandse bestuur en de Haagse of gemeentelijke po-
litiek. Het is bekend dat een ondernemer die de politieke openbaarheid 
zoekt, ineens impopulair kan worden en daardoor welstand en aanzien kan 
verliezen in een snel tempo (denk aan Van der Hoeven van Ahold of Boon-
stra van Philips). Desondanks is een ondernemer van het slag Heinsbroek 
bereid zelf het democratische afbreukrisico te lopen dat politieke kosmo-
polieten als Bill Gates en Warren Buffett en bij ons de mediamieke leiders 
van AEX-bedrijven zorgvuldig ontwijken. Maar toch is er een grens aan 
geloofwaardig ondernemerspopulisme.

De econoom Jaap van Duijn (Robeco) schreef een uitstekende analyse 
van de lange conjunctuurgolf, waarin hij een lange lijst van malaiseken-
merken van de Nederlandse volkshuishouding behandelt: behoudzucht, 
concurrentie uit lagelonenlanden, arbeidsmarktinflexibiliteit, geringe 
deelname aan de arbeid, emigratie, trek uit de steden, ontgroening, gebrek 
aan ondernemerschap (teveel tussenlagen in de bedrijfsvoering), (Europe-
se) overregulering, weerzin tegen risico, export van kapitaal, toenemende 
inkomensongelijkheid, zwak leiderschap, en verschuiving van industrie 
naar financiële dienstverlening en gespecialiseerde landbouw.�

Ikzelf leg de nadruk op twee soorten problemen van politieke aard, 
namelijk problemen binnen het bedrijfsleven en problemen die op het 
bedrijfsleven afkomen. Mijn stelling luidt dat ondernemerspopulisme een 
schijnoplossing biedt voor de interne problemen en dat deze schijnoplos-
sing op den duur een formidabel extern probleem schept in de vorm van 
antikapitalistisch populisme, dat volkspartijen met slijtageverschijnselen 
als het CDA en de PvdA slechts met de grootste moeite zullen kunnen kana-
liseren. Er zijn namelijk drie dringende problemen binnen Nederlandse 
bedrijven.
a) De verhevigde druk van internationale concurrenten. Antoine van 

Agtmael, de man die het begrip emerging markets uitvond, noemt 2� 
leidende multinationals van de toekomst: vier uit Brazilië, Mexico, 

Prijs de populistische 
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maakt over de slechte kwaliteit 
van de politiek

De	kracht	van	de	economie

CDV [winter 2008].indd   112 01-12-2008   22:22:48



113

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

Zuid-Korea en Taiwan, drie uit India, twee uit China, en één uit Argenti-
nië, Chili, Maleisië en Zuid-Afrika. Op het gebied van research and de-
velopment zijn Nederlandse bedrijven nu al kwetsbaar in een Europese 
achterhoede. Van elke honderd euro die in onze grootse sector (zakelijke 
dienstverlening) aan toegevoegde waarde wordt geschapen, gaat er 2� 
eurocent, ofwel 0,2� procent naar technische ontwikkeling. Slechts � 
procent van de omzet komt uit nieuwe of betere diensten. Gevolg: vanaf 
1��� is de arbeidsproductiviteit in Nederlandse bedrijven met � procent 
gestegen, ofwel 0,3 procent per jaar (dit wordt verhuld door de stijging 
van de totale arbeidsproductiviteit tussen 1��� en 200� van 100 naar 
1�8).10 Is dit lage peil van technische ontwikkeling (ook als keerzijde van 
loonmatiging) vol te houden? 

b) De internationalisering van eigendom en macht (voorzitter van de Raad 
van Bestuur, leden daarvan, voorzitter en leden van de Raad voor Com-
missarissen). Deze internationalisering is in Nederland zeer hoog is en 
stijgt soms dramatisch (Stork, ABN	AMRO voor de tijdelijke nationalise-
ring). Dit wekt de vraag op wat de nationale gerichtheid, uitstraling en 
verantwoordelijkheid is van grote bedrijven in de exportsector, maar 
ook de binnenlandse sector (Vendex) en wat nog de greep is en kan zijn 
van de nationale beleidsmaker. De Haagse overheid bevordert het zachte 
ondernemersklimaat, bepaalde vormen van innovatie (zoals ICT, voedsel 
en chemie), bekijkt de bescherming van strategische sectoren per geval, 
en overweegt wering van staatsfondsen uit landen met een autocratisch 
kapitalisme. Bieden deze faciliterende maatregelen van een terughou-
dende overheid soelaas tegen het Nederlandse soevereiniteitsverlies?

c) De trage integratie van de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen 
plus de mislukking van het technische onderwijs. Eén en ander leidt tot 
de vorming van een onderklasse ten tijde van toenemende onvervulde 
vacatures. Hoe kan een onderneming profiteren van immigranten van 
de tweede en de derde generatie die niet meer inpasbaar lijken, anders 
dan via een speciale cao en inspanning van de overheid met de sociale 
partners en de desbetreffende minderheden samen?

Populistische ondernemers, met Berlusconi als rolmodel, ontkennen deze 
problemen of ze opperen gemakkelijke oplossingen, doorgaans ten koste 
van niet-ondernemers. Maar dan roepen zij externe problemen over zich-
zelf af. Het hedendaagse onbehagen in zelfverrijking en uitverkoop door 
Nederlandse ondernemers, uitmondend in enkele late, maar toch corrige-
rende maatregelen van het kabinet-Balkenende IV, is nog maar een begin 
van een potentieel onbehagen in de naaste toekomst. Er zijn drie bronnen 
hiervan te signaleren.
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d) De terugkeer van antikapitalisme, versneld door de mondiale crisis van 
overexpansie van de financiële sector. Het succes van de SP in Nederland 
sinds 1��� en van verwante partijen over de landsgrens (Die Linke in 
Duitsland) is hier een vingerwijzing.

e) De ontmanteling van de neutrale en competente staat, die geen toezicht 
en tegenspel meer kan bieden door een doorschietende eigen markt-
werking, met als gevolg enerzijds een onbillijke verdeling van politieke 
invloed tussen ondernemers (tot de manifestatie van de kredietcrisis 
voerde het kabinet-Balkenende IV achter de schermen enkel overleg met 
de grote jongens, zoals Rabobank, en de nieuwe winnaars, zoals Tom-
Tom) en anderzijds een ondoelmatige voorziening van publieke goede-
ren voor ondernemers, zoals povere prestaties van scholen, spoorwegen 
en belastinginspecteurs. Een recent voorbeeld van dit laatste is het 
dirigisme van de nieuwe procedures van het ministerie van Economi-
sche Zaken voor aanbesteding van diensten en werken door de publieke 
 sector. 

f ) De groei van publiek wantrouwen jegens het bedrijfsleven, en zelfs van 
verwarring en verdeeldheid over de betekenis van de open economie 
en het vooruitgangsdenken voor de Nederlandse identiteit, onder de 
massa van de bevolking buiten de kosmopolitische bovenlaag. In 200� 
had slechts 1� procent van de gewone mensen geen enkel vertrouwen in 
het bedrijfsleven, maar dit zou dus kunnen toenemen wanneer onder-
nemers hun kaart overspelen, zoals werknemers dat deden in de jaren 
zestig. De toegenomen volkse scepsis over de europeanisering van goe-
deren, diensten, beroepsbevolking en buitenlandse investeringen, is 
hier de bekendste indicator.

De	homo mercator sapiens

Het middenveld van de Nederlandse samenleving is de onderbouw van de 
Nederlandse overlegeconomie. Dit middenveld is verzwakt door interna-
tionale ondernemers die met hun asociale kapitaal populisme uitlokken 
en door ondernemers op de binnenlandse markt die dergelijk populisme 
bekostigen. Er is geen goede reden om het middenveld te idealiseren, al is 
het maar omdat instanties als de Stichting van de Arbeid en de SER niets 
hebben gedaan tegen de invoer van een Anglo-Amerikaans aandeelhou-
derskapitalisme dat thans in een neergang verkeert die de fundamenten 
van de democratische staat en maatschappelijke orde bedreigt.

Maar toch verdient het optimistische pragmatisme van de huidige 
voorzitter van de SER, Rinnooy Kan (oud-ING), grotere steun vanuit de par-
tijpolitiek.11 Geef vorm aan de veerkracht van overleg, herzie en herneem 
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de Nederlandse identiteit, bewaak het sociaal kapitaal en breng kwaliteits-
overwegingen in (zoals zorgzaamheid en bespreekbaarheid).

Dit alles begint bij zuiver taalgebruik. Ondernemerschap is een onbe-
schermde titel en zelfs helemaal geen professie. Dat neemt niet weg dat te 
veel bestuurders, adviseurs en deskundigen zichzelf tegenwoordig onder-
nemer noemen, zonder ondernemersrisico te lopen of iets nieuws te doen 
op eigen kosten. Ik verlang terug naar een echte en dus gezaghebbende 
elite in de economie: ondernemend, maatschappelijk betrokken, nieuws-
gierig (soms zelfs belezen), bereid offers te brengen (zoals een generaal op 
het slagveld in Uruzgan), gericht op anderen, welingelicht over het inter-
nationale gebeuren, bedaard, bescheiden, zeg maar even van het slag van 
de nog levende Fentener van Vlissingen.

De kwalen van de politieke elite zijn talrijk en bekend, die van het eco-
nomisch leiderschap zijn vergelijkbaar doch onbekend. Herstel daarvan 
begint met pijnlijke herwaardering in eigen kring.
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Half	oktober	2008	hield NRC Handelsblad in de Rode Hoed een de-
bat onder het motto ‘Verkoopt God nog?’ Naar aanleiding van een boek 
over missionarissen in Brazilië van de journalist Marcel Haenen, werd de 
vraag gesteld of God en geloof in deze tijd nog aan de man te brengen zijn, 
en zo ja, hoe dat dan moet. De titel van het debat laat zich ook heel anders 
lezen, namelijk: wordt er nog verdiend aan God en godsdienst? Voor het 
beantwoorden van die vraag wordt in dit artikel de markt voor religieuze 
producten nader onderzocht.

Naast oudere, vaak uit de verzuiling bekende religieuze dienstverlening 
zoals de identiteitsgebonden zorg, de Katholieke Radio Omroep, koosjere 
voedingsmiddelen en NCRV-zeilkampen, worden nu halal gecertificeerde 
deodorant, babyvoeding en alles bedekkende boerkini’s op de markt ge-
bracht, maar ook reformatorische kinderdagopvang, dito datingsites en 

Levendige religieuze markt 
beïnvloedt verhouding tussen 
overheid en godsdienst

De groeiende markt in religieuze producten werpt voor de 
overheid nieuwe vragen op. De discussie over halal slachten 
is tekenend. Kregen slachthuizen vroeger een vergunning 
als vertegenwoordigers van de joodse en islamitische 
gemeenschappen een verzoek deden om ritueel, onbedwelmd 
te slachten, nu is er een complete markt voor halal vlees 
ontstaan. Daarin hebben seculiere partijen als Albert Heijn 
een zelfstandige rol. Mag zo’n partij een beroep doen op de 
vrijheid van godsdienst om het recht op onbedwelmd ritueel 
slachten op te eisen? 

door Petra Jonkers

Stafmedewerker bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). 
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radioprogramma’s op internet, filternet, koosjere mobiele telefoons — nu 
nog vooral in Israël — en pro life christelijke en boeddhistische zorgverze-
keringen. Tuincentra verkopen Boeddhabeelden, de kiosk biedt de Hap-
pinez en de Maria. Verzekeraars dragen bij in de kosten van bedevaarten en 
bieden bezinningsreizen voor de ongelovige1; de gelovige vliegt met prijs-
vechter Vatican Airlines.2 De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) prijst 
de energie van Greenchoice aan; haar theologische universiteit leidt via 
de LOI toekomstige predikanten op; Albert Heijn verkoopt gecertificeerd 
halal vlees en Rabobank opent een moslimvriendelijke spaarrekening.3 De 
meeste van deze producten en diensten zijn religieusgetinte varianten van 
gewone producten: ze stellen de religieuze consument in de gelegenheid 
in de eigen sfeer te vertoeven dan wel aan religieuze leefregels- en wetten 
te voldoen. 

Als er in Nederlandstalige literatuur over een religieuze markt wordt ge-
sproken, gaat het echter zelden over de hiergenoemde producten. De me-
tafoor van de religieuze supermarkt wijst daar op de concurrentie tussen 
religies en denominaties om religieuze zoekers te trekken.� De producten 
op deze markt betreffen de religie zelf en de kernactiviteiten — corebusi-
ness — van religieuze instituten die daaraan nauw zijn gelieerd, zoals 
vieringen, rouw-, trouw- en geboorterituelen en pastoraat. In de praktijk is 
het echter uiterst lastig dit laatste type religieuze kernactiviteiten blijvend 
te onderscheiden van de eerdergenoemde producten. Immers, pastores 
bieden zich via internet aan om tegen betaling rituelen te begeleiden, boe-
ken over Bijbel, Koran en religie (de Blokkerbijbel, Paul Verhoevens boek 
over Jezus van Nazareth, Abdollahs vertaling van de Koran) blijken voor 
een breder spectrum aan uitgevers interessant; privéklinieken voeren be-
snijdenissen uit.� In Amerikaanse literatuur worden al veel vaker de handel 
in religieuze producten, de financiële situatie van religieuze denominaties 
en hun concurrentie om aanhangers met elkaar in verband gebracht.� Vol-
gens de godsdiensteconomen Iannacone, Finke en Stark stimuleert con-
currentie een veelzijdiger aanbod van religieuze producten en daarmee 
ook de consumptie op de religieuze markt.7 

Aan godsdienst en religie valt voorlopig nog te verdienen. Over de vraag 
of dat gelukkig is, zijn de meningen verdeeld. In religieuze kringen wordt 
het soms als pijnlijk ervaren. Betalen voor een ritueel zou de relatie tussen 
pastor (aanbieder) en ontvanger verstoren.8 Niettemin maakt de religieuze 
markt het wel mogelijk een eigen religieuze sfeer in stand te houden en 
zo mogelijk uit te dragen. Anderen zijn er juist bezorgd over dat religie 
via de markt voor het eerst of opnieuw de kop op steekt en gewicht krijgt 
toegekend. Dat de niet-islamitische bank Fortis besloot het spaarvarken-
tje als welkomstcadeautje af te schaffen om islamitische klanten niet af te 

Petra	Jonkers

Levendige religieuze markt beïnvloedt de verhouding tussen overheid en godsdienst

CDV [winter 2008].indd   117 01-12-2008   22:22:50



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

118

schrikken werd als zelfislamisering opgevat.� Vergelijkbare argumenten 
zijn te beluisteren ten aanzien van islamitisch financieren. Maar valt er 
iets nauwkeuriger te spreken over de aard en dynamiek van dit soort religi-
euze dienstverlening en de mogelijke gevolgen daarvan? Dit artikel geeft 
eerst inzicht in belangrijke aspecten van religieuze dienstverlening en de 
ontwikkelingen daarin.10 Vervolgens worden factoren en mechanismen 
beschreven die het aanbod van (commerciële) religieuze dienstverlening 
doen groeien. Ten slotte wordt ingegaan op de gevolgen van de dynamiek 
op de religieuze markt. 

Dynamiek	in	ontwikkeling	van	nieuwe	religieuze	producten:	

vormen	en	verklaringen

De voorbeelden van religieuze dienstverlening uit de inleiding zijn heel 
verschillend vanwege de variatie in de volgende aspecten: in godsdienst 
en religie waarnaar ze verwijzen, in type aanbieder en consument, in wijze 
van aanbod, in de aard van de sector (profit of non-profit) het type product 
zelf (zorg, vakantie, voeding, media) en ten slotte — van een iets ander ka-
rakter — de functie die deze producten voor individuen of groepen kunnen 
vervullen. De dynamiek in religieuze dienstverlening is te begrijpen uit 
veranderingen in deze aspecten. Die zijn op hun beurt bepaald door be-
hoeften van (religieuze) consumenten, drijfveren van producenten, religi-
euze organisatievorming in Nederland, de technische mogelijkheden om 
producten aan de man te brengen, en ten slotte ook het overheidsbeleid. 

Behoeften van religieuze consumenten
De toename in variatie van religieuze producten lijkt in eerste instantie be-
paald door een groeiende articulatie van specifieke belangen en behoeften, 
hetzij individueel, hetzij met geestverwanten. Daarmee ontstaat ook meer 
segregatie. Nieuwe en oude religieus geïnteresseerden en gelovigen heb-
ben een sterke wens religie zelf en vaak ook los van instituties te beleven; 
ook voor orthodoxie lijkt nadrukkelijker zelf gekozen te worden. Ze geven 
mede uitdrukking aan hun (religieuze) leefstijl door de aanschaf en con-
sumptie van specifieke goederen om zich van anderen te onderscheiden of 
door specifieke leefregels na te volgen.11 

Deze vorm van behoeftearticulatie is overigens niet typisch voor religi-
euzen alleen. Er is animo voor reformatorische peuterspeelzalen en islami-
tische kapsalons, maar ook voor verzorgingstehuizen voor homoseksuelen 
en kindvrije vakanties en vliegreizen. Door meer economische en culturele 
verschillen in de samenleving, groeit de behoefte aan omgang met en ver-
blijf onder gelijksoortigen.12 Hoogleraar demografie Jan Latten wijst er 
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bovendien op dat deze vorm van segregatie voorlopig onverminderd zal 
doorzetten, vanwege de continue emancipatie van steeds andere, zich als 
zodanig ontdekkende en articulerende minderheden.13

Hoe de behoeftearticulatie van verschillende groepen op elkaar kan 
lijken, laat de omgang met voeding en financiën zien, waar zich een vorm 
van economisch burgerschap manifesteert1�: er is om verschillende 

redenen steeds meer aandacht 
voor arbeidsomstandigheden en 
de herkomst, productiewijze en 
financiering van producten. Dit 
geldt voor landbouwproducten, 
kleding en houtproductie, maar 
bijvoorbeeld ook voor investerin-

gen van pensioenfondsen. Consumenten vragen om en worden aangezet 
tot bewustere consumptie. Dat is te zien in voorkeur voor ecologische pro-
ducten, maar ook voor halal voeding; dat uit zich in klandizie voor alterna-
tieve financiers als Triodos Bank en ASN Bank, maar ook in belangstelling 
voor islamitisch bankieren. In beide gevallen gaat het om het verkrijgen 
van inzicht over wat er met (eigen) geld gebeurt en waar mogelijke winst 
vandaan komt. Het steeds vaker certificeren en labellen van goederen op 
tal van terreinen en al of niet religieus — het label koosjer is een zeer oude 
vorm van certificering — sluit aan bij deze ontwikkeling.1� Als de certifice-
ring eenmaal heeft plaatsgevonden, kan het eenvoudiger zijn om volgens 
bepaalde religieuze of milieubewuste leefregels te leven. Andersom kan 
het bijdragen aan het mijden of zelfs boycotten van andere producten of 
producenten, wat recentelijk bij herhaling op de internationale markt is 
voorgevallen.1� 

In de literatuur wordt gesproken over de noodzaak van een critical mass 
om voldoende consumptie van religieuze producten te garanderen om 
productie lonend te maken. Een dergelijke kritische massa ontstaat nu 
voor specifiek islamitische producten. Met een grotere, hoger opgeleide 
en beter betaalde religieuze middenklasse is er voldoende vakkennis be-
schikbaar voor een professioneel aanbod in religieuze goederen, alsook 
voldoende inkomsten om ze daadwerkelijk aan te schaffen. Ook in refor-
matorische kringen spelen hoogopgeleide vrouwen (in medische weten-
schappen, pedagogie) steeds meer een rol in de vraag naar, het opzetten en 
de financiering van professionele maar identiteitsgebonden scholing, zorg 
en kinderopvang. Deze kritische massa bestaat in de praktijk echter niet 
alleen uit religieuzen van de eigen groep. Zo is vaak een significant deel 
van de afnemers van koosjere voeding niet joods, maar bijvoorbeeld isla-
mitisch.17 Ook is het niet ondenkbaar dat islamitisch financieren rendabel 

Het label koosjer is een 
zeer oude vorm van 
certificering
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kan worden door groei van een kritische massa die bestaat uit moslims en 
niet-moslims. Juist die laatsten verdedigen dezer dagen dergelijke finan-
ciering.18 

Drijfveren van producenten en religieuze organisaties 
De groei van een religieuze middenklasse stimuleert ondernemers in en 
voor eigen kring te produceren. Met name moslimondernemers bieden 
een steeds groter scala aan producten en diensten in de islamitische sfeer: 
een restaurant waar geen alcohol geschonken wordt, islamitische kleding, 
een lijn van halal producten, islamitische supermarkten. 

Daarnaast verschijnt de seculiere aanbieder op de religieuze markt 
waarvoor de emanciperende religieuze groepen een interessante doel-
groep vormen. Grote Nederlandse banken waren al begonnen met het 

aanbod van allerlei islamitische 
financieringsvormen, nog voordat 
een door moslims zelf opgerichte 
islamitische bank op de Nederland-
se markt verscheen.1� Bovendien 
zoeken ook religieuze groepen zelf 
samenwerking met commerciële 
partijen, omdat ze met de infra-
structuur van deze commerciële 
bedrijven producten kunnen gene-

reren waar ze zelfstandig niet toe in staat zouden zijn. Van dergelijke con-
structies zijn uit de afgelopen jaren diverse voorbeelden te geven. Zo is met 
de introductie van het nieuwe zorgstelsel een collectiviteitenstrijd tussen 
verzekeraars losgebroken in een poging grotere groepen verzekerden tege-
lijk aan zich te binden. Dat biedt ruimte om te diversifiëren naar aanbod in 
(aanvullende) polis en premie. De verzekeraars Achmea en Agis gingen in 
zee met respectievelijk de Boeddhistische Unie Nederland en de (orthodox-
christelijke) Stichting Pro Life. Deze laatste heeft van de minister onthef-
fing gekregen van de verplichting om een aantal medische ingrepen, zoals 
abortus, euthanasie en ivf-behandelingen in het basispakket aan te bieden. 
De pro lifeverzekering wordt bestuurd door een raad die onafhankelijk van 
de commerciële aanbieder Agis opereert. De Boeddhistische Unie Neder-
land (BUN) roept boeddhisten op zich bij een speciale verzekering van Zil-
veren Kruis Achmea aan te sluiten, waarvan het specifiek boeddhistische 
karakter nog moet worden ontwikkeld. In ruil voor deelname ondersteunt 
Achmea het secretariaat van de BUN met een onkostenvergoeding.20 Ook 
religieuze instituten verliezen hun schroom om samen te werken met se-
culiere partijen. Dat is ook niet zo verwonderlijk gezien het feit dat ze voor 
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hun overleven steeds afhankelijker zullen worden van een netwerk van 
zowel geestverwanten als geïnteresseerde financiers. Voor de Protestantse 
Theologische Universiteit (PThU) was de samenwerking met de Leidse 
Onderwijs Instellingen (LOI) de mogelijkheid om het hoofd boven water 
te houden na de gedaalde belangstelling voor de klassieke theologieoplei-
ding onder reguliere studenten.21 Voor de LOI was het interessant vanwege 
de groeiende belangstelling voor religie. 

Het is niet altijd duidelijk op welke schaal religieuze producten worden 
afgenomen, juist vanwege de nieuwe mogelijkheden om kleine niches te 
bedienen. De nieuwswaarde van de nieuwe religieuze dienstverlening zou 
ook kunnen groeien door de vaak alleen al exotische aanblik ervan: wie 
kijkt er niet op van Jezuspoppen die Bijbelteksten uitspreken, halal deodo-
rant, koosjere mobiele telefoons en de oprichting van Vatican Airlines?22 

Technische mogelijkheden 
Internet draagt bij aan het opsporen en aanboren van meer vraag en ook 
het creëren van gedifferentieerde dienstverlening. Er kan immers een 
marktaandeel worden aangeboord — en eventueel een virtuele gemeen-
schap in stand gehouden — van ver uit elkaar wonende mensen.23 Daar-
door kan ook kleinschalige dienstverlening levensvatbaar zijn. Voor het 
aanslaan van veel, eerder genoemde typen dienstverlening is internet een 
doorslaggevende factor geweest. Zo is de markt van vraag en aanbod van 
vliegreizen waarop Vatican Airlines zich sinds een jaar beweegt, te lokali-
seren op internet. Technische ontwikkelingen stellen bovendien in staat 
van vaak gewone producten zonder veel moeite een religieuze variant te 
maken: mp3-spelers en gsm’s worden voorzien van Koranteksten; koos-
jere mobiele telefoons en orthodox-christelijk gecheckt internet (filternet) 
ontstaan door de technische mogelijkheid om normatief geïnspireerde 
gebruikersbeperkingen aan te brengen. 

Overheidsbeleid
Overheidsbeleid bepaalt mede de condities waaronder dienstverlening, 
en dus ook religieuze, mogelijk is. Soms moet de (lokale) overheid die 
condities expliciet scheppen, bijvoorbeeld om de grootschalige productie 
en certificering van halal vlees of islamitische financiering in Nederland 
mogelijk te maken. In andere gevallen benutten aanbieders van religieuze 
goederen gewoon de veranderingen in het algemene beleid. Het nieuwe 
zorgstelsel nodigde uit tot verregaande differentiatie in polissen, waar-
door meer ruimte ontstond voor wensen van specifieke religieuze groe-
pen. Het besluit van de overheid om ouders directer te subsidiëren voor 
kinderdagopvang draagt bij aan de uitbreiding van identiteitsgebonden 
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opvang in reformatorische kring — zij het schoorvoetend vanwege princi-
piële bezwaren tegen werkende moeders.2� De nieuwe regelgeving maakt 
dat tamelijk eenvoudig. Soms is juist het terugtrekken van de overheid de 
prikkel tot privaat initiatief: het niet langer vergoeden van de besnijdenis 
in het basispakket — op verzoek van de Tweede Kamer — leidde meteen tot 
aanvullende polissen en de oprichting van private besnijdenisklinieken.2�

Gevolgen	van	nieuwe	religieuze	dienstverlening

De markt is een domein waarop steeds vaker dienstverlening zal worden 
aangeboden die eerder tot de non-profitsector werd gerekend die de over-
heid reguleerde, dan wel waar zij inspraak had. Met de introductie van 
marktwerking in de non-profitsector is de overheid niet uit beeld verdwe-
nen, maar wel is haar rol veranderd; vaak is zij toezichthouder op afstand 
geworden. De vraag is of de gevolgen van nieuwe religieuze dienstverle-
ning ook overheidsbemoeienis vereist. In elk geval zou de markt ertoe kun-
nen bijdragen dat op een andere manier wordt gekeken naar de verhou-
ding tussen overheid en met name religieuze instituties. 

Sommige gevolgen van nieuwe religieuze dienstverlening zijn nog on-
zeker, terwijl andere al waren voorspeld. Durkheims theorie van de (func-
tionele) differentiatie veronderstelt dat door continue professionalisering 
en differentiatie algemene organen steeds meer functies verliezen. Vol-
gens de socioloog Luhmann zou als gevolg daarvan religieuze instituten 
uiteindelijk resten zich te concentreren op het zuiver religieuze en de om-
gang met contingentie door rituelen en zielszorg.2� Maar nu ondervinden 
religieuze instituten juist ook hier concurrentie van buiteninstitutioneel, 
commercieel aanbod, hetzij via internet en iPod, hetzij via een stand-in-
predikant die direct door de klant — en niet via een financiële bijdrage aan 
een instituut — wordt betaald.27 Daarmee lijkt de functionele differentiatie 
welhaast voltooid, zij het dat religieuze instituten op hun beurt nieuwe 
mogelijkheden op de markt zoeken door met bedrijven producten aan te 
bieden of zelf voor bepaalde diensten directe betaling te vragen; al was het 
maar om free-ridergedrag in te dammen.28 

De commerciële religieuze dienstverlening betekent voor religieuze 
instituten bovendien niet alleen concurrentie om klanten, maar ook om 
de interpretatie van religieuze voorschriften. Seculiere bedrijven die reli-
gieuze producten willen verkopen, zullen zich daartoe moeten verhouden 
omwille van de religieuze klanten, zonder hun andere klanten te verliezen. 
Islamitische financieringsproducten die worden aangeboden door secu-
liere banken, moeten bijvoorbeeld door een islamitische rechtsgeleerde 
met een fatwa worden goedgekeurd. De banken zullen daarom een rechts-
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geleerde zoeken die voldoende gezag heeft om zijn fatwa’s te doen accepte-
ren door een zo groot mogelijk aantal potentiële klanten. Tegelijkertijd zal 
de seculiere bank vermoedelijk met niet al te orthodoxe rechtsgeleerden 
in zee gaan. Albert Heijn verkocht aanvankelijk ook halal en koosjer vlees 
van onverdoofd geslacht vee, maar stopte daarmee na kritiek van onder 
meer Dierenbescherming, Partij voor de Dieren en — op haar suggestie 
— duizenden e-mails van verontrusten. Het halal vlees dat AH nu aanbiedt 
is afkomstig van vee dat pas na bedwelming is geslacht.2� Op de website 
van de supermarkt valt te lezen wat onder halal moet worden verstaan en 
waarom AH het aanbiedt. Daarmee verspreidt AH een interpretatie van de 
islam die mede onder publieke druk tot stand is gekomen. Deze ontwik-
keling past binnen wat de Amerikaanse juriste en theologe Sullivan het 
in algemeen bezit raken van religie noemt. Met de secularisatie verdwijnt 
religie niet zozeer, maar verandert de omgang ermee zodanig dat iedereen 
meespreekt over de inhoud van religie of godsdienst en over hoe de gelo-
vigen daarmee kunnen of zelfs behoren om te gaan.30 De verspreiding en 
de interpretatie van religie is daarmee steeds minder voorbehouden aan 
religieuze instituten of zelfs haar lekengelovigen. De nieuwe interpretatie 
van religie door outsiders kan insiders dwingen tot reflectie op hun eigen 
interpretatie. In elk geval heeft, wanneer de outsiderinterpretatie van wat 
tot de kern van een religie behoort voorrang zou gaan krijgen, dit ook con-
sequenties voor de reikwijdte van de vrijheid van godsdienst, bijvoorbeeld 
in het kader van ritueel slachten. 

In andere gevallen kan binnen een religieuze gemeenschap door eigen 
producten een bepaalde interpretatie in stand gehouden of bevorderd wor-
den. Het mogelijk toegroeien naar zogenoemde total micro-economies, wat 
een volledig eigen aanbod van economische en sociale relevante dienstver-
lening impliceert, draagt daaraan bij.31 Het kan, zagen we eerder, eman-
ciperend maar ook isolerend werken, bijvoorbeeld als binnen groepen de 
verwachting ontstaat de eenmaal ontwikkelde religieuze varianten te zul-
len prefereren boven de reguliere. Een orthodoxe school in Jeruzalem eiste 
bij inschrijving van kinderen dat hun ouders koosjere mobiele telefoons 
moesten gebruiken.32 Dergelijke total micro-economies, die in migranten-
gemeenschappen in het buitenland veel voorkomen, doen denken aan de 
verzuiling in Nederland. Het ontbreken van een geïnstitutionaliseerde, er-
kende hiërarchie ontneemt echter het karakter van een zuil. In een netwerk 
lijkt eerder de kracht van onderlinge verwachtingen en niet de hiërarchi-
sche verhouding bepalend voor de mate van conformisme. Ook religies die 
in Nederland voorheen hiërarchischer waren georganiseerd, zullen zich 
gaandeweg meer als netwerk organiseren, zoals de islam, de evangelische 
beweging en boeddhisten al doen.
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Ook de overheid ondervindt gevolgen van (de mogelijkheden van) 
nieuwe religieuze dienstverlening. Soms worden daarvoor namelijk uit-
zonderingen gevraagd op (wettelijke) reguliere product(ie-)eisen. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor ritueel slachten, islamitisch bankieren dat onder 
meer toezicht van de DNB vereist en de pro-lifeziektekostenverzekering. 
Soms is het juist de mogelijkheid op economische groei die bemoeienis 
van de overheid kan rechtvaardigen. Zo was burgemeester Opstelten van 
Rotterdam in mei 2007 betrokken bij het behalen van een Maleisisch halal 
certificaat voor het Havenbedrijf Rotterdam, waardoor de distributie van 
goederen aldaar voldoet aan religieuze wetten.33 

Wanneer een boycot voor Nederlandse bedrijven in binnen- of buiten-
land grote vormen zou aannemen, is het lastig voor de Nederlandse over-
heid om volledig afzijdig te blijven. Ook de initiatieven tot nieuwe religieu-
ze dienstverlening die een reactie zijn op (wijzigingen in) regulier beleid, 
dwingen de overheid te onderzoeken of ze dat heeft beoogd.3� Overigens is 
op veel (commerciële) dienstverlening de Algemene wet gelijke behande-
ling (Awgb) van toepassing die althans het maken van onderscheid tussen 
afnemers naar onder meer godsdienst, seksuele geaardheid en geslacht 
verbiedt, tenzij sprake is van dienstverlening aan eigen leden. 

De uitbreiding van de ‘religieuze interpretatiegemeenschap’ heeft ook 
consequenties voor de overheid. Juist omdat zij ondanks de scheiding van 
kerk en staat contact heeft met religieuze groeperingen en organisaties 
om bepaalde zaken in goede banen te leiden, is het voor haar van belang 
te bepalen wie wie mag vertegenwoordigen. Dat laatste nu lijkt steeds las-
tiger te worden, zoals naar voren komt in de discussie over halal slachten. 
Slachthuizen kregen vroeger een vergunning als vertegenwoordigers van 
de joodse en islamitische gemeenschappen een verzoek deden om ritueel, 
onbedwelmd te slachten. Dat er een complete markt voor ritueel geslacht 
vlees zou ontstaan met een zelfstandige rol voor seculiere partijen als be-
langhebbenden, was daarbij mogelijk niet voorzien. De vraag rijst dan ook 
of zij eenzelfde recht hebben op ontheffing van de reguliere regelgeving 
voor het slachten van vee, als anderen op basis van hun (eigen) vrijheid van 
godsdienst hebben.3� De vraag rijst of, wanneer (seculiere) bedrijven na-
mens religieuze personen gebruik maken van uitzonderingen op basis van 
de vrijheid van godsdienst, de overheid zich dan ook meer met de wijze van 
uitoefening daarvan mag inlaten. Zouden deze (seculiere) handelspartijen 
zich bijvoorbeeld meer moeten conformeren aan kennelijk breder ge-
deelde opvattingen, zoals Albert Heijn uiteindelijk deed? Hoewel minister 
Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voorlopig eraan vast-
houdt dat uit de vrijheid van godsdienst het recht op onbedwelmd ritueel 
slachten voortvloeit, kennelijk ook voor derden, is de gehele Tweede Kamer 
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voorstander van het onderzoeken van de ruimte in, en daarmee zekere be-
moeienis met de interpretatie van het begrip onbedwelmd. Ook de rechter 
heeft de vraag voorgelegd gekregen hoe het begrip halal te interpreteren.3� 

De groeiende markt in religieuze producten kan de overheid ook een 
uitweg bieden bij lastige afwegingen. Immers, niet altijd ligt de vrijheid 
van godsdienst expliciet ten grondslag aan overheidsregulering waarin 
religie een rol speelt. Dit geldt bijvoorbeeld voor de toewijzing van zend-
tijd aan omroepen. Juist op dat terrein zijn verschuivingen waar te nemen, 
onder meer door internet. Aanbieders en vragers zoeken elkaar daar zelf 
wel op. Zo zendt de reformatorische radio-omroep daar uit, naast talloze, 
vaak lokale, religieuze genootschappen die daar direct hun boodschap 
verkondigen. Maar ook de commerciële omroep RTL� zendt al jaren Hour 
of Power uit, met een kerkdienst uit de VS en het verzoek om donaties aan 
kijkers voor (alleen) dát programma.37 Met name voor in netwerken opere-
rende moslims, boeddhisten, maar mogelijk ook voor vrije katholieken en 
protestanten die zich niet gerepresenteerd weten door één van de formele 
publieke omroepen, brengt dat soelaas. Op termijn zou het bovendien de 
overheid kunnen ontslaan van de lastige klus om aan te wijzen welke om-
roep wie behoort te vertegenwoordigen. 

Wel kan dit betekenen dat de overheid een rol krijgt in consumentenbe-
scherming. Na de introductie van de nieuwe zorgverzekering werd in de 
Tweede Kamer de vraag gesteld of verzekeraars voldoende duidelijk waren 
over de vergoeding van religieuze medische diensten. Er moest worden 
voorkomen dat klanten zouden meebetalen aan iets waarvan ze verre wil-
den blijven.38 Het is denkbaar dat het nog verder vrijgeven van terreinen 
aan de markt gepaard zal gaan met eisen over juiste informatie aan burgers 
over de religieuze aard van dienstverlening en de besteding van hun finan-
ciële bijdragen en premies. De overheid zou in het uiterste geval ook hier 
als ‘marktmeester’ kunnen optreden. 

De ontwikkeling van de markt in religieuze producten zal blijvende 
aandacht van de overheid vragen, omdat ze soms een reactie is op regels 
en uitzonderingen die de overheid zelf heeft gecreëerd, omdat deze gro-
tendeels private handel publieke uitstraling kan hebben en omdat zij juist 
soelaas zou kunnen bieden op die terreinen waar de overheid zich geen 
oordeel over religie hoeft of wenst aan te meten.

 Noten

1 VGZ organiseert ‘VGZ-Lourdesreizen’. 
Zie verder de laatste noot van dit artikel. 

2 De Italiaanse maatschappij Mistral 
voert pelgrimagevluchten uit met een 

vliegtuig dat is voorzien van religieuze 
schilderingen en teksten op plafond 
en bekleding. Op de eerste terugvlucht 
bleek ‘heilig water’ net als andere vloei-
stoffen gewoon voor vertrek ingeleverd 
te moeten worden. 
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3 Zie http://www.rabobank.nl/particu-
lieren/lokalebanken/utrecht/rabo_na-
zar_rekening/. Zie ook http://www.
p-plus.nl/artikel.php?IK=131� (beide 
geraadpleegd op 2�-10-08). 

� Bijvoorbeeld E. Sengers Aantrekkelijke 
kerk, nieuwe bewegingen in kerkelijk 
Nederland op de religieuze markt, Ebu-
ron Delft 200�; J. de Hart ‘Postmoderne 
spiritualiteit’ in T. Bernts, G. Dekker, 
J. de Hart God in Nederland, 1996-2006, 
Uitgeverij Ten Have, 2007.

� www.goedzo.com/index.
php/200�/08/0�/goedkoop_besnij-
den_wint_aan_populariteit en www.
jasienkliniek.nl, Zie ook www.moeder-
overste.nl; Alle sites geraadpleegd op 
2�-0�-08.

� Zie bijvoorbeeld L. Eskridge and M.A. 
Noll (red.) More Money, More Ministry, 
Money and Evangelicals in Recent North 
American History, William B. Eerdmans 
Publishing Company, Michigan 2000. 
In het artikel ‘The battle of the books’ in 
The Economist (van 22 december 2007) 
worden tal van producten genoemd 
die op de Amerikaanse markt worden 
verkocht: talloze Bijbel- en Koranver-
talingen, mp3-bijbels, ringtones met 
religieuze teksten, stickerboekjes, 
kleurplaten, Jezuspoppen die Bijbeltek-
sten uitspreken enzovoorts. 

7 L.R. Iannaccone, R. Finke en R. Stark 
‘Deregulating religion: the economics 
of church and state’ in Economic In-
quiry, april 1��7, pp. 3�0-3��.

8 zie Van der Geest in Cor Hoffer ‘Religi-
eus-medisch ondernemerschap onder 
moslims in Nederland. Een contradic-
tio in terminis? in Jan Rath en Robert 
Kloosterman Rijp en Groen Het zelfstan-
dig ondernemerschap van immigranten 
in Nederland, Het Spinhuis Amsterdam 
1��8’, pp. 1�1-212, p. 1�1.

� o.a. Nahed Selim in Trouw van � april 
2008 ‘Islamisering is allang binnenge-
slopen’, maar ook vele (internet)reacties 
op de berichtgeving van het dagblad De 
Telegraaf hierover. 

10 Dit artikel is een eerste verslag van een 
nog lopende deelstudie voor het WRR-
project Religie en publiek. 

11 Zie onder andere G. Kronjee en M. Lam-
pert Leefstijlen in zingeving in W.B.H.J. 
van de Donk en A.P. Jonkers Geloven in 
het publieke domein, verkenningen van 
een dubbele transformatie, Amsterdam 
University Press 200�, pp. 171-208. 

12 Jan Latten Zwanger van segregatie (Ora-
tie UVA 200�, p. 22) over vooral segrega-
tie op de huizenmarkt. 

13 ‘Kinderlozen zwijgen niet langer’, 
Trouw, 22 augustus 2008. 

1� In de internationale literatuur wordt 
het begrip economic citizenship verschil-
lend geduid. Vaak gaat het echter om 
processen van participatie en zeggen-
schap in bedrijven alsook om het laten 
doorwerken van concepten als ‘maat-
schappelijk verantwoord ondernemen’ 
(MVO). Zie onder anderen E. Engelen 
‘Economisch burgerschap en financiële 
participatie’ in Tijdschrift voor Politieke 
Ekonomie, 2000, jrg. 22 (2) �8-�0. 

1� Zie de oprichting van de Halal Audit 
Company op http://www.halalaudit.nl/. 
De biodynamische landbouw is speci-
fiek antroposofisch, evenals de Triodos 
Bank van origine. De certificering van 
religieuze producten kan ook leiden tot 
rolveranderingen in gemeenschappen. 
Niet langer kiezen moslimmannen zelf 
hun te slachten vee uit, maar kunnen 
tweede generatie moslimvrouwen hun 
gecertificeerde vlees gemakkelijk in 
de winkel verkrijgen. Zie K. Bonne en 
W. Verbeke ‘Muslim consumer’s moti-
vations towards meat consumption in 
Belgium: qualitative exploratory in-
sights from means-end chain analysis’ 
in Anthropology of Food, � mei 200�, te 
lezen op http://afo.reveues.org/docu-
ment�0.html. 

1� Zie onder andere voorbeelden op www. 
nieuwreligieuspeil.nl, onder de kop 
economie/handel, waarin aandacht is 
geschonken aan een mogelijke boycot 
van producten van Nederlandse multi-
nationals in het Midden-Oosten die af-
stand namen van Wilders’ internetfilm 
Fitna. Na de publicatie van de ‘Deense 
cartoons’ werd opgeroepen producten 
van Deense producenten uit de schap-
pen te verwijderen. 

De	kracht	van	de	economie

CDV [winter 2008].indd   126 01-12-2008   22:22:52



127

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

17 Zie M. Weinfeld, ‘A sub-economy in 
Montreal’ in International Journal Busi-
ness and Globalisation, Vol. 1. no. 1, 2007, 
pp.3�-�0 over de Joodse subeconomie in 
Montreal. 

18 Zie o.a. de podiumpagina van NRC Han-
delsblad (1�-10-08). 

1� Bilaa Rhiba Islamic Finance presenteert 
zich als zodanig. De bijbehorende Bilaa-
Riba Islamic Index (BRIX) is op basis 
van de Dow Jones Islamic Market Index 
samengesteld uit westerse, maar ‘islami-
tisch goedgekeurde’ bedrijven. Volgens 
deze bank zijn haram: alcohol, tabak, 
producten met varkensvlees, wapens, 
banken, verzekeringen, horeca en enter-
tainment. Zie www.bilaa-riba.nl. 

20 Onder meer met het oog op het onder-
houden van contacten onderling en 
met de Nederlandse overheid. Zie www.
boeddhisme.nl/verzekering.html, 
geraadpleegd op �-0�-08.

21 Interview met vertegenwoordigers van 
de LOI en de PthU in het EO-radiopro-
gramma Kerk in beweging van 1 juli 
200�, beluisterd via internet op 2�-0�-
08. 

22 Zie de aandacht op www.nieuwreli-
gieuspeil.nl met daarin een keur van 
artikelen over religie en economie/han-
del. Deze haast gegarandeerde aan-
dacht maakt ook reclamemakers meer 
genegen om met religieuze symbolen te 
spelen. 

23 Rond dit verschijnsel ontwikkelt de 
internetsociologie als aparte discipline. 
Zie bijvoorbeeld H. Rheingold The 
virtual community, uiteraard te lezen op 
internet: http://www.rheingold.com/
vc/book/intro.html

2� Zie bijvoorbeeld het christelijke gastou-
derbureau Korelon. Op internet circu-
leren ook initiatieven voor islamitische 
kinderdagopvang.

2� zie www.goedzo.com/index.
php/200�/08/0�/goedkoop_besnij-
den_wint_aan_populariteit en www.
jasienkliniek.nl, beide geraadpleegd op 
2�-0�-08.

2� Zie G. Emlein (200�) bij de heruitgave 
van Luhmanns Die Religion der Gesell-
schaft (2002) in ‘Chiffren der Kontin-

genz », http://www.systemagazin.de/
buecher/neuvorstellungen/200�/0�/
emlein_luhmann_religion.php.

27 Zie bijvoorbeeld www.moederoverste.
nl waar een Remonstrantse predikante 
haar pastorale diensten aanbiedt. Ver-
der laat Schilderman in ‘Religie en zorg 
in het publieke domein’ in W.B.H.J. van 
de Donk en A.P. Jonkers (red.) Geloven in 
het publieke domein, Verkenningen van 
een dubbele transformatie (AUP 200�) 
zien dat geestelijke verzorgers zich 
vaker als zelfstandige en zonder speci-
fieke denominatie aanbieden. 

28 Dat wil in dit geval zeggen, het meelif-
ten met dienstverlening die collectief 
en zonder onderscheid uit algemene 
middelen wordt betaald, zonder aan die 
algemene middelen bij te dragen. 

2� Dit is na te lezen door op de website van 
Albert Heijn onder ‘veelgestelde vra-
gen’ halal op te zoeken. (geraadpleegd 
op 27-10-2008). 

30 Zij doet dit in navolging van James 
Beckford. Zie W.F. Sullivan, Paying the 
words extra, Religious discours in the 
Supreme Court of the United States, Har-
vard University Press, Massachusetts, 
1���, p. 2�

31 Weinfeld 2007. Deze subeconomieën 
kunnen ontstaan uit zowel bewuste 
keuzes als reacties op discriminatie. 

32 ‘Orthodoxe joden kunnen koosjer 
mobiel bellen’, bericht uit Trouw, 8-10-
2008.

33 Het gaat bijvoorbeeld om de aan-
wezigheid van halal opslagloodsen 
en vriescellen. Zie http://www.por-
tofrotterdam.com/mmfiles/Rotter-
dam_your_European_halal_gateway_
tcm2�-30�1�.pdf. 

3� In Rotterdam stelde Leefbaar Rotter-
dam vragen over het feit dat de ver-
huur van gemeentelijke zwembaden 
aan privépartijen ertoe had geleid dat 
islamitische organisaties middagen 
vrouwenmiddagen organiseerden. Zie 
http://www.bds.rotterdam.nl/content.
jsp?objectid=12��13.

3� ‘Nu is er onbeperkt halal slachten in 
Nederland’, zegt Marianne Thieme van 
de Partij voor de Dieren. ‘De regels voor 

Petra	Jonkers

Levendige religieuze markt beïnvloedt de verhouding tussen overheid en godsdienst
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halal vlees zijn nooit bedoeld voor een 
booming business. Wij ageren tegen het 
feit dat Albert Heijn überhaupt meegaat 
in die trend en dat daarmee wordt ge-
tornd aan dierenbeschermingsregels. Je 
kunt alles wel willen verkopen’, uit ‘Ha-
lal vlees ook dagelijkse boodschappen’ 
(NRC Handelsblad 27 oktober 200�).

3� Zie voor een uitgebreide beschrijving 
van de Tweede Kamerdiscussie over dit 
onderwerp: T. Havinga, ‘Ritueel slach-
ten, spanning tussen religieuze toleran-
tie en dierenbescherming’ in Migratie-
recht en rechtssociologie; Gebundeld in 
Kees’ studies, Liber Amicorum Prof. Mr. 
C.A. Groenendijk, Wolf Legal Publishers, 
Nijmegen 2008, pp. 211-220, p. 21�-21�. 

Een Marokkaanse vrouw verkocht niet-
varkensvlees als halal aan een Paki-
staanse man die veronderstelde dat het 
van ritueel geslacht vee afkomstig was. 
De kantonrechter onthield zich echter 
van een interpretatie van halal vlees. 

37 Zie http://www.hourofpower.nl/onder-
steunen. 

38 VVD-Kamerlid Schippers eiste dit na 
berichtgeving over de bekostiging van 
de Lourdesreizen door VGZ. VGZ bleek 
de reizen niet uit de aanvullende verze-
keringspremies, maar uit een speciaal 
fonds te vergoeden. Zie www.trias.nl/
Consumenten/overtrias/jaarverslag/
Jaarverslagen/jaarverslagen_rubriek/
��11�/?view=Standard.

De	kracht	van	de	economie
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Ramona Maramis

Aangehecht

Het is de linkerhoek die plakt (aan de binnenkant);
je was net te laat met het terugtrekken van je hand:
je zag niet goed. Nu krijg je je hand niet meer terug.
Je kunt nog vragen hoe het is gekomen, 
                                                                      waarom de constructie is
zoals die is maar dan moet je wachten tot sluitingstijd.
Jezelf ook afvragen waarom je die hand ineens uitstak.
Niemand die je daarom vroeg.

Ramona Maramis (1��8) is dichter en bedrijfsjournalist. In 2001 debuteerde zij met de lo-
vend ontvangen poëziebundel Duckstad aan de Amstel. Ze werkt nu hard aan haar tweede 
bundel, met de voorlopige titel Secretaresses.
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De kracht van Nederland schuilt in de eigen 
wijze waarop de vrijheid is geordend. In het 
poldermodel wegen werknemers en werk-
gevers hun belangen tegen elkaar af, om 
door een proces van geven en nemen tot een 
compromis te komen. Dat model behoedt 
de vrijemarkteconomie voor een eenzijdige 
bevoordeling van kapitaal of arbeid. En in de 
intermenselijke relaties wordt de persoon-
lijke vrijheid begrensd door de noodzaak 
ieder ander in zijn waarde te laten, wat een 
zekere beperking aan het eigen gedrag en 
uitingen oplegt. 

Met deze stellingen over de Nederlandse 
economie en tolerantiecultuur nodigde 
CDV de voorzitter van de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid, Wim van de 
Donk, en de directeur van het Sociaal en Cul-

tureel Planbureau, Paul Schnabel, uit voor 
een tweegesprek. Zij komen tot de conclusie 
dat de oude afspraken en morele codes in 
zowel de economie als de tolerantiecultuur 
niet meer voluit gelden. In beide sferen is 
volgens Van de Donk en Schnabel een poli-
tieke inzet geboden, waarin mensen veeleer 
burgers met verantwoordelijkheid jegens 
anderen zijn dan calculerende individuen. 

VAN	DE	DONK ‘De crisis van de economie 
en de financiële markten is ook een culturele 
crisis. In Nederland hebben we in algemene 
zin nog wel geopereerd vanuit de idee dat 
markten ook sociale constructies zijn, ge-
bonden aan afspraken en morele codes. 
Amerika daartegen heeft gehandeld op ba-
sis van de onjuiste veronderstelling dat de 
markt zonder meer goed is en altijd werkt.’

De oude codes doorbroken

In gesprek met Wim van de Donk 
& Paul Schnabel 

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

door Marcel ten Hooven

Paul Schnabel: ‘Je weet dat je beledigd gaat worden als iemand 
aankondigt: ’’Ik zal het maar eerlijk tegen je zeggen”. Dan volgt er nooit 
iets aardigs, maar altijd iets naars of kwetsend.’ Wim van de Donk: ‘Je 
hebt gelijk, Paul, een beetje meer empathie jegens elkaar ontwikkelen 
lijkt me om meer dan één reden zo gek nog niet, óók omwille van 
onze economische toekomst.’ Van de Donk en Schnabel in debat over 
economie en tolerantie. 
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‘De banken en andere financiers daar 
hebben zonder enige restrictie geëxperi-
menteerd met een bepaald idee van vrijheid, 
namelijk de vrijheid zonder enige vorm van 
verantwoordelijkheid. Een onbegrensde 
vrijheid, gemotiveerd door een ideologisch 
geladen geloof in marktwerking. Ideologie 
die volledig is losgezongen van empirie kan 
verblindend werken, hoewel ervoor is ge-
waarschuwd, óók in het Congres, óók door 
Republikeinen. Een soort combinatie van 
deze ideologie met de eigen dynamiek van 
de moderne computertechnologie heeft de 
introductie mogelijk gemaakt van een specu-
latieve handel in niet-productieve schulden, 
beleggingen die met reële verhoudingen in 
de Amerikaanse volkshuishouding niets te 
maken hadden. Hier is sprake van hoogmoed, 
cultureel aangeblazen door de gedachte dat 
je pas gelukkig bent met veel geld. Dat ont-
spoorde volledig toen banken en hypotheek-
verstrekkers gewone mensen aanpraatten dat 
ze rijk konden zijn zonder geld te hebben.’

‘Deze hoogmoed heeft de harde knal in de 
wereldeconomie veroorzaakt. Het systeem 
is gedestabiliseerd en nu moet de overheid 
de miljardenwinsten die sommigen hebben 
opgestreken, achteraf gaan betalen. Buiten-
gewoon zuur en wrang eigenlijk.’

‘Veel ellende had volgens mij kunnen 
worden voorkomen met een verstandiger 
beleid, geënt op het gegeven dat vrijheid 
natuurlijk nooit ongelimiteerd is. In mijn 
�-meilezing heb ik gezegd dat een ziens-
wijze op vrijheid moet zijn gebaseerd op een 
mensbeeld dat klopt. Persoonlijke vrijheid 
kan nooit los worden gedacht van de ver-
antwoordelijkheid die je voor anderen hebt. 
Jouw vrijheid moet soms worden begrensd 
ten behoeve van het algemeen welzijn, het 
bonum commune van de samenleving. Al-
leen dan kan die vrijheid duurzaam zijn. Er 
gebeuren rare dingen met de maatschappe-
lijke ordening, als we dat basisidee loslaten. 
In de financiële crisis zien we dat nu op dra-
matische wijze voor ons.’
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De oude codes doorbroken
In gesprek met Wim van de Donk & Paul Schnabel

CDV [winter 2008].indd   133 01-12-2008   22:22:54



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

13�

‘Deze gemeenschapsgebonden vorm van 
persoonlijke vrijheid heeft diepe wortels, 
cultureel en religieus. Het is een lastige 
balans, die voortdurende evenwichtskunst 
vereist, maar het is wel eeuwenlang de 
kracht van Europa geweest en wellicht van 
Nederland in het bijzonder. We hebben hier 
extra geoefend in deze traditie doordat we 
vanouds intensieve banden met het buiten-
land onderhielden. Het is altijd zo geweest 
dat Nederland een belangrijk deel van het 
bruto nationaal product niet hier, op eigen 
bodem, maar elders verdiende. Dat heeft ons 
getraind in inschikkelijkheid.’

schnabel ‘Eigenlijk waren wij één van 
de eerste naties die de mondialisering in 
gang zetten, in de zeventiende eeuw. De 
VOC, daar zijn we ondanks alles trots op. Die 
traditie heeft ons economisch grote voorde-
len gebracht en dankzij die traditie is ook 
de idee van schikken en plooien cultureel 
geworteld.’

 
Zien we in de VS dat een volledig vrijgela-
ten markt perverse gevolgen kan hebben?

schnabel ‘Dat is nog mild uitgedrukt. 
De crisis bewijst opnieuw hoe belangrijk 
het is dat de markten een marktmeester met 
een wakend oog voor ontsporingen hebben. 
Een markt werkt alleen als er zo’n regulator 
en toezichthouder is. Van een markt die is 
overgeleverd aan zichzelf, blijft uiteinde-
lijk niet veel over. Dat is de merkwaardige 
paradox van het marktmodel. Elke partij 
wil de markt beheersen en daartoe zijn 
concurrenten wegduwen en opeten, om dan 
zijn klanten te kunnen uitmergelen. Dat 
is inherent aan het model. Dus heb je een 
marktmeester nodig om te voorkomen dat 
het zover komt. In Europa zijn we aan dat 
idee wat meer gewend dan in de Verenigde 
Staten, met als gevolg dat in de VS in nóg 
verdergaande mate dan hier draconische 

maatregelen nodig zijn om weer vertrou-
wen in het systeem te wekken.’

‘Deze crisis moet dus ook te denken ge-
ven over het Nederlandse beleid in de afge-
lopen vijftien jaar om allerlei publieke voor-
zieningen aan de markt over te geven. Ik ben 
er ongerust over of dat altijd verstandig is. 
Die ongerustheid leeft ook echt bij mensen 

als het gaat om water, elektriciteit, gas en de 
bekabeling van het land. Is het verstandig 
dat helemaal over te laten aan partijen die 
ten langen leste vooral zijn geïnteresseerd 
in zo laag mogelijke kosten en zo hoog mo-
gelijke opbrengsten? Ik betwijfel dat. Ove-
rigens, marktregulering is nooit compleet 
of volmaakt. De markt verschuift altijd naar 
de minst geregelde hoeken. Daar zit het 
grootste risico, maar ook de snelste winst. 
De regulering moet dus ook zijn gericht op 
de tijdige herkenning van riskante niches in 
de markt.’

VAN	DE	DONK ‘In het Rijnlandse model 
is op het terrein van de sociale economie 
de idee geïncorporeerd dat vrijheid wordt 
begrensd door verantwoordelijkheid. Mijn 
collega van het Centraal Plan Bureau heeft 
mij verweten dat ik dat model als een soort 
geloofsartikel verdedig. Nu, het valt mij op 
dat juist de markt heel lang een soort van 
vanzelfsprekendheid had. De complexiteit 
van marktwerking werd tot simpele over-
zichtelijkheid teruggebracht met de stelling 
dat de markt werkt.’ 

‘In de wetenschap formuleren we aan de 
hand van onderzoek een model. Uiteraard 

In het denken over de markt 
wordt de werkelijkheid soms 
geacht zich aan het model te 
houden

De	kracht	van	vrijheid	in	verantwoordelijkheid
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passen we dat aan als de werkelijkheid ervan 
afwijkt. Jammer van het model. Zó zou het 
in de wetenschap moeten zijn. In het denken 
over de markt daarentegen zie ik soms dat 
de werkelijkheid wordt geacht zich aan het 
model te houden. Als de werkelijkheid daar-
van afwijkt? Jammer van de werkelijkheid.’

‘Vooral in de eerste fase van het markt-
werkingbeleid is echt ideologisch over 
markten gedacht. Dat is blijkbaar nodig 
geweest om dat proces in gang te zetten. Ik 
heb niks tegen ideologie, als richtinggevend 
voor het denken, maar wel graag onder-
steund door empirie. Zonder aan de realiteit 
ontleende gegevens redeneer je in het lucht-
ledige en maak je een louter theoretisch 
beleidsmodel. Daardoor komt het dat bij 
marktwerking de werkelijkheid nogal eens 
naar het model toe is geredeneerd. Kijk naar 
de zorg. Op zichzelf kan de patiënt gediend 
zijn met het prijsmechanisme en andere 
prikkels om de zorg efficiënter te maken. 
Maar we missen toch een essentieel deel van 
de werkelijkheid als de zorg louter in trans-
actiekosten en contracten wordt uitgedrukt. 
Zo werkt het niet. Achter zo’n model gaat 
een ingeperkt mensbeeld schuil, een reduc-
tionistische visie waarin het menselijk ge-
drag is teruggebracht tot louter calculaties. 
Ook de reële taxiwereld is een andere dan 
de taxiwereld uit het marktmodel. Dat weet 
iedereen die in Amsterdam of Rotterdam wel 
eens in de taxi stapt.’

U zegt dat het Rijnlandse model, of de 
Nederlandse variant van het poldermo-
del, in de sociaaleconomische sfeer de 
idee verbeeldt dat vrijheid wordt begrensd 
door verantwoordelijkheid. Hoe staat 
het met de polder? In het najaar van 
2008 slaagden de sociale partners er toch 
weer in elkaars belangen te verzoenen en 
afspraken te maken over loonmatiging, 
lastenverlichting en ontslagbescherming. 

De vrijemarktdenkers hoorde je vroeger 
nog wel eens klagen over de stroperig-
heid van het poldermodel. Dat geluid lijkt 
verstomd.

VAN	DE	DONK ‘Ik verzet mij ook niet te-
gen het marktdenken als zodanig. Ik verzet 
mij tegen een bepaald soort marktdenken, 
gegrond op de gedachte dat de markt uit 
zichzelf altijd de goede uitkomst zal hebben 
en geen omringende instituties nodig heeft 
die ontsporingen en ongewenste effecten 
voorkomen. De kracht van het Rijnlandse 
model is altijd geweest dat het de noodzaak 
van zo’n marktmeester onderkende. Is deze 
traditie bedreigd? Wellicht. Ik denk dat 
ons systeem uit balans kan raken als het 
onderliggende mensbeeld van de verant-
woordelijke burger plaatsmaakt voor dat 
van het calculerende individu. Een cynisch, 
verzuurd mensbeeld. Daarbij past een ziens-
wijze op een onderneming als een bundel 
contracten, met als enig belang dat van de 
aandeelhouders. Dat is een eendimensi-
onale visie op de onderneming, zeker in 
het licht van de arbeidsorganisatie die het 
moderne bedrijf vergt. Werknemers zullen 
meer en meer intellectueel human capital in 
het bedrijf brengen. Hun werk is niet louter 
een inkomstenbron, maar iets wat zin, trots 
en betrokkenheid geeft. Hun werkkring is 
een deel van hun identiteit en de verbinding 
met de onderneming is dan ook méér dan 
alleen van materiële aard. Het is dus nogal 
kortzichtig om dat calculerende individu als 
standaard te blijven hanteren voor het den-
ken over markt en economie.’

schnabel ‘Mag ik een ander element in 
de discussie brengen? Dat hele idee van jou, 
Wim, van het zoeken naar evenwicht, een 
beetje geven en nemen, oftewel inschikke-
lijkheid en zelfbeperking, dat is wel typisch 
iets van de elite. En dan hebben we een pro-
bleem, nu de gezagsrelatie tussen de elite en 

De oude codes doorbroken
In gesprek met Wim van de Donk & Paul Schnabel

CDV [winter 2008].indd   135 01-12-2008   22:22:55



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

13�

de bevolking niet meer als vanouds is. Dat is, 
denk ik, een analyse die we in Nederland te 
weinig hebben gemaakt.’

‘In de geschiedenis van Nederland zie je 
elke keer opnieuw een groep van onderaf 
opkomen die haar zin probeert door te drij-
ven, waarna de elite corrigerend optreedt. 
In de zeventiende eeuw was dat al zo. De 
regenten probeerden te voorkomen dat 
het calvinistische volk de tegenstellingen 
scherp aanzette, met mogelijk nieuwe gods-
dienstconflicten en andere verstoringen 
van het maatschappelijk evenwicht en, bo-
venal, van de economie als gevolg. De elite 
smoorde ook, telkens op andere wijze, revo-
lutionaire bewegingen als de socialistische 
onder Troelstra of de opstandige jongeren 
uit de jaren zestig. In het eerste geval mo-
biliseerde zij het andere deel van het volk, 
de meerderheid, tegen de socialisten. In de 
jaren zestig gaf zij in belangrijke mate toe 
aan de eisen van de jongeren, waarmee ze de 
opstandige stemming wist af te zwakken. De 
opkomende krachten, tegenwoordig in de 
gedaante van wat de gewone, hardwerkende 
Nederlander heet, zijn niet mild of tolerant, 
maar radicaal en opvallend kortaangebon-
den. Er zit altijd veel boosheid in.’

VAN	DE	DONK ‘De elite was in de jaren 
zestig deel van het probleem en moest het 
tegelijkertijd oplossen. Premier Piet de Jong 
heeft dat heel rustig gedaan en de druk van 
de jongeren verend opgevangen, met geven 
en nemen.’

schnabel ‘Ja, waardoor het er in Neder-
land al met al veel minder radicaal aan toe is 
gegaan dan in Duitsland, Italië of Frankrijk. 
Die beweging van onderaf treedt nu weer op, 
de laatste jaren. Degenen die altijd onmon-
dig waren, de mensen met de lage opleidin-
gen en de eenvoudige banen, hebben zich 
geëmancipeerd en zeggen nu dat ze geen 
compromissen meer willen, geen consen-
sus: ’’Jullie moeten doen wat wij zeggen.’’ 

Zij zijn het minst bereid om inschikkelijk 
te zijn: ’’Ik wens niet dat mijn vrijheid ook 
maar op enige wijze aan banden wordt ge-
legd. Ik ben niet bereid om een stapje opzij 
te doen voor een ander, want ik ben niets 
minder dan een ander.’’ Dat soort verhalen. 
Zo’n houding werkt natuurlijk gekrakeel en 
geruzie in de hand. Daar is de LPF aan on-
derdoor gegaan. Bij Rita Verdonk ging het al 
meteen mis toen zij een website voor leuke 
ideeën opzette.’

‘De beheersing van die dynamiek is één 
van de belangrijkste opdrachten in een 
maatschappij die het evenwicht wil bewa-
ren. Het probleem is alleen dat de elite van 
nu dat minder dan vroeger als haar roeping 
ziet, of bij machte is die oude rol te vervul-
len. Ze hebben de media ook niet meer in 
de hand. We vergeten wel eens dat kranten, 
radio en televisie vroeger aan de lijn lagen 
bij de maatschappelijke elite, protestants, 
katholiek, liberaal of socialistisch. Die 
band is allengs minder geworden en sinds 
omstreeks 1��0, na de commercialisering 
van de televisie, is hij volledig verbroken. 
De media moeten nu concurreren om de 
gunst van de massa. Hoewel het nog wel 
lukt, is het in de polder veel lastiger ge-
worden om de belangen af te wegen, het 
algemeen belang centraal te stellen en 
volksopstanden te voorkomen. De veran-
derde positie van de elite speelt daarbij een 
belangrijke rol.’

VAN	DE	DONK ‘En de veranderde positie 
van politieke partijen. Nieuwe politieke 
bewegingen als die van Wilders zetten zich-
zelf doelbewust buiten het systeem waarin 
de Nederlandse politiek traditiegetrouw de 
belangen afweegt. Wilders speelt Alice in 
Wonderland. Zijn politieke tegenstanders 
denken dat ze met hem in debat zijn. Maar 
dat is helemaal niet zo. Hij onttrekt zich aan 
het debat en beperkt zich tot het uiten van 
stelligheden.’

De	kracht	van	vrijheid	in	verantwoordelijkheid
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De rode draad in het probleem bij de 
media, de elite en de politieke partijen is 
dat het gezag dat zij vroeger ontleenden 
aan hun status of intellectueel vermogen 
niet meer telt, of in ieder geval minder dan 
vroeger.

schnabel ‘Dat is een algemeen ver-
schijnsel. De huisarts van zestig jaar geleden 
wist minder van de geneeskunst dan de be-
ter geïnformeerde burger van nu, bij wijze 
van spreken, en toch had hij veel meer gezag 
dan zijn kundiger vakgenoot van tegen-
woordig. Hij kleedde zich anders dan zijn 
klanten, hij gedroeg zich anders, hij kwam 
uit een andere sociale laag. Tegenwoordig 
moet de huisarts zijn gezag steeds opnieuw 
bevestigen en bevechten. Sommige patiën-
ten erkennen geen enkel gezag meer en drei-
gen naar een andere dokter te stappen als zij 
hun zin niet krijgen, of zeggen gewoon dat 
ze anders de boel kort en klein slaan.’

‘Mensen hebben het gevoel dat als gezag 
wordt uitgeoefend, ze als het ware geklei-
neerd, beledigd of gekrenkt worden: ’’Ik 
ben zelfstandig, niemand staat boven mij. 
Ik hoef geen gezag te accepteren, het gezag 
moet mij accepteren.’’ Die mentale houding 
is bijna een ideologie geworden, gebaseerd 
op een opvoedingsideaal.’ 

Is dit niet een bijverschijnsel van de 
emancipatie, de dekolonisatie van de bur-
ger, zoals Henk Hofland het noemde?

VAN	DE	DONK ‘Het vermogen om af en 
toe gewoon te accepteren dat we niet ons 
hele leven in de hand hebben, dat het anders 
kan gaan, is niet het dominante idee van de 
afgelopen �0 jaar geweest, op zijn zachtst 
gezegd. Ik vind dat de groep die zich nu 
politiek meldt, met steun van media, zich 
af en toe als een ongeduldige consument 
gedraagt. Aan de andere kant: het idee dat 

burgers in de eerste plaats consument zijn, 
is hun door het moderne taalgebruik ook 
wel van alle kanten opgedrongen. Paul had 
het net over de klant van een huisarts. Ik zou 
in dat verband toch liever het woord patiënt 

gebruiken. Uit dit woord spreekt de speci-
fieke, vertrouwelijke relatie met de huisarts, 
waarin een bijzondere ethiek en verantwoor-
delijkheid gelden. Beschouwt de patiënt 
zich als een consument, dan gaat er iets mis 
in de relatie met de huisarts. In die zin is dit 
giftig taalgebruik, zoals ik het wel eens heb 
genoemd.’ 

schnabel ‘In de zorg hoorde ik laatst ie-
mand zeggen: ’’We zetten hier een leuk eer-
stelijnsproduct neer.’’ Eerstelijnsproduct! 
In de zorg bestaat helemaal geen gelijkwaar-
dige relatie zoals die tussen consument en 
producent. Het is een relatie tussen iemand 
die aan zijn deskundigheid gezag ontleent 
en degene die van hem afhankelijk is. In dat 
opzicht vergelijkbaar met de relatie tussen 
een docent en een leerling, of een hoogleraar 
en een student. In colleges maak ik ook wel 
mee dat een student na mijn uiteenzetting 
over wat het geval is zegt: ’’Dat kunt u nu 
wel zeggen, maar ik vind zelf toch…’’ Dat is 
in Nederland nogal sterk. Dat men de eigen 
meningen equivalent verklaart aan een feit, 
soms zelfs nog hoger waardeert.’

’Na afloop van een lezing over wat er 
goed en slecht gaat in Nederland, zei een 
mevrouw hoopvol tegen mij: ’’U ziet toch 
zeker ook al wel dat al die dingen die we in 
het voedsel stoppen, die kleurstoffen en zo, 
tot verlaging van de levensverwachting lei-
den, hè?’’ Ik zei: ’’Nee mevrouw, dat is niet 

In de zorg hoorde ik laatst: 
’We zetten hier een leuk 
eerstelijnsproduct neer’
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zo. Tot nu toe stijgt de levensverwachting 
alleen maar. In tegenstelling tot wat u denkt 
was het voedsel van vroeger veel slechter dan 
nu.’’ Daar wilde ze echt niet aan. Ze wilde de 
feiten liever niet zien. Dat is toch verontrus-
tend. Dat de empirie minder zwaar telt dan 
de eigen emotie.’

VAN	DE	DONK ‘Zo wordt het begrip waar-
heid gerelativeerd! Nota bene in Parijs, één 
van de hoofdsteden van het postmoder-
nisme, waar in de jaren vijftig al de zaag 
werd gezet in het waarheidsbegrip, brandde 
paus Benedictus XVI een kaarsje voor de 
waarheid. In een prachtige, fundamentele 
rede, waarvoor tout Paris was uitgelopen, 
pleitte hij ervoor het zoeken naar waarheid 
niet te snel op te geven.1 Kan het niet zo zijn 
dat bepaalde visies of ideeën toch steviger 
zijn, beter te funderen dan andere visies? 
We moeten accepteren dat er wel eens zoiets 
als een waarheid kan zijn, waarvan je niet 
kunt zeggen: ’’Dat mag jij vinden, ik denk er 
anders over.’’ Dat relativisme, dat postmo-
derne, dat vind ik intuïtief lastig.’

schnabel ‘Je hoopt toch nooit een post-
moderne chirurg aan je bed te treffen: ’’Tja, 
ik kan er ook iets anders uithalen en dat dan 
een blinde darm noemen. Dat maakt mij niet 
uit.’’ Ik chargeer nu, om zichtbaar te maken 
dat relativisme een heilloze weg is. Dat wil 
niet zeggen dat we alles moeten verabsolu-
teren of ons beperken tot: het is nu eenmaal 
zo, er is niks aan te veranderen. De waarheid 
kan anders zijn dan je denkt. Die mogelijk-
heid moet je altijd openhouden. Niettemin 
is het gek dat we van een automonteur met-
een de waarheid accepteren als hij zegt dat 
de bobine stuk is, maar alles onzeker is zo-
dra het over de maatschappij gaat.’

VAN	DE	DONK ‘Paus Benedictus stelde in 
zijn rede twee fundamentele kwesties aan 
de orde. Enerzijds de idee van een gezagheb-
bende waarheid, anderzijds het feit dat te 
veel mensen denken dat ze de waarheid in 

pacht hebben. Dat kan ook niet. Die idee van 
een gezaghebbende waarheid is onlosmake-
lijk verbonden met het fundamentele belang 
van twijfel en vragen. Die twee zijn als een 
soort van contrapunt met elkaar in even-
wicht. Het idee van het zoeken naar waar-
heid rust op het beginsel dat je dan vragen 
moet stellen en twijfel toelaten.’

schnabel ‘In onderzoeken van het SCP 
komt een groep naar voren met deze atti-
tude: ’’Ik laat mij niks gezeggen. Niemand 
heeft iets over mij te zeggen.’’ Hoe lager 
opgeleid, hoe sterker dat gevoel. Dat is echt 
een omdraaiing ten opzichte van het verle-
den. Toen was dat de houding van de elite. 
Als klasse, niet op individueel niveau.’

 
Hoe verklaart u dat?

schnabel ‘Ik denk dat het te maken 
heeft met een doorgeslagen opvoedings-
ideaal. In dat opzicht heeft de conservatieve 
auteur Theodore Dalrymple wel een punt als 
hij schrijft over de ongewenste effecten van 
de algemene gedachte dat jij net zo belang-
rijk en begiftigd bent als ieder ander. Op tv 
zien we kinderen die zonder ook maar een 
uurtje les te hebben gevolgd, dansen en zin-
gen, in de hoop dat zij de grote ster zullen 
worden. Hun ouders hebben hun toch altijd 
gezegd dat ze zo bijzonder zijn? Nou dan!’

‘Bij daadwerkelijke emancipatie hoort nu 
juist het besef dat een wijzer iemand, met 
meer levenservaring, jou voorleeft hoe het 
moet. Als we mensen voorhouden dat wat 
zij vinden altijd even belangrijk is als wat 
anderen vinden, dan kan dat uiteraard door-
slaan in deze houding: ‘Ik laat mij door een 
ander niets vertellen. Denk nou niet dat je 
meer bent dan ik omdat je meer weet.’ Meer 
weten is dan irrelevant geworden. En dat is 
het niet.’

‘In de samenleving, ook in de maatschap-
pelijke structuren, neemt dit verschijnsel 
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de gedaante van wantrouwen aan. Dat is 
een fundamentele omslag. De Nederlandse 
samenleving was vanouds in essentie geba-
seerd op vertrouwen tussen de lage en hoge 
sociale lagen, tussen de machthebbers en 
de niet-machthebbers. Over en weer gingen 
zij uit van goede trouw en van de bereidheid 
elkaars belangen tot op zekere hoogte te 
steunen. Dat vertrouwen heeft als ordenend 
principe plaatsgemaakt voor wantrouwen. 
En geïnstitutionaliseerd wantrouwen werkt 
bureaucratisering in de hand, juridisering, 
voortdurende verslaglegging, controle op 
controle. Dit is een reflex geworden. Als 
het even mis gaat weerklinkt in de politiek 
meteen de roep om méér controle, méér 
toezicht, méér verantwoording.’

‘Soms komen we dat vertrouwen nog wel 
tegen. In een SCP-onderzoek zeiden huizen-
kopers dat huurders bescherming verdienen 
en de huurtoeslag dus moet blijven bestaan, 
zoals niet-kopers over het algemeen menen 
dat er een goede regeling rond de hypothe-
ken moet zijn, zoals een hypotheekrenteaf-
trek. Daar vinden we nog iets terug van het 
wederzijds begrip.’

De kracht van Nederland is lange tijd 
geweest dat het een high trust society was, 
met als contrast de low trust society van 
Italië en Frankrijk. Hoe kan de ontwikke-
ling die u signaleert worden gekeerd?

schnabel ‘Dat is heel moeilijk. Dat heeft 
met de geloofwaardigheid van de politiek 
te maken, maar ook met de houding van 
media. In Nederland zijn de media op een 
eenzijdige wijze extreem kritisch. Alles wat 
gezag heeft in dit land, alles wat met macht, 
autoriteit of met titels heeft te maken, is per 
definitie verdacht. Men noemt dat wel links, 
maar je treft het net zo goed rechts aan. Links 
heeft wel meer gevoel voor machtsongelijk-
heid, rechts meer voor machtsmisbruik.’

En ook vroeger gezagsvolle instituties als 
de politiek, het recht.

schnabel ‘Wij kunnen niet wat de Ame-
rikanen wel kunnen. Amerikanen kunnen 
veel kritiek hebben op wat de president doet, 
maar hij blijft wél mr. President. Tekenend 
voor de toestand hier vind ik dat idiote 
gesprek tussen Ali B. en Balkenende bij 
Pauw & Witteman. Ali B. wist absoluut niet 
hoe hij de premier eigenlijk hoorde aan te 
spreken. Iedereen voelde aan dat men zó de 
man die minister-president is niet tegemoet 
treedt, maar niemand durfde in te grijpen. 
Niemand wist ook hóe. Het gevoel voor de 
gepaste subtiliteit in dit soort verhoudingen 
is verloren geraakt. Inmiddels heeft Ali B. 
zich verontschuldigd, maar uit zijn woor-
den bleek duidelijk dat hij geen seconde 
het gevoel had gehad te ver te zijn gegaan. 
Interessant is wel dat ook het slachtoffer, de 
minister-president in dit geval, hem daar 
ook niet op had kunnen wijzen zonder zelf 
het verwijt te krijgen te zeer op zijn strepen 
te gaan staan.’

Is dit het geheim van Wilders? Dat hij 
zich tot spreekbuis maakt van de men-
sen die van elite noch gezag iets willen 
weten? ‘Jullie zoeken het maar uit’, voegt 
hij de regering of zijn tegenstanders in de 
Kamer toe als hij er in het debat niet meer 
uitkomt. Een tekenende kreet.

schnabel ‘Wilders is een vrij zeldzaam 
soort politicus. Hij heeft geen enkele behoef-
te om aardig gevonden te worden, niet door 
zijn collega’s en zelfs niet door het publiek. 
Dat geeft hem iets autonooms, bijna autis-
tisch. Ook dat waanzinnige kapsel… Dat zijn 
allemaal middelen om de distantie te creë-
ren waaraan hij die autonomie ontleent.’

‘De persoonlijke boosheid van Pim For-
tuyn kwam voort uit het feit dat hij zich 
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niet geaccepteerd voelde door de elite waar 
hij juist zo ontzettend graag bij wilde ho-
ren. En hij maakte de fout dat naarmate hij 
zich meer trachtte te gedragen als de elite, 
de afstand tot de echte elite alleen maar 
groter werd. In Nederland ga je niet met je 
niet-bestaande familiewapen schermen, je 
verandert je naam niet, je dost je niet uit op 
een manier die net iets té is. Dan verwijdert 
de echte elite in Nederland zich van je. Dat 
is een subtiel proces, maar zo werkt het wel. 
Wilders heeft de tegengestelde lijn gekozen. 
Fortuyn wilde niets liever dan erbij horen, 
Wilders juist niet.’

Hij is echt de romantische figuur van de 
eenzame held. 

schnabel ‘Ja. Zo herkennen mensen 
hem ook. Hij durft te zeggen wat ze niet mo-
gen denken. Zo ervaart zijn aanhang dat.’

VAN	DE	DONK ‘Wilders ontleent zijn 
gezag aan die groepen. Bij hen zit een ader 
van boosheid die je kunt aanprikken. Die 
ader staat onder grote spanning. Te lang was 
het informatiekanaal van de samenleving 
naar politiek en bestuur verstopt. Daardoor 
drong reële maatschappelijke onvrede niet 
naar boven door. Nu is de spanning zo groot 
geworden dat het systeem in ons gezicht kan 
ontploffen.’ 

schnabel ‘Je ziet wel dat burgemeesters 
daaraan op de geëigende wijze tegenwicht 
bieden, met een beroep op hun verant-
woordelijkheid voor de openbare orde. Ze 
verwoorden dat het niet zo kan zijn dat am-
bulancepersoneel wordt aangevallen, dat 
vrouwelijke tramconducteurs tot op het bot 
worden beledigd door brutale jongetjes, of 
dat buurten onleefbaar zijn doordat tien of 
twintig jongens daar zo’n beetje de dienst 
uitmaken. Burgemeesters reageren sneller 
op zulke misstanden, ook directer en zonder 
mitsen en maren, zoals vroeger wel gebeur-

de. Politiemensen hebben zich lange tijd 
niet echt gesteund gevoeld door degenen die 
boven hen zijn gesteld, zoals de burgemees-
ter, het gemeentebestuur of zelfs de com-
missaris. Zij konden er niet van op aan dat ze 
niet in de steek gelaten zouden worden. Dat 
is voor mensen in hun positie zó demoralise-
rend! Zij zorgen ervoor dat de samenleving 
niet uit haar voegen raakt.’

VAN	DE	DONK ‘Dat betekent ook dat de 
overheid moet ophouden denigrerend te 
spreken over het eigen personeel. Op bezoek 
in de gevangenis in Veenhuizen, was ik diep 
onder de indruk van de wijze waarop het 
personeel daar met een buitengewoon moei-
lijke groep gedetineerden omgaat. Wees 
trots op die mensen! Maar nee, hier in Den 
Haag rekent de rijksoverheid vooral in kos-
ten en opbrengsten en concludeert dan dat 
het goedkoper kan zijn beveiligingswerk uit 
te besteden.’

Schnabel zei dat wantrouwen een fun-
damentele trek van de Nederlandse 
samenleving is geworden. Dat lijkt ook 
zijn weerslag te hebben op de tolerantie-
cultuur. Wantrouwen stempelt meer en 
meer de verhoudingen tussen mensen die 
geen gedeelde levensovertuiging, religie 
of denkbeelden over waarden en normen 
hebben. 

schnabel ‘Het wordt onaangenaam in 
de samenleving als mensen niet een beetje 
inschikkelijk ten opzichte van elkaar wil-
len zijn. Mensen trekken alles naar zichzelf 
toe. In het geval van tolerantie bedoelen ze 
vooral dat anderen ten opzichte van hen 
tolerant moeten zijn. Tolerantie werkt niet 
als dat andersom niet evenzeer geldt. Zo zijn 
verdraagzaamheid en vrijheid nauw met 
elkaar verbonden. Immers, de bereidheid 
tot inschikkelijkheid houdt ook in dat je de 
ander zijn vrijheid gunt.’ 
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‘Nederlanders verbazen zich niet zelden 
over de beleefdheid in andere landen. In 
Duitsland bijvoorbeeld. Ik heb het niet over 
geklak met de hak of zo, maar gewoon, over 
vriendelijkheid tegen elkaar, over de gepaste 

afstand die men onderling in acht neemt, 
over een zekere vormelijkheid in het maat-
schappelijke verkeer. In Nederland denken 
ze altijd heel negatief over Beieren, tot ze 
daar geweest zijn en merken hoe hoffelijk ze 
in de gewone dagelijkse omgang worden be-
handeld. Vriendelijkheid kan in Nederland 
al gauw rekenen op sceptische reacties: dat 
zal wel niet echt zijn. Nee, dat hoeft ook niet, 
maar het is wel prettig in het maatschappe-
lijke contact.’

In het publieke domein spelen we noodza-
kelijkerwijze een rol. We zullen daar ook 
vreedzaam moeten omgaan met mensen 
die we thuis niet zouden dulden. Gewoon 
jezelf zijn, dat kan dan niet. De overgang 
van het persoonlijke naar het publieke 
gaat dus gepaard met een verandering 
van kleding, gedrag, taal en moraal. 

schnabel ‘Nu weet je dat je beledigd 
gaat worden als iemand aankondigt: ’’Ik zal 
het maar eerlijk tegen je zeggen.’’ Dan volgt 
er nooit iets aardigs, maar altijd iets naars of 
kwetsend. Nederlanders vinden eerlijkheid 

doorgaans belangrijker dan respect voor 
de gevoelens van de ander. Daarom heb ik 
meestal de neiging om te zeggen: ’’Doe maar 
niet’’, als iemand zegt dat hij eerlijk tegen 
me zal zijn.’

‘In de omgang met anderen ervaar ik een 
zekere distantie wel als prettig. In antropo-
logische studies in landen als Japan, Indo-
nesië of Taiwan, waar mensen fysiek dicht 
op elkaar zitten en de familiebanden hecht 
zijn, laat men weinig van zichzelf zien. Het 
eigen gevoelsleven is privé. Ik heb dat ook 
in mijn eigen opvoeding van mijn Indische 
moeder meegekregen. Gevoelens zijn niet 
taboe, maar het is soms beter ze niet te laten 
zien. Dan verlies je je gezicht niet, voorkom 
je pijnlijke situaties en vergemakkelijk je de 
onderlinge tolerantie.’

VAN	DE	DONK ‘Je hebt gelijk, Paul, het 
vermogen te verdragen dat een ander ook 
anders denkt dan jij, heeft consequenties 
voor jezelf. In dat besef schuilt de essentiële 
betekenis van tolerantie. Je moet bij jezelf 
twijfel toestaan over jouw eigen positie, 
jouw eigen standpunt, jouw eigen gedrag. In 
die zin is verdraagzaamheid meer dan on-
verschilligheid.’

‘Een beetje meer empathie jegens elkaar 
ontwikkelen lijkt me om meer dan één reden 
zo gek nog niet, óók omwille van onze econo-
mische toekomst. Het soort bedrijfstakken 
waarin Nederland in de toekomst meer en 
meer zijn brood zal verdienen, zal internati-
onaal georiënteerd zijn en op kennis gericht. 
Veel meer dan de oude industriële econo-
mie, doet dat een beroep op ons vermogen 
om waar ook ter wereld fatsoenlijk met an-
deren om te gaan, ons in te leven in de ander 
en te snappen hoe andere samenlevingen in 
elkaar zitten.’

Je weet dat je beledigd 
gaat worden als iemand 
aankondigt: ’Ik zal het maar 
eerlijk tegen je zeggen.’

 Noot

1 Parijs, 13 september 2008.
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Vrijheid	brengt	kosten	met	zich	mee en kent ook grenzen. Dit is de 
les die Nederlanders de laatste twee decennia lijken te hebben geleerd. Dat 
wil niet zeggen dat ze deze les ook toepassen op hun eigen leven. De nega-
tieve kant van vrijheid is vooral te zien bij de buren en andere ingezetenen 
(met name allochtonen) van dit land. Die anderen horen hun grenzen 
beter in acht te nemen, zij moeten de geschreven en ongeschreven regels 
naleven en zich aanpassen aan de dominante normen in de samenleving. 
Dit gedachtegoed vormt de kern van wat Nederlanders onderling een ver-
harde samenleving noemen. Tolerantie is in zo’n samenleving allerminst 
vanzelfsprekend; het wordt juist gezien als een onaanvaardbare vorm van 
conflictmijding.

Tolerantie heeft natuurlijk veel betekenissen. In dit geval gebruik ik de 
klassiekste betekenis: verdraagzaamheid tegenover andersdenkenden, dus 
eigenlijk tegenover mensen die er gedachten of praktijken op na houden 
die voor jezelf moreel verwerpelijk zijn. Het op deze manier tolerant zijn, is 
nooit gemakkelijk geweest. Het was ook geen exclusief Nederlandse deugd, 

(In)tolerantie in het 
moderne Nederland

De Nederlandse samenleving is intoleranter geworden. Zo 
wordt het gedoogbeleid nu afgeschilderd als laf beleid en 
‘zeggen wat je denkt’ opgehemeld als morele deugd. Ooit 
was voor burgers en staat tolerantie de beste manier om 
maximale vrijheid voor allen te garanderen. Nu lijkt voor 
velen het ontwikkelen van een strengere nationale morele 
orde een betere oplossing. Hierdoor worden nieuwe fricties 
tussen burgers en samenleving opgeroepen en verdwijnt de 
tolerantiecultuur naar de marge van de samenleving.

door James Kennedy

Hoogleraar in de geschiedenis van Nederland aan de Universiteit van Amsterdam.
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zoals Benjamin Kaplan recent aantoonde: verschillende vroegmoderne 
Europese samenlevingen ontwikkelden omgangsvormen om samen te kun-
nen leven met mensen van verschillende levensovertuigingen. En zoals 
verschillende auteurs in deze bundel ook betogen was de Nederlandse vorm 
van tolerantie — die helder naar voren kwam in de verzuiling — een vorm 
van onverschilligheid, waardoor Nederlanders zonder veel moeite langs 
elkaar heen konden leven. Toch kreeg Nederland al ver voor de jaren zestig 
zowel in binnen- als buitenland de reputatie een tolerant land te zijn, en de 
jaren zestig versterkten deze indruk, door de Nederlandse manier van om-
gaan met seks, drugs en de dood. Maar daar lijkt de laatste jaren verande-
ring in te zijn gekomen. Nederlanders zijn met elkaar in debat gegaan over 
de waarde van tolerantie. Het Nederlandse gedoogbeleid wordt nu afge-
schilderd als laf beleid, en ‘zeggen wat je denkt’ wordt opgehemeld als mo-
rele deugd. In dat opzicht lijkt Nederland bewust intoleranter dan het was. 
In relatieve zin kunnen we dan spreken van een intolerante samenleving.

De	intolerante	staat	en	de	intolerante	burger

De auteurs in deze bundel buigen zich over het thema tolerantie door zich 
vooral te richten op aan de ene kant de intolerante staat en aan de andere 
kant de intolerante burger. Soms lijkt de bestaande literatuur te suggere-
ren dat de huidige onverdraagzaamheid van zowel de staat als de burger 
wordt veroorzaakt door twee tegenstellingen, die werden versterkt door de 
migratie: autochtoon versus allochtoon en seculier/westers/joods-chris-
telijk versus de islam. Ik wil betogen dat het onvermogen of de onwil om 
verdraagzaam te zijn, voortkomt uit verschillende gerelateerde ontwik-
kelingen die plaatsvinden in zowel de Nederlandse samenleving als veel 
andere wereldlanden.

Hoe is het zover gekomen? Er is een staat opgekomen die niet meer als 
tolerant te boek wil staan. Deels komt dat voort uit het terugdraaien van 
wat je gemakshalve ‘de erfenis van de jaren zestig’ zou kunnen noemen. 
Tijdens de veranderingen in die jaren leerden de Nederlandse autoriteiten 
dat het vermijden van conflict de beste manier was om te overleven in een 
wereld waar individuele burgers zich niet langer wilden laten sturen. Het 
is mogelijk dat de Nederlandse overheid met het wegvallen van de verzui-
ling meer dan andere landen het vermogen verloor om een morele orde op 
te leggen aan de samenleving. Dit betekende niet dat de staat ophield met 
regeren of niet langer intervenieerde in het leven van zijn burgers. Maar 
het betekende wel dat de staat zich neerlegde bij het pluralistische karak-
ter van de Nederlandse samenleving en morele neutraliteit benadrukte. Zo 
ontstond een publieke sfeer waar vrijzinnigheid en tolerantie — bij gebrek 
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aan een beter woord — normatief werden. De staat probeerde de touwtjes 
in handen te houden door conflictmijding toe te passen en haar eigen 
gezag niet te benadrukken. Dit leidde onder meer tot het gedogen van de 
handel in cannabis, tot het welwillend negeren van minderheden en het 
toestaan van spreekkoren bij voetbalwedstrijden. 

Maar na verloop van tijd ontdekte de staat dat het de wezenlijke controle 
over de samenleving was kwijtgeraakt en dat een hardere aanpak — meer 
normen en handhaving en minder tolerantie — noodzakelijk was om in de 
samenleving weer enige sociale samenhang terug te brengen. Misschien 
kwam die realisatie in Nederland later dan in andere landen en bleef het 
beleid tamelijk soft, gezien de blijvende neiging van sommige politici om 
normatieve standpunten buiten het overheidsbeleid te willen houden. 
Maar de neuzen staan nu toch een andere kant op. In de jaren zeventig 
waren een laissez-fairehouding en conflictmijding de kenmerken van goed 
beleid, maar twee tot drie decennia later is dat duidelijk anders. Gedogen 
— een beleidsmatige variant van tolerantie — is uit. Dit werd niet in de eer-
ste plaats veroorzaakt door het ongenoegen over het Nederlandse drugs-
beleid, maar door de vuurwerkramp in Enschede en de cafébrand in Vo-
lendam. Deze gebeurtenissen lieten zien hoe gebrek aan handhaving van 
vastgestelde regels kon leiden tot rampzalige effecten. De politie moest 
meer boeven vangen, rechters behoorden zwaardere straffen op te leggen 
en gevangenen — en tbs’ers — moesten minder in de watten worden ge-
legd. Migratie werd aan banden gelegd en migranten werden gestimuleerd 
te integreren door verplichte inburgeringcursussen. Het werd ‘fundamen-
talistische’ minderheden duidelijk gemaakt dat zij vrouwen en homosek-
suelen niet langer mochten discrimineren. Alle Nederlanders moesten 
weer betaalde arbeid verrichten en hun eigen verantwoordelijkheid ne-
men. In het belang van de publieke gezondheid mochten Nederlandse 
volwassenen niet langer in publieke gelegenheden een sigaretje opsteken, 
behoorden jongeren niet meer zoveel alcohol te drinken en moesten de 
lagere klassen sociale omgangsvormen leren. Ingezetenen hoorden meer 
respect te ontwikkelen voor elkaar en voor de normen en waarden van dit 
land, die waren geworteld in de historische ontwikkelingen waardoor Ne-
derland zijn eigen identiteit had gekregen. Geconfronteerd met sociale 
onrust binnen eigen grenzen en bedreigingen van buiten (zoals migratie), 
werd de Nederlandse staat zodoende op tal van terreinen onverdraagza-
mer, met goede en slechte resultaten. 

Het wekt nauwelijks verbazing dat de last van dit minder tolerante 
staatsbeleid terechtkwam op de schouders van diegenen die deze last het 
minst goed konden dragen, met name migranten en asielzoekers. Maar 
dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat zij ook dé oorzaak waren van deze 
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mentaliteitsomslag. De aankomst van veel migranten droeg zeker bij aan 
de omslag in denken, maar ik vermoed dat politici — toen duidelijk werd 
dat zij de greep op de Nederlandse samenleving hadden verloren — de 
immigratie en de opkomst van de islam aangrepen om zondebokken aan 
te kunnen wijzen. De boerka en de Marokkaanse jeugd kregen zodoende 
deels een symbolische waarde voor politici, om te bewijzen dat ze het heft 
weer in eigen handen namen. 

Ook de burger werd in deze periode intoleranter. De verzuiling was voor 
veel volksdelen een manier geweest om zich te emanciperen en nadat dit 
doel was bereikt was de ontmanteling van de zuilen bedoeld om de burger 
te emanciperen. Maar deze ontzuiling en individualisering vroegen meer 
van de verdraagzaamheid van burgers dan de verzuiling. De Nederlandse 
adepten van Norbert Elias (zoals Bram de Swaan en Cas Wouters) hebben 
daar al eerder op gewezen: om te kunnen leven in een pluralistische en 
complexe wereld, moesten Nederlanders die de veilige zuil verlieten, leren 
om te onderhandelen en om te gaan met verschillen; zij moesten zich een 
sociale zelfdiscipline eigen maken. De ontideologisering van de Neder-
landse samenleving maakte het haalbaarder om tolerant te zijn, hoewel dat 
in de gepolariseerde samenleving van eind jaren zeventig en begin jaren 
tachtig nog niet goed zichtbaar was. Toch bleef de praktische levenshou-
ding van de tijd van de verzuiling ook zichtbaar in de periode daarna: Ne-
derlanders leefden net als tevoren langs elkaar heen: je mag alles doen wat 
je wilt, als ik daar maar geen last van heb.   

Maar er waren ook veel factoren die de leef-en-laat-levenmentaliteit 
ondermijnden. Zoals Gabriel van den Brink al betoogde, koesterden bur-
gers hoge verwachtingen van de vrijheid die zij hadden om hun leven op 
eigen wijze vorm te geven. Daardoor neigden zij er niet altijd toe om zich 
verdraagzaam op te stellen tegenover anderen die een bedreiging konden 
vormen voor het realiseren van deze verwachtingen. Vandaar ook het pro-
bleem van het ‘korte lontje’. Daarbij kwam de soms dramatische verande-
ring in de bevolkingssamenstelling van sommige buurten, gekoppeld aan 
de veronderstelde achteruitgang van de woonkwaliteit. Dit veroorzaakte 
gevoelens van vervreemding en oplopende etnische spanningen. Tege-
lijkertijd was het — volgens sommige intellectuelen zoals Piet de Rooij 
— misschien juist het verdwijnen van geprononceerde religieuze en ideo-
logische verschillen waardoor Nederlanders zich minder hebben geoefend 
in verdraagzaam zijn. Als ze nu nog een afwijkende groep tegenkomen die 
actief religieus is, wordt ze sneller gezien als vreemde minderheid met ex-
treme en onverdraagbare standpunten. Tenslotte zou je — evenals de jour-
nalist Jan Blokker — kunnen betogen dat het verdwijnen van ‘verheffing’ 
in de Nederlandse media (in tegenstelling tot de ons omringende landen) 
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heeft geleid tot een situatie waarin Nederlanders zich op nieuwssites veel 
grover en botter uitlaten dan andere Europeanen. In dit opzicht is Theo van 
Gogh instructief. Zijn bewust intolerante publieke uitspraken hadden tot 
enkele jaren voor zijn dood niets te maken met de opkomst van de islam, 
maar met de opkomst van een nieuwe publieke cultuur, waarin publieke 
beledigingen een rechtmatige uiting waren van de eigen vrijheid. Eerst 
kwam de intolerante burger en toen pas de islam als bedreiging, zou je 
kunnen concluderen. In elk geval mag het duidelijk zijn dat Nederlanders 
na de ontzuiling afgesneden leken te zijn van gestructureerde politieke 
participatie waarin begrenzing vereist is — vormen van verbale participatie 
die de jaren zestig in andere landen beter hebben overleefd.

Nieuwe	fricties	tussen	politiek	en	burger

Het is paradoxaal dat veel van deze geïndividualiseerde burgers nu hun 
heil zoeken bij een nieuwe nationale gemeenschap die een einde zou 
moeten maken aan voor hun levensstijl bedreigende culturele, etnische 
of religieuze verschillen. Ook hier had de golf van publieke intolerantie 
tegenover migranten en vooral moslims te maken met een veranderde kijk 
op de beste wijze om maximale vrijheid te garanderen voor individuele Ne-
derlanders. Tolerantie leek in de jaren zestig en zeventig de beste aanpak 
te zijn, maar in deze tijd lijkt het ontwikkelen van een strengere nationale 
morele orde voor velen een betere oplossing.

In veel opzichten trekken de intolerante staat en de intolerante burger 
samen op. Het intolerante beleid van de staat werd grotendeels vormge-
geven als reactie op de publieke wens dat de staat grenzen stelt aan afwij-
kende bevolkingsgroepen en ongewenste sociale ontwikkelingen. En het 
is waarschijnlijk waar dat de staat door dit beleid ook onder de bevolking 
weer nieuwe vormen van intolerantie opwekt, bijvoorbeeld door strenger 
toezicht op tbs-patiënten en islamitische scholen en door het al in de jaren 
negentig aangescherpte asielbeleid. 

Maar in andere opzichten staan de intolerante staat en de intolerante 
burger tegenover elkaar. Sommige publieke uitingen van intolerantie door 
burgers worden ongewenst verklaard door de overheid, omdat ze de publie-
ke orde ondermijnen. De autoriteiten distantiëren zich publiekelijk van het 
aanzetten tot haat; ze pakten Gregorius Nekschot op voor verhoor en namen 
allerlei voorzorgsmaatregelen in de aanloop naar de vertoning van Wilders’ 
film Fitna. Vaak vreest de overheid de onberekenbare en intolerante burger. 
Aan de andere kant vinden veel burgers dat de overheid te weinig doet aan 
bijvoorbeeld het gedwongen integreren van moslims, terwijl anderen van 
mening zijn dat de overheid veel te streng is. Zo zijn nieuwe vormen van 
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frictie ontstaan tussen politiek en burger. Een meer intolerante samenle-
ving die hecht aan gezagsstructuren, aan gemeenschapsdenken en gearti-
culeerde gedragsnormen, is vaak een gespannen samenleving. Want staat, 
burgers en organisaties bevechten elkaar over de nieuwe grenzen.

Betekent dit dat er in Nederland een onherroepelijk einde is gekomen 
aan de tolerantie van weleer? Ja, de tolerantie waarin allerlei vormen van 
afwijkend gedrag werden toegestaan is niet meer dezelfde als in het Am-
sterdam van 1�70. De vrees voor de gevolgen van afnemende sociale samen-
hang heeft deze vorm van tolerantie in een kwaad daglicht gesteld. Maar 

dit betekent niet dat er ook een 
einde zal komen aan de tolerantie 
waarin ruimte wordt gegeven en 
andersdenkenden. 

Deze vorm van tolerantie is vaak 
zichtbaarder in de dagelijkse prak-
tijk dan in de politieke retoriek. 
In scholen, op de werkvloer en in 
sportclubs zijn Nederlanders, even-
als andere Europeanen, dagelijks 
bezig verschillen te overbruggen 

en leren zij met elkaar om te gaan. Soms resulteert deze inzet in volledige 
acceptatie en soms in gedisciplineerde tolerantie. Het is te hopen dat Ne-
derlanders zich hierbij laten inspireren door de tradities van tolerantie 
die behoren tot het erfgoed van hun land. Als inwoners van een klein land 
moesten ze in het verleden tolerant zijn en ook nu is er weinig keus. 

De hoop die gloort in het dagelijkse leven, betekent niet dat we ver-
draagzaamheid niet actief hoeven aan te leren. Maar wie zou daarvoor ver-
antwoordelijk moeten zijn? Er zijn een paar instellingen die een leidende 
rol zouden moeten spelen. In de eerste plaats scholen, vooral nu er nieuwe 
programma’s worden ontwikkeld om actief burgerschap te onderwijzen. 
Daarin moet (in)tolerantie en (gebrek aan) acceptatie een belangrijk thema 
zijn. Maar ook de media spelen een belangrijke rol in het vinden van het 
juiste evenwicht. Er is een verband tussen scheldende lezers met grof taal-
gebruik op websites en harde journalistiek en stigmatiserende reportages. 

Ten slotte kan men misschien in de leer gaan bij religieuze en ideologi-
sche minderheden, die zich — meer dan veel andere Nederlanders — heb-
ben geoefend in tolerantie in hun zoektocht naar een evenwicht tussen de 
morele overtuigingen van de meerderheid en hun eigen levensovertuigin-
gen en geloofstradities, die vaak onder druk staan. Misschien is nieuwe 
inspiratie voor tolerantie niet in de eerste plaats te vinden in het centrum 
van de Nederlandse samenleving, maar in de marges. 

Nieuwe inspiratie voor 
tolerantie is niet in de 
eerste plaats te vinden 
in het centrum van de 
Nederlandse samenleving, 
maar in de marges 
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Is	Nederland	een	tolerant	land? Het heet wel zo. Althans, Nederlan-
ders geven graag op over onze tolerantie. Amsterdam in de zeventiende 
eeuw, nietwaar? Daarheen kwamen toch joden van overal vandaan? En 
mochten toen zelfs daar niet die vermaledijde katholieken hun eredienst 
blijven uitoefenen, mits achter gesloten gevels? (Uit louter tolerantie 
waren evengoed hun bedehuizen afgepakt door de beoefenaren van de 
godsdienst die de stedelijke overheid zulks gunde.) Was dat tolerantie toen 
of regeling van economisch gewin? Was dat tolereren van lieden met een 
andere godsdienst? Of was dat het in onverschilligheid op de koopmans-
koop toenemen van bevolkingsgroepen die mede het geld naar de oppot-
tende republiek zouden kunnen doen stromen? Dat de gouden tolerantie 
van toen ten minste veel van doen had met de handelsmentaliteit van Am-
sterdam, komt mijns inziens te weinig naar voren in gedachtewisselingen 
waarin telkens terugkeert hoe goed wij het met de eigen tolerantie hebben 

Waar wellevendheid uitblijft, 
zoekt onverdraagzaamheid een 
onderkomen

Wie over zichzelf onzeker is geworden, zal bang blijven voor 
elke ander. Daarom zouden wij de vreemdeling beter kunnen 
verdragen als wij sterker in onszelf zouden zijn, bewust 
van onze wortels in de door christendom en humanisme 
gemunte beschaving. En tot die wortels behoren de 
omhelzing van waarden, vooral voortgekomen uit de Bijbel, 
en de aanvaarding van beperking in vrijheid, eigen aan 
gezamenlijk overeengekomen normen.

door Antoine Bodar

Publicist, priester en bijzonder hoogleraar christendom, cultuur en media aan de 
Universiteit van Tilburg.
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getroffen. Nederland, wat is dat daar toch een tolerant volk; nagenoeg het 
tolerantste volk van de wereld — de slavernij van de Verenigde Oost-Indi-
sche Compagnie mogelijk daargelaten (maar die bevorderde dan ook het 
geld verwerven).

Zou deze soort van tolerantie in onze volksaard kunnen schuilen: tole-
reren, wanneer het gewin geeft, dus wegkijken omdat de geldbuidel daar-
van beter wordt? Tolereren dus, dat veeleer door prettige politiek ingege-
ven onverschilligheid beduidt dan tolereren dat met werkelijk gunnen 
samenhangt. Konden wij ons lange tijd in onze immense, zo door traditie 
bepaalde maar klaarblijkelijk alleszins vermeende tolerantie, koesteren, 
wentelen en kietelen, inmiddels zijn wij in de jongste jaren van deze zelf-
genoegzame kermis koud thuis gekomen.

Nederland tolerant? Voor zover wij tolerant zijn, heeft dat enerzijds 
van doen met onverschilligheid die kennelijk bij vrijheid behoort. En wat 
is vrijheid? Eertijds wilde vrijheid nog zeggen dat de burger vrij is, zolang 
hij de ander niet in zijn vrijheid aantast. Tegenwoordig betekent vrijheid 
veeleer dat de grenzen van de vrijheid moeten worden afgetast. Dit geldt 
zowel voor het provoceren inzake de vrijheid van meningsuiting door 
verspreiding van spotprenten over Mohammed, alsook voor een moslim-
meneer die eerst geen hand wil geven aan een vrouw en voorts niet bereid 
wil zijn op te staan uit eerbied voor de rechterlijke macht. Dat christenen 
en vooral katholieken tegen spot opgewassen blijken, houdt niet in dat 
moslims van nature dezelfde weerstand eigen zou zijn. Zij behoeven ver-
moedelijk nog wat tijd, al blijken sommigen van de volgende generaties 
uit die bevolkingsgroep al even hard te kunnen terugmeppen als de oor-
spronkelijke vaderlanders. Toch blijf ik tevens van mening dat niemand 
er kleiner van wordt wanneer hij met welke ander dan ook rekening zou 
houden.

Ruimte	geven	beduidt	ruimte	nemen,	mits	met	mate

Gaat het niet in vrijheid van mening — en daarmee in vrijheid van gods-
dienst — om de vrijheid die zich bereid is te tomen en te beknotten door 
regels van wellevendheid, van anderen zo mogelijk ontzien, van onafge-
broken rekening houden met de maatschappij waarin wij pogen samen 
te leven? Want wat is tolerantie? Het is het dulden van personen of han-
delingen of meningen — meestal een samengaan van deze drie factoren 
— die wij zelf uit morele of andere gronden liever zouden afwijzen. Dulden 
wordt zo verdragen en van daaruit gunnen en zo ruimte geven. Dit betreft 
gelijkelijk achting voor idealen en belangen van anderen, zolang die ande-
ren ons hun idealen niet willen opleggen en ons ondergeschikt maken aan 
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hun belangen. Ruimte geven beduidt ruimte nemen, mits met mate; en dat 
dan in wederkerigheid.

Op deze wijze staat tolerantie tegenover fanatisme. Terwijl fanatisme 
zich paart aan stelligheid in angst en afwijzing, huwt tolerantie verant-
woordelijkheid in ontspanning en vertrouwen.

Tolerantie, zó begrepen, kan niettemin nooit grenzeloos zijn. Ook in 
tolerantie gelden regels van wat toelaatbaar blijft en niet toegelaten kan 

worden. Met tolerantie zou zich 
nooit onverschilligheid mogen 
verbinden. In een dergelijke combi-
natie neemt onverschilligheid spoe-
dig de leiding en bant tolerantie 
uit. Onverschilligheid immers is uit 
haar natuur egoïstisch, op zichzelf 

gericht. ‘Laat gaan wat gaat, als ik daarvan maar geen last heb en mijn ei-
gen gang kan gaan.’ 

Onverschilligheid staat tegenover solidariteit. Onverschilligheid onder-
mijnt een samenleving nog meer dan gebrek aan tolerantie. Hoe zo? Wie 
moet winnen aan tolerantie, kan zich nog laten overreden. Wie onverschil-
lig blijkt, is zijn omgeving al vergeten.

Waarom zou tolerantie niet grenzeloos kunnen zijn? Allereerst omdat 
alles wat ons menselijk handelen bepaalt, aan grenzen is gebonden en der-
halve nimmer ongebreideld kan zijn. Alles heeft zijn grenzen. Alles heeft 
zijn maat. Daarom kan voorts tolerantie niet anders dan zichzelf ernstig 
nemen, opdat wij de grens van tolerantie in het oog houden en zo vermij-
den dat de maatschappij zelfs de zelf intolerante zou tolereren. ‘Wij heb-
ben het recht de intolerante niet te tolereren’, zegt Karl Popper in The Open 
Society and Its Enemies.

Maar blijft het toch niet eigen aan tolerantie dubbelzinnig te zijn — is 
zij in zekere zin zelfs niet een paradox in zichzelf? Tolerantie staat altijd 
in het spanningsveld van aanvaarding en daarmee solidariteit enerzijds 
en zelfs niet-voorziene onverschilligheid anderzijds. Ook voor idealisten 
blijft het moeilijk zich steeds de eigen tolerantie bewust te blijven en niet 
achteloos plotseling te ontwaken in onverschilligheid.

God	laat	de	zon	opgaan	over	slechten	en	goeden

Over tolerantie (en omgaan met het paradoxale dat daarin kennelijk 
schuilt) leert ons de Heilige Schrift. Matteus heeft hierover twee lessen op-
getekend. De ene les is over de zaaier. Hij zaait edel zaad, maar op zijn land 
zaait de vijand onkruid tussen het al gezaaide. Beide zaden schieten op. 

Met tolerantie is het gauw 
gedaan als zij zich verbindt 
met onverschilligheid 
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Wat te doen? Niet het onkruid uittrekken, maar onkruid samen met tarwe 
tot de oogst laten opgroeien. Nadien eerst geschiedt de scheiding: onkruid 
wordt verbrand en tarwe wordt opgeslagen. (Cf. Mt 13,2�-30)

De andere les is over Gods beminnelijkheid. Hij laat de zon opgaan over 
slechten en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrecht-
vaardigen. Bemint dus uw vijanden en streeft naar volmaaktheid. (Cf. Mt �, 
��-�8)

Welke moraal uit deze beide lessen te trekken? Idealiteit, verdraging 
en vertrouwen. Drie strevingen die samen een maatschappij beter kunnen 
doen worden.

Maar is de meetlat van idealiteit niet te hoog gelegd voor een samenle-
ving die in realiteit functioneert? Elke realiteit kan niet zonder idealiteit, 
omdat idealiteit aan realiteit het streven geeft zich te verbeteren. Waar 
immers het ideaal ontbreekt, verwildert het volk. En in Nederland heeft 
de verwildering zich ruim meester gemaakt van vooral ontevreden en 
mopperende bevolkingsgroepen die al wat vreemd is, en daarmee vijan-
delijk, zouden willen verbannen en het begrip tolerantie lijken te willen 
schrappen. Tweeërlei wreekt zich daar: gebrek aan goed onderwijs en aan 
blijvende opvoeding, waaraan de massamedia zouden kunnen bijdragen. 
Wegebbing van het besef dat de grenzen van een werkelijke democratie 
steeds bepaald blijven door de mate waarin de besten naar voren komen 
om de leiding te nemen.

Verdraging is begin van beschaving. Want elkaar verdragen biedt ter-
stond beleefdheid. En waar de wellevendheid uitblijft — zoals zo veelvul-
dig in het huidige Nederland — daar woont niet alleen de vaderlandse, 
wereldwijd bekende botheid, maar zoekt meteen onverdraagzaamheid een 
onderkomen.

In de ene evangelietekst staat het goede zaad tegenover het onkruid, het 
volledig goede tegenover het volledig slechte. Zo leert ons de Bijbel de radi-
caliteit en predikt hij ons het ideaal. Maar aangezien de mens zelf nooit he-
lemaal of goed is of slecht, maar én goed én slecht en dus beide neigingen 
in zich kent, past het ons bescheiden te zijn tegenover wat wij voor onkruid 
houden. Dat onkruid — wereldlijk vertaald — zou wel eens het kruid kun-
nen blijken dat de meerderheid van de smakelozen smaak verschaft.

Vertrouwen houdt de blik open, terwijl wantrouwen de blik afsluit. In 
vertrouwen klinkt door dat weliswaar veel niet precies geschiedt zoals we 
het zelf zouden wensen, maar dat de afloop ten minste voldoende zal zijn. 
Bij de aanvaarding van het leven behoort dat de zon soms meer schijnt en 
de regen soms meer dorheid verdrijft bij hen die dat ons inziens minder 
verdienen dan wijzelf. Dat bevestigt de andere evangelietekst. Zo’n weten 
brengt al ontspanning, want het leven laat zich slechts zeer ten dele naar 
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de hand zetten. Wantrouwen versombert het leven, terwijl vertrouwen het 
leven opvrolijkt.

Intolerantie	is	de	mens	onwaardig

Wat brengt beschaving (en dus wellevendheid) in het midden? De waar-
digheid van de mens — zo hogelijk gepropageerd in het door het christen-
dom mede op grond van het denken in de klassieke oudheid gevormde 
humanisme ten tijde van de renaissance.

Wat is de mens waardig en wat is de mens onwaardig? Intolerantie is de 
mens onwaardig; want wij leven in het mensenrijk en niet in het dierenrijk, 
hoezeer wij heden ten dage ook liever de overeenkomsten met het dier 
benadrukken dan de verschillen. En wat heeft alles te maken met de men-
selijke waardigheid? De vrijheid. Het waardig — gepast — omgaan met de 
vrijheid bepaalt in hoogste mate de waardigheid van de mens.

‘Wij hebben u, Adam, geen bepaalde woonplaats, geen eigen aange-
zicht, geen enkele speciale taak gegeven, opdat ge die woonplaats, dat 
aangezicht en die taak die ge verkiest, zult verwerven en bezitten naar uw 
eigen wil en uw eigen wens.’ Die woorden legt Giovanni Pico della Miran-
dola, destijds lid van de Platonische Academie in Florence, God de Schep-
per in de mond en hij vervolgt: ‘Voor alle andere wezens is de natuur vast-
omlijnd en binnen de door ons voorgeschreven wetten beperkt. Gij zult die 
voor u zelf bepalen, door geen grenzen belemmerd, naar eigen vrije wil, 
waaraan Ik u heb toevertrouwd.’ Maar daarop laat God de Heer — naar Pico 
in diens rede De Hominis Dignitate (Nederlandse vertaling: J. Hemelrijk) 
— deze vermaning volgen: ‘Het staat u vrij naar het lagere, het dierenrijk te 
ontaarden; maar ge kunt u ook verheffen naar het hogere, het goddelijke 
rijk door eigen wilsbeschikking.’

Wat doen we met onze vrijheid, als we geen richtsnoer in het leven 
aanhouden — dat wil zeggen vrijwillig aangegane binding aan regels of 

normen — zodat onze menselijke 
waardigheid blijft gewaarborgd? 
Overgave aan ongebreidelde vrij-
heid, die slechts het eigen ik volgt 
en de lusten en de luimen van de 
dag, brengt ons terug naar het vre-
tende beest in ons — vraatzuchtig 

alleen naar bank en buik — waar geen ruimte is voor de ander en waar in 
eigen misachting de ander helemaal niet kan worden getolereerd, laat 
staan geacht. Maar is niet de mens wezenlijk, zoals Aristoteles leert, niet 
louter animal maar animal sociale? Naar de kern is de mens sociaal. Zon-
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der andere mensen kan hij niet leven en zijn talenten niet ontplooien. Hij 
ziet in meer te zijn dan lichamelijkheid. Die is onderdeel van zijn natuur, 
niet de gehele natuur. Hij is ertoe geroepen na te denken en zo in zichzelf 
af te dalen en zichzelf te leren kennen — en zo het hem in genade is ge-
schonken — God daar tegen te komen, niet als ik-versterkend ik maar als 
ontmoeting met de volledig andere die vertrouwen bevordert, verdraging 
natuurlijk maakt en idealiteit en daarin volmaaktheid voorleeft en in na-
volgen vereist.

Hoe staat het nu met onze zo veelvuldig door ons zelf geprezen tole-
rantie? Tamelijk beroerd, dunkt mij. We zijn enerzijds zo verwend en 
dikbuikig geworden dat we geen energie meer lijken te hebben onszelf 
tot de orde te roepen, uit ons egoïsme te treden en ons in te zetten voor 
het bonum commune (het gemeenschappelijk goede). Toch behoort dat tot 
de waardigheid van de mens. Want beseffen we opnieuw hoezeer wij voor 
elkaar verantwoordelijkheid behoren te dragen, des te minder moeilijk zal 
ons de tolerantie van het vreemde en het daarmee als vijandelijk ervarene 
afgaan. Zouden wij sterker in onszelf zijn, bewust van onze wortels in de 
eigen, door christendom en humanisme gemunte beschaving, wij zouden 
elkaar en anderen van buiten beter verdragen. Wie over zichzelf onzeker 
is geworden, vreest elke zekerheid van elders. Wie zichzelf niet meer kent, 
zal bang blijven voor elke ander. Maar tolerantie zal kunnen winnen door 
bezinning op eigen wortels. En tot die wortels behoren de omhelzing van 
waarden, vooral voortgekomen uit de Bijbel, en de aanvaarding van beper-
king in vrijheid, eigen aan gezamenlijk overeengekomen normen.
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Neonationalisme	in	Nederland

Tolerantie is een politiek begrip. Daarmee bedoel ik niet te zeggen dat 
het alleen politici zijn die het gebruiken of dat het alleen in de politiek 
wordt gebruikt. Het is een begrip dat politiek werkt, waaraan belangen 
zijn verbonden. Wat wel of niet tolerant is, is niet te definiëren zonder de 
politieke dynamiek in het oog te houden die met het dagelijks gebruik van 
het begrip verbonden is. In iets analytischere termen kan worden gezegd 
dat tolerantie een performatief begrip is, een begrip dat de werkelijkheid 
die ermee wordt beschreven, transformeert. Een begrip dat werkt, dat 
werkelijkheid maakt. Dat is een eerste observatie die me noodzakelijk lijkt 
voor een analyse van de rol van tolerantie in het hedendaagse Nederland. 
Met de gangbare verwijzing naar het Nederland dat ooit Descartes en de 
hugenoten plaats bood, is tolerantie verheven tot kernwaarde in het nati-
onalistische zelfbeeld van Nederland. Dit nationalisme komt momenteel 
naar boven in het debat rond integratie. Daarin wordt een neonationalisme 

Neonationalisme en 
verlichtingsfundamentalisme 
in Nederland

Het neonationalisme brengt een verwrongen beeld van 
de Verlichting in stelling, om tolerantie tot één van de 
kernwaarden van het nationalistische bewustzijn te kunnen 
uitroepen. Deze tolerantie wordt vervolgens gebruikt om 
uitsluiting en intolerantie tegenover de als niet-verlicht 
weggezette allochtonen te kunnen legitimeren. Met name 
het selectieve beroep op de vrijheid van meningsuiting is 
allesbehalve verlicht en legt in feite een dubieuze xenofobe 
houding tegen de islamitische cultuur bloot. 

door Willem Schinkel 
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zichtbaar dat een hernieuwde definitie van het Nederlandse behelst die 
sterk wordt gelieerd aan de verlichting. Het is die verlichting die de baker-
mat vormt voor de veronderstelde tolerantie die Nederland zou kenmer-

ken. In deze bijdrage analyseer ik 
het Nederlandse neonationalisme 
en de verbinding tussen verlichting 
en tolerantie die erin naar voren 
komt. Het neonationalisme, als alle 
nationalisme, behelst een hoogst 
particuliere hedendaagse construc-
tie van de geschiedenis die een pa-

radoxaal verlichtingsfundamentalisme legitimeert. Op de paradoxen van 
dat verlichtingsfundamentalisme ga ik in de laatste paragraaf in.

Nationalisme is een modern fenomeen. Een fenomeen ook dat aan de 
vorming van de Europese natiestaten voorafging. Verschillende auteurs 
hebben geïllustreerd hoe nationalisme een ideologie was die bijdroeg 
aan de vorming van een nationaal bewustzijn dat benodigd was voor de 
vorming van natiestaten in de late achttiende en negentiende eeuw.1 Nog 
in 18�3 sprak bijvoorbeeld ruim 2� procent van de Fransen geen Frans.2 
Nationalisme toen en nu behelst de constructie van een eenheid uit een 
veelheid of verscheidenheid. Die constructie was in de negentiende eeuw 
uiterst internationaal. Verschillende nationalismen beïnvloedden elkaar.3 
Nationalisme in de springtime of nations was een typisch fenomeen van het 
toenmalige stadium van de globalisering. Op soortgelijke wijze is het he-
dendaagse nationalisme nauw verbonden met globalisering, en wel vooral 
met de gevolgen van massale migratie uit niet-westerse landen naar West-
Europa. Op dat moment is een heroriëntatie vereist van de ‘ingebeelde 
gemeenschap’� die ‘de Nederlandse samenleving’ is, precies omdat die 
gemeenschap niet voor vanzelfsprekend kan worden genomen. Gebrek-
kige burgers stonden in de jaren vijftig nog als onmaatschappelijk te boek� 
maar waren ten minste Nederlandse gebrekkige burgers en vormden dus 
geen aanleiding tot reflectie op de Nederlandse cultuur. Sinds 1��� staat 
burgerschap gelijk aan integratie — en nu zijn het allochtonen die de ge-
brekkige burgers zijn. Zij zijn niet onmaatschappelijk, maar staan buiten 
de samenleving. En wel met name omdat integratie steeds sterker in ter-
men van cultuur is gedefinieerd en allochtonen een andere cultuur heb-
ben.� In die situatie is wel degelijk een nieuwe reflectie op de Nederlandse 
cultuur en de Nederlandse samenleving plausibel. Het neonationalisme is 
één vorm waarin die reflectie plaatsvindt. Het is dus in de context van niet-
westerse migratie dat een neonationalisme is ontstaan dat plots de verlich-
ting als de centrale epoche in de Nederlandse geschiedenis poneert en dat 
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in het voetspoor daarvan verlichte onderscheidingen als traditioneel/mo-
dern, gelovig/seculier en staat/religie thematiseert; met verlichtingsfun-
damentalisme als ultieme paradox.

De	constructie	van	‘onze	geschiedenis’	in	het	Nederlandse	

neonationalisme

Tradities zijn, zoals Hobsbawm en Ranger hebben geïllustreerd, invented.7 
Ook voor het nationalisme bestonden beelden van bijvoorbeeld de Hol-
landse geschiedenis en cultuur waarin identiteit nauw werd verbonden 
met bepaalde normen en waarden. Het in 1�38 verschenen boek Die cronij-
cke van Hollant, Zeelandt ende Vrieslandt van alle ghesciednissen int corte, 
met die cronijcke vanden bisschoppen van Utrecht, heeft het denken over die 
identiteit van 1�38 tot begin negentiende eeuw sterk beïnvloed.8 Met het 
beeld van Nederland dat daarin wordt geschetst, wordt bijvoorbeeld in de 
negentiende eeuw grotendeels gebroken.� En met het beeld van Nederland 
uit de negentiende eeuw, breken verschillende 20ste-eeuwse constructies 
van de Nederlandse cultuur. Iedere identiteitsconstructie behelst een zeer 
bepaalde selectie uit de geschiedenis, en een herordening van de geschie-
denis in het licht van hedendaagse belangen. Dit geldt ook voor een in 
het recente neonationalisme uitgevonden antitraditionele traditie als de 
verlichting. Hoewel het nieuwe nationalistische bewustzijn in Nederland 
tolerantie in verband brengt met de verlichting, is de verlichting historisch 
gezien verre van de tijd van de tolerantie. Tolerantie was voor de verlich-
tingsfilosofen geen centraal thema. Veeleer speelt het begrip een grote rol 
in de zestiende en zeventiende eeuw. Van de zeventiende eeuw kan natuur-
lijk worden gezegd dat die de radicale verlichting belichaamt.10 Maar ook 
daarvoor is het twijfelachtig of de tolerantie meer was dan een filosofisch 
begrip. Ongetwijfeld de meest vergaande formulering van de tolerantie 
onder de Franse Réfugiés in de lage landen was Pierre Bayle. Maar toen die 
in zijn Avis important aux Réfugiés (1��0) opriep tot loyaliteit aan de Franse 
koning en het afzien van geweld, raakte hij verwikkeld in een heftige pole-
miek met Jurieu. Jurieu, gesteund door Willem III, verweet hem de protes-
tantse zaak te verraden. En in Rotterdam werd Bayle daarom in 1��3 ont-
heven uit zijn leerstoel in de filosofie aan de Ecole Illustre.11 Maar dat is niet 
de verlichting die in het neonationalisme doorgaans wordt gepropageerd. 
Daarin wordt wel met Bayles ideeën, maar niet met zijn Hollandse behan-
deling geschermd. Het neonationalisme schermt bijvoorbeeld ook met 
Voltaire.12 Vaak aangehaald in dit verband is diens vermeende uitspraak: 
‘Ik vind uw mening abject, maar ik zal uw recht verdedigen die te uiten.’ 
Ik zeg met opzet vermeende uitspraak, want Voltaire heeft deze uitspraak 
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nooit gedaan. De uitspraak is hem als motto meegegeven door Evelyn 
Beatrice Hall (onder het pseudoniem Stephen T. Tallentyre) in het boek The 
Friends of Voltaire (1�0�). De Engelse versie was bovendien minder sterk 
dan abject doet vermoeden, en luidde: ‘I disapprove of what you say, but I 
will defend to the death your right to say it.’ Voor andere verlichtingsdenkers 
was tolerantie niet een crucial concept. Zo sprak Immanuel Kant over de 
hoogmoedige term tolerantie en vond Goethe dat tolerantie tijdelijk moest 
zijn en tot erkenning moest leiden. Alleen dulden (het uithouden van het 
andere, zoals tolerantie werd gezien) was beledigen, aldus Goethe.13

De Voltairecasus, net als de verlichtingscasus überhaupt, is dus histo-
risch verwrongen, maar dat is op zich geen bezwaar. Vrijwel alle vormen 
van nationalisme berusten op een creatieve constructie van de geschiede-
nis die in het heden van belang is. Nationalisme hoeft niet op primordiale 
werkelijkheden terug te gaan, maar moet van hedendaags praktisch be-
lang zijn.1� Belangrijker is dat de verlichting wordt opgetrommeld om een 
neonationalisme te legitimeren dat niet het effect van een inclusie in de 
samenleving heeft, maar van een prononciatie van de grens tussen ‘samen-
leving’ en het cultureel andere, dat ‘buiten de samenleving’ staat. Verlich-
tingsnationalisme wordt verlichtingsfundamentalisme wanneer onder het 
mom van de tolerantie bepaalde bevolkingsgroepen — tegenwoordig met 
name moslims — permanent worden geportretteerd worden als buiten de 
samenleving staande. Kortom, wanneer onder het mom van de tolerantie 
intolerantie wordt gepropageerd. Het verlichtingsnationalisme is daarmee 
geenszins de enige vorm waarin het neonationalisme bestaat. Een meer 
romantische cultuurkritiek als die van Ad Verbrugge kan op soortgelijke 
wijze dienst doen als rechtvaardiging voor een vastomlijnd beeld van onze 
cultuur als kenmerkend voor de Nederlandse samenleving waarin zich we-
zensvreemde elementen voordoen. Niettemin wordt ook hier een verlicht 
onderscheid gemaakt tussen de Nederlandse samenleving en een traditi-
onele (geloofs)cultuur.1� Verlichtingsnationalisme kan bovendien uiterst 
gemakkelijk door één deur met andere vormen van conservatisme. Juist 
in het verlichtingsnationalisme van de auteurs Cliteur, Ellian, Bolkestein, 
Philipse en Hirsi Ali wordt een voor de conservatieve auteurs Kinneging, 
Boekestijn en Spruyt kenmerkende restauratieve of behoudende reflex 
zichtbaar. De Nederlandse samenleving ís nu eenmaal verlicht, geken-
merkt door verlichte normen en waarden, en dat moet zo blijven. Sterker: 
dat kán ze blijven — paradoxaal genoeg — wanneer ze verandert en wan-
neer niet-verlichte personen haar binnendringen. Want die personen staan 
buiten de samenleving. Dat is de typische constructie op basis waarvan het 
beeld van de Nederlandse samenleving als een onveranderd geheel kan 
worden geponeerd. Op het moment dat zich in Nederland personen bevin-
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den die niet voldoen aan dat beeld van de samenleving, wordt van die per-
sonen — die zich toch ook niet in België of Duitsland bevinden — gezegd 
dat ze zich buiten de samenleving bevinden. En wetenschappers, onder 
meer van staatsinstellingen als SCP en WODC, zijn vervolgens al te bereid 
om door een eenzijdige meting van integratie het idee dat veel allochtonen 
niet echt bij de samenleving horen, wetenschappelijk te ratificeren en te 
legitimeren.

De	paradoxen	van	het	verlichtingsfundamentalisme

De referentie aan de verlichting is niet de enige vorm van neonationalisme, 
maar het is wel een belangrijke vorm daarvan. En om verlichting te be-
schrijven wordt tolerantie al gauw in stelling gebracht. Maar daarbij wordt 
de verlichting op verschillende manieren geparadoxaliseerd. Ook in Ne-
derland staat tolerantie in de politieke aandacht, wat, zoals Michael Walzer 
tien jaar geleden stelde over de Amerikaanse situatie, tot uiting komt in 
luidruchtige discussies over politieke correctheid, tirades en schimpbrie-
ven, multiculturele leerstof, eerste en tweede talen, immigratie, enzo-
voort.1� En Walzer voegt eraan toe: ‘In respons op deze kakofonie wrijft een 
andere groep profeten — liberale en neoconservatieve intellectuelen, aca-
demici en journalisten — zich in de handen en verzekert ons dat de natie 
uiteenvalt, dat ons trots verwoorde pluralisme gevaarlijk verdelend is en 
dat we nodig toe zijn aan de herbevestiging van de hegemonie van een een-
duidige cultuur.’ In Nederland komt dat tot uiting in wat ik elders het mul-
ticulturealisme heb genoemd.17 Multiculturealisme is het realisme van het 
de dingen bij de naam noemen, van het afscheid van de oude politiek, van 
het linkse multiculturalisme en van de politieke correctheid. Het multicul-
turealisme heeft met de Fortuynrevolutie ingang gevonden, maar is vooral 
een retorische revolutie gebleken. Een retorische revolutie die zich vaak 
hult in verlichte waarden als de tolerantie. Maar daarbij wordt steeds met 
twee maten gemeten.

Dit wordt met name duidelijk in kwesties rond de vrijheid van menings-
uiting, zoals de verschillende cartoonkwesties die er zijn geweest zijn (van 
de Deense cartoons tot de Nekschotcartoons). Cartoons die moslims be-
ledigen worden uit naam van de vrijheid van meningsuiting overwegend 
getolereerd. Maar cartoons die joden beledigden, werden nog in 200� in 
de Tweede Kamer getoond om toenmalig minister Van Ardenne te doen 
distantiëren van een door haar geuite mening in de Yemen Times. De minis-
ter sprak over ‘fundamentalistische secularisten’. Tijdens het debat in de 
Tweede Kamer op 23 maart 200� ondersteunde kamerlid Van Baalen (VVD) 
zijn argumenten met cartoons uit de Yemen Times.
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Verdedigers van de absolute expressievrijheid in deze kwesties wer-
pen zich op als verdedigers van de Nederlandse cultuur en tegelijkertijd 
als verdedigers van de verlichting. De absolute verdediging van het vrije 
woord is kenmerkend voor verlichtingsfundamentalisme. Daarin worden 
allerlei thema’s retorisch verbonden met de vrijheid van meningsuiting. 
Alles wat vaart onder de vlag van de vrijheid van meningsuiting, wordt 
geassocieerd met vrijheid en verlichting, en is daarmee nog los van de 
inhoud van de mening immuun voor kritiek. Wat uit naam van de vrij-
heid gebeurt, moet wel goed zijn, vooral wanneer het gericht is tegen een 
onvrije cultuur, een cultuur die nog geen verlichting heeft doorgemaakt. 
De verlichte intolerantie is even neutraal als de vrije markt, waarvan de 

neutraliteit gewaarborgd blijft door 
het idee van een culturele strijd 
tussen traditie en moderniteit.18 De 
vrijheid van meningsuiting wordt 
zo instrument van een xenofobe 
houding tegen wat een islamitische 
cultuur wordt genoemd. Deze cul-

tuur zou incompatibel zijn met de liberale democratie. In die redenering 
gaat van alles fout, al om te beginnen het feit dat er geen islamitische cul-
tuur bestaat. Tegenwoordig mag dat gratuit klinken, maar precies dát zo’n 
constatering vaak te genuanceerd overkomt, zegt veel over de staat van 
het debat in Nederland. Bovendien heeft één van de meest vooraanstaande 
liberale filosofen, John Rawls, uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid 
islamitisch recht met de democratie te verenigen.1�

De vrijheid van meningsuiting wordt daarom strategisch ingezet en er 
wordt met twee maten gemeten in het propageren van tolerantie. Politici 
kunnen zich bijvoorbeeld achter de vrijheid van meningsuiting verschui-
len. Die wordt daarmee ten eerste selectief aangehaald. Wie herinnert zich 
bijvoorbeeld nog Abdul-Jabbar van de Ven, die stelde het niet erg te vinden 
wanneer Wilders kwam te overlijden? Toenmalig minister Donner moest 
toen direct de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging onderzoeken. 
Soms gaat het dus maar om woorden, terwijl het op andere momenten aan-
komt op het aanzetten tot haat. Soms moet alles kunnen worden gezegd, 
andere keren moeten de dingen bij de naam worden genoemd.

Ten tweede is de vrijheid van meningsuiting niet absoluut en kan ze in 
conflict komen met het verbod op belediging, discriminatie en het aanzet-
ten tot haat — en met name dat laatste wordt tegenwoordig weer uiterst 
selectief van stal gehaald. 

Relevanter nog lijkt me, ten derde, dat het voortdurende beroep op de 
vrijheid van meningsuiting leidt tot een depolitisering van de omgang met 
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andere culturen in Nederland. Voorbij het gratuite benadrukken van nor-
men en waarden dat eigenlijk culturele aanpassing predikt, missen we het 
broodnodige: een uitgewerkte visie op culturele diversiteit als overtuigend 
alternatief voor xenofobie. Niets in de vrijheid van meningsuiting staat een 
krachtige politieke tegenbeweging in de weg. Die vrijheid is daarmee een 
juridisch alibi van laffe politici geworden.

alle	verlichting	uit	het	verlichtingsfundamentalisme	gezogen

Een dergelijk meten met twee maten is mogelijk omdat alle verlichting uit 
het hedendaagse verlichtingsfundamentalisme is gezogen. Het verlich-
tingsfundamentalisme maakt verlichting zwaar; het verduistert eerder 
dan dat het verlicht. Het doet dat door de paradoxale figuur op te tuigen 
van de traditie van verlichting. De verlichting kenmerkt zich nu juist door 
het ageren tégen traditie. Wanneer wordt gesteld dat onze cultuur wordt 
gekenmerkt door een verlichte traditie, moet een verlichtingsdenker 
achterdochtig worden. Ditzelfde geldt wanneer Nederlandse waarden en 
normen als neutraal (want verlicht) worden gezien, terwijl het juist om 
waarden gaat die per definitie niet neutraal zijn. Een staat die Nederlandse 
normen en waarden propageert (en eerst, onder meer met behulp van een 
WRR-rapport, een nationale canon en een Nationaal Historisch Museum, 
maar eens moet zien te definiëren) kan niet neutraal worden gezien. Maar 
de retoriek van de verlichte neutraliteit maakt het mogelijk op grond van 
een waardekritiek die stereotype fenomenen (de boerka bijvoorbeeld) the-
matiseert hele bevolkingsgroepen te stigmatiseren. Precies het beeld van 
een tolerant en verlicht Nederland wordt tegenwoordig al te vaak ingezet 
om een verschil te prononceren en vervolgens te managen. Problemen in 
de oude wijken (het ruimtelijk alibi voor xenofobie) hebben niet met een 
gebrek aan verlichting te maken. Relschoppers in Gouda — voor zover die 
er überhaupt waren — worden niet door vrouwenonderdrukking gedreven. 
Een verlichting die op basis van de tolerantie intolerant wordt en bijvoor-
beeld het dragen van hoofddoeken problematiseert en die individuen 
— geheel tegen verlichte ideeën in — niet als individu aanspreekt maar als 
lid van culturele collectieven, is toe aan een zelfkritiek. Verlichtingsfun-
damentalisten doen het voorkomen alsof onze cultuur de cultuur van de 
tolerantie is, de cultuur die boven alle culturen verheven is. De cultuur die 
niet een particuliere cultuur is, maar een universele cultuur. Een cultuur 
die niet onderdrukt, maar die een cultuur van de vrijheid is. Typisch voor 
verlichtingsfundamentalisme is het gebrek aan verlichte zelfkritiek. De 
verlichting stelde grenzen aan de rede, zoals Immanuel Kant deed. Een 
moderne democratie bestaat bij de gratie van het niet zeker weten.20 Maar 
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het verlichtingsfundamentalisme legt verlichting vast op een cultuur die 
onbevraagd blijft, als historisch stevig verankerd wordt gezien en die als 
ijkpunt dienst doet voor integratie, voor het horen bij de samenleving. Zo 
meet het SCP sociaal-culturele integratie onder meer door de mate van mo-

derniteit van individuen te meten. 
Alle kritiek op de verlichting die 
zich in haar eigen voetspoor heeft 
ontwikkeld, wordt vergeten. De ver-
lichting heeft een dialectiek door-
gemaakt en is totalitair geworden, 
stelden Horkheimer en Adorno.21 
Ze ‘irrationaliseert alles, wat haar in 
de weg staat’.22 De verlichting kan 
zo worden opgevoerd als chantage: 

wie niet de paradoxen van een verlichte traditie en van neutrale waarden 
onderschrijft, staat aan de kant van de irrationaliteit.23 Dit is een uiterst 
politieke constructie die zeker productief is en een praktisch nut heeft. 
Maar of dat praktisch nut werkelijke tolerantie is, waag ik te betwijfelen. 
De tolerantie van het huidige Nederlandse neonationalisme, daar is een 
echte verlichtingsdenker radicaal tegen.

De tolerantie van het 
huidige Nederlandse 
neonationalisme, daar is 
een echte verlichtingsdenker 
radicaal tegen
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18 Vergelijk hier: Žižek, S. (1��8): Pleidooi 
voor intolerantie. Amsterdam: Boom, 
p. 8.

1� Zie: Rawls, J. (1��3): Political Liberalism. 
New York: Columbia University Press, 
p. ��1.

20 Aldus terecht opgemerkt door Thomas 
Spijkerboer: Spijkerboer, T. (2007): o.c.

21 Horkheimer, M. & T.W. Adorno (1���): 
Dialektik der Aufklärung. Philosophi-
sche Fragmente. Frankfurt/M.: Fischer, 
p. 12.

22 Luhmann, N. (200�): Beobachtungen der 
Moderne. Wiesbaden: Verlag für Sozial-
wissenschaften, p. ��.

23 Zie: Foucault, M. (1��7): ‘What is En-
lightenment?’, in: Rabinow, P. (red.): The 
Foucault Reader. New York: Pantheon 
Books, pp. 32-�0.

De	kracht	van	de	tolerantie

CDV [winter 2008].indd   164 01-12-2008   22:23:01



1��

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

Het	is	bijzonder	om	in	deze	tijd	van de verabsolutering van de in-
dividuele ruimte en vrijheid te mogen schrijven over de kracht van zelf-
beperking. Deze tijd wordt gekenmerkt door de opkomst van extreem 
individualisme, waarin voornamelijk aandacht is voor de bescherming 
van individuele ruimte en vrijheid, en een blinde vlek bestaat voor juist de 
relationele kant van het individu; dat wat een individu tot burger maakt. 
Dit extreem individualisme is het grootste gevaar voor de laat moderne 
samenlevingen, betoogt Zygmunt Bauman, één van de belangrijkste socio-
logen van onze tijd.

In zijn boek Liquid Modernity (2000) beschrijft Bauman de laatmoderne 
tijd waarin we ons bevinden als een tijd waarin de individuele belangen 
allesbepalend zijn geworden. Gemeenschappelijke en publieke issues zijn 
vaak gereduceerd tot individuele incidenten en berekeningen. Hierdoor 
bewaken burgers bovenal hun eigen grenzen en rechten, zelfs als dit ten 
koste gaat van de rechten en grenzen van anderen.

Ruimte laten, ruimte maken, 
ruimte bewaken

Deze tijd vergt een actieve vorm van tolerantie, na de 
passieve uit de tijd van de verzuiling. Toen konden we 
volstaan met elkaar de ruimte te laten. Naast ruimte maken 
als een essentiële voorwaarde voor verbondenheid tussen 
individuen vanuit het verschil, is er behoefte aan ruimte 
bewaken. Dat wil zeggen dat mensen bereid zijn zich in te 
zetten om de vrijheid en de ruimte van de ander te bewaken 
en desnoods te verdedigen. 

door Halleh Ghorashi

Bijzonder hoogleraar management van diversiteit en integratie aan de Vrije Uni-
versiteit Amsterdam.
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Dit is precies waarvoor Tocqueville ons waarschuwt: ‘Selfishness or ex-
treme individualism would dry up the sources of public virtues’ (Tocqueville 
in Bauman 2000: 213). Democratie is op deze manier gereduceerd tot enkel 
de uitingen van individuen over hun frustraties en tot hun claim op de 
politiek om daaraan iets te doen. De balans tussen de burgers en hun ge-
meenschap is verstoord. Het oude besef dat een gemeenschap meer is dan 
de som der delen, lijkt passé; de gemeenschap is alleen de som der delen 
geworden, schrijft Bauman (2000). 

In deze geïndividualiseerde tijd lijkt het onlogisch om iets te doen voor 
het publiek ofwel algemeen belang, als het niet direct kan worden inge-
zet voor het eigenbelang. Vroeger streefde het individu ernaar zichzelf 

te bevrijden en zijn autonomie te 
bewaken ten opzichte van de col-
lectieve krachten, nu zien we een 
omgekeerd proces: het publieke 
belang wordt gekoloniseerd door 
het individuele belang (Bauman 
2000). Neem de recente discussies 

over vrijheid van meningsuiting. Daarin gaat het vooral om de individuele 
vrijheid om alles te mogen zeggen en doen, ongeacht de effecten voor de 
gemeenschap. Dit is wat Baukje Prins (200�) het tijdperk van het nieuwe 
realisme noemt, een tijdperk waarin ‘moet kunnen worden gezegd wat er 
wordt gedacht’. De overheersing van dit nieuwe realisme heeft ertoe geleid 
dat vrijheid vaak wordt gelijkgesteld aan het recht om te schofferen. 

Deze overmatige focus op de eigen ruimte en het halen van het eigen 
gelijk, belemmert het ontwikkelen van een besef van gemeenschappelijk-
heid vanuit het verschil. In het tijdperk van extreem individualisme is het 
besef van gemeenschappelijkheid eerder een geconstrueerde illusie van 
hetzelfde zijn om de (ongewenste) ander te kunnen uitsluiten. Een alterna-
tief tegen dit reactief besef van gemeenschappelijkheid is het creëren van 
een balans tussen gemeenschappelijkheid en verschil. Dit betekent een 
zoektocht naar de nieuwe bronnen van gemeenschappelijkheid, waarin 
naar verbinding wordt gezocht vanuit het anders-zijn. Dit omdat maat-
schappelijke erkenning van verschil van groot belang is voor de menselijke 
ontwikkeling. Deze erkenning kan de mogelijkheid bieden tot een posi-
tieve zelfdefinitie van individuen en groepen. Daarom vormt de erkenning 
van het verschil de belangrijkste basis voor een ‘gezonde democratische 
samenleving’. ‘Het weigeren ervan kan schade toebrengen aan hen aan wie 
erkenning wordt onthouden.’ (Taylor 1���: �3-��). Sterker nog, het ontbre-
ken van maatschappelijke erkenning kan een gevaar teweegbrengen voor 
de samenleving als geheel (UNDP 200�). De noodzaak voor het erkennen 

Het ‘nieuwe realisme’ stelt 
vrijheid gelijk met het recht 
om te schofferen
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van het verschil in de publieke ruimte ligt verankerd in de cultuur van 
democratie. Toch is het, zoals ik later in dit essay zal beschrijven, om deze 
erkenning van verschil te laten werken, noodzakelijk tussenruimtes te cre-
eren zodat verbinding tot stand kan komen. Want het is in de balans tussen 
verschil en gemeenschappelijkheid dat contacten tussen individuen tot 
stand komen en nieuwe betekenissen krijgen.

Democratie	en	anders-zijn

Democratie is veel meer dan de vrijheid om je stem uit te brengen. In te-
genstelling tot wat vaak wordt beweerd, gaat het bij democratie niet alleen 
om de meerderheid, maar vooral om de ruimte voor de minderheid. Hierin 
ligt juist het verschil tussen een democratische rechtsstaat en een popu-
listische democratie, waarin de meerderheid van stemmen een relatieve 
vrijheid kent, maar de stem van de minderheid niet blijft gewaarborgd.1 
Democratie zonder oppositie is geen democratie. In navolging van Lefort 
beweert IJsseling dat het bij democratie niet allereerst gaat om gelijkheid, 
maar eerder om de erkenning van verschil (IJsseling 1���). Dit vraagt om 
een cultuur waarin ruimte wordt geschapen voor het anders-zijn. 

Democratie is volgens Tocqueville2 naast een staatsvorm ook een levens-
vorm. Dit betekent een verandering in de sociale verhoudingen. De aan-
hangers van deliberatieve democratie leggen de nadruk op het publieke 
forum, waarin burgers binnen een vrij en open gesprek in staat worden ge-
steld om hun eigen voorkeuren om te zetten naar meer publieke doelstel-
lingen (Janssens en Steyaert 2001: 20�). Eén van de belangrijke kritiekpun-
ten op deze benadering is dat de democratie hier kan worden gereduceerd 
tot een dialoog, waardoor er weinig rekening wordt gehouden met machts-
verhoudingen en hun gevolgen voor de toegang tot de belangrijkste pu-
blieke podia (Young 2002). Democratie is meer dan alleen een dialoog. Het 
gaat om een cultuur, een houding en een leefwijze. Een democratische 
houding houdt in dat je bij voorbaat accepteert dat de ander anders is. Een 
democratische structuur is niet veel waard zonder een democratische cul-
tuur, en deze is alleen mogelijk wanneer het vertrekpunt niet het ‘ik’ maar 
‘de ander’ wordt.3 

Een democratische rechtsstaat zoals de Nederlandse, heeft twee compo-
nenten van democratie, namelijk de staatsvorm en de levensvorm of civil 
society. De theoretici van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
hebben vooral de nadruk gelegd op wat Rawls (in Kymlicka & Norman, 
2000: �) de basisstructuur van de samenleving noemde: constitutionele 
rechten, politieke besluitvormingsprocessen en sociale instituties die de 
democratie mogelijk moeten maken. Inmiddels is het breed geaccepteerd 
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dat er naast deze basisstructuur ook aandacht moet zijn voor de kwalitei-
ten en de houding van de burgers die handelen binnen deze basisstruc-
turen (Idem: �). Deze basishouding, die Tocqueville levensstijl noemt, is 
noodzakelijk voor het behouden en bewaken van de cultuur van democra-
tie. Hierin spelen de public virtues een cruciale rol. Tolerantie is één van de 
belangrijkste democratische deugden die de Nederlandse traditie rijk is.

Tolerantie:	de	essentie	van	democratie?

Tolerantie was de basis voor het bewaren van een eenheid vanuit verschei-
denheid tijdens de verzuiling in Nederland. Van der Zee (1���) onder-
scheidt diverse regimes van tolerantie, waarvan er één in ieder geval de 
dominante vorm was in de verzuilde periode. Dat berustende regime van 
tolerantie heeft als voornaamste doel pacificatie.� Het idee is dat men het 
anders-zijn van de ander accepteert, maar dat er verder geen inhoudelijke 
verbinding tot stand wordt gebracht. Dit soort tolerantie is typerend voor 
de tijd van de verzuiling. De zuilen tolereerden elkaars bestaan, maar had-
den in het algemeen geen behoefte aan interactie. In een eerdere tekst heb 
ik geponeerd dat het tijdens de verzuiling eerder ging om het respect voor 
de muur tussen de zuilen, dan om het respect voor de inhoud binnen de 
zuilen (Ghorashi 2003). Dommering (2003: ��) ziet in deze vorm van tole-
rantie een zelfbeperking die wordt gekenmerkt door ‘het niet uiten van een 
afkeuring en het zich niet blootstellen aan afwijkend gedrag’ ten behoeve 
van pacificatie in conflictsituaties. Deze vorm van tolerantie is ook wat 
Schuyt (200�: 12) beschrijft als ‘het kiezen tussen twee kwaden, het afwe-
gen van een negatief iets tegen een kleiner negatief iets’. 

Deze vorm van tolerantie werd ook toegepast op de zogenoemde nieuwe 
islamitische zuil. De mensen van wie werd gedacht dat ze tot deze zuil 
behoorden, werden getolereerd omdat dat nu eenmaal de gewoonte was 
en omdat uit eerdere ervaring was gebleken dat dit tot pacificatie leidde.� 
Echter, wat tijdens de verzuiling deels succesvol bleek te zijn, werkte bij de 
nieuwe groep Nederlanders, ofwel migranten, niet optimaal. Want wat bij 
de migranten in het algemeen (dus ook in Nederland) een rol speelt, is het 
vinden van verbinding met het nieuwe land waar ze terechtkomen. Voor 
het Nederland van nu blijkt daarom een passieve en tamelijke onverschil-
lige vorm van tolerantie, waarin vooral ruimte wordt gelaten maar geen 
verbinding gezocht, ontoereikend. 

Wat we, in deze tijd van extreem individualisme en verheerlijking van 
het ik, veeleer nodig hebben is een verbinding tussen het individu en het 
publiek. In deze tijd zou juist de relationele kant van het individu moeten 
worden gestimuleerd, want door het claimen van eigen ruimte, eigen ge-
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lijk, eigen vrijheid, is men deze relationele gevoeligheid enigszins kwijtge-
raakt. Hierdoor is de bedreiging voor het individu niet meer de druk vanuit 
het collectief, maar de absolute individualisering zelf. Om het contact met 
het publiek te herstellen is zelfbeperking in termen van de passieve vorm 

van tolerantie alleen een eerste stap. 
De volgende noodzakelijke stap is 
zelfreflectie, de ruimte en mogelijk-
heid om van perspectief te wisselen. 
Dat vereist een actieve vorm van 
tolerantie. 

Kortom, de vorm van tolerantie 
die neerkomt op ruimte laten, wat 

tot onverschilligheid kan leiden, is de eerste voorwaarde voor een demo-
cratische cultuur, maar is niet toereikend. De extra stap die nodig is, is 
ruimte maken. Dit is een meer betrokken en actieve vorm van tolerantie 
waarin interesse voor en openheid tegenover het anders-zijn centraal staat. 
De filosoof Theo de Boer (1��3) beschrijft deze stap via het concept epochè, 
dat hij als essentiële stap ziet richting intercultureel dialoog. Epochè, een 
Grieks woord, wil zeggen een tijdelijke opschorting van de waarheid van 
het eigen oordeel. We kunnen niet naar de ander luisteren zonder tijdelijk 
achter onze eigen overtuiging een vraagteken te zetten. Dit betekent niet 
twijfel aan eigen ideeën, maar een aanzet tot een gemeenschappelijke tus-
senruimte, een tijdelijke ruimte om te kunnen luisteren en de ander te 
kunnen naderen. Wat De Boer treffend formuleert, is dat zonder opschor-
ting een discussie geen zin heeft; zonder overtuiging heeft ze geen inzet. 
Voor een maatschappelijke ontmoeting zouden we in staat moeten zijn de 
ander te naderen, te zien en te horen. Hiervoor is niet alleen een overtui-
gend betoog nodig, maar vooral het vermogen om opzij te stappen (zie ook 
Janssens & Steyaert, 2001). Daarvoor is het belangrijk om tussenruimtes 
te creëren door tijdelijk opzij te stappen, om ruimte te maken voor de an-
der, voordat we de ander beoordelen of veroordelen. Daarnaast is ruimte 
maken de enige mogelijkheid om het dominante discours (dat als voeding 
dient voor vooroordelen) een tegenwicht te bieden. Op deze manier kan het 
creëren van tijdelijke tussenruimtes leiden tot uitwisseling van perspec-
tieven, met als mogelijk gevolg het opdoen van nieuwe ideeën, creaties en 
maken van nieuwe verbindingen. 

Hierboven heb ik zowel de passieve als actieve vorm van tolerantie be-
schreven. Wanneer de eerste (ruimte laten) als noodzakelijke voorwaarde 
voor democratie kan worden gezien, is de tweede (ruimte maken) een 
essentiële voorwaarde voor de cultuur van democratie waarin verbonden-
heid tussen individuen vanuit het verschil centraal staat. Toch is er ook een 

Geboden is een actieve 
vorm van tolerantie waarin 
interesse voor het anders-zijn 
centraal staat

Halleh	Ghorashi	

Ruimte laten, ruimte maken en ruimte bewaken

CDV [winter 2008].indd   169 01-12-2008   22:23:02



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

170

derde voorwaarde die de kern van de democratie raakt, en dat is ruimte 
bewaken, dat wil zeggen dat mensen bereid zijn zich in te zetten om de 
vrijheid en de ruimte van de ander te bewaken en desnoods te verdedigen. 

In een samenleving waarin de democratische structuur en cultuur in 
balans zijn, bewaken de staat en zijn burgers de publieke ruimte als een 
open en vrije ruimte, zodat individuen zich veilig voelen hun eigen keuzes 
te maken. Deze ruimte biedt individuen de mogelijkheid om in relatieve 
vrijheid hun identiteit steeds nieuwe vormen te geven; deze vrijheid houdt 
in dat men zowel kritiek op als geloof in de eigen (culturele en/of religi-
euze) achtergrond mag hebben. Mensen zouden de publieke ruimte als 
open genoeg moeten ervaren, om zich naar eigen wens en inzicht in relatie 
tot de anderen te ontwikkelen. Voor deze persoonlijke ontwikkeling is het 
essentieel dat mensen worden beschermd tegen onbeschoftheid en dis-
respect in de publieke ruimte. Er is daarbij een verschil tussen incidenten 
en een constant patroon en duidelijke dominantie hiervan in de publieke 
arena. In het laatste geval kan de publieke ruimte als te gesloten of onveilig 
worden ervaren. Dit gevoel van onveiligheid in de publieke ruimte leidt 
vaak tot een reactief gedrag, ofwel een extreem passieve houding, ofwel 
een extreem negatieve houding ten opzichte van de samenleving. Wanneer 
de staat en zijn democratische burgers er niet in slagen om de publieke 
ruimte een vrije open ruimte te laten zijn voor alle individuen, met al hun 
verschillen, dan is er alleen ruimte voor extreme gevallen die elkaar uitda-
gen (ex-moslims die zich sterk tegen hun eigen achtergrond keren of ex-
treem gelovige moslims die zich verdedigen). Er is dan nauwelijks ruimte 
voor genuanceerde kritiek van binnenuit en verbinding tussen individuen 
vanuit diverse gezichtspunten. 

Kortom, een democratische samenleving is een samenleving waarin 
zowel de basisstructuur — in de vorm van rechtvaardigheid, vrijheid van 
meningsuiting, gelijkheid van rechten — als de basishouding — in de vorm 
van maatschappelijke deugden zoals respect, tolerantie, nieuwsgierigheid 
en openheid — door democratische instanties en burgers wordt bewaakt. 
De overheid zou hierin niet een dwingende, maar vooral een faciliterende 
en bewakende rol moeten hebben (Parekh 2000).

Individu	als	burger

Democratie wordt gekenmerkt door burgers die zich kunnen inzetten 
voor de gemeenschap waarvan ze onderdeel zijn, zonder dat ze er zelf 
meteen profijt van verwachten. Ze zetten zich in voor vrijheid als een 
gemeenschappelijk doel. Dit betekent dat men niet alleen focust op kort-
stondige en instrumentele oplossingen van problemen, maar dat men 
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kiest voor langetermijn- en duurzame oplossingen die vaak veel geduld 
nodig hebben. Het betekent ook dat de mensen enigszins afstand kunnen 
nemen van problemen waarmee ze dagelijks hebben te maken, om deze te 
kunnen contextualiseren en beter te begrijpen. Pas dan worden individu-
en burgers die verder willen en kunnen kijken dan hun eigen problemen 
en belangen. Deze burgers zijn de ware bewakers van democratie: ze zijn 
mensen die bereid zijn zich in te zetten om de vrijheid en de ruimte van 
de ander te bewaken en desnoods te verdedigen. Door hun geëngageerde 
inzet wordt democratie weerbaar tegen de ondemocratische tendensen 
die in elke samenleving en in de wereld aanwezig zijn. Ze hebben als taak 
scherp te blijven, zodat de democratie en de vrijheid niet vanzelfsprekend 
worden genomen, maar ook niet versimpeld tot incidentele daden zonder 
reflectie. 

Hoewel de stem van de meerderheid de belangrijkste voorwaarde is voor 
democratie, blijkt de geldingsdrang van dezelfde meerderheid ook het 
gevaar voor de democratie te zijn. Het belangrijkste wapen om deze kwets-
bare vrijheid en democratie te verdedigen, is om het als een kostbaar bezit 
te koesteren. Tolerantie is één van de kostbaarste krachten van Nederland 
die in de afgelopen jaren van extreem individualisme en nieuw realisme 
onder vuur is komen te liggen. Deze deugd is in de geschiedenis van Ne-
derland essentieel geweest om democratische cultuur en vrijheid van het 
anders-zijn te bewaken. 

In dit essay heb ik geprobeerd te laten zien dat de traditionele bena-
dering van tolerantie ontoereikend is voor het huidige Nederland. Het is 
juist de constructieve herziening en herdefinitie van dit concept die ons 
perspectieven biedt om deze historische rijkdom niet simpel te negeren, 
maar in te zetten voor de toekomst. Want het zijn uiteindelijk openheid en 
tolerantie die ruimte voor het anders-zijn bieden. De perspectiefwisseling 
die door actieve tolerantie tot stand kan komen, biedt de mogelijkheid tot 
zelfreflectie en vernieuwing. En zij biedt de nodige afstand tot de macht 
van de dominante ondemocratische tendensen. Zoals eerder beschreven, is 
het extreme individualisme één van de meest weerbarstige tendensen van 
deze tijd, waardoor de relationele kant van democratie onder vuur komt te 
liggen. Een andere sterke tendens van deze tijd is de opkomst van extreme 
vormen van collectivisme als verzet tegen de (ongewenste) ander. Het be-
langrijkste ethos van dit tijdperk is dan ook de cultuur van democratie te 
redden van deze versimpeling door de balans te zoeken tussen gemeen-
schappelijkheid en verschil. Hierin ligt de kern van het democratische 
burgerschap. Burgers die zich vrij kunnen maken van de vanzelfsprekende 
machten van dominantie, van welke vorm dan ook. Dan pas is het mogelijk 
dat het individu zich de status van een democratische burger toe-eigent; 
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een burger die de betekenis van zelfbeperking maar vooral zelfreflectie 
niet onderschat in de beleving van vrijheid. 
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Wanneer	we	de	last	en	de	lust	van	de vrijheid in kaart brengen, zijn 
we geneigd om individuele vrijheid en sociale cohesie tegen elkaar uit te 
spelen.1 Het is van tweeën één, of we omarmen de individualisering als 
hoogste goed, of we benadrukken de zegeningen van sociale samenhang 
en gemeenschapszin. Wat mij betreft is er geen sprake van elkaar uit-
sluitende bewegingen, maar bewegingen die elkaar veronderstellen. Een 
gezond proces van individualisering veronderstelt sociale verbanden en 
vormen van gemeenschappelijkheid. Aan de andere kant zullen sociale ver-
banden zich alleen dan ontwikkelen en aan zeggingskracht winnen, wan-
neer zij worden gevoed door creatieve individuen, die zich kritisch verhou-
den tot vanzelfsprekende leef- en denkpatronen, er op zeker moment een 
bepaalde afstand van kunnen nemen en zo bijdragen aan vernieuwing en 
vooruitgang. Alleen wie zijn eigen unieke capaciteiten en grenzen kent en 
respecteert, zal de plek kunnen vinden waar hij of zij tot bloei komt en wer-
kelijk iets zal kunnen betekenen. De tragiek van mensen die altijd overal 
weer vastlopen is in veel gevallen dat ze juist aan dit proces voorbijgaan.

In de ander jouw 
bestemming vinden

Individualisering en gemeenschapszin veronderstellen 
elkaar. Het is dan ook onjuist beide tegen elkaar uit te 
spelen. Wel zorgt een versimpeling van individualisering 
tot ‘iedereen moet kunnen doen en laten wat hij wil’ voor 
problemen. Voor een positief proces van individualisering, 
dat aan de samenleving bijdraagt in plaats van afbreekt, 
is zicht nodig op de juiste tijd, de juiste maat en de juiste 
richting. Alleen door vorming in relaties met anderen kan 
zo’n visie tot ontwikkeling komen.

door Petra van der Burg

Wetenschappelijk medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA.
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Individualisering is dus voor waarachtige, van binnen uit gedragen 
sociale en maatschappelijke binding een noodzakelijke voorwaarde. In 
mijn optiek is echter het omgekeerde even waar: sociale verbanden helpen 
het individu op weg, geven richting en structuur, waardoor hij of zij uit-
eindelijk zal kunnen worden wie hij of zij werkelijk is. Het komt daarbij 
in alle gevallen aan op de juiste maat, de juiste tijd en de juiste richting. 

Het is van belang in de gaten te 
houden dat de christendemocratie 
wordt gekenmerkt door relationeel 
denken. Dat is niet hetzelfde als 
groepsdenken. Het gaat om een 
balans tussen ik en jij, wij en ik. 
Veel liberalen zullen zich hier ove-
rigens in herkennen, maar er is wel 

een belangrijk verschil: de liberalen vinden uiteindelijk in de ander hun 
beperking, de christendemocraten vinden in de ander hun bestemming. 
Individualisering is dus niet op voorhand de bron van alle kwaad. Indi-
viduele vrijheid draagt bij aan een goed functionerende gemeenschap. 
Toch ontkomen we niet aan de hamvraag: is er sprake van verzwakking 
van sociale verbanden en van gemeenschapszin, van verlies aan sociale 
cohesie, al dan niet door vrijere invulling van leefstijl, interesse en min-
der geneigdheid zich voor langere tijd te binden? En zo ja, wat verliezen 
we dan precies, en moeten we ons daarover zorgen maken? Er zijn nogal 
wat verschillende opvattingen over de aard van sociaal kapitaal en sociale 
cohesie. Ik vat het als volgt samen: sociaal kapitaal is het onderliggende, 
onzichtbare, systeem van intermenselijke verhoudingen dat het structu-
rele maatschappelijke systeem draagt. Wat bedoelen we daar precies mee? 
Een interessant voorbeeld is een ingenieursbureau dat jaren bezig was om 
een irrigatiesysteem in een ontwikkelingsland aan te leggen. Steeds lie-
pen er dingen mis. Kanalen die ze hadden gegraven slibden in de kortste 
keren dicht, sproei-installaties waren in een oogwenk kapot, en de water-
putten die ze hadden aangelegd, werden niet gebruikt. Waarom lukt het 
niet om iets dat overduidelijk het belang van dat dorp dient, van de grond 
te krijgen? Het antwoord is voor ons Nederlanders even eenvoudig te 
geven als het probleem ingewikkeld is om op te lossen: een kwetsbaar sy-
steem als een waterhuishouding functioneert alleen op basis van een goed 
functionerend sociaal systeem waarin mensen samenwerken, afspraken 
maken, bereid zijn om samen het kanaal op het land van de buurman te 
onderhouden en ervoor zorgen dat ook degene die aan het eind van de 
pijplijn woont, voldoende aan zijn trekken komt. Een onderliggend soci-
aal systeem is vrijwel onmisbaar voor het bereiken van willekeurig welk 

Liberalen vinden uiteindelijk 
in de ander hun beperking, 
christendemocraten vinden in 
de ander hun bestemming

De	kracht	van	de	tolerantie

CDV [winter 2008].indd   174 01-12-2008   22:23:03



17�

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

maatschappelijk doel dan ook. Wat voor typen voordelen van sociaal kapi-
taal komen we in de praktijk zoal tegen? Sociaal kapitaal en sociale cohesie 
zijn belangrijke hulp- en informatiebronnen. Voorbeelden: de kinderen 
die moeder helpen om te verhuizen en de oude schoolvriendin die bijles 
geeft aan de dochter. Relevante netwerken, zakelijke contacten en uitwis-
seling van informatie zijn daarnaast van belang als bronnen voor pro-
bleemoplossend vermogen. In buurten waar bewoners elkaar kennen en 
sprake is van onderling vertrouwen, wordt verloedering, sociale en fysieke 
wanorde effectief buiten de deur gehouden. Het beïnvloedt prestaties en 
gezondheid positief. Spanningen tussen collega’s liggen aan de basis van 
ontelbaar veel ziekteverzuim. Jongeren die zich thuis voelen in het net-
werk van gezin, buurt en school, vriendschapsrelaties onderhouden met 
klasgenoten en lid zijn van verenigingen doen het aanwijsbaar beter op 
school. Ook de normatieve kant is van belang. Wanneer we kijken naar de 
economie, dan is sociaal kapitaal in de vorm van vertrouwen, een hoge mo-
raal en een bepaalde zelfbeperking onmisbaar voor het goed functioneren 
ervan. Dan kan het gaan om goederen die op tijd en naar behoren worden 
afgeleverd, om betalingsverkeer dat vlot verloopt zonder eindeloos aan-
maningen te moeten sturen, en om de loodgieter en de aannemer die kwa-
liteit afleveren in plaats van knoeiwerk. Kortom, ook het bedrijfsleven kan 
niet succesvol functioneren wanneer mensen op brede schaal bepaalde 
essentiële deugden missen. 

Dit betekent dat zowel een bepaald normbesef, uiteindelijk berus-
tend op diepere waarden, als de aanwezigheid van een samenhangende 
gemeenschap bepalend zijn voor de kwaliteit en de effectiviteit van de 
samenleving en daarmee vervolgens voor het individuele welzijn. Voor de 
trainers van sportteams is dit een herkenbare werkelijkheid. Wanneer op 
de training meer wordt geklierd dan effectief gesport, betekent dat over 
het algemeen een slechte sfeer, een verloren wedstrijd. Wanneer een der-
gelijk verloop van de training meer regel dan uitzondering wordt, zijn de 
teamleden snel teleurgesteld verdwenen — we komen niet eens aan voet-
ballen toe. De gevolgen van een eventueel falen van een sociaal systeem 
zijn dus desastreus: de sfeer raakt verziekt, de effectiviteit wordt ernstig 
aangetast, maatschappelijke kosten om één en ander op te lossen zullen 
stijgen en het welzijn van het individu vermindert. 

Is er met dit complex van sociaal kapitaal in onze samenleving iets mis? 
Is er sprake van een sociaal en moreel drama? Sterk overdreven, is de con-
clusie van bijvoorbeeld Fleur de Beaufort in het artikel ‘Individualisering’ 
in Liberaal Reveil.2 Ik vind het lastig om die conclusie te delen, maar ik kan 
haar ook niet zomaar ontkrachten. In de eerste plaats kunnen we vaststel-
len dat we in Nederland volgens de EU-barometer uitzonderlijk hoog sco-
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ren met onderling vertrouwen: 80 procent van de Nederlanders heeft ver-
trouwen in anderen. In 200� gaf 82 procent van de bevolking aan gelukkig 
of erg gelukkig te zijn. Traditionele verbanden nemen aan betekenis af en 
tegelijkertijd ontstaan allerlei nieuwe verbindingsvormen, zoals internet-
daten en chatten. Wat de ene hand neemt, lijkt de andere te geven. Tegelijk 
is er een groeiende groep Nederlanders die emigreert uit onvrede over de 
kwaliteit van het publieke domein, dan gaat het om zaken als criminaliteit, 
milieuvervuiling, multiculturele samenleving, bevolkingsdichtheid, files, 
drukte en gebrek aan natuur en stilte. Tevredenheid over het eigen leven 
weegt dus voor een groeiende groep Nederlanders niet op tegen het onbe-
hagen over de samenleving. De groep die daadwerkelijk zijn koffers pakt 
is groot, de groep die overweegt om het te doen, is nog veel groter. Politiek 
zien we de trek naar de flanken, wat waarschijnlijk toch moet worden ver-
klaard uit een enorme behoefte aan orde op zaken, een grote minderheid 
van ouders die hun kinderen nauwelijks normbesef bijbrengen, ernstig 
ontsporende klassen op de basisschool. Huisartsen die in bepaalde geval-
len zodanig worden bedreigd, dat ze hun praktijk sluiten.

Heeft de verruwing van omgangsvormen en het oprukken van de straat-
cultuur nu te maken met individualisering in de zin van authenticiteit, 
autonomie, bepaalde ruimte, keuzevrijheid van levensstijl en aandacht 
voor mensenrechten? Nee, maar het heeft wel te maken met de verplat-
ting van dat ideaal in iedereen moet kunnen doen en laten wat hij wil. En 
wanneer dit toevallig misloopt, moet de overheid, de gemeenschap, de 
rommel opruimen. De elite die ruimhartig individuele vrijheid bepleit, 
zonder daarbij te zeggen dat werkelijke vrijheid alleen kan gedijen op de 
voedingsbodem van betrouwbaarheid, discipline, inzet, samenwerking, 
inlevingsvermogen, bereidheid om je ergens duurzaam voor in te span-
nen, en bepaalde zelfbeheersing en trouw in primaire relaties, bewijst de 
gewone hardwerkende burger, wiens zaak hij zo graag wil behartigen, een 
slechte dienst. De ambulancebroeder, de buschauffeur en de leraar moeten 
zich staande zien te houden in een ongedisciplineerde lompe bende, en 
wanneer dat vervolgens op een drama uitloopt, krijgen zij onvoldoende 
rugdekking van verantwoordelijke maatschappelijke instellingen en in-
stanties die ook allemaal zijn geïnfecteerd met het het-moet-toch-kunnen-
virus. Mensen uit de linkse of rechtse elite, die om het hardst pleiten dat 
het allemaal niet uitmaakt, dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, zullen 
nooit hun kinderen naar een iederwijsschool sturen. Omdat ze weten dat 
een impulsgestuurd leven uiteindelijk nooit doel zal treffen. Voor een po-
sitief proces van individualisering, dat wil zeggen een proces dat aan het 
samen leven bijdraagt in plaats van afbreekt, is nodig het zicht op de juiste 
tijd, de juiste maat en de juiste richting.
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De	juiste	tijd

Werkelijke individualisering, dus het worden van een individu, is een 
eindfase in een ontwikkeling en geen beginfase. Wie een groot pianist wil 
worden, met in het oog lopende en originele interpretaties van het werk 
van grote componisten en interessante eigen composities, zal zich jaren-
lang moeten bekwamen in de muzieksystemen, het notenschrift en alles 
wat de traditie op dat gebied overdraagt. Pas wanneer hij zich na noeste 
arbeid technieken, interpretaties en inzichten van anderen heeft eigen 
gemaakt, kan hij daarboven uitgroeien. Dan is de tijd rijp voor een indivi-
duele interpretatie. Eerder niet. Wanneer de getalenteerde jonge pianist te 
vroeg zegt: ‘Ik doe het op mijn eigen manier’, dan zal het talent vergaan en 
wat overblijft, is hooguit de middelmaat. Wie kinderen de kans geeft om te 

doen en laten wat ze zelf willen, laat 
ze ronddrijven in hun impulsen en 
maakt ze tot gevangenen van hun 
eigen beperkte wereld. Er is voor 
dingen een juiste tijd en een juiste 
plaats. Er is een tijd om klein te zijn 
en een tijd om groot zijn. Een tijd in 
de kracht van je leven en een tijd om 

afhankelijk te zijn van de zorg van anderen. Wie nooit heeft leren luiste-
ren, zal uiteindelijk ook nooit ter zake leren spreken, wie nooit heeft leren 
gehoorzamen, zal ook nooit een goede leider worden. Herkennen van de 
eigen mogelijkheden en onmogelijkheden, een gezond besef van de eigen 
plaats, maar ook de eigen grenzen, worden geleerd in relaties met anderen. 
Wie door dat proces is heen gegaan, is toe aan de vraag wie of wat hij zelf 
nu eigenlijk is, en kan afstand nemen van het overgeleverde en eigen we-
gen gaan. 

De	juiste	maat

Het gaat dan om een balans tussen het ik en het grotere geheel. Samenle-
vingsverbanden berusten meer en meer op eigen keuzes en mensen zijn 
minder bereid om zich duurzaam te verbinden. Tegelijk moeten we on-
derkennen dat alleen wanneer burgers zich organiseren in belangengroe-
pen, consumentenorganisaties en maatschappelijke verbanden, zij hun 
stempel kunnen drukken en dingen tot stand kunnen brengen. Verder is 
het ook zo dat zonder een bepaalde sociale steun, een gedachtegoed, niet 
in stand blijft. In een overgeïndividualiseerde maatschappij, waar mensen 
niet meer bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan, kunnen we opvat-

Een gezond besef van de eigen 
plaats, maar ook de eigen 
grenzen, wordt geleerd in 
relaties met anderen

Petra	van	der	Burg	
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tingen niet werkelijk verbreiden, en dat laat zich uiteindelijk ook niet 
vervangen door een artikel op de site. Dit betekent heel simpel dat deze 
verbanden van belang zijn voor diepgang en kwaliteit en zodoende waard 
om in te investeren. 

De	juiste	richting

Niet zelden wordt christendemocraten een bepaalde mopperigheid verwe-
gen: wat is er mis met hedonisme en puur genieten? Ik ga een behoorlijk 
eind met deze critici mee, want daaronder ligt een besef dat een mens 
werkt om te leven en niet leeft om te werken, dat het leven waardevol is en 
bedoeld om van te genieten. Het leven is geen instrument, maar het doel. 
Waar dat wordt onderkend, wordt het proces van individualisering in de 
juiste richting gezet: de richting van duurzaamheid en duurzame ont-
wikkeling. Individualisering ten dienste van de levensbronnen in plaats 
van ten koste daarvan. Met zijn bekende ‘ik denk, dus ik ben’, reduceerde 
Descartes de essentie van het mens-zijn tot alleen maar denken, uitmon-
dend in een technische rationaliteit en een allesbeheersende economische 
doelmatigheid. Dit blokkeert een bredere ontwikkeling. Individualisering 
gaat over leiding nemen over je eigen leven en autonome keuzes maken, 
waarin emotie, expressie, bestemming, zingeving een rol spelen. Het roept 
mensen op om werkelijk authentieke keuzes te maken en zich los te maken 
uit de vanzelfsprekende hoofdstroom. Het resultaat mag er zijn. Zo zien 
we in de Design Academy in Eindhoven schitterende projecten, waarbij 
mensen buiten de bekende kaders treden en zo de wereld verder helpen. 
De kast van aarde en koeienpoep, de designtrap voor mensen met fobieën. 
We zien allerlei vernieuwing: de supermagnetron waarmee vergiftigde 
kasgrond kan worden gereinigd, een geluidssysteem waarmee kan worden 
bepaald of de ruggenprik goed is geplaatst, de multipurpose wielenwisse-
laar, waarmee het mogelijk is om veilig, zelfstandig en zonder inspanning 
zware wielen te verwisselen van bijvoorbeeld tractoren, oogstmachines, 
graafmachines. We zien de meest uiteenlopende projecten van duurzame 
innovatie, gedragen door creatieve enkelingen. Individualiteit en authen-
ticiteit, gericht op het behoud van levensbronnen van de gemeenschap en 
haar leefwereld, vormen zo in de juiste tijd, de juiste maat en de juiste rich-
ting, een onuitputtelijk reservoir van kracht en inspiratie.

 Noten

1 Deze bijdrage is een bewerkte versie van 
een lezing op het VVD-flitscongres over 

individualisering op 2� oktober 2008.
2 Fleur de Beaufort, ‘Individualisering’, 

in: Liberaal Reveil, Teldersstichting, 
oktober 2008.
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De	reikwijdte	van	de	tolerantie

Religie is nadrukkelijk terug in de publieke arena. Dat roept nieuwe vragen 
op. Eén van de belangrijkste is de vraag naar de reikwijdte van de tolerantie 
van de democratische samenleving. Religies gaan immers niet allereerst 
over tijdgevoelige trends en modieuze ideeën, maar veeleer over blijvende 
en daarmee vaak absolute waarden. Democratische vrijheid betekent in 
principe ook dat religieuze tradities die exclusiviteit claimen en daarmee 
andere tradities tot dwaalwegen bestempelen, een plaats moeten kunnen 
krijgen in de maatschappij. Dat zijn niet alleen of in de eerste plaats extre-
mistische stromingen, maar vooral ook ‘gewone’ orthodoxe gelovigen. De 
vraag is of deze exclusiviteit zich wel verdraagt met de pluraliteit van het 
Nederlandse poldermodel. Een vreedzame samenleving staat of valt met de 
acceptatie van andere paradigma’s dan die van jezelf en exclusiviteit leidt 
uiteindelijk tot verharding en conflict. 

Dit is in mijn beleving hét dilemma van de 21ste-eeuwse democratische 
maatschappij. Hoe kunnen religieuze exclusiviteit en vreedzame co-exis-

Zoutend zout behoeft 
geen macht

Hoe kunnen religieuze exclusiviteit en vreedzame co-
existentie samengaan? Wanneer we over de plaats van 
christendom en islam in de maatschappij nadenken, 
kunnen we niet om deze vraag heen. Beide religies zijn in de 
kern missionaire religies en de hoofdstromingen claimen 
exclusiviteit. De zoektocht naar een oplossing begint met 
de notie dat religie zich alleen verdraagt met een vreedzame 
maatschappij als zij afziet van macht.

door Bernard Reitsma

Bijzonder hoogleraar kerk in de context van de islam aan de Vrije Universiteit 
Amsterdam.

CDV [winter 2008].indd   179 01-12-2008   22:23:04



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

180

tentie samengaan? Wanneer we over de plaats van christendom en islam 
in de maatschappij nadenken, kunnen we hier niet om heen. Beide religies 
zijn in de kern missionaire religies en de hoofdstromingen claimen exclu-
siviteit. De soennitische islam wordt — in theorie — gekenmerkt door de 
opvatting dat de islam de laatste en ultieme religie is, die alle voorgaande 
monotheïstische religies heeft afgelost. Islam staat voor onderwerping en 
dienst aan de ene God. Daarin ligt het geheim van het leven en dat vertaalt 
zich maatschappelijk in een islamitische samenleving. Ware vrede kan er 
slechts zijn waar Gods wetten, de sharia, ook maatschappelijk de richtlijn 
voor het leven zijn, dus onder islamitisch bestuur. Daarin ligt voor een 
deel ook de angst van sommige autochtone Nederlanders ten aanzien van 
islamitische medelanders: men vreest dat zij een dergelijke maatschappij 
ook in Nederland nastreven, desnoods met geweld en ten koste van andere 
levensbeschouwingen.

Ook het christendom claimt exclusiviteit. Jezus Christus is de unieke en 
exclusieve verlosser van de wereld, in wie God op ultieme wijze heeft laten 
zien wie Hij ten diepste is. Gods spelregels voor de samenleving, zoals deze 
in Christus gestalte hebben gekregen, gelden voor iedereen. Eenmaal zal 
de wereld zich voor God moeten verantwoorden en daarom is het niet om 
het even wie men volgt.1.

Christendom,	islam	en	macht

Het probleem van het geschetste dilemma is mijns inziens niet de exclusi-
viteit van een religieuze stroming als zodanig. Het gaat er pas om spannen 
wanneer religieuze overtuigingen met politieke, economische en vooral 
ook militaire macht worden verbonden. Dan krijgt religie een instrument 
in handen om haar overtuiging aan anderen op te leggen. De enige weg uit 
het geschetste dilemma is dan ook dat religie zich van macht onthoudt. In 
de loop van de geschiedenis heeft het christendom, noch de islam dat ge-
daan. De vraag is evenwel of dat inherent is aan deze religies. Heeft het met 
het wezen van christendom en islam te maken dat zij streven naar maat-
schappelijke macht of niet? 

Wat de islam betreft is het niet aan mij om die vraag te beantwoorden. Is 
het binnen de grenzen van wat islam is mogelijk als exclusieve religie in de 
maatschappij aanwezig te zijn zonder dat geloof aan anderen met macht te 
willen opleggen? Die discussie moet allereerst door moslims zelf worden 
gevoerd. Daar wordt ook binnen de islam heel verschillend over gedacht. 
Wat mij als christelijk theoloog bezighoudt, is wat dit betekent voor het 
christendom en de kerk. 

In mijn inaugurele rede heb ik betoogd dat de vraag of het christendom 
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kan samengaan met machtsontplooiing met ‘nee’ moet worden beant-
woord. Elke verbinding van de kerk met maatschappelijke, politieke, eco-
nomische en militaire macht staat haaks op het wezen van het christelijk 

geloof. Daarom heb ik ook een kriti-
sche vraag gesteld bij het fenomeen 
van christelijke politiek. De kern 
van mijn argumentatie is als volgt.2

De komst en de missie van Jezus 
Christus staan in het teken van het 
Koninkrijk van God, dat tegelijker-

tijd het Koninkrijk van Jezus Christus zelf is. Hij is volgens de eerste getui-
gen van het evangelie de door God toegezegde Koning, de inaugurator van 
een nieuwe heilstijd. In Hem grijpt God zelf in de geschiedenis in. Het Ko-
ninkrijk van Christus dat daarmee aanvangt, is echter van een andere orde 
dan de koninkrijken, de heerschappijen, van de huidige wereld. In de kern 
komt het erop neer dat het rijk van Christus, het nieuwe leven niet met 
macht en geweld te realiseren is (vgl. Joh. 18:3�, 37). Mensen worden daar-
om uitgenodigd te delen in het leven door Jezus Christus als de Koning 
van dat rijk te erkennen. Zij kunnen daar — in tegenstelling tot veel aardse 
situaties — niet toe worden gedwongen. Uiterlijk gedrag is af te dwingen, 
rituelen zijn af te dwingen, maar de innerlijke loyaliteit en toewijding aan 
het nieuwe leven niet. Daar gaat het bij het Koninkrijk van Christus om, 
niet om uiterlijk fatsoen met innerlijke leegte, maar om hartelijke liefde en 
compassie. 

Daarmee is enerzijds gezegd dat er een spanning bestaat tussen de wer-
kelijkheid van Gods Koninkrijk en de werkelijkheid van vandaag. Doordat 
de wereld is vervreemd van God, is deze ‘ontspoord’. De werkelijkheid is 
verwrongen, gebroken, vol van negativiteit, zinloosheid, pijn en lijden, 
niet langer zoals God het heeft bedoeld. Daarom is vernieuwing nodig; in 
de christelijke traditie wordt gesproken over verlossing en redding. Ander-
zijds is daarmee ook gezegd, dat die oplossing niet van ‘binnen’ kan ko-
men, door menselijke macht. Hoewel mensen worden ingeschakeld, komt 
het Koninkrijk van God alleen omdat die andere werkelijkheid van God in 
onze samenleving binnenbreekt en doorbreekt, namelijk in Jezus Christus. 
Dat heeft nog een bepaalde mate van voorlopigheid, maar het zal eenmaal 
ten volle doorbreken; ‘Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe he-
melen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont’ (2 Petrus 3:11-13).

Wat betekent dat? Is het Rijk van Jezus een werkelijkheid die niets met 
onze wereld heeft te maken? Is het een soort geestelijke hemel, waar chris-
tenen naartoe worden verplaatst na dit leven en verder niet? Heeft dat als 
consequentie dat de kerk zich uit de wereld moet terugtrekken tot alles 

Kritische vragen bij het 
fenomeen van christelijke 
politiek

Bernard	Reitsma
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nieuw wordt en de maatschappij laten voor wat zij is? Een aantal gedach-
ten hierover.

De kerk als representant van het nieuwe leven
Het Koninkrijk van Jezus is niet een totaal nieuwe werkelijkheid die niets 
meer met deze aarde te maken heeft. Het is eerder dezelfde werkelijkheid, 
maar dan zoals deze door God was bedoeld. Een schepping zonder gebro-
kenheid, een schepping waar God niet afwezig, maar aanwezig is en door 
ieder erkend wordt als de Gever van het leven. Dat is een totaal nieuwe ge-
stalte van dezelfde werkelijkheid. 

De christelijke kerkgemeenschap is bedoeld als representant van het 
nieuwe leven, als plek waar dat leven zichtbaar wordt en ervaren wordt. 
Daar is God onder de mensen; daar gaat het niet om eigen eer en eigen 
recht, maar om de eer van God in Christus en om zijn recht; daar is het dan 
ook mogelijk mensen tot hun recht te laten komen; daar is ruimte voor ver-
geving; daar dragen mensen elkaars lasten; daar worden zieken genezen; 
daar is hoop, zelfs als het einde nadert. 

Leven in voorlopigheid
Leven in een gebroken wereld met een voorlopige gestalte, draagt een voor-
lopig karakter. Het ultieme doel van God met het leven is nog in wording. 
Daarmee draagt ook het werk van overheid en kerk in deze maatschappij 
een voorlopig karakter. 

De overheid moet streven naar recht en gerechtigheid, naar veiligheid 
en vrede. Zij kan het kwade terugdringen, maar is niet in staat het nieuwe 
leven te creëren, noch door een kapitalistisch, noch door een socialistisch 
model. Dat blijkt niet alleen in tijden van economische recessie, maar is 
principieel gegeven met de taak van de overheid. Deze is bedoeld om de 
gebrokenheid van de wereld tegen te gaan en het kwade te beteugelen.3 
Dat eindigt wanneer Jezus terugkomt en Zijn Koninkrijk in volheid wordt 
gerealiseerd. Hetzelfde geldt op andere wijze voor de rol van de kerk in de 
maatschappij. Zij is geroepen het nieuwe leven present te stellen, maar 
niet om dit te genereren.

In dit opzicht is het cruciaal dat het werk van God en het werk van men-
sen niet met elkaar wordt verward. Het handhaven van recht en het straf-
fen van onrecht is iets anders dan het ultieme oordeel van God. Dan kan 
zelfs het bestraffen of doden van ‘zondaren’ buiten het rechtssysteem om 
worden gelegitimeerd als een heilige opdracht voor christenen. Dan kun-
nen ook oorlogen, zelfs die niet ter verdediging van eigen burgers worden 
gevoerd, de status krijgen van heilige oorlogen. Dat is een brug te ver. Het 
ultieme oordeel van God, dat wil zeggen het rechtzetten en herscheppen 
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van de schepping, is niet aan mensen. Theocratie is een christelijke onmo-
gelijkheid.

De kerk als minderheid
De kerk leeft met het visioen van de nieuwe werkelijkheid en heeft het 
niet nodig te streven naar ‘reguliere’ aardse macht. Het nieuwe leven is 
niet af te dwingen en daarom is de kerk niet uit op het militair veroveren 
van de wereld. Om deze reden heb ik het christelijk geloof in mijn oratie 
getypeerd als een minderheidsreligie: de christelijke gemeenschap is prin-
cipieel altijd te kwalificeren als minderheid.� Daarmee bedoel ik niet dat 
het christendom altijd numeriek een minderheid is, maar dat zij — zelfs 
bij een meerderheid — een gemeenschap is die zich principieel kenmerkt 
door een minderheidsattitude. Zij is er niet op uit een mogelijke numerie-
ke meerderheid te vertalen naar een machtspositie, maar weet zich geroe-
pen ten dienste van anderen in de wereld aanwezig te zijn. 

Christelijk geloof als totaalconcept
Het voorgaande impliceert niet dat de kerk zich uit de wereld terugtrekt in 
een soort verinnerlijkte spiritualiteit. Het Koninkrijk van Christus is wel-
iswaar anders van karakter dan de heerschappij van deze wereld, maar is 
niettemin zeer concreet en ‘aards’ van gestalte. Die nieuwe werkelijkheid, 
waarvan de christelijke gemeenschap getuige is door wat zij is en doet, 
doortrekt als gist en zout de maatschappij. Dat heeft een grote impact en 
brengt uiteindelijk meer teweeg dan welke overheid ook. Het leidt tot een 
transformatie die van binnenuit komt en nooit met dwang is op te leggen. 

De christelijke gemeenschap heeft daarmee allereerst een profetische 
taak. Dat betekent dat zij alle macht en machten ter verantwoording roept 
en voorhoudt dat er een andere werkelijkheid is. Zij waarschuwt Gods werk 
en mensenwerk niet met elkaar te verwarren, wijst op het recht van God en 
maakt duidelijk dat elke macht zich ten opzichte van de schepper zal moe-
ten verantwoorden. 

In de tweede plaats getuigt de kerk van het Rijk van Christus door het 
nieuwe leven daadwerkelijk uit te leven, door te leven uit de principes van 
dat Rijk. De kerk moet een levende illustratie zijn van hoe het in het Rijk 
van God toegaat, in liefde, vergeving en vernieuwing. 

Tot slot nodigt de kerk mensen, machten en gemeenschappen uit Jezus 
te erkennen als de Koning van het leven. Dit alles is gebeurd in het publieke 
domein. Het nieuwe leven dat Christus geeft is geen privézaak, maar trans-
formeert het maatschappelijke leven. Daarin is dus ook het christendom 
een totaalconcept, net als de islam: het heeft alles te maken met hoe een 
mens leeft en met welke politieke en economische keuzes hij of zij maakt. 

Bernard	Reitsma
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Religie	moet	afzien	van	macht	

Religieuze uniciteit en religieuze exclusiviteit verdragen zich alleen met 
een vreedzame maatschappij als religie afziet van macht. Dit is de belang-

rijkste conclusie uit mijn betoog. 
Daarmee heb ik in zekere zin wel 
gepleit voor de afroming van de 
maatschappelijke pluraliteit. Voor 
een totalitaire levensbeschouwing, 
die zich aan anderen desnoods met 
geweld wil opleggen, is alleen ruim-
te in een totalitaire samenleving. 

Als mensen moeten worden gedwongen in een verondersteld heilzaam 
spoor, roept dat bij mij de vraag op of dat spoor wel zo heilzaam is. Dit alles 
leidt voor mij tot een aantal maatschappelijke consequenties.

Vragen aan de christelijke gemeenschap
Een aantal malen heb ik betoogd dat de kerk geen aanspraak maakt op 
macht en het nieuwe leven gestalte geeft. In werkelijkheid is dat echter 
lang niet altijd het geval (geweest). Het gaat hier dus niet om een beschrij-
ving van een zichtbare realiteit, maar om een appèl. Wanneer ik tegen één 
van mijn kinderen die over de schreef gaat, zeg: ‘Dat doe je niet!’, dan is 
dat in wezen hetzelfde. Hij doet het namelijk wel, hij heeft het net gedaan. 
Mijn reactie is een appèl, dat hij dat niet kan doen. Zo geldt dat ook voor 
de kerk. Mijn betoog is een appèl aan de christelijke gemeenschap om te 
zijn wat ze is of ten diepste zou moeten zijn; om eerlijk te kijken waar zij 
menselijk werk heeft verward met God werk; waar zij zich op onchristelijke 
wijze heeft verbonden met aardse macht; waar zij in een onheilig triomfa-
lisme is vergeten dat haar Koning voor het nieuwe leven heeft geleden en 
is gestorven. De kerk kan dus alleen maar heel bescheiden in de politieke 
maatschappij aanwezig zijn. 

Vragen aan christelijke politiek
Mijn betoog nodigt de christelijke politiek uit zich opnieuw te bezinnen op 
haar wezen. Heeft christelijke politiek in wezen geleid tot een vermenging 
van religie en macht, die geen recht doet aan het evangelie van de gekrui-
sigde Messias en daardoor aan de wereld en vooral ook aan de islamitische 
wereld een verkeerd beeld van God heeft laten zien? Hoe kunnen christe-
nen maatschappelijk betrokken zijn, hun taak bij de overheid vervullen, 
zonder het evangelie te verwarren met macht?

Voor een totalitaire 
levensbeschouwing is alleen 
ruimte in een totalitaire 
samenleving
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Vragen aan de islamitische gemeenschap
Zoals mijn betoog een appèl is voor de kerk, is het dat evenzeer voor de 
islam. Wat is de verhouding tussen de islam als religie en de islam als 
macht? Wordt de huidige situatie, waarin moslims een minderheid vor-
men in een westerse niet-islamitische samenleving, gezien als een tijdelij-
ke fase die zich uiteindelijk niet met de essentie van de islam verdraagt en 
idealiter moet leiden tot een islamitische samenleving? Of is deze situatie 
een mogelijk nieuwe vorm van moslim zijn? 

Vragen voor een ontmoeting
Ten diepste is mijn betoog een appèl aan kerk en moskee om een werkelijke 
dialoog aan te gaan over deze vragen van religie, macht en geweld. Dit ge-
sprek moet verder gaan dan een pragmatisch zoeken naar wegen om met 
elkaar in vrede te leven. Het moet gaan over de maatschappelijke betekenis 
van de geloofsinhoud. Dit gesprek wordt nog te weinig gevoerd. 

 Noten

1 De aanwezigheid van liberale stromin-
gen binnen islam en christendom, die 
wegsturen van een exclusieve positie 
en hun eigen bronnen pluraal interpre-
teren, doet niets af aan het geschetste 
dilemma. Het gaat immers om de niet-
liberale stromingen, die zowel binnen 
de islam als binnen het christendom 
sterk in aantal toenemen. Het aantal 
moslims dat de bronnen van de islam 
herontdekt, groeit, het aantal chris-
tenen dat tot de evangelicale traditie 
behoort, die de uniciteit van Christus 
sterk benadrukt, al evenzeer. 

2 Vgl. B.J.G. Reitsma, De kerk in de 
context van de islam: macht of min-
derheid? Amsterdam 2008, p. 21. 
De volledige tekst van de rede is te 
vinden op de website van het evange-
lisch-theologisch tijdschrift Soteria, 
op http://www.soteria.nl/Oratie.pdf. 
Daar is ook een uitvoerige argumen-
tatie te vinden. 

3 In Rom. 13 gaat Paulus expliciet in op 
deze voorlopigheid van de overheid. 
Haar taak is het recht te handhaven in 
een onrechtvaardige wereld.

� Cf. Reitsma, De kerk in de context van de 
islam, p. 1�, 20.

Bernard	Reitsma
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Cyprianus	als	grondlegger	van	de	onverdraagzaamheid?
 

In de derde eeuw na Christus hadden de christenvervolgingen in Noord-
Afrika niet alleen maar heiligen en martelaren voortgebracht die weiger-
den de keizer en zijn Romeinse goden te erkennen. Er waren sacrificati 
geweest, christenen die uit angst voor het verlies van hun bezittingen 
aan de romeinse goden hadden geofferd, en thurificati, die om dezelfde 

Het bijdetijdse denken van 
Cyprianus en Augustinus: 
Eerlijk zelfbeeld schraagt 
tolerantie

Het is een oude gedachte: kerkvaders hebben intolerantie 
in de hand gewerkt al voordat dat woord na de 
godsdienstoorlogen in de zestiende en zeventiende eeuw zijn 
betekenis kreeg. Door hun nadruk op de kerk als ‘heilige 
rest’ lijken zij zich onverdraagzaam op te stellen tegenover 
andere bevolkingsgroepen of geestelijke stromingen. Het 
doel van deze bijdrage is aan te tonen dat deze gedachte een 
misvatting is. Bij Cyprianus en Augustinus blijkt tolerantie 
noodzakelijk, voor zowel de geloofwaardigheid van 
christenen als het elan en de kwaliteit van een gemeenschap. 
Tolerantie sluit bij hen paradoxalerwijs veroordeling 
niet uit. Gezamenlijk dragen de wil tot confrontatie én de 
tolerantie avant la lettre bij aan de kracht en het elan van een 
(kerk)volk.

door Paul van Geest

Hoogleraar patristiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam en de Universiteit van 
Tilburg.
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reden wierook voor het altaar van de goden hadden gebrand.1 Cyprianus, 
de zelfbewuste bisschop van Carthago, had zich rond 2�0 aanvankelijk 
meedogenloos tegenover zijn zwakkere broeders en zusters opgesteld. 
Toen de keizerlijke vervolgingen een tijdje uitbleven, schreef hij het on-
aanvaardbaar te vinden dat de sacrificati, thurificati en andere gevallenen 
(lapsi) zomaar konden terugkeren in de kerk. Hun kerkverlating zag hij 
als een zuivering van de kerk die door God zelf was gewild.2 Het kaf was 
nu gescheiden van het koren. In eerste instantie werkte Cyprianus dus een 
zekere mate van intolerantie tegen de lapsi in de hand, voordat het woord 
de huidige betekenis was verleend.

Cyprianus keerde later op zijn schreden terug. Op last van de steeds 
invloedrijker wordende bisschop van Rome, Stephanus, aanvaardde hij 
dat de lapsi weer konden terugkeren in de moederkerk zonder opnieuw te 
worden gedoopt.3 Maar de gedachten uit zijn vroegere periode werden een 
eeuw later, na een volgende christenvervolging, in Noord-Afrika hernomen 
door de zogenoemde donatisten.� De leden van dit meer regionaal geori-
enteerde kerkgenootschap identificeerden zich destijds met de christenen 
die in eerdere perioden van vervolging hadden geweigerd de Schrift te ver-
kwanselen en de eed van trouw aan de keizer te zweren. Lezing van Cypri-
anus’ werk sterkte hen in het besef dat zij de uitverkorenen bleven, als zij 
maar niet in contact kwamen met anderen buiten hun kerk. Zij ontleenden 
aan Cyprianus het beeld van de kerk als ark van Noach. Binnen de ark hield 
het doopwater de aanwezigen zuiver. Daarbuiten dobberde de rest van de 
mensheid rond in de vervuilde wateren van een kwaadaardige wereld. Con-
tact met deze rest hield besmettingsgevaar in. De donatisten streefden dus 
op grond van hun vermeende zuiverheid een zeker isolationisme na, dat 
als al dan niet gezocht gevolg de onverdraagzaamheid tegen ‘de anderen’ 
inhield.� Rond 3�0 beklijfde bij hen de gedachte dat ook de katholieken 
besmet waren. Katholieken steunden immers op het gezag van de keizer 
bij de consolidering van hun wereldwijd verspreide kerk en distantieerden 
zich dus niet van de wereld en de spanningsvelden in de wereld, die de 
hebzucht en de hoogmoed in mensen aanwakkerden.� Hoewel dit moeilijk 
te bewijzen viel werden zij gelijkgesteld met de verkwanselaars, die een 
eeuw eerder de heilige boeken hadden afgegeven aan de keizerlijke be-
ambten.7

Verdraagzaam	of	niet?	Augustinus’	reactie

Kerkvader Augustinus had furieus op de donatisten gereageerd. Hij vond 
de donatistische gedachte dat goede mensen in een gemeenschap wel eens 
besmet zouden kunnen raken door de kwaden, eenvoudig onaanvaardbaar. 

Paul	van	Geest

Het bijdetijdse denken van Cyprianus en Augustinus: Eerlijk zelfbeeld schraagt tolerantie 
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Was de kerk dan al niet veel eerder te gronde gegaan? Had Simon Magus al 
niet eerder vertoefd in de kerk zonder dat zij teloor was gegaan?8 Omdat 
de donatisten zich baseerden op werken van Cyprianus, sloeg Augustinus 
ze om de oren met citaten uit het oeuvre van de door hem eveneens zeer 
bewonderde bisschop van Carthago. Rond 3�0 had hij al ingezien dat de 
kracht van een gemeenschap gelegen was in het besef van verbondenheid. 
Een tiental jaren later begint hij een offensief tegen de donatisten, die in 
zijn idee de kracht van de kerk ondermijnen door zichzelf hooghartig bui-
ten te sluiten. 

Ten eerste houdt Augustinus de donatisten voor dat Cyprianus niet 
besmet is geraakt door zijn omgang met hebzuchtige en leugenachtige 
bisschoppen om hem heen.� Hij vermeed het contact met hen zelfs niet, 
vergaderde met hen en nam met hen deel aan de eucharistie.10 Hoewel Pau-
lus de Korinthiërs aanraadde niet met zondaars te eten (I Kor. �:11) — klaar-
blijkelijk een citaat waarmee de donatisten hun afscheiding legitimeerden 
— acht Augustinus de eenheid van een gemeenschap van groter belang.11 
De kerk werd immers gezien als een lichaam. En een lichaam kan niet aan 
scheuring ten prooi vallen. Cyprianus had in de ogen van Augustinus dus 
geen keus: hij moest omwille van de heelheid van dit lichaam de eenheid 
boven alles stellen én slechte mensen in de gemeenschap vóór alles tole-
reren, maar ze hierbinnen wel berispen.12 De claim van de donatisten zich 
te moeten afscheiden omwille van de zuiverheid en het voortbestaan van 
de ware kerk, acht Augustinus op grond van de woorden van hun eigen 
kampioen dus volstrekt ongegrond. Al zijn sommige daden strafbaar en 
gedragingen laakbaar, dan nog is er geen reden mensen mensen volledig 
en voor altijd uit een gemeenschap te sluiten. De onomstotelijkheid van de 
gemeenschap maakt dat de veroordeling van daden of gedragingen niet 
mag samenvallen met de veroordeling van het ‘slechte’ individu. De zonde 
wordt aan de kaak gesteld; de zondaar als zodanig nooit. De zonde wordt 
niet verdragen, de zondaar altijd.

Wat deze vroegchristelijke vorm van tolerantie in de hand werkte, was, 
ten tweede, een gedachte die vooral door Augustinus zelf ontwikkelde. In 
zijn Belijdenissen verzucht hij aan het einde van het introspectieve gedeelte 
dat hij zichzelf een vraag geworden is.13 Zijn confronterende ‘reis naar 
binnen’ deed hem onder andere inzien dat niemand zijn eigen drijfveren 
kent, als hij een oordeel of veroordelingen over iemand anders uitspreekt. 
Niemand kent zichzelf volledig. Omdat mensen zichzelf onvoldoende 
kennen én er bovendien van moeten uitgaan dat zij in woord en gedachte, 
doen en laten, nu eenmaal niet perfect zijn, is het hun eenvoudig niet 
toegestaan om een vernietigend oordeel over anderen uit te spreken. Is 
de meinedige, dronken, echtbrekende, slavenhandelende christen goed, 
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omdat hij formeel tot de kerk, het lichaam van Christus behoort? Nee dus. 
Augustinus noemt hem de slechtste van alle mensen, juist omdat hij for-
meel tot de gemeenschap van de kerk behoort, maar niet doet wat van hem 
mag worden verwacht.1� Maar is de christen volmaakt die zich verre houdt 
van al deze zaken? Dat is voor Augustinus ook niet het geval. Ook deze 

‘volmaakte’ zal het kaf nog van het 
koren moeten scheiden in zijn drijf-
veren en verlangens. Augustinus 
citeert Cyprianus regelmatig als 
hij op grond van dit laatste zegt dat 
men over niemand mag oordelen 
met het doel hem van de gemeen-

schap te isoleren.1� Niemand op aarde is immers in staat een ander volledig 
te kennen en op waarde te schatten. Bovendien is het uitgesloten dat de 
beoordelaar zijn eigen drijfveren volledig kent. Alleen daarom al hebben 
zogenoemde zondaars het recht zich in de gemeenschap van de kerk te 
bevinden. Augustinus brengt tegen de donatisten in dat het van hoogmoe-
digheid en een vals zelfbeeld getuigt mensen buiten te sluiten op grond 
van de gedachte ze zelf tot de geprivilegieerden te behoren. Hij benadrukt 
dat het niet aan de mens is te beoordelen wie een vaas van goud of zilver is 
en wie een vaas van hout of aardewerk (2 Tim 2: 20).1� Zo tracht hij toleran-
tie te bewerkstelligen, al voordat het woord na de zestiende- en zeventien-
de-eeuwse godsdienstoorlogen in Europa de huidige betekenis kreeg.

Augustinus	in	het	heden

Paul Ricoeur heeft in verband met de ontwikkeling van zijn zogenoemde 
tolerantiecurve ervoor gepleit inspiratie te zoeken bij de klassieke en de 
joods-christelijke cultuur.17 Dat dit een goede suggestie is, bewijst ook het 
denken van Cyprianus en Augustinus over de verdraagzaamheid. Voor bei-
de kerkvaders ligt de kracht van een gemeenschap in deze grondhouding 
en deugd besloten. Op haar beurt wordt de tolerantie vooral geschraagd 
door een eerlijk zelfbeeld. Daarnaast houden zij vooral hun formeel zuiver 
en correcte tegenstanders voor dat de werkelijkheid nooit mag worden ver-
simpeld tot een tegenstelling tussen de vermeende loepzuivere mensen, 
die vinden dat ze met elkaar een aantal eigenschappen voor altijd delen, en 
de zogenoemde besmette bevolkingsgroepen, die op grond van een aantal 
externe kenmerken worden buitengesloten. Beide patres leren dat mensen 
zelf in onverdraagzaamheid vervallen als zij de vermeende onzuiverheid 
van anderen aan de kaak stellen en minachten. Het isolationisme dat hier-
van het gevolg is, gaat gepaard met het onvermogen zichzelf te relativeren. 

Men mag over niemand 
oordelen met het doel hem van 
de gemeenschap te isoleren

Paul	van	Geest

Het bijdetijdse denken van Cyprianus en Augustinus: Eerlijk zelfbeeld schraagt tolerantie. 
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Behalve tot isolement leidt dit ook tot een in hun ogen deerniswekkend 
soort hoogmoed.

Opvallend is verder dat beide kerkvaders niemand buiten hun gemeen-
schap willen sluiten, hoezeer mensen in hun feitelijk gedrag afwijken van 
de morele normen die aan het lidmaatschap van deze gemeenschap zijn 
gesteld. Tolerant zijn beide kerkvaders in de zin die er in de zestiende en 
zeventiende eeuw aan gegeven is, omdat zij vóór alles in de verschillende 
levensvoeringen van mensen geen aanleiding zagen hen te bannen uit de 
vinculum unitatis: de verbondenheid tussen mensen die niet alleen wordt 
beleden en genotuleerd, maar ook ervaren. Hun vorm van verdraagzaam-
heid gaat paradoxalerwijs echter wel gepaard met de mogelijkheid de ge-
dragingen, de zeden en de gewoonten aan de kaak te stellen die in meer of 

mindere mate strijdig zijn met de 
ethische normen en evangelische 
waarden die in de traditie de chris-
telijke gemeenschap haar gestalte, 
elan en aanzien hebben gegeven. 
Hun idee van verdraagzaamheid 
houdt niet in dat men omwille van 
de lieve vrede of, synoniem, uit 
onverschilligheid nalaat anderen 
normen en waarden voor te houden 
die bij naleving de cohesie in de 

gemeenschap juist versterken. Een dergelijke vorm van onverschilligheid 
zou in hun idee juist het tegendeel bewerkstelligen van het uiteindelijke 
doel van verdraagzaamheid: eenheid en harmonie in de gemeenschap.

In de patristische tolerantieopvatting is dus geen sprake van een on-
verschillig, conflictmijdend, relativistisch of apathisch soort gedogen. De 
patristische verdraagzaamheid gaat gepaard met het streven te oordelen, 
maar wel omwille van de versteviging van de band tussen de mensen die 
deel uitmaken van de gemeenschap. 

Het inzicht dat tolerantie wordt bewerkstelligd omdat de neiging tot 
oordelen een uitnodiging tot een grondige zelfevaluatie behelsde, is vooral 
aan Augustinus te danken. Inzicht in de eigen drijfveren en de ruis hierin, 
sinds de eerste mensen al veroorzaakt door onzekerheid, angst, hoogmoed 
of agressie, leidt in de patristische periode tot een besef van de eigen on-
volmaaktheid. Ook hierop is tolerantie gebaseerd. Het al te gemakzuchtig 
kwalificeren van mensen als uitsluitend dom, hoogmoedig, zondig, on-
verdraagzaam of gevaarlijk, is schier onmogelijk als men zich in het in-
nerlijk een spiegel heeft voorgehouden en zichzelf als verre van volmaakt 
onderkent. Juist de vertrouwdheid met de waarheid die in het evangelie 

Patristische 
verdraagzaamheid gaat 
gepaard met het streven te 
oordelen, omwille van de 
versteviging van de band 
tussen mensen 
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oplicht, bewerkt het tegendeel van morele superioriteit. Integendeel: deze 
waarheid bewerkt juist een bewustzijn om te blijven proberen de ander 
te verdragen en te begrijpen. Maar paradoxalerwijs leidt dit nooit tot een 
fundamentele relativering van zijn waarheid. Juist die waarheid houdt hun 
voor om voor alles de eenheid te bewaren en dus voor alles in het dagelijks 
leven de verdraagzaamheid zelf te belichamen.

 Noten

1 Cf. bijvoorbeeld E. Gibbon, Verval en on-
dergang van het Romeinse Rijk (Antwer-
pen-Amsterdam 2000), 21�-2�� (vert.).

2 Cyprianus, Epistula ��.11. 
3 Cf. Cyprianus, Epistula ��. 
� Zie voor de geschiedenis van de dona-

tisten bijvoorbeeld S. Lancel, `Dona-
tistae’, in: A. Mayer (ed.), K.-H. Chelius, 
A. Grote (red.), Augustinus-Lexikon. 
Basel, 1�8�-… Dl. 2, fasc. 3/ � (Basel 
1���), kol. �0�-�22.
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Epistula ad Catholicos de secta donatis-
tarum. Ed. M. Petschenig (CSEL �1), 1�-�1 
en �2, 231-322 inz. 2�0-2�1. 

� Cf. Augustinus, Contra epistulam Par-
meniani libri tres, 1.8.13.

7 Cf. Acta Martyrum Saturnini presbyteri, 
Felicis, Dativi, Ampelii et aliorum in: 
Patrologia Latina. Ed. J.P. Migne. dl. 8 
(Paris 18��), kol. �88-703, inz. ��0.

8 Cf. Augustinus, Ad Cresconium 2.1�.18.
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Gaudentium Donatistarum episcopum 
8.8; Cyprianus, De Lapsis �.

10 Augustinus, Ad Cresconium, �.2�.33. Cf. 
Cyprianus, Epistula 73.1�.

11 Cf. Augustinus, Contra epistulam Par-
meniani libri tres, 2.2.8; 2.2.10.

12 Augustinus, De baptismo 7. 2�. �1 (‘Res-
pondemus: Quomodo auditur avarus, 
et raptor, et fenerator, et homicida? An 
isti non sunt peccatores? quos tamen 
Cyprianus in Catholica obiurgat, et 
tolerat’).

13 Augustinus, Confessiones 10.23: 
‘Quaestio mihi factus sum’. 

1� Augustinus, Enarratio in Psalmum 
XXX, sermo II, �. 

1� Cf. bijvoorbeeld Augustinus, De bap-
tismo 2. �. 7 (‘dicente Cypriano: Ne-
minem iudicantes, aut a iure commu-
nionis aliquem, si diversum senserit, 
amoventes’).

1� Augustinus, Contra Gaudentium Dona-
tistarum episcopum 3.3; Augustinus, De 
baptismo 2. 7. 10 (‘Tu quis es, qui iudices 
alienum servum?’).

17 Cf. Th.W.A. de Wit, ‘De trivialisering 
van de tolerantie: Zowel ‘te veel’ als 
‘te weinig’ bedreigt de verdraagzaam-
heid’, in: M. ten Hooven (red.), De lege 
tolerantie. Over vrijheid en vrijblijvend-
heid in Nederland (Amsterdam 2002, 
tweede druk), 83-10�, inzonderheid 
8�-�0.
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Democratie

Er heerst al lang consensus over de noodzaak dat onze samenleving func-
tioneert als een democratie. Er heerst echter geen consensus over de vraag 
naar de essentiële elementen van een democratie. Piet Hein Donner meent: 
‘De meerderheid telt. Dat is nu juist de essentie van de democratie.’1 Van-
zelfsprekend vormt beslissing bij meerderheid een essentieel element. 
De vraag is echter of dit element het enige is waar het om gaat in de demo-
cratie. Naast dit meerderheidsprincipe zijn de waarden gebaseerd op ‘het 
geloof ’ in ruime zin, essentieel voor een goed functionerende democratie. 
Bovendien dient zij stevige plechtankers te bevatten voor het in voldoende 
mate veiligstellen van de belangen en standpunten van minderheden. 
Verwijzing naar ‘het geloof ’ leidt echter niet tot eenduidige injecties in het 
politieke debat, dat nu eenmaal de kern is van de praktische interpretatie 
en toepassing van de beginselen van de democratie.

De waarde van christelijke 
waarden

Het is een schrale troost dat de religie in Nederland aan 
een terugkeer bezig is, hoewel zij niet terug is op het niveau 
waarop zij zich enige decennia geleden bevond. Hoe 
aantrekkelijk de positie van een gideonsbende ook kan zijn, 
in de politiek gaat het om het verschil tussen gelijk hebben en 
gelijk krijgen. Bij de besluitvorming zal veelal de macht van 
het stemmental van andersdenkenden de doorslag geven. 
Daardoor verdwijnt die christelijke traditie als zodanig niet, 
maar speelt zij wel een kleinere rol in de vormgeving van 
onze samenleving op basis van politieke besluiten. 

door Onno Ruding

Oud-minister van financiën, voorzitter van de raad van toezicht van het Centre for 
European Policy Studies, lid van de pauselijke raad Justitia et Pax.
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Kardinaal Ratzinger, de huidige paus Benedictus XVI, beschrijft twee 
basisstandpunten: ‘Aan de ene kant vinden we het radicaal relativistische 
standpunt dat het begrip van het goede (en dus ook van het ware) geheel 
los wil zien van de politiek omdat het de vrijheid bedreigt. … Deze opvat-
ting staat tegenover een andere: dat de waarheid niet een product is van de 
politiek (van de meerderheid), maar daaraan voorafgaat en haar pad ver-
licht. Politiek is pas dan gerechtvaardigd en vrijheidsbevorderend, wan-
neer ze ten dienste staat van een systeem van waarden en rechten zoals het 
verstand ons ingeeft.’2 Ratzinger trekt een vergelijking met Pontius Pila-
tus die een vorm van democratie hanteert die zich niet baseert op waarden 
en waarheid, maar op procedures. Impliciet verwijst hij hier in kritische 
zin naar referenda als politieke volksuitspraken in een democratisch 
rechtssysteem op basis van rechtstreekse vertegenwoordiging, waarmee 
ook wij in Nederland onlangs enige onbevredigende ervaringen hebben 
opgedaan. 

Pilatus besluit als sceptische politicus zich rechtstreeks tot het volk te 
richten en gedraagt zich daardoor volgens Ratzinger als een ‘waarachtige’ 
democraat: ‘Omdat hij niet weet wat gerechtigheid is, laat hij de meerder-
heid daarover beslissen.’3 Ratzinger waarschuwt terecht dat men zeer 
voorzichtig moet zijn met de gedachte dat in de democratie slechts de 
meerderheid beslissingen neemt en slechts de overtuiging van de meer-
derheid van de burgers de bron van het recht is.’�

Lieven Boeve geeft een verhelderende aanvullende analyse: ‘Tegen het 
liberale vrijheidsdenken en relativisme, betoogt Ratzinger dat democratie 
slechts kan functioneren als ze niet op zichzelf draait, maar gebed zit in 
een breder levensbeschouwelijk kader van waarden en principes. Demo-
cratie is immers geen waarde, geen ideaal op zichzelf, het is gewoon in de 
praktijk het beste systeem gebleken om het menselijk samenleven vorm 

te geven. Het noodzakelijke relati-
visme dat de democratie veronder-
stelt, kan dus niet absoluut zijn. 
(Beslissings)macht moet immers 
steeds gekoppeld blijven aan recht, 
dat op zijn beurt berust op ethi-
sche grondslagen, op een morele 

consensus.’� De waarschuwing klinkt door voor een eenzijdige nadruk op 
het liberale zelfbeschikkingsrecht en individualisme en het radicale relati-
visme van de meerderheidsdemocratie.�

Kardinaal Ratzinger analyseert de kernbegrippen vrijheid en waarheid 
voor het bewustzijn van de moderne mensheid.7 Hij constateert dat velen 
vrijheid nu ongeveer als het hoogste goed zien en waarheid bejegenen 

Velen zien vrijheid als het 
hoogste goed en bejegenen 
waarheid met wantrouwen

Onno	Ruding

De waarde van christelijke waarden
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met wantrouwen. Ratzinger verwijst naar Maarten Luther die al �00 jaar 
geleden de waarde van vrijheid onderschreef in Von der Freiheit eines Chris-
tenmenschen. Hij voegt daar echter aan toe dat de toen teweeggebrachte 
bevrijdingsbeweging beperkt bleef tot het religieuze domein, dus vrijheid 
voor de individuele mens binnen de kerk. ‘Waar die bevrijdingsbeweging 
ook tot politiek programma werd gemaakt, zoals in de Boerenoorlogen en 
in de Doperse Beweging, heeft Luther zich heftig verzet. Op politiek terrein 
werd met de vorming van staatskerken de macht van de seculaire autoriteit 
juist vergroot en versterkt.’ 

Ratzinger onderscheidt twee stromingen in de daarna van grote poli-
tiek-maatschappelijke betekenis geworden verlichting: ‘De meer natuur-
rechtelijk georiënteerde Angelsaksische richting, die neigt naar de consti-
tutionele monarchie als het enige realistische systeem van vrijheid; met 
daartegenover de radicale opvatting van Rousseau, die uiteindelijk in vol-
ledige anarchie uitmondt.’ Hij concludeert, met het oog op die anarchisti-
sche variant van vrijheid en ook op de ineenstorting van het marxisme als 
politiek-economisch systeem, dat vrijheid zonder waarheid geen vrijheid 
is. Ook afwezigheid van recht en orde betekent volgens hem afwezigheid 
van vrijheid. Uiteindelijk komt Ratzinger tot de slotsom dat ook nu religie 
een cruciale rol dient te spelen: ‘De rede moet luisteren naar de grote reli-
gieuze overleveringen … Er is geen grote filosofie die niet leeft van het luis-
teren naar en putten uit religieuze tradities.’ Hij ziet dit als koerscorrecties 
die nodig zijn op het erfgoed van de Verlichting: ‘Wij moeten afscheid ne-
men van de droom van de absolute autonomie van de menselijke rede en de 
bijbehorende zelfgenoegzaamheid.’

Het zou gewenst zijn dat de christelijke kerken in de landen in West-Eu-
ropa waar grote spanningen bestaan als gevolg van omvangrijke immigra-
tie van moslims, nog duidelijker hun stem doen horen in het politieke en 
het algemeen-maatschappelijke debat over de moeilijke vraag van de juiste 
mate van tolerantie tussen autochtonen en allochtonen, tussen christenen 
en moslims. Verdraagzaamheid is terecht één van de pijlers van de christe-
lijke leer en ook van de westerse samenleving, hoewel gedurende vele eeu-
wen niet alle christenen die tolerantie hebben nageleefd. 

Er is echter behoefte aan meer duidelijkheid over wat die tolerantie 
precies inhoudt en hoe ver zij in de praktijk wel en niet moet gaan. Het is 
hierbij van belang dat tolerantie aan beide kanten moet worden toegepast, 
door zowel de meerderheid (bijvoorbeeld autochtone bevolkingsgroepen) 
als de minderheid (bijvoorbeeld allochtone bevolkingsgroepen). En ook 
dat de plicht tot het eigen tolerant gedrag geenszins inhoudt de plicht tot 
een tolerante reactie op niet-tolerant gedrag van anderen. Natuurlijk moet 
het recht van vrije meningsuiting worden gehandhaafd, maar dit mag 
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geen vrijbrief verschaffen tot het onbeperkt uiten van meningen die door 
anderen als zware beledigingen worden beschouwd. Zelfbeheersing is 
onmisbaar wil een democratie goed kunnen functioneren.

Christelijke	waarden	versus	verlichting	en	humanisme

Van belang hierbij is ook of men de politiek en de democratie als absolute 
doeleinden ziet voor onze samenleving die in abstracto kunnen worden 
gedefinieerd en toegepast. In feite zijn het echter mensen als individuen 
die democratie en politiek als belangrijke instrumenten (moeten) gebrui-
ken om een samenleving te bereiken die naar hun individuele — en dus 
persoonlijke en subjectieve — opvattingen de beste is.

Die opvattingen behoeven een plechtanker in wezenlijke waarden die 
helpen bij (politieke) keuzes inzake moeilijke kwesties met veelal mo-
rele afwegingen. Rede en kennis van wetenschappen kunnen daarbij een 
handleiding geven, maar meestal niet in voldoende mate. Zelfs godsdienst 
kan niet altijd de enige handleiding verschaffen. Het kernpunt in deze 
discussie is of men al dan niet de these aanhangt dat zowel de verlichting, 
de rede en het humanisme, dus niet-godsdienstige stromingen, als de ju-
deo-christelijke traditie onze Europese identiteit, cultuur en waarden heb-
ben bepaald. Voor velen zijn die wezenlijke waarden louter de christelijke 
waarden. Voor vele anderen zijn dat louter de waarden van de verlichting, 
de rede en het humanisme. Voor weer anderen, en ik behoor tot die groep, 
is dat een combinatie van beide pijlers. 

Naast de inhoudelijke motivering voor die combinatie, die is gelegen in 
de kwaliteit van elk van die twee pijlers, dient zich de noodzaak aan in een 
democratische samenleving te streven naar een politiek werkbaar resul-
taat, waarin een grote meerderheid zich geheel of grotendeels kan vinden. 
Zowel langs de lijn van de christelijke traditie — denk aan Augustinus en 
Thomas van Aquino — als dankzij de verlichting, hebben de beschaving en 
cultuur van Europa een fundament in het denken van de Grieks-Romeinse 
klassieke schrijvers en denkers. 

Ik behoor niet tot degenen die louter tegenstellingen zien tussen die 
twee pijlers, in de zin dat zij elkaar wederzijds altijd (moeten) uitsluiten. 
Die benadering heeft wel lang bestaan in leidende kringen van christelijke 
kerken. Vele aanhangers van de verlichtingsidealen streven aan de andere 
kant naar verwijdering van de godsdienst uit de politiek, of in het geval van 
de verlichtingsatheïst Herman Philipse zelfs uit de samenleving. 

Bisschop Van Luyn wijst erop dat ‘het niet dankzij de politiek (is), en 
evenmin dankzij de democratische rechtsstaat, dat de wezenlijke hu-
mane waarden ontstaan. Die waarden danken hun ontstaan en gelding 

Onno	Ruding
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niet aan de politiek en de democratische rechtsstaat, maar moeten daarin 
wel worden beschermd en gegarandeerd worden’.8 Francis Fukuyama is 
een vertegenwoordiger van de these dat ‘Europa tot de Eerste Wereldoor-
log een duidelijke culturele identiteit (had), die losstond van de gefabri-

ceerde nationale identiteiten en 
gestoeld was op de traditie van het 
Europese Humanisme’.� Ik acht 
die veelgehoorde stelling dat de 
Europese identiteit, cultuur en 
waarden louter zijn gebaseerd op 
het humanisme inhoudelijk en 
historisch onhoudbaar. Anderen 

nemen een soortgelijke stelling in als Fukuyama, maar noemen de ver-
lichting als de enige pijler voor Europa’s identiteit, cultuur en waarden. 
Afhankelijk van de gehanteerde definities zijn humanisme en verlichting 
grosso modo nauw verwant, waarbij ik veronderstel dat Fukuyama c.s. 
bij humanisme niet denken aan de christenhumanistische stroming van 
Erasmus.10

De rooms-katholieke kerk heeft een problematische geschiedenis ge-
kend in haar verhouding tot zowel de democratie als de staat.11 Na de mid-
deleeuwen, waarin de kerk overal in West-Europa de dominante factor was, 
kreeg de staat zijn nationale, soevereine status bij de Vrede van Westfalen 
in 1��8, toen de Europese wereldlijke machten besloten een einde te maken 
aan de catastrofale Dertigjarige Oorlog met al zijn godsdiensttwisten. Het 
begrip nationale soevereine staat werd werkelijkheid door differentiatie of 
segmentatie, op basis van het principe cuius regio, eius religio: de nationale 
soeverein bepaalt de leidende (staats)godsdienst in zijn land. 

Paus Innocentius X verklaarde dit verdrag toen nietig en verwerpelijk. 
Nog lang daarna heeft de katholieke kerk ook de democratie als politiek sy-
steem verworpen, en dan vooral de essentiële elementen van een liberaal-
democratische rechtsorde, zoals de vrijheid van godsdienst, de democrati-
sche besluitvorming bij meerderheid en de scheiding van kerk en staat. Dit 
gebeurde nogmaals expliciet in 18��, in de Syllabus Errorum van paus Pius 
IX. Pas tijdens het Tweede Vaticaanse Concilie in 1��3 heeft paus Johannes 
XXIII, in zijn encycliek Pacem in Terris, de moderne politieke principes en 
specifiek de mensenrechten als doelstelling aanvaard. In 1��� heeft paus 
Paulus VI, in zijn encycliek Dignitatis Humanae, godsdienstvrijheid expli-
ciet erkend als een grondrecht, gevestigd in de menselijke waardigheid. 
Vanaf dat moment is de aanpak van de katholieke kerk op dit terrein om-
geslagen, en heeft zij in veel landen actief het proces van democratisering 
gesteund en absolutistische regimes bestreden. 

De katholieke kerk kent een 
problematische geschiedenis 
in haar verhouding tot 
democratie en staat
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Europese	unie	

Het is belangrijk dat wij, burgers van Europa, ook in het kader van de Euro-
pese integratie deze vraagstukken rondom waarden centraal stellen. Hoe-
wel zij vanzelfsprekend niet louter christenen aangaan, behoren zij wel 
speciale aandacht en prioriteit te geven aan wat een Group of the Wise heeft 
geschreven in een nota van maart 2007 aan de Europese (rooms-katholieke) 
bisschoppen van COMECE ter gelegenheid van het �0-jarig bestaan van de 
EU en de Verdragen van Rome.12 De titel raakt de kern: A Europe of Values. 
The ethical dimension of the European Union.

De nota stelt dat het Europese project allereerst is gegrondvest op 
waarden en op een ethische benadering van leven en samenleving. Elke 
gemeenschap die is gebaseerd op de wet, dient ook gebaseerd te zijn op 
waarden. In het geval van de EU zijn deze waarden niet exclusief christe-
lijk, maar zij zijn wel diep geworteld in de christelijke traditie. De nota 
eindigt met de hartenkreet dat de EU zich meer bewust moet worden van 
de sterkte van de waarden die de EU karakteriseren, zoals menselijke waar-
digheid, vrede, vrijheid, democratie, tolerantie, diversiteit, subsidiariteit, 
solidariteit en het streven naar het bonum commune, oftewel het algemeen 
belang. Deze onderliggende waarden wortelen diep in tweeduizend jaar 
christelijke traditie, evenals in de tradities van andere geloven en filoso-
fieën, aldus de nota.

De nota wijst erop dat de EU deze menselijke waarden overal op het 
Europese continent heeft kunnen consolideren, óók in Oost-Europese lan-
den waar voorheen geweld en onderdrukking heersten. Het deed mij spe-
ciaal genoegen dat de nota ook beklemtoont dat de gemeenschappelijke 
munt, de euro, door de financiële en begrotingsdiscipline die zij vereist, 
een referentiepunt is voor een eerlijke relatie van de huidige generatie tot 
de volgende, omdat aldus wordt voorkomen dat die generatie van onze 
(klein)kinderen door de last van onze (staats)schulden wordt bedolven.13 
Dat is een onmisbare vorm van rentmeesterschap.

Van deze visie is een deel terechtgekomen in de Verklaring van Berlijn.1� 
Deze verklaring van Europese regeringsleiders bij de vijftigste verjaardag 
van de EU spreekt van het ‘streven naar vrede en vrijheid, naar democratie 
en rechtsstatelijkheid, naar wederzijds respect en verantwoordelijkheids-
besef, naar welvaart en veiligheid, naar verdraagzaamheid en participa-
tie, rechtvaardigheid en solidariteit’. De verklaring spreekt wel van onze 
gemeenschappelijke Europese idealen maar niet van Europese waarden, 
en evenmin van christelijke of christelijk-joodse wortels van Europa. In de 
Verklaring van Rome van COMECE was daartoe wel een oproep gedaan.1� 
De bisschoppen vroegen de EU-regeringsleiders om in hun verklaring 
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bescherming van de institutionele rechten van kerken en geloofsgemeen-
schappen op te nemen en expliciete erkenning van de christelijke wortels 
(heritage) van ons continent. 

Eerder was een poging in dezelfde richting gedaan, ook al zonder veel 
succes. De preambule van de ontwerp-Europese Grondwet van 200�, later 
vervangen door het ontwerp-Verdrag van Lissabon, bevatte een algemene 
tekst die een slap aftreksel vormde van datgene wat de voorstanders van 
verwijzing naar de christelijke of joods-christelijke wortels en tradities van 
Europa bepleitten: ‘Geïnspireerd door de culturele, religieuze en humanis-
tische tradities van Europa …’ 1�

Het is duidelijk dat de politieke en maatschappelijke invloed van de ker-
ken en godsdiensten in het algemeen, en de christelijke in het bijzonder, 
niet meer van voldoende gewicht is om dergelijke standpunten aanvaard 
te krijgen in Europa, enkele lidstaten uitgezonderd. Bovendien voerden 
sommige lidstaten als argument aan dat de scheiding van kerk en staat en 
het seculiere karakter van de staat een dergelijke verwijzing in de EU-ver-
klaring niet toestaan. Vooral Frankrijk met zijn laïcité huldigde dat stand-
punt. Zoals uiteengezet, acht ik dit argument niet sterk als het gaat om een 
verwijzing naar historische ontwikkelingen.

Godsdienst,	economie	en	de	‘sociale	quaestie’

De ‘sociale quaestie’ is één van de belangrijkste vraagstukken in de sa-
menleving waarin de christelijke kerken een rol hebben gespeeld en 
nog spelen. Vooral de katholieke kerk heeft hieraan, ook politiek, actief 
richting gegeven sinds Rerum Novarum (18�1), de eerste van de encyclie-
ken die de sociale leer van de kerk vertolken. Het is duidelijk dat dit op 
mondiale schaal gebeurde, althans in dat deel van de wereld waar de kerk 
grote invloed had, en dat dit vanuit één centraal punt werd geleid, niet 
verrassend Rome, via uitspraken van de paus zelf, in de centralistische 
traditie van de katholieke kerk. Mede daardoor is het effect zo groot. Na-
tuurlijk deden ook nationale katholieke leiders, zowel geestelijken als 
leken, mee in het politieke en sociale debat in ieder land, zo ook in Neder-
land, maar Rome zet de hoofdlijnen uit. Deze aanpak stelt wel de delicate 
vraag aan de orde of op dit terrein de subsidiariteit (een beginsel dat 
terecht een belangrijke plaats heeft in de katholieke traditie) kennelijk 
geen prioritaire rol speelt.

Na een eeuw met een reeks van sociale encyclieken met belangrijke 
invloed op de politieke besluitvorming in vele landen, vooral inzake de 
sociale wetgeving, heeft paus Johannes Paulus II in 1��1 met de encycliek 
Centesimus Annus een imponerende bijdrage geleverd. Hij gaf een mo-
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derne visie op onze samenleving. Deze vindt weliswaar haar fundament in 
lang bestaande christelijke uitgangspunten, vooral de menselijke waar-
digheid en het common good, maar geeft de staat een passende rol, evenals 
markt, kapitaal en arbeid, sociale partners en individuele werknemers en 
managers, in een wereld na de val van de Muur waarin de democratie, de 
rechtsstaat en een vorm van kapitalistisch economisch systeem op basis 
van sociale markteconomie cruciale elementen vormen.17De encycliek aan-
vaardt het concept van liberal democracy, met de socialemarkteconomie als 
het model dat, zij het onder een aantal randvoorwaarden, het beste past in 
de missie en de gerechtigheid die de kerk nastreeft.

Het is de vraag of er naast de relatie godsdienst-politiek ook een relatie 
godsdienst-economie bestaat. Er wordt dikwijls een negatieve correlatie 
tussen islam en economische welvaart en groei geconstateerd, wat als één 
der verklaringen wordt gezien voor de problemen tussen islamitische en 
christelijke, westerse landen en bevolkingsgroepen. Ik zie wel een zekere 
relevantie in deze vergelijking, maar wijs erop dat islamitische landen een 
aantal eeuwen geleden een economische welvaart en cultuur kenden die 
veelal die in de westerse of christelijke landen overtrof.

Max Weber heeft in de jaren 1�0�-1�20 zijn beroemd geworden these 
geformuleerd dat er een positieve correlatie tussen geloof en economische 
ontwikkeling bestaat die met name zichtbaar is in het protestantisme.18 
Het calvinistische christendom vormt de basis voor de moderniteit in de 
economische belevingsvorm van de westerse wereld. Weber beklemtoont 
het belang van het protestantisme voor het creëren van morele en politieke 
condities voor de groei van ondernemingen en productie op kapitalisti-
sche basis. Hij associeert de protestantse cultuur en mentaliteit met hard 
werken, spaarzaamheid, ascetisch gedrag, waardering voor de onderne-
mer en voor winst.

Webers visie op de positieve economische en sociale effecten van het 
protestantisme bevat veel waardevolle elementen, maar zij is toch eenzij-
dig en niet voldoende overtuigend. Eén van de punten van kritiek betreft 
de generalisatie van het protestantisme. Weber beperkt zijn lofzang tot 
calvinisten en puriteinse sektes in Engeland, Schotland en Amerika. De 
lutheranen bijvoorbeeld passen niet in dit patroon; zij komen er bij Weber 
slecht van af.

Bovendien heeft Michael Novak van katholieke zijde een overtuigende, 
contra-analyse op economisch-historisch terrein gepresenteerd.1� Hij 
beschrijft de positieve effecten van de katholieke geloofsleer en -praktijk 
op de economie, vooral in de periode na de middeleeuwen en na de re-
formatie.
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Kerk	en	staat	

De scheiding van kerk en staat is één van de argumenten die tegen een 
rol van kerken en godsdiensten in de politiek worden gehanteerd. Ik vind 
dat argument niet sterk. Het principe van scheiding van kerk en staat, dat 
vooral sinds de verlichting van de achttiende eeuw wordt nagestreefd, is 
van groot belang en verdient steun. Dit is zeker het geval in het licht van de 

ervaringen in een aantal Europese 
landen, waar in vroeger eeuwen 
de vermenging van kerk en staat 
niet alleen tot de vorming van een 
staatskerk heeft geleid, maar ook 
tot discriminatie van de burgers die 
niet tot die staatskerk behoorden en 
daarom niet in vrijheid hun gods-

dienst konden uitoefenen. Dit gold ook voor het toenmalige Nederland. 
Ook nu kent Europa nog een aantal landen met een staatskerk, ook al is de 
vrijheid van godsdienst daar niet meer in het geding.

Ik zie echter niet in waarom die terechte eisen van scheiding van kerk en 
staat en van vrijheid van godsdienst, niet te rijmen zouden zijn met een rol 
voor godsdienst in de politiek, in de vorm van het functioneren van poli-
tieke partijen op godsdienstige grondslag.20 Sophie van Bijsterveld wijst 
erop dat kerk en staat gescheiden zijn, maar dat zij zich niet in gescheiden 
werelden bewegen.21 ‘Indirecte beïnvloeding via het waarde- en normen-
patroon van de burgers is er uiteraard wel’. De schrijver José Casanova 
bekritiseert de visie dat verenigbaarheid van religie met moderniteit als 
voorwaarde zou vereisen dat religie en gelovigen zich moeten aanpassen 
aan het secularisme.22 Hij betoogt daarentegen ‘dat publieke religie ver-
enigbaar is met moderniteit, mits deze religie niet het ondermijnen van de 
democratische rechtsstaat voorstaat’. Erik Borgman voegt hieraan toe dat 
de combinatie van de recente opleving van religie (althans de belangstel-
ling voor religie) en voortgaande secularisering laat zien ‘dat secularise-
ring en presentie van religie elkaar niet uitsluiten’.23 Hij wijst erop dat de 
toenemende demografische betekenis van moslims in onze samenleving 
impliceert dat ‘het publieke domein intrinsiek met religie verbonden is’. 

Er worden ook andere argumenten gehanteerd. Zij komen van atheïsten 
die tegen iedere godsdienst zijn en dus ook tegen godsdienstige elemen-
ten in het politieke leven. Ik kan daar kort over zijn. Zij hebben het recht 
hun opvattingen uit te dragen, ook politiek, maar zij mogen niet verlangen 
dat diegenen die wel in een God geloven en dat ook uitdragen, daarin bij 
hun politieke activiteiten worden belemmerd.

De terechte eis van scheiding 
van kerk en staat is te rijmen 
met een rol voor godsdienst in 
de politiek
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Een ander argument tegen een rol van religie in de politiek betreft de 
negatieve effecten die christelijke kerken en hun lidmaten gedurende vele 
eeuwen hebben teweeggebracht in de politiek en de samenleving in het 
algemeen, in hun eigen land en internationaal. Er wordt gewezen op gods-
dienstoorlogen in Europa, inquisitie, onverdraagzaamheid en nog veel 
meer.2� Helaas is er veel waar van die bezwaren en kritiek. Toch dient dit 
niet te leiden — met erkenning van die ernstige fouten in het verleden — tot 
het ontzeggen van het morele recht, of erger nog: het juridische recht van 
aanhangers van die kerken en geloofsgemeenschappen om als mensen van 
goede wil te proberen een positieve inbreng in de politiek en samenleving 
te hebben, door toepassing van de goede elementen van diezelfde kerken 
en godsdiensten die voorheen soms hebben gefaald. Er blijkt overigens 
geen negatieve correlatie te bestaan tussen de staatsrechtelijke voorkeur 
van bepaalde landen voor scheiding van kerk en staat en de mate waarin in 
datzelfde land de burgers godsdienstig zijn.2�

Bisschop Van Luyn raakt de kern: ‘De scheiding van kerk en staat, die 
een groot goed is, houdt geen scheiding in van geloof en politiek’.2� Politici 
en wetenschappers in vele landen pleiten niettemin tegen politieke par-
tijen op godsdienstige grondslag. Onlangs brak Michael Ignatieff daarvoor 
een lans in het kader van verbetering van integratie van verschillende be-
volkingsgroepen: ‘Het belangrijkste instituut voor de politieke assimilatie 
van multiculturele groepen is de breed gedragen politieke middenpartij. 
Het is voor het politiek welslagen van het multiculturele project namelijk 
essentieel dat groepen zich politiek niet verenigen langs etnische of gods-
dienstige lijnen. Op lange termijn is de grootste bedreiging voor de stabi-
liteit van multiculturele maatschappijen niet de multi-etniciteit zelf, maar 
de politieke polarisatie van etniciteit en godsdienst.’ 27

Ik heb sympathie voor delen van Ignatieffs analyse, maar meen dat in de 
praktijk een andere aanpak een goede bijdrage kan leveren aan de oplos-
sing van de problemen van de integratie. Hoewel Nederland jarenlang ern-
stige fouten heeft gemaakt in de (non)integratie van allochtonen in onze 
samenleving, zie ik in puur partijpolitiek opzicht enige lichtpunten. In 
tegenstelling tot Ignatieffs vrees blijken islamitische inwoners van Turkse 
en Marokkaanse afkomst zich niet politiek te organiseren in partijen op 
islamitische grondslag. Gevestigde partijen, zowel op godsdienstige als op 
niet-godsdienstige grondslag, bevorderen dat burgers uit die twee alloch-
tone groepen lid worden en zelfs tot het parlement doordringen.

Ik kan hier niet uitvoerig ingaan op de relaties tussen godsdienst, ver-
lichting, democratie en tolerantie. Slechts een paar opmerkingen inzake 
Nederland. Jonathan Israel heeft erop gewezen dat de wortels van de ver-
lichting niet in het Frankrijk of Engeland van de achttiende eeuw lagen, 
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maar in de Nederlanden van de zeventiende eeuw, en wel vooral bij de 
immigrantenfilosofen Baruch de Spinoza en Pierre Bayle.28 Israel meent 
dat de opstand tegen Spanje het begin legde van de idee van volkssoeverei-
niteit, vrijheid van denken en tolerantie, later leidend tot de kernwaarden 
van de internationale verlichting: vrijheid, gelijkheid en democratie.

Margriet de Moor ziet echter de andere kant van de veel geprezen tole-
rantie in ons land in de zeventiende eeuw: ‘Tolerantie wordt vaak in één 
adem genoemd met respect, maar aan onze tolerantie, die haar wortels in 
de 1�de en 17de eeuw heeft, ligt geen respect ten grondslag, integendeel: 
wij hebben de religie van de ander gehaat, katholieken en calvinisten had-
den over en weer geen greintje respect voor de opvattingen van de andere 
kant…’2� De oplossing die toen werd gevonden om de strijdende partijen 
vreedzaam te laten samenleven, hield in dat de vijandige subculturen zo-
veel mogelijk voor elkaar vreemd bleven, hetgeen later uitmondde in een 
verzuilde samenleving waarin de zuilen grotendeels een separaat leven 
leidden. Ook Fukuyama staat kritisch tegenover de veelgeprezen histori-
sche tolerantie van de Nederlanders en de politiek in Nederland: ‘Neder-
land was multicultureel zonder naar integratie te streven, wat goed past 
bij een samenleving die traditioneel georganiseerd was in afzonderlijke 
protestantse, katholieke en socialistische zuilen’.30

Een recente studie van de Europese denktank CEPS over de problemen 
van de islam in Europa, pleit ervoor het godsdienstige aspect van de islam 
minder centraal te stellen dan wij veelal doen. CEPS wil meer gewicht toe-
kennen aan de politieke en sociale redenen die ten grondslag liggen aan 
geweld en terroristische daden die in Europa uit naam van de islam worden 
bedreven.31 De oplossing dient primair te worden gevonden in de politieke 
sfeer, bijvoorbeeld ‘door mogelijkheden van politieke participatie te bie-
den in de Europese woonlanden’ van de islamitische allochtonen, en niet 
louter op godsdienstig gebied met interreligieuze dialoog. Olivier Roy, één 
van de schrijvers van de CEPS-studie, betoogt dat zowel het multiculturele 
model als de integratie- en assimilatiemodellen voor de nieuwe moslimge-
meenschappen in de Europese landen hebben gefaald. Hij wil op dit terrein 
een ontkoppeling (disconnection) bevorderen tussen religie en cultuur. Het 
gaat, zo stelt hij, primair om problemen met betrekking tot de identiteit 
en niet om problemen met een godsdienstig of cultureel karakter. Daarom 
acht Roy de interreligieuze en de interculturele dialoog, hoewel zeker van 
belang, ondergeschikt aan de politieke dialoog en aan participatie. Zijn 
prioriteit wijkt af van die van bisschop Van Luyn die de interculturele dia-
loog urgenter vindt in onze samenleving met groeiende minderheden.32 
Maar ook Van Luyn constateert dat het vinden van oplossingen een politie-
ke opgave betreft die derhalve de dialoog tussen politiek en geloof noodza-
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kelijk maakt. Ik acht beide vormen van dialoog onmisbaar. De beste aanpak 
in de praktijk is waarschijnlijk: beginnen met de interreligieuze en inter-
culturele contacten en daarna die tussen geloof en politiek. Wat betreft de 
politiek is zowel dialoog als participatie nodig.

Invloed	van	kerken	en	religies

Het is volgens Jürgen Habermas in veel Westerse landen duidelijk waar-
neembaar dat ‘kerken en geloofsgemeenschappen zich in toenemende 
mate zijn gaan beperken tot hun kerntaak, namelijk de praktische ziel-
zorg, en dat ze hun omvattende competenties op andere maatschappelijke 
gebieden moesten opgeven. Tegelijkertijd heeft de uitoefening van het 
geloof zich in individueler vormen teruggetrokken.’33 Habermas con-
stateert desondanks dat ‘de geloofsgemeenschappen ook in grotendeels 
geseculariseerde samenlevingen relevante bijdragen leveren aan de poli-
tieke menings- en wilsvorming’.3� Fukuyama beklemtoont daarentegen 
de overtuiging van ‘het moderne liberalisme dat godsdienstig geloof moet 
worden ondergebracht in een sfeer van particulier geloof …’.3�

Criteria en ‘waarden’ met een ander karakter hebben tegenwoordig bij 
grote groepen in de samenleving prioriteit gekregen: eenzijdige gericht-
heid op eigenbelang, economische belangen of kortetermijnbelangen. 
Deze oriëntatie kan in gunstige zin een ‘liberaal’ fundament krijgen in de 
betekenis van het ‘verlichte eigenbelang’ op grond waarvan volgens Adam 
Smith de markt functioneert. Dit eigenbelang en de markt zijn niet im-
moreel maar wel amoreel; om die reden mogen zij niet de énige leidraad 
zijn voor het functioneren van onze samenleving en voor ons persoonlijk 
handelen.3� 

Van diverse kanten wordt internationaal als één van de verklaringen 
voor het herstel van de rol van de religie in het politieke debat aangegeven 
dat scheiding van kerk en staat bevorderlijk werkt op de gezondheid van 
geloof en geloofsgemeenschappen, juist als gevolg van de grotere auto-
nomie die kerkgenootschappen genieten door die scheiding van kerk en 
staat.37 De Franse observator van de Amerikaanse samenleving, Alexis de 
Tocqueville constateerde al in de jaren dertig van de negentiende eeuw 
dat de religie bloeide in een liberaal-democratische staat.38 Tocqueville 
beklemtoonde de belangrijke rol van de godsdienst(en) in de Amerikaanse 
samenleving, maar ook het belang van een scheiding van geloof en poli-
tiek. Hans Joas haalt de Amerikaanse protestantse godsdienstsocioloog Pe-
ter Berger aan die stelt dat de lange traditie in Amerika van godsdienstige 
pluraliteit de verklaring vormt voor de voortdurende religieuze vitaliteit 
van de VS.3� Joas voegt hieraan toe dat deze religieuze vitaliteit niet het 
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resultaat is van de puriteinse wortels in het Nieuw-Engeland van de zeven-
tiende en achttiende eeuw, maar van de constitutionele scheiding van staat 
en kerk die laat in de achttiende eeuw in de VS is vastgelegd. Door het plu-
ralisme van godsdienstige gemeenschappen is een gezonde concurrentie 
ontstaan op de markt van vraag naar en aanbod van religie.

In ons eigen land beklemtoonde een belangrijke vertegenwoordiger van 
de sociaaldemocratische politieke hoofdstroming, Amsterdams burge-
meester Job Cohen, het belang van de relatie tussen religie en sociaaldemo-
cratie. Hij achtte een ‘omgekeerde doorbraak’ noodzakelijk, om een ‘more-
le herijking’ te bewerkstelligen van begrippen die voor sociaaldemocraten 
van belang zijn, zoals solidariteit, gelijkheid, gerechtigheid, naastenliefde 
en verantwoordelijkheid.�0 

Bisschop Van Luyn heeft een goede samenvatting gegeven van de mo-
tieven die van diverse zijden zijn genoemd voor die hernieuwde aandacht 
voor het belang van religie voor de samenleving.�1 Volgens hem is in de 
eerste plaats het behoren tot een geloofsgemeenschap of een religie van 
belang voor de cohesie in de samenleving, als binding en tegenwicht tegen 
steeds verder doorschietende individualisering. Ook kardinaal Ratzinger 
heeft op dit gevaar van te ver gaande individualisering gewezen, volgens 
hem het gevolg van een eenzijdige invloed van de verlichting. Van Luyn 
meent in de tweede plaats dat de kerken maatwerk kunnen leveren in de 
sociale hulpverlening aan kwetsbaren in de samenleving. ‘De evangelische 
werken van barmhartigheid zijn complementair aan de structuren van 
rechtvaardigheid waarvoor de staat verantwoordelijk is’, schrijft hij. Tot 
slot kunnen religieuze overtuigingen volgens hem ertoe bijdragen dat het 
vacuüm wordt opgevuld in het uitdragen en overbrengen van waarden 
en normen, traditioneel een domein van kerk en geloof. Hij constateert 
terecht dat die hernieuwde aandacht samenhangt met de opkomst van 
een ‘zelfbewuste, expansieve en zelfs deels fundamentalistische islam’ 
en de toenemende aanwezigheid van deze godsdienst en cultuur in West-
Europa. Daaraan voeg ik, ter relativering, echter toe dat deze hernieuwde 
aandacht vanwege de islam veelal niet als positief voor de godsdiensten in 
het algemeen wordt beschouwd.

De hernieuwde aandacht voor religie in Europa is verrassend, daar bij 
ons geloof en godsdienstuitoefening bij de meeste christelijke groeperin-
gen aan betekenis hebben ingeboet. Habermas, die zich jarenlang zeer 
kritisch en zelfs negatief heeft opgesteld jegens de rol van de godsdienst 
in samenleving en politiek, heeft onlangs een positievere houding aange-
nomen. Hij stelt nu dat de bewering twijfelachtig is volgens welke de gods-
dienst aan betekenis zou hebben ingeboet.�2 ‘De lange tijd onaangevoch-
ten stelling dat er een nauw verband bestaat tussen de modernisering van 
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de samenleving en de secularisering van de bevolking, vindt tegenwoordig 
steeds minder aanhangers onder sociologen.’ Hij ziet deze resurgence of 
religion als een wereldwijde tendens. Habermas’ gewijzigde inzichten zou-
den zijn teweeggebracht door de terroristische actie in 2001: ‘Op 11 septem-

ber is de spanning tussen seculiere 
samenleving en religie geëxplo-
deerd.’ Hij keert zich ook tegen de 
ideeën van de filosoof John Rawls 
dat religieuze argumenten niet in 
de publieke sfeer thuishoren.�3

Ik constateer in Nederland ge-
durende de laatste decennia terug-

houdendheid van kerkelijke leiders om zich actief te mengen in publieke 
en politieke debatten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken. 
Terwijl die interventies in de periode tot de jaren zestig veelal erg uitge-
sproken of dominant waren, vooral van de kant van de bisschoppen, is er 
nu sprake van een tegenovergestelde houding. Deels als gevolg van de in-
terne verdeeldheid van christelijke voormannen en deels als gevolg van het 
verminderde maatschappelijke en politieke gewicht van hun uitspraken, is 
een situatie ontstaan waarin de rol van de religies — en vooral de rol van de 
kerken als godsdienstige organisaties — in Nederland en ook in bijna alle 
andere landen in Europa sterk in betekenis is afgenomen.

Johan Huizinga heeft in zijn laatste boeken een somber beeld van de 
wereld rond 1��0 geschetst.�� Hij was pessimistisch over de toekomst. Een 
kernpunt in zijn analyse betrof de rol van de staat: die is amoreel en zonder 
ethische normen. Hij vond de staat kennelijk onmachtig om in die ‘beze-
ten’ wereld en later, in die ‘geschonden’ wereld, de Europese mensheid op 
het goede pad te houden, dan wel te brengen. Aarzelend stelde hij de vraag 
of een herleving van het christelijk geloof hiertoe wél een bijdrage zou 
kunnen leveren en of die herleving waarschijnlijk was. Hij had zijn hoop 
gesteld op de homines bonae voluntatis, maar die categorie was helaas niet 
de dominante factor in die jaren.

Realisme,	optimisme	en	pessimisme

Het aantal landen in Europa waar politieke partijen met een expliciet, hoe-
wel niet noodzakelijkerwijs exclusief christelijk karakter in het parlement 
zijn vertegenwoordigd, is op dit moment weliswaar aanzienlijk, maar het 
totale gewicht aan zetels is nu duidelijk geringer dan enige decennia gele-
den. Niettemin is duidelijk dat partijen op christelijke grondslag nog een 
flinke rol in de politiek in Europa spelen, ook in het Europees Parlement. 

Kerkelijke leiders zijn 
terughoudend geworden in het 
debat over maatschappelijke 
vraagstukken

Onno	Ruding

De waarde van christelijke waarden
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Ook als men de visie aanhangt dat de christelijke godsdienst en de chris-
telijke traditie cruciale pijlers van onze huidige samenleving vormen en 
een grote bijdrage leveren aan het functioneren van ons politiek-democra-
tische systeem, blijft de confrontatie met moeilijke vragen.

Wat betreft de invloed van religies en christelijke waarden in de poli-
tiek moet primair worden gekeken naar politieke partijen en naar kerken 
of godsdienstige groeperingen. Hoewel ook de meningen van individuele 
personen van groot belang zijn, komen deze meestal niet direct tot uiting 
in het politieke debat. Moeten de individuele deelnemers aan de poli-
tieke besluitvorming hun aanhankelijkheid aan die christelijke wortels 
tot uitdrukking brengen in een lidmaatschap van een politieke partij op 
godsdienstige of christelijke grondslag? Zij zijn — vanzelfsprekend zeg-
gen wij nu, een halve eeuw na het mandement van de bisschoppen — vrij in 
hun keuze. Het zal niet verrassen dat ik de voorkeur geef aan die keuze in 
bovengenoemde richting, maar anderen kunnen wellicht evenveel berei-
ken in een andersoortige politieke partij, hoewel mij dat niet gemakkelijk 
lijkt. Terwijl een ruime meerderheid van de niet-christenen én christenen 
in West-Europa tegenwoordig pogingen van religieuze leiders tot beïn-
vloeding van het stemgedrag en van de politieke besluitvorming niet meer 
passend vindt, en het gezag van kerkleiders als spreekbuis van grote bevol-
kingsgroepen duidelijk is gedaald, blijkt uit een studie van Joep de Hart 
en Paul Dekker dat ongeveer een derde van de Nederlanders wel een ‘gids-
functie’ voor religie bij het politieke handelen steunt.�� Dat percentage is 
weinig veranderd in de afgelopen decennia.

Blijft de invloed van dit christelijke erfgoed nog van grote betekenis, nu 
het aantal leden van godsdienstige gemeenschappen of het aantal mensen 
dat wordt geïnspireerd door de inhoud van de christelijke leer en tradities 
is omgeslagen van een duidelijke meerderheid in de bevolking in een min-
derheid? Ik heb op termijn mijn twijfels over die vraag. Het is daarbij wel 
belangrijk, hoewel niet essentieel, of die aanhankelijkheid van degenen 
die zich nog wél laten leiden door die christelijke grondslagen, tot uiting 
komt in de keuze voor een partij op religieuze grondslag, of dat zij aan een 
andere partij hun voorkeur geven.

Mijn twijfels betreffen niet het inhoudelijke en kwalitatieve aspect, en 
ook niet of dat geluid geïnspireerd op de christelijke grondslag nog wel 
wordt verkondigd en gehoord in de samenleving en in het politieke debat. 
Het probleem zit eerder in het praktische en kwantitatieve punt dat bij de 
(politieke) besluitvorming veelal de macht van het stemmental van anders-
denkenden de doorslag geeft. Daardoor verdwijnt die christelijke traditie 
als zodanig niet, maar speelt zij wel een kleinere rol in de feitelijke vormge-
ving van onze samenleving op basis van politieke besluiten. Het is wel van 
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belang, hoewel het niet veel verandert aan de ontwikkeling waar het hier 
om gaat, of het (politieke) gewicht verschuift naar aanhangers van verlich-
ting of humanisme die ten principale de godsdienst uit onze samenleving 
willen verwijderen, of naar groepen die zonder principes populistische of 
extreme of nihilistische lokroepen volgen.

Het is een (schrale) troost dat deskundigen constateren dat het met die 
afbrokkeling meevalt en dat de religie in Nederland aan een terugkeer bezig 
is, hoewel de religie hier duidelijk niet terug is op het (kwantitatieve) niveau 
waar zij zich enige decennia geleden bevond. Wim van de Donk en Petra 
Jonkers wijzen erop dat die terugkeer plaatsvindt in voornamelijk moderne 
varianten die sterk afwijken van de traditionele, institutionele vormen.�� Er 
is sprake van deïnstitutionalisering en individualisering van de traditione-
le religies: ‘Die zijn in hun instituties, gezag en ledental wel degelijk sterk 
ondermijnd geraakt.’ Er blijken wel fluctuaties in die rol van de religie(s) in 
samenleving en politiek op te treden, maar op lange termijn is die ontwik-
keling, althans in West-Europa, zorgelijk. Natuurlijk bevat de positie van 
een gideonsbende aantrekkelijke kanten en natuurlijk kan men op morele 
gronden sterk staan, maar er is een verschil tussen gelijk hebben en gelijk 
krijgen, juist in de politiek. Ik hoop dat de optimisten gelijk krijgen.

‘Zonder geloof geen democratie’ is een aansprekende en aantrekkelijke 
leuze maar zij kan die van een roepende in de woestijn worden.�7 Wij lopen 
gelukkig nog niet in die woestijn maar het gras is niet meer zo dik gezaaid.
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Op de ochtend van het gesprek met rabbijn 
Abraham Soetendorp en dominee Ad Alblas 
wankelt de ‘Dag van het respect’, waarvan 
de rabbijn één van de initiatiefnemers is. 
Op deze dag bezoeken vertegenwoordigers 
van verschillende religies en levensovertui-
gingen de scholen om te vertellen over hun 
kijk op het menselijk bestaan. De bedoeling 
is dat dankzij verdiepend inzicht in ander-
mans levensvisie, over en weer ook meer 
respect ontstaat. Maar deze keer hangt er 
een schaduw over de ‘Dag van het respect’ 
nu de PVV van Geert Wilders de aanval heeft 
geopend.

Aanleiding is een ongenuanceerde, te 
kort door de bocht geformuleerde zin in het 
bijbehorende lesmateriaal, waarin Wilders’ 
anti-islamitische pamfletfilm Fitna in één 
adem wordt genoemd met Hitlers Mein 

Kampf. De fractie van Wilders trekt alle 
registers open, ongetwijfeld ook met enige 
wraakzucht over Soetendorps eerdere kri-
tiek op Fitna en over diens oproep de film 
niet uit te zenden. 

Het gesprek met Soetendorp en Alblas zal 
uiteindelijk van de vroege ochtend tot diep 
in de middag duren, doordat de rabbijn het 
telkens moet onderbreken voor telefonisch 
crisisberaad. Soetendorp kan zich voor het 
hoofd slaan dat hij het lesboekje van te voren 
niet goed heeft gelezen, waardoor de ge-
wraakte zin hem is ontgaan, maar hij is ook 
aangedaan door de verbale agressie die één 
ongelukkig geformuleerde zin blijkt te kun-
nen oproepen.

Blijkt uit dit voorval dat de ‘Dag van het 
respect’ een politiek van goede bedoelingen 
is, gedoemd om te mislukken in de confron-

De kracht van de ontmoeting

In gesprek met Ad Alblas & 
Abraham Soetendorp 

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.

door Marcel ten Hooven

Op uitnodiging van dominee Ad Alblas verzorgt rabbijn Soetendorp 
met enige regelmaat de dienst in de Hooglandse kerk in Leiden. 
De unieke gebeurtenis draagt voor beiden de boodschap uit dat de 
wereldgodsdiensten hun bestaansrecht verspelen als ze niet bijdragen 
aan vrede, tolerantie en respect. Soetendorp heeft dezelfde ervaring in 
zijn broederschap met imam Ilyasi: ‘I need you.’
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tatie met de harde tegenstellingen in de 
dagelijkse praktijk? Of geeft Soetendorp de 
moed niet op?

Uit zijn verhaal in het gesprek met Alblas 
blijkt de diepere bedoeling van de ‘Dag van 
het respect’. Soetendorp gelooft in de kracht 
van de ontmoeting. Ook zelf, in contacten 

met christenen, moslims, hindoes en an-
deren, heeft hij ervaren dat mensen die in 
hun geloofswereld ver van elkaar afstaan en 
om die reden zelfs elkaars vijanden zouden 
kunnen zijn, in de reële wereld tot elkaar 
kunnen komen. Zo zijn vele vriendschap-
pen in zijn leven tot stand gekomen, ook die 
met Alblas, voorganger in de binnenstads-
gemeente van de Protestantse Gemeente te 
Leiden.

Wat antwoordt u degene die u een verstok-
te optimist noemt?

SOETENDORP ‘Dan zeg ik: ’’Daar heb je 
gelijk in.’’ Ik heb niet de luxe om pessimist 
te zijn. Ook in de moeilijkste van de moei-
lijke tijden, moeten we proberen de tegen-
stander in de ogen te kijken, in de hoop en 
de verwachting dat hij onze vriend of vrien-
din wordt. En dat kan. Dat kan in Korea, dat 
kan Congo, dat kan in Israël. Ik ken zoveel 
prachtige mensen die in die kracht blijven 
geloven, met gevaar voor eigen leven, in de 
meest onmenselijke omstandigheden. Hun 
invloed lijkt wellicht beperkt, maar kan 
ontzagwekkend zijn. Wanneer in Israël en 
Palestina families van de mensen die zijn 
omgekomen in die oorlog, uiteindelijk naar 
elkaar toe gaan om elkaar te ontmoeten, de 

families aan beide zijden van de strijd, dan 
gaat daar een kracht vanuit die niet te meten 
is. Mensen die elkaar oog in oog aankijken. 
Dat kan het beslissende verschil maken. 
Daar ben ik van overtuigd.’

ALBLAS ‘Wat is het verschil tussen dag 
en nacht? Wanneer weet je dat de dag aan-
breekt? Dat is het moment waarop je in het 
aangezicht van de ander je broeder herkent. 
Dat is precies waar het over gaat. Anders is er 
gewoon geen toekomst. Als je over toekomst 
spreekt dan is er alleen op die manier toe-
komst.’

‘Inderdaad, er is geen alternatief voor 
optimisme, ook al is dat misschien verstokt 
optimisme. Ik zou niet zonder kunnen. Zie 
het beeld voor je van een grote kabel die is 
stukgetrokken, met nog maar twee draadjes 
die vastzitten. Knopen die handel! Dat is 
mijn aard, dat is ook mijn geloof. Net als jij, 
Abraham, voel ik weliswaar steeds meer de 
pijn van het onvolmaakte, van de gemiste 
kansen en de gemiste mogelijkheden, maar 
ik geloof ook in de toekomst. Elke nieuwe 
dag kan iets nieuws brengen en dat geeft 
een ieder de verantwoordelijkheid er wat 
van te maken. Ik vind dat echt een hoopvolle 
gedachte.’

 

In	de	genen	gebakken

Ook de vriendschap tussen Soetendorp en 
Alblas ontstond uit de kracht van de ont-
moeting. De wens om als jood de ander in 
de ogen te kijken zit Soetendorp in de genen 
gebakken. Zijn vader Jacob was met domi-
nee Kleis Kroon na de oorlog één van de 
initiatiefnemers voor méér contact tussen 
joden en christenen, om vooroordelen over 
en weer te kunnen bestrijden. In de pio-
niersjaren van die beweging waren zij nogal 
eenzaam. 

SOETENDORP ‘Ik herinner me nog een 
autorit in een klein Volkswagentje. Kleis 
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reed en maakte een onverwachtse wending, 
waarbij dat hele autootje heen en weer 
schokte. Toen zei mijn vader: ’’Wees nou 
voorzichtig, Kleis, want als wij verongeluk-
ken, is het joods-christelijke gesprek op slag 
afgelopen.’’ Kleis en mijn vader wilden die 
banden aangaan, juist na de Shoah, juist om-
wille van het bewustzijn wat er kán gebeuren 
in het hart van Nederland en ook in het hart 
van een christelijke gemeenschap. Zij wil-
den een verbondschap vormen dat niet uit 
elkaar is te rukken. Kleis Kroon kwam altijd 
bij ons thuis. Hij stotterde wat. Gek was dat. 
Hij sprak zo goed en tegelijkertijd stotterde 
hij een beetje. Hij ging een keer bij mij zit-
ten vroeg me hem te helpen bij het lezen van 
Hebreeuws. Toen zei ik: ’’Ik ben maar een 
jongetje…’’, waarop hij antwoordde: ’’Dat 
was Jezus ook.’’. Hij had humor, was een 
levensgenieter en hield ook van een mooi 
glas wijn.’

• • •
Sinds eind jaren zestig spreekt Soetendorp 
met enige regelmaat in een christelijke kerk. 
Van meet af aan is hij gast van protestanten 
in Amstelveen, later gevolgd door kerken 
overal in het land, en sinds een paar jaar gaat 
hij met enige regelmaat voor in de kerk waar 
Alblas staat, de Hooglandse kerk in Leiden. 
Het initiatief ging uit van de dominee, na 
een ontmoeting met Soetendorp. Bij die 
gelegenheid herkenden zij, naar eigen zeg-
gen, direct geestverwanten in elkaar, met 
gelijkgestemde ideeën over tolerantie en de 
omgang van verschillende gelovigen en niet-
gelovigen met elkaar.

• • •
ALBLAS ‘Het begint in Israël, begin jaren 

negentig. Hoeveel ik ook had gelezen over 
Auschwitz, daar ben ik ben ik nog meer on-
der de indruk geraakt van alle verhalen over 
het lot van de joden. Ik ervoer in Israël echt 
een soort bekering. Toen ik daar liep en luis-
terde, wist ik als nooit tevoren dat het chris-

tendom onopgeefbaar is verbonden met 
Israël, met het land, het volk, de geschiede-
nis en ook met Gods openbaring aan dit 
volk. Dat is lange tijd niet erkend, zeg maar 
gerust ontkend, zeker in de orthodox-pro-
testantse kring waaruit ik voortkom. Ik wist 
na die reis zeker dat ik daarin verandering 
wilde brengen.’

Hoe is dat ontkend? Waar doelt u precies 
op?
 

ALBLAS ‘Door bijvoorbeeld de vervangings-
gedachte, de idee dat de kerk het nieuwe 
Godsvolk zou zijn. Dat is de meest bescha-
mende gedachte. Maar de ontkenning blijkt 
ook uit de praktijk in de katholieke kerk om 
nooit uit het Oude Testament te lezen, alleen 
uit het evangelie. Die praktijk is principieel 
onjuist. In die kerk zou ik niet kunnen blij-
ven. Dat was het inzicht dat groeide toen ik 
in de heuvels van Tiberias sliep, onopgeef-
baar verbonden met de last en de enorme 
pijn van het verleden. Wat is er in naam van 
het christendom niet allemaal aan onrecht 
geschied? Ik kan de ontmoeting met Abra-
ham en anderen niet aangaan zonder iets 
daarvan in het achterhoofd, het besef van 
een aandeel in de schuld.’

‘Dat schiep een verplichting. Ik moest 
iets doen, samen met mijn gemeente. We 
zijn toen in Leiden naar de synagoge geto-
gen, bij die kleine orthodoxe gemeenschap 
binnengestapt, en hebben gevraagd wat 
we voor elkaar zouden kunnen betekenen. 
“Waarom zouden we?”, was de eerste 
reactie. Op suggestie van Leo Levie, de 
secretaris van de joodse gemeente, is toen 
niettemin de gedachte opgekomen aan 
parallelle bijeenkomsten, in de synagoge 
en in de kerk, ter herdenking van de joden-
vervolging. We hebben de dienst bij ons in 
de kerk opgezet alsof onze joodse stadge-
noten erbij waren, dus zonder liturgische 
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elementen die als belemmerend ervaren 
zouden kunnen worden.’

‘Een volgende stap was dat ik met Soeten-
dorp belde, om hem te vragen bij ons voor 
te gaan. Dat was voor mij een hele stap, om 
iemand anders in mijn dienst te laten voor-
gaan. Ik ervaar elke keer weer hoe indrin-
gend het is dat een rabbijn voorgaat in een 
christelijke eredienst. Hoe indringend het is 
dat een rabbijn leest, zingt, en uiteindelijk 
ook de zegen geeft. Dat emotioneert mij 
iedere keer weer. Soetendorp is er altijd, ook 
als hij er niet in den lijve is. Dat hebben we 
uitgedrukt met een zevenarmige kandelaar 
die brandt. Als de eredienst begint, brandt 
de kandelaar al en elke zondagmorgen 
brengen wij het licht van de kandelaar naar 
de Christuskaars. Dat is iets wat de mensen 
iedere zondag weer zien.’

‘Ook deze ervaring leert mij dat tolerantie 
niet alleen betekent dat je de ander de plaats 
gunt die hij inneemt, maar ook dat je helpt 

die plek goed te maken. Het moet een good 
place to be worden. Anders is tolerantie niet 
volwaardig. En dan kom je eigenlijk gauw 
op Soetendorps woorden over respect. Als 
de grote godsdiensten niet bijdragen aan de 
vrede, de tolerantie en het respect, geen ste-
nen aandragen voor de hoop, dan hebben ze 
geen bestaansrecht. Dat heeft Abraham mij 
gezegd en ik heb hem nogal fanatiek nage-
sproken in mijn eigen nieuwjaarsviering.’

‘Maar samenleven met anderen is niet 
alleen een kwestie van tolerantie, voor mij 
althans niet. De wortels liggen nog wat die-
per. Als christen zie ik het zo dat ik niet kan 
geloven zonder de joodse geschiedenis. Het 
christendom is ontstaan, niet gesticht. Het 
is, wat Paulus noemt, een wilde rank op een 
stam. Dat verbindt mij als christen in diepe 
bescheidenheid met het verleden. Het is een 
diepe solidariteit. Ik zou nooit iets over de 
joden kunnen zeggen zonder deze solidari-
teit te ervaren. En dat vind ik wat minder in 

Piet de Boer legde de omhelzing van Alblas en Soetendorp in een beeldje vast. 
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het strakke denken, in de christelijke ge-
meente al helemaal niet en evenmin bij som-
mige orthodoxe joden. Maar toch is dit het 
wat ons verbindt. We mogen samen naar het 
aangezicht van God kijken. Dat is de diepe 
religieuze verbondenheid die ik ervaar.’

‘Ik heb destijds een paar keer gebeld of 
ik bij Abraham kon langskomen. Dan kreeg 
ik het secretariaat van zijn gemeente in Den 
Haag aan de telefoon en die zei dat Abraham 

het erg druk had. Tja, dat wist ik wel, maar 
ik wist ook van joodse vrienden dat de aan-
houder bij Abraham wint. Uiteindelijk kon 
ik hem bezoeken. Die eerste ontmoeting zou 
op zijn hoogst een half uurtje kunnen duren, 
was me verteld, maar na anderhalf uur vroeg 
Abraham: ’’Waar kwam je ook alweer voor?’’ 
We waren in een flow van verbondenheid 
en diep persoonlijk vertrouwen geraakt. Zo 
heb ik het althans ervaren. Al in dat eerste 
gesprek groeide de zielsverwantschap. Van-
daar dat na de eerste keer dat hij in Leiden 
was voorgegaan, toen hij van de kansel af-
daalde nadat hij zo vol vuur en zo vol geest 
had gesproken, ik hem als vanzelf omarmde. 
Jij bent één van ons. Dat is wat is uitgedrukt 
in dat beeldje van Piet de Boer, waarmee uw 
fotograaf Dirk Hol Abraham en mij heeft 
gefotografeerd.’

Rabbijn Soetendorp, hoe hebt u de ont-
moeting met Alblas ervaren? Wat bracht u 
ertoe ‘ja’ te zeggen op zijn verzoek bij hem 
de dienst te verzorgen?

SOETENDORP ‘Wanneer we spreken 
over de verhouding tussen jodendom en 
christendom, dan hebben we het over de 
verhouding tussen joden en christenen 
persoonlijk. Dat geldt ook voor mij. In de 
oorlog ben ik gered door een rooms-ka-
tholiek echtpaar uit Velp. De man, mijn 
pleegvader, is gedood op de laatste dag voor 
de bevrijding. Dat waren mensen die alles 
deden om een onbekend kind, een joods 
kind te redden, samen met een meisje. Een 
verhaal dat steeds weer, hoe vaak ik het 
ook vertel, andere kanten heeft. Bij mijn 
afscheid als rabbijn kreeg ik een telefoontje 
van een vrouw uit Arnhem, dat mij nog iets 
wilde vertellen. Zij kwam in datzelfde huis 
in Velp, 10 of 11 jaar oud, en toen stonden 
mijn moeke en haar man Bertus voor de vre-
selijke beslissing of zij kon blijven. Dat kon 
gewoon niet. We waren al met veel, in dat 
kleine huis. Toen kwam zij bij andere men-
sen terecht, in Oss, bij wie het goed toeven 
was, maar ook daar kon zij niet blijven. Haar 
volgende onderduikadres was vreselijk. Zij 
is daar behandeld als een soort Assepoester, 
door een vreselijke pleegmoeder. Toch, ze 
had de oorlog niet overleefd als ze in Oss 
was gebleven. Binnen 2� uur na haar vertrek 
is dat huis onder vuur genomen en zijn alle 
inwoners omgekomen.’

‘Ik ben al in 1�70 ertoe gekomen om in 
een christelijke kerk voor te gaan. Dat was 
toen een pioniersdaad en nu, veertig jaar 
later, is het nog steeds een pioniersdaad. Dat 
is geen oordeel, hoor, noch een veroorde-
ling, ik stel het gewoon vast. Collega’s van 
mij spreken wel in de kerk, maar voorgaan, 
de plaats innemen die ik in de kerk van Ad 
inneem, nee, dat doen ze niet. Ook ik, erken 
ik, moet nog steeds een drempel over. In 
1�70 mocht ik de mis openen in de Mozes en 
Aäronkerk aan het Waterlooplein. Toen ik in 
de kerk was en naar boven keek, zag ik dat 
enorme kruis en dat enorme Christusbeeld. 

Die eerste ontmoeting zou 
een half uurtje duren, maar 
na anderhalf uur vroeg 
Abraham: ’Waar kwam je 
ook alweer voor?’
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Moest ik daaronder spreken? ’’Het spijt me’’, 
zei de pastor. ’’In een kerk uit deze eeuw zou 
het heel anders zijn. Dan zou het maar een 
klein kruis zijn geweest.’’ Ik antwoordde: 
’’Sorry, dat had ik niet moeten zeggen. Ik 
voel me beschaamd. Natuurlijk ga ik daar 
spreken.’’ Maar ik besefte goed wat ik eigen-
lijk aan het doen was, dat ik weer die drem-
pel van die kerk over moest. Toen belde ook 
nog mijn vader. ’’Wat ga je nu weer doen? Er 
is een brief verspreid in de stad daarin staat 
dat een rabbijn de mis zal verzorgen.’’’

‘Ik weet nog dat ik bij de kerk aankwam 
en allerlei mensen van de joodse gemeenten 
zag staan. Die wilden het demasqué van de 
liberale rabbijn wel meemaken, van die jon-
gen die zich toch al zo druk maakte in het 
openbaar. In mei 1�70 had ik, met geheven 
vuist, vanwege de hongersnood in Biafra 
geroepen dat we moesten staken zolang de 
honger daar voortduurde. In het journaal 
was steeds dat beeld van die geheven vuist te 
zien. De voorzitter van de joodse gemeente 
riep mij de volgende dag ter verantwoor-
ding: ’’We hebben een rabbijn aangesteld, 
geen stakingsleider.’’ Enfin, ik kom de Mo-
zes en Aäronkerk binnen, kijk naar boven 
en zie een grote lege plek. ’’Ja, het heeft ons 
drie dagen gekost, maar we hebben het kruis 
weggenomen’’, zegt de pastor.’

‘Of ik bij Ad ook de drempel over moest? 
Hij kwam bij mij en ik zag een broeder. Dat 
is één van de wonderen uit mijn leven. Ik had 
dat gevoel in mijn eerste ontmoeting met 
Karen Armstrong, ik had het de eerste keer 
dat ik Ad sprak.’

Dominee Alblas, hebt u dat ook zo erva-
ren? Dat in uw ontmoeting de drempel 
tussen twee religies is overschreden?

ALBLAS ‘Ja, één van geest zijn, ook al sta 
je in verschillende tradities. Die drempel 
is al genomen in de eerste seconden dat 

we elkaar zagen. Soetendorp zei net dat de 
ontmoeting tussen godsdiensten altijd een 
ontmoeting tussen gelovige mensen is. Dat 
hebben we ook kunnen overdragen op de 
mensen in mijn gemeente, ook al begreep 
men eerst niet zo goed waar ik mee bezig 
was en wat jij, Abraham, bij ons deed.’ 

Aan welke voorwaarden moet zo’n ont-
moeting tussen twee geloven voldoen? 
Welke basis van overeenstemming en 
geestverwantschap moet er zijn om de 
kloof te dichten? We hebben het hier over 
tolerantie die meer is dan onverschillig 
tegenover elkaar staan. 

ALBLAS ‘Reflectie, zelfreflectie, kennis 
nemen van de ander en diens levensover-
tuiging. Je moet iets weten voordat je het 
ook kunt begrijpen. Ook nodig is innerlijke 
openheid om andere gedachten dan die van 
jezelf te bekloppen, je ook eigen te maken, 
maar dan wel zonder je eigen standpunten 
te laten wegsmelten. Je moet het vreemde in 
het vreemde overwinnen, om het zo te zeg-
gen, maar dat vergt wel dat je zelf goed weet 
waar je staat. Door deze ontmoeting met 
Abraham ben ik meer in mijn eigen voet-
sporen gaan staan, al heb ik wel momenten 
gehad dat ik me afvroeg of ik niet voor het 
joodse geloof moest kiezen. Nu moet ik na-
tuurlijk niet vergeten dat ik voorganger ben 
in de gemeente, en dus verantwoordelijk-
heid draag voor alle processen die ik ontke-
ten op het moment dat ik iets ongebruike-
lijks doe, iets wat mensen in mijn gemeente 
misschien raar vinden, ongepast.’ 

‘In mijn geloof wordt het exclusivisme 
van Jezus vaak aangeduid als dé weg. Jezus is 
dé weg, de enige weg. Ik vind dat fundamen-
talistisch. Als je de klemtoon anders legt en 
zegt: ’’Jezus is de wég’’, dan heb je een basaal 
woordje te pakken uit de tradities die chris-
tenen en joden tezamen hebben. De eerste 
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christenen heetten ’’mensen van de weg’’, 
dat waren joden. En daar komt bij dat Jezus 
jood is gebleven. Ik hoor Jezus zeggen dat hij 
niets anders wilde doen dan de Thora door-
leven. De verschillen vallen weg, als je dat als 
uitgangspunt neemt.’

 
Soetendorp, u hebt in Noord-India contact 
met moslims gelegd.

SOETENDORP ‘Ik was in november 2007 
in Amritsar, de stad van de gouden tempel 
en van de sikhtraditie, voor een conferen-
tie met wetenschappers van verschillende 
godsdiensten en spirituele tradities. Ik 
kwam binnen in dat marmeren conferen-
tiegebouw en zag iemand die gekleed was 
als een imam. We keken elkaar aan. Ik zette 
mijn koffers neer, en iemand kwam naar 
me toe en zei dat de imam mij graag wilde 
ontmoeten, imam Ilyasi, die net in Israël 
was geweest. Ik liet mijn koffers staan en 
ontmoette hem. Hij was secretaris-generaal 
van de organisatie van imams in India, waar 
nog altijd meer dan 200 miljoen moslims 
wonen. We zaten even aan een tafeltje, 
dronken wat thee, en hij vertelde mij zijn 
verhaal. Hij had in Israël de opperrabbijn 
ontmoet, naast een aantal politieke leiders. 
Terwijl hij aan het spreken was zag ik zo’n 
vanzelfsprekende nobiliteit. Hij vertelde 
dat hij een storm over zich heen kreeg, en 
ook felle bedreigingen, toen hij in eigen 
kring meldde dat hij op uitnodiging van 
een joodse organisatie naar Israël wilde 
gaan. Hij, zijn kinderen, zijn vrouw en zijn 
vader, allemaal werden ze bedreigd. Toch 
had hij geen moment geaarzeld.’

‘Terwijl hij met mij sprak, kwam Jonathan 
Sacks, de opperrabbijn van Engeland, bin-
nen. We begroetten elkaar en ik zei: ’’Kom 
erbij, dit gesprek is ook voor jou.’’ Sacks 
luisterde en ik zag dat het hem ontroerde. 
Hij stond op en kuste de imam, deze En-

gelsman, van nature zo gereserveerd als een 
Engelsman kan zijn. Ik gaf hem de zegen.’

‘Later spraken Ilyasi en ik over intieme 
dingen, ook over de Shoah, over antisemi-
tisme, over islamfobie. En over die rijkdom 
van onze tradities. Hij zei op een gegeven 
moment: ’’Jij bent een broeder van wie ik 
niet wist dat ik ‘m kwijt was, maar die ik nu 
weer heb teruggevonden.’’ Het werd een 
innige band.’

‘Hij heeft gesproken bij mijn afscheid als 
rabbijn, hij heeft mijn gezin ontmoet, zoals 
ik ook zijn vrouw en kinderen heb ontmoet 
in zijn huis in New Delhi. Hij heeft me daar 
meegenomen naar een madrassa, een ko-
ranschool. Het was heel heet buiten. Ik zat 
even te wachten en toen kwam Ilyasi die me 
zei dat zijn studenten mij wilden horen. Dat 
was een heel bijzondere ontmoeting. U moet 
zich voorstellen dat als Ilyasi binnenkomt, 
iemand met grote autoriteit de ruimte be-
treedt. En dan komt hij met de man die hij 
als zijn broer beschouwt en die broer blijkt 
een rabbijn te zijn.’

‘Ik stond daar, keek en zag alleen ogen 
die neergeslagen waren. In de ogen van deze 
koranstudenten was ik de duivel in eigen 
persoon, de man die alles wat men heeft 
gehoord over de joden en Israël personifi-
eert. Deze kinderen worden uit de armoede 
gerukt, krijgen wat eten, kleren en een huis, 
maar ook veel indoctrinatie. Ik dacht dat 
ik die muur niet zou kunnen slechten en 
tegelijkertijd zag ik die enorme kans, die 
zegening om daar te mogen staan. Ik keek 
naar die kinderen en werd overmand door 
emotie, er kwamen tranen. Door mijn tranen 
heen zei ik: ‘Mijn eerste naam is Sjalom, vre-
de. Ik ga voor jullie zingen.’’ Terwijl ik zong 
en Ilyasi mijn woorden vertaalde, zag ik hun 
ogen opengaan, letterlijk opengaan. En toen 
kon ik alles zeggen. Het was maar kort, maar 
de weg was open gegaan. Wat is nou de weg? 
De weg is wanneer het hart open gaat, dan is 
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er een weg tussen het ene hart en het andere 
hart. Dat is een vanzelfsprekende weg.’ 

‘In die conferentie waar ik Ilyasi ontmoet-
te, waar hij naast mij zat, heb ik geprobeerd 
te formuleren wat daar, op de Madrassa tot 
uiting kwam. Ilyasi en mij werd gevraagd 
wat de dialoog voor ons betekende. Ik keek 
naar de mensen om mij heen, oude beken-
den, maar ook mijn nieuwe vriend Ilyasi, en 
vertelde over onze ontmoeting. Drie woor-
den geven de kracht van deze ontmoeting 
aan, zei ik: ’’I need you.’’ Eenvoudige woor-
den, maar woorden met vuur. Ik heb jou 
nodig, want zonder jou kom ik te kort.’

Ongeveer tezelfdertijd vergeleek Wilders 
de koran met Mein Kampf en zei hij dat 
het boek moest worden verboden.

‘Dan is geen dialoog meer mogelijk. Er 
zijn mensen in de wereld — daar reken ik 
Wilders niet toe! — die uit zijn op verwoes-
ting van alles wat verbondenheid en liefde is. 
Zij kunnen misbruik maken van onrust die 
ontstaat. Daaraan kunnen wij tegenwicht 
bieden door in onze discussies en menings-
verschillen respect te tonen, opdat wij niet 
tegen elkaar kunnen worden uitgespeeld of 
gebruikt door mensen met onzalige bedoe-
lingen. Er is alleen een basis voor vrede als 
we ondanks alle verscheidenheid tussen de 
wereldgodsdiensten, tóch proberen de ver-
bondenheid tussen mensen te zien. Dat is de 
kracht van de ontmoeting.’

‘Aan het begin van mijn tocht, toen ik een 

jaar of 2� was, en had gesproken in een kerk, 
maakte ik mee dat iemand opstond en zei: 
’’U probeert ons onze Jezus af te nemen.’’ In 
dezelfde tijd werd ik gevraagd om voor een 
sessie van de hervormde synode een causerie 
te houden over het jodendom. ’’Causerie’’, 
het woord alleen al… Na de pauze stond een 
rij dominees bij de microfoon en de één na 
de ander zei: ’’En toch bid ik tot God dat Hij 
u de ogen opent.’’ Het zou wel eens kunnen, 
Ad, dat wat jij en ik hebben mogen opbou-
wen samen, onze bescheiden bijdrage aan 
een betere toekomst is. Als ik dan zie hoe jij 
in jouw kerk staat en mij welkom heet, dan is 
dat van groot belang. Je bent een voorganger 
die tegelijkertijd niet zó ver vooruitloopt dat 
hij zijn pastorale verantwoordelijkheid bin-
nen de gemeente verloochent of het contact 
met zijn gemeente verliest.’

‘Het is als het ware een ritueel, als ik op 
zondag naar jouw kerk ga. Je haalt mij op 
een afgesproken plaats in Leiden op, anders 
verdwaal ik, en we gaan dan samen naar de 
Hooglandse kerk. Allemaal van die kleine 
dingen die mij emotioneren. Dan komen we 
daar binnen, de kerk is vol, jij vertelt over 
mijn komst, ik praat met de kinderen in de 
kerk en dan verzorg ik de dienst. Na afloop is 
er de ontlading. Er zijn tranen, veel tranen in 
die kerk. Er is ook veel gelach. Onze omhel-
zing is natuurlijk, zoals die van Ilyasi en mij 
natuurlijk was, omdat zij een broederschap 
uitdrukt. En dan hoop ik dat wat er in de 
mens gebeurt, ook in de gemeenschap ge-
beurt. Ik blijf een verstokte optimist.’

De kracht van de ontmoeting
In gesprek met Ad Alblas & Abraham Soetendorp

CDV [winter 2008].indd   217 01-12-2008   22:23:13



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

218

Hebben	politieke	partijen	die	vrouwen op religieuze gronden het 
actief en/of passief kiesrecht weigeren, in Nederland bestaansrecht? Moe-
ten we in Nederland partijen tolereren die zelf niet democratisch zijn en 

zelfs mensenrechten schenden? 
Het zijn spannende vragen rond de 
relatie tussen godsdienstvrijheid, 
democratie en tolerantie. Op de 
achtergrond van de recente discus-
sies speelt ongetwijfeld de angst 
voor een groeiende invloed van 
conservatieve islamitische groepe-
ringen. Lopen vrouwen het risico 
het zo moeizaam verworven kies-

recht weer te verliezen?1 Hoe ver moet de tolerantie van een samenleving 
gaan tegenover intoleranten? Is vrijheid van godsdienst een vrijbrief voor 
discriminatie?

SGP verandert door politiek 
van actieve tolerantie

De SGP sluit vrouwen uit van passief kiesrecht. Wat te doen 
in deze kwestie, waarbij zowel de vrijheid van godsdienst 
als het non-discriminatiebeginsel in het geding is? Voor een 
verbetering van de positie van vrouwen biedt verbod, noch 
passieve tolerantie soelaas. Alleen door het onder protest en 
voortdurend debat ruimte bieden aan een partij die vrouwen 
ten aanzien van een essentieel grondrecht discrimineert, 
worden veranderingen ten goede afgedwongen.

door Ineke Bakker

Directeur van Stichting Oikos. Van 1���-2007 was zij algemeen secretaris van de 
Raad van Kerken in Nederland.

Het standpunt van de SGP 
biedt een prachtige casus voor 
een bezinning op de relatie 
tussen godsdienstvrijheid, 
tolerantie en vrouwenrechten
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Dit zijn geen theoretische vragen, al betreffen ze niet zozeer islamiti-
sche partijen in ons land. Bij mijn weten is er in Nederland geen landelijke 
islamitische partij die vrouwen uitsluit van het kiesrecht. Er is wel een 
christelijke partij die vrouwen op religieuze gronden het passief kiesrecht 
onthoudt. Daarmee biedt het standpunt van deze partij, de Staatkundig Ge-
reformeerde Partij (SGP), een prachtige casus voor een bezinning op de rela-
tie tussen vrijheid van godsdienst, tolerantie en de rechten van vrouwen. 

Religie	

Wie de geschiedenis van religies bestudeert, kan bijna niet anders dan con-
cluderen dat de meeste nauwelijks raad weten met vrouwen. De houding 
tegenover vrouwen is op haar best ambivalent. Op allerlei manieren worden 
in de verschillende religies regels en rollen voor vrouwen vastgelegd, opval-
lend veel meer dan voor mannen. De regels variëren van kledingvoorschrif-
ten tot gedragsregels bij bepaalde belangrijke gebeurtenissen als geboortes 
en huwelijken. Religies bevestigen en legitimeren daarmee doorgaans de 
in de betreffende samenleving heersende culturele gewoonten. Ze doen 
dat met één van de sterkste argumenten: namelijk dat dit gebod of verbod 
de wil van God, Allah of een andere hogere macht is. Vooral de seksualiteit 
van vrouwen is door de eeuwen heen onderwerp van inperking en controle 
geweest. Maar ook het innemen van belangrijke posities in de religieuze 
instituten of de samenleving is vrouwen vaak verboden.

Anderzijds zijn er in alle religies ook vele voorbeelden van stromingen 
en van individuele vrouwen en mannen die de onderdrukking van vrouwen 
hebben bestreden en de positie van vrouwen juist hebben versterkt. Veel 
vrouwen hebben troost en steun ervaren in hun geloof, en hun identiteit en 
levensdoel in één van de religies gevonden. En onmiskenbaar is er in alle we-
reldreligies sinds het begin van de twintigste eeuw een proces van religieuze 
emancipatie op gang gekomen.2 Standpunten als die van de SGP worden in 
steeds sterkere mate bestreden. In Nederland zijn het niet alleen de eman-
cipatie van vrouwen, maar ook ontwikkelingen als de voortgaande indivi-
dualisering en secularisering die daarbij een rol spelen. De toenemende 
diversiteit in de samenleving roept de vraag op in hoeverre mensen met zeer 
uiteenlopende religieuze, levensbeschouwelijke en politieke overtuigingen 
kunnen samenleven zonder dat dit tot geweld of heftige conflicten leidt.

Tolerantie

Daarmee komt tolerantie in beeld. Nederland geldt als een land waar al 
eeuwen vrijheid van godsdienst en meningsuiting bestaat. De wortels daar-
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van liggen in de religieuze conflicten uit de zestiende eeuw. In 1�7� werd de 
Unie van Utrecht gesloten, waarin voor het eerst de vrijheid van godsdienst 
en geweten werd vastgelegd. Deze unie is, wat betreft politieke tolerantie, 
een mijlpaal in de wereldgeschiedenis.3 Naast de erkenning van het belang 
van religieuze pluraliteit, die werd versterkt door de ervaringen van onder-
drukking, speelden ook pragmatische overwegingen een rol. Interessant is 
dat tolerantie geen neutraal begrip is.� De invulling van het begrip wordt 
mede bepaald door iemands religie of levensbeschouwing, maatschappij-
visie of waarheidsopvatting. De brochure Overtuigd tolerant. Een bijdrage 
aan de bezinning over tolerantie van de beraadgroep ethische vragen van de 
Raad van Kerken in Nederland� illustreert mooi hoe zelfs binnen de christe-
lijke traditie de verschillende kerkgenootschappen — dankzij traditie, erva-
ringen en theologie — eigen invullingen van het begrip tolerantie kennen. 
Staat bij rooms-katholieken de verbondenheid van alle mensen centraal, bij 
protestanten ligt de nadruk meer op de vrijheid van het individu. Remon-
stranten hechten zeer aan verdraagzaamheid, misschien wel juist omdat 
zijzelf in 1�1� slachtoffer waren van onverdraagzaamheid in de toenmalige 
gereformeerde kerk. Doopsgezinden kennen geen systematische doorden-
king van het begrip tolerantie, maar dankzij hun nadruk op de vijandliefde 
kreeg het begrip bij hen vooral praktisch vorm. 

In dezelfde brochure wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vor-
men van tolerantie. Passieve tolerantie betekent dat mensen fatsoenlijk 
met elkaar omgaan, zonder het gedrag of de opvattingen van anderen te 
verketteren of onmogelijk te maken. Zo blijven conflicten binnen de per-
ken. Actieve tolerantie gaat een stap verder. Die vereist kennis en begrip 
van de ander, vraagt om dialoog en een actieve betrokkenheid op elkaar. 
Tolerantie is dan aandachtige ontmoeting, waarbij je zo goed en eerlijk 
mogelijk probeert te begrijpen waarom de ander anders denkt, handelt, 
oordeelt en gelooft. Actieve tolerantie is bepaald niet gemakkelijk, het 
kan zelfs pijnlijk zijn. Want een mens zal soms meningen of gedragingen 
moeten accepteren die ingaan tegen de diepste eigen overtuigingen. Maar 
juist in een democratie verdienen rechten van minderheden — ook van 
minderheden met verfoeilijke opvattingen of rare gewoontes — ruimte en 
bescherming, althans voor zover deze meningen en gedragingen binnen 
de marges van de wet blijven. Dat brengt ons bij de concrete feiten van de 
SGP-casus.

De	feiten

De SGP is sinds de oprichting in 1�18 van mening dat vrouwen op religieuze 
gronden moeten worden uitgesloten van het actief en passief kiesrecht, 
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het partijlidmaatschap en van bestuursfuncties in de partij. In artikel 10 
van het Program van Beginselen� wordt het actief kiesrecht echter aan het 
geweten van vrouwen overgelaten. Vanwege deze discriminatie van vrou-
wen spant de Stichting proefprocessenfonds Clara Wichmann een rechts-
zaak aan tegen de staat en de SGP. In september 200� oordeelt de Haagse 
rechtbank dat de Nederlandse overheid onrechtmatig heeft gehandeld en 
dat zij de SGP geen subsidie meer mag verlenen. Door ratificering van het 
VN-Vrouwenverdrag heeft Nederland zich verplicht passende maatregelen 
te nemen om discriminatie van vrouwen in het politieke leven uit te ban-
nen. De rechtbank is van mening dat Nederland deze verplichtingen niet is 
nagekomen. Op grond van dit vonnis heeft de staat de subsidie voor de SGP 
voor 200� ingetrokken. 

Op 2� juni 200� besluit een partijvergadering van de SGP in Gouda een 
voorstel van het hoofdbestuur aan te nemen om vrouwen het lidmaatschap 
van de partij toe te staan. Politieke functies en ook het passief kiesrecht 
blijven echter alleen aan mannen voorbehouden. 

Intussen gaat de SGP in beroep tegen het intrekken van de subsidie 
bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in Den Haag. De rechtbank 
verwerpt dat beroep, maar in hoger beroep heeft de Raad van State op � 
december 2007 uitgesproken dat het ministerie van Binnenlandse Zaken 
de SGP alsnog subsidie moet verlenen. De Raad is van oordeel dat het Vrou-
wenverdrag niet dwingt tot het buiten toepassing laten van de Wet subsidi-
ering politieke partijen. De SGP krijgt dus weer subsidie.

De staat was echter al eerder in beroep gegaan tegen het vonnis van de 
rechtbank bij het Gerechtshof in Den Haag. Nauwelijks twee weken na de 
uitspraak van de Raad van State oordeelt ook het Gerechtshof op 20 de-
cember 2007 dat de overheid de SGP subsidie moet verlenen. Maar het hof 
bekrachtigt wel het vonnis van de rechtbank in Den Haag dat de Staat on-
rechtmatig handelt door niet op te treden tegen de discriminatie van vrou-
wen door de SGP. Het hof geeft een zeer uitvoerige verantwoording en ver-
wijst onder meer naar de Grondwet, het Europees Verdrag voor de Rechten 
van de Mens en naar het VN-Vrouwenverdrag als basis voor zijn oordeel. 
Het hof is van mening dat de Nederlandse staat effectieve maatregelen 
moet nemen om de discriminatie van vrouwen door de SGP tegen te gaan. 
Deze situatie vergt nadere regelgeving, maar over de precieze invulling 
daarvan doet het hof geen uitspraken. Het hof geeft een uitgebreide toe-
lichting waarom dit vonnis de vrijheid van godsdienst niet wezenlijk aan-
tast. Hooguit wordt het grondrecht op godsdienstvrijheid ‘in de buitenste 
schil’ geraakt. Het hof hecht vooral groot belang aan de omstandigheid ‘dat 
de discriminatie zich niet afspeelt in private verhoudingen, maar zich ma-
nifesteert en zijn uitwerking heeft in de kern van ons democratisch bestel, 
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namelijk bij de verkiezingen voor gemeenteraad, provinciale staten en 
parlement. Anders dan bijvoorbeeld een gezelligheidsvereniging of sport-
club, vervullen politieke partijen een essentiële rol in het kiesstelsel. (…) De 
democratische rechtsstaat wordt op fundamentele wijze aangetast indien 
zijn vertegenwoordigende organen — ook al is het maar voor een deel — tot 
stand zijn gekomen op een wijze waarbij een essentieel grondrecht, het 
verbod op discriminatie van vrouwen, wordt geschonden’. Daarom weegt 
handhaving van het discriminatieverbod het zwaarst, naar de afweging 
van het hof.

Inmiddels is de staat — volgens een persbericht van 7 maart 2008 — in 
cassatie gegaan tegen de uitspraak van het hof, waarbij onder andere de 
vraag naar de onderlinge verhouding tussen de grondrechten, zoals het 
discriminatieverbod en het passief kiesrecht tegenover de vrijheid van 
godsdienst, vereniging en meningsuiting, aan de orde moet komen. Met 
andere woorden: wordt vervolgd.

Wat	het	zwaarst	weegt

De gerechtelijke uitspraken laten zien dat het om ingewikkelde afwegin-
gen van grondrechten en belangen gaat. Dat de afwegingen betrekking 
hebben op het functioneren van de democratie, maakt de kwestie nog deli-
cater.

Laten we daarom eerst maar kijken welke redeneringen er theoretisch 
te volgen zijn. De eerste is dat discriminatie van vrouwen een zodanig 
ernstige schending is van een fundamenteel grondrecht dat de SGP ver-
boden moet worden. Dat is het standpunt van het Clara Wichmannfonds, 
dat aandringt op een verbod van de SGP. Partijen die het vrouwenkiesrecht 
verwerpen, schenden internationale verdragen en horen niet thuis in een 
democratie. Vrijheid van godsdienst is daaraan ondergeschikt.

Een tweede redenering laat de vrijheid van godsdienst zwaarder wegen 
dan de discriminatie van vrouwen. Niet omdat men voor discriminatie is, 
maar omdat vrijheid van godsdienst een uiterst belangrijk recht is en er 
alternatieven zijn. Vrouwen hoeven geen lid van de SGP te worden, er zijn 
genoeg andere partijen. Zolang de SGP maar toelaat dat andere partijen 
vrouwen wel het kiesrecht gunnen, mag zij zelf exclusief zijn. Er is immers 
verschil tussen exclusiviteit en intolerantie. Zolang de SGP andere partijen 
niet dwarsboomt, mag zij haar beleid voortzetten.7 

Afgezien van deze twee redeneringen zijn er nog minstens twee andere, 
sterk verwante benaderingswijzen. Zo valt te betogen dat in een democra-
tische rechtsstaat een grote ruimte gelaten moet worden aan partijen om 
hun meningen te uiten. Juist standpunten en visies van minderheden moe-
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ten alle ruimte krijgen. Democratie staat of valt met de participatie van alle 
burgers en is gebaseerd op het gelijkheidsideaal. Het uitsluiten van vrou-
wen van politieke functies, ook al gaat het om functies binnen een politieke 
partij, is niet aanvaardbaar. Maar er moet wel worden onderscheiden tus-
sen wat de SGP bepleit en wat zij in praktijk brengt. Dit is bijvoorbeeld de 
mening van prof. Wibren van der Burg. Hij pleit weliswaar niet voor een 
partijverbod, maar wel voor signalen als strafrechtelijke boetes en het in-
trekken van subsidies.8 Hij wijst bovendien op het belang van dialoog en 
discussie over de kwestie. Kort samengevat komt zijn redenering erop neer 
dat de SGP wel mag zeggen dat vrouwen niet thuis horen in de politiek, 
maar ze mag er niet naar handelen. Deze redenering ligt dicht aan tegen 
die van het gerechtshof in zijn vonnis van 20 december 2007, dat immers 
ook het belang van de democratische rechtsstaat, waarbij de vertegenwoor-
diging door partijen zonder discriminatie tot stand moet komen, stelt 
boven de vrijheid van godsdienst. Het hof meent dan ook dat de staat maat-
regelen moet treffen, al wordt niet gevraagd de subsidie stop te zetten.

Een verwante redenering volgt filosoof Ger Groot. Hij gaat eveneens uit 
van het grote belang van het vrije debat in een democratie, maar gaat een 
stap verder door te stellen dat de grondslag van de moderne democratie 
vraagt om een onbegrensde tolerantie jegens elke politieke stem die daarin 
opklinkt, ook wanneer zij met die grondslag in strijd is.� Er mag dus niet 
alleen vrijuit worden gesproken, maar ook gehandeld, althans voor zover 
men binnen de grenzen van de wet blijft. Groot betoogt dat vrijheid van 
meningsuiting voor politieke partijen bijna absoluut is, wil het democra-
tisch staatsbestel de tak niet afzagen waarop het zelf zit. Politieke partijen 
hebben een uitzonderlijke status, omdat zij de kanalen zijn via welke de 

volkssoevereiniteit wordt uitgeoe-
fend. Democratie veronderstelt dan 
ook de grootst mogelijke vrijheid 
van politieke meningsvorming en 
meninguiting. Politieke partijen 
zijn juist de vrijplaatsen waar de 
uiteenlopende meningen van het 
volk stem krijgen. Hij wijst op de 
Noord-Ierse politieke partij Sinn 
Fein die is verbonden met terro-

ristische organisaties en toch niet werd verboden. Zolang deze partijen 
geen geweld gebruiken, horen zij ruimte te krijgen. Men mag van partijen 
wel eisen dat zij geen geweld gebruiken, maar niet dat zij het antidiscri-
minatie- of tolerantiebeginsel eerbiedigen. Groot erkent wel dat juist het 
gegeven dat er in een open en tolerante samenleving zelfs ruimte is voor 
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voor de intoleranten, is haar 
‘hachelijkste paradox’
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de intoleranten, haar ‘hachelijkste paradox’10 is. Maar binnen deze ruimte 
van formele tolerantie staat het ieder vrij standpunten van anderen die 
men onverdraaglijk vindt, inhoudelijk geheel niet te tolereren en frontaal 
te verwerpen. Ook Groot pleit voor debat. 

Hoewel de standpunten van Van der Burg en Groot dicht bij elkaar lig-
gen, is er toch een verschil. Terwijl de uitzonderlijke status van politieke 
partijen bij Van der Burg reden is om de SGP sancties op te leggen — al pleit 
hij niet voor een verbod —, komt Groot op grond van de erkenning van de-
zelfde uitzonderlijke status juist tot de grootst mogelijke terughoudend-
heid om in te grijpen. 

Feministisch	perspectief

Vanuit feministisch perspectief is belangrijk welke benadering uitein-
delijk de meeste kans biedt om de positie van vrouwen te versterken. De 
geschiedenis van de strijd om het vrouwenkiesrecht leert dat er verschil-
lende strategieën zijn en dat tal van factoren het verloop bepalen.11 De 
inbreng van vrouwen zelf (en van mannelijke bondgenoten) is daarbij van 
groot belang. Veranderingen van binnenuit hebben meer draagvlak dan 
veranderingen die onder druk van buiten tot stand komen. Bij van buiten-
af opgelegde verplichtingen bestaat het risico dat een partij in een isole-
ment raakt en radicaliseert. Juist tolerantie van minderheden — zelfs min-
derheden met verwerpelijke opvattingen — versterkt de democratie. Met 
partijverboden schiet niemand iets op.12 Daarom vind ik het uitstekend 
dat het Clara Wichmannfonds de SGP voor de rechter daagt, maar ik ben 
tegelijkertijd blij dat de rechter de partij niet verbiedt. Hoewel ik de opvat-
ting van de SGP een schending vind van mensenrechten en van het chris-
telijk Godsbeeld en niet zal rusten om deze opvatting met argumenten 
te bestrijden, vind ik een verbod van de partij geen oplossing. Principieel 
niet, omdat juist in een democratie zoveel mogelijk ruimte moet blijven 
voor afwijkende opvattingen, zelfs van overtuigingen die anderen discri-
mineren. Hierin ben ik het eens met Wibren van der Burg en Ger Groot. En 
evenals zij ben ik van mening dat hier alleen sprake kan zijn van actieve 
tolerantie, van tolerantie die gepaard gaat met voortdurende discussie en 
debat. Om de SGP zonder enige discussie haar discriminerende opvattin-
gen en praktijken te laten voortzetten — omdat zij toelaat dat andere par-
tijen wel het vrouwenkiesrecht hanteren — is mij te gemakzuchtig. Voor 
passieve tolerantie is geen plaats. Juist omdat het om ernstige vormen van 
discriminatie gaat, is een voortdurend debat en zelfs protest noodzake-
lijk. De rechtszaken bieden daarvoor concrete aanknopingspunten. Dat 
Van der Burg het debat wil versterken met bijvoorbeeld het opleggen van 
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strafrechtelijke boetes of het intrekken van de subsidie lijkt sympathiek, 
maar vertroebelt uiteindelijk de discussie omdat er gemakkelijk een ele-
ment van chantage in sluipt: ‘Als jij niet vindt wat ik vind, trek ik je zak-
geld/subsidie in’. 

Zo kom ik uit bij de hachelijkste paradox van Ger Groot: ruimte laten 
voor een partij die vrouwen ten aanzien van een essentieel grondrecht 
discrimineert. De SGP de ruimte laten en tolereren, onder voortdurende 
discussie en protest, is inderdaad hachelijk. Maar anderzijds is het risico 
ook weer niet zo groot. En het zou strategisch nog wel eens de beste keuze 
kunnen zijn. Immers, recente ontwikkelingen in de SGP bieden een be-
scheiden positief perspectief. De partij heeft niet alleen het lidmaatschap 
opengesteld voor vrouwen, maar onlangs ook het theocratisch ideaal op-
gegeven en de democratische rechtsstaat als uitgangspunt aanvaard. Dit is 
belangrijk, omdat de SGP weliswaar haar exclusieve standpunt handhaaft, 
maar toelaat dat andere partijen wel vrouwen verkiesbaar stellen. Dat was 
natuurlijk al de praktijk, maar nu is deze tolerantie van SGP-zijde bij wijze 
van spreken ‘democratisch verankerd’. Dit is winst. En, eerlijk gezegd, heb 
ik alle vertrouwen in al die jonge steeds beter opgeleide vrouwen in SGP-
gezinnen. Ooit zullen zij hun rechten opeisen, op hun eigen manier, met 
eigen argumenten. Op de paar eeuwen die de strijd voor het vrouwenkies-
recht al duurt, maken die paar jaar ook niet uit.13
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8 Wibren van der Burg, Over religie, 
moraal en politiek. Een vrijzinnig alter-
natief. Kampen: Uitg. Ten Have 200� p. 
1�0-1�1

� Zo: Ger Groot in: Aanstoot en sluipend 
gif: Tolerantie, democratie en het gareel 
van politieke partijen in: Marcel ten 
Hooven, a.w. p. 202-210.

Ineke	Bakker	
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10 a.w. p. 20�
11 Samouiller en Jabre onderscheiden 

een revolutionaire benadering die zich 
baseert op gelijke rechten voor man-
nen en vrouwen en een reformistische 
of utilitaristische benadering die de 
specifieke kwaliteiten van vrouwen 
benadrukt. Beide benaderingen achten 
zij niet met elkaar in tegenspraak, a.w. 
p.3�1-3�3.

12 De theoloog Erik Borgman herinnert 
eraan dat Thorbecke, de grondlegger 
van de Nederlandse parlementaire 
democratie, katholieken, toen deze 
nog niet voor democratie waren, toch 
stemrecht gaf. Katholieken werden 

democraten door in de democratie mee 
te doen (in Liturgiekrant 2008 van IKV 
Pax Christi).

13 Tot de Millennium Ontwikkelingsdoe-
len, waartoe in 2000 regeringsleiders 
zich hebben verplicht deze in 201� gere-
aliseerd te hebben, behoren ook gelijke 
rechten voor mannen en vrouwen. Eén 
van de indicatoren om die gelijkheid 
vast te stellen, is de deelname van vrou-
wen in nationale parlementen. Thans is 
Rwanda het land met de meeste vrouwe-
lijke parlementsleden, gevolgd door de 
Scandinavische landen. Zie http://www.
undp.org/publications/MDG_Report_
2008_En.pdfm
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Nederlanders	kunnen	goed	tegen	drank. Niet dat je hen gerust met 
een glas of wat op kunt laten rijden, maar ze blijven nuchter als ze kennis-
nemen van andermans inname. Als hun ter ore komt dat het staatshoofd, 
bijvoorbeeld, wel eens een slokje meer neemt dan het ambt van haar eist, 
zijn ze eerder vertederd dan geschokt. En als ze horen dat zij op goede voet 
staat met een drankfabrikant, concluderen ze tevreden dat de Kroon weet 
wat er in de wereld te koop is. Zelfs als ze horen dat zij weleens rookt, zal 
het hun een zorg zijn of ze daarbij inhaleert. ‘Laat dat mens toch,’ denken 
ze; ook waar het gaat om een ongekroond hoofd.

Eigenlijk kunnen Nederlanders iets te goed tegen drank. Als er in het 
nachtelijk uitgaansleven weer eens iemand is doodgemept, gaan ze de 

Koffie met een c: de kracht van 
soft drugsbeleid 

Gedogen is geen zwaktebod: het steunt op de wil en het 
vermogen van burgers om zichzelf of elkaar in de hand 
te houden. Wat drank, tabak en drugs betreft, heeft dat 
lange tijd goed gewerkt: bevolkingsgroepen stelden er 
een eer in hun middelengebruik te matigen of geheel te 
stoppen. Vandaag de dag staat het gedogen van softdrugs 
ter discussie. Dat is niet ten onrechte, want drugs en 
drugshandelaars zijn gevaarlijk. Maar even gevaarlijk is 
de suggestie dat er een maatschappij in het verschiet ligt 
waar psychoactieve middelen eens en voor al onschadelijk 
zijn gemaakt. Wie af wil van het vermaledijde gedogen, moet 
klare wijn schenken. 

door David Bos

De auteur is docent Geschiedenis van het christendom aan de Universiteit Utrecht 
en docent aan International School for Humanities and Social Sciences van de Uni-
versiteit van Amsterdam. Tot voor kort was hij hoofdredacteur van het Maandblad 
Geestelijke volksgezondheid. 
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straat op met fakkels, knuffels, lieveheersbeestjestegels en geplastificeer-
de spreuken die rijmen op zinloos, harteloos, goddeloos en sprakeloos, 
maar vrijwel nooit op laveloos. Ze verheffen hun stem tegen de toestand 
van de wereld, de mensheid of de natie, maar niet tegen de kennelijke staat 
van de daders. Dat die laatsten al aan de bar over de schreef gingen, gaat er 
bij veel Nederlanders niet in. Dronkenschap is geen excuus, vinden ze, en 
daarom kan het volgens hen ook geen oorzaak van wandaden wezen. In dat 
opzicht lijken ze (bien étonné…) op voorvechters van vrij vuurwapenbezit 
die zeggen dat niet wapens, maar enkel mensen doden.

Vooral Nederlandse jongeren verdragen veel drank. Naar eigen zeg-
gen is slechts � procent van de 1�- en 1�-jarigen twintig keer of meer in zijn 
korte leven dronken geweest. Dit is weliswaar iets meer dan in wijnrijke 
landen als Frankrijk, Griekenland en Portugal (3 procent) alsook Italië (�), 
maar een tikkeltje minder dan in België en de VS (beide 7), aanmerkelijk 
minder dan in Duitsland, Noorwegen en Zweden (respectievelijk 12, 1� en 
17), en veel, maar dan ook veel minder dan in het Verenigd Koninkrijk en 
Ierland (respectievelijk 27 en 30), om maar te zwijgen van Denemarken (3� 
procent).1 

Voor men een lofzang aanheft op de standvastigheid van de vaderlandse 
jeugd (wie siste daar ‘VOC-mentaliteit’?) is het dienstig om nog wat andere 
cijfers in ogenschouw te nemen. Daaruit blijkt dat er inderdaad ‘iets rot is 
in het Denenrijk’: de helft van de 1�- en 1�-jarigen aldaar heeft al veertig of 
meer drankjes achter de kiezen. Maar in Nederland is dat percentage nau-
welijks lager en, wat zorgelijker is, een kwart van de jongeren heeft in de 
afgelopen maand minstens tien alcoholische versnaperingen gehad. Dat 
is twee keer zo veel als in Denemarken, Duitsland, Griekenland en Italië, 
ruim drie keer zo veel als in Frankrijk en Portugal, zes keer zo veel als in de 
VS en zelfs 2� keer zo veel als in Zweden. 

‘De Nederlandse jeugd is de zuipschuit van Europa’, zei toenmalig mi-
nister Hoogervorst van VWS na het bekend worden van deze cijfers. Veel 
indruk lijken zijn woorden niet te hebben gemaakt. Nederlanders schrik-
ken van ‘comazuipen’ en andere vormen van tienerdronkenschap, maar 
ze zijn er moeilijk van te overtuigen dat drinken sowieso slecht is voor 
onvolwassen breinen en lijven. Dat valt hun niet kwalijk te nemen, want 
decennialang zijn ze bestookt met heerlijk onheldere boodschappen van 
overheidsdiensten en hofleveranciers. Die verzwegen tot voor kort dat het 
gevaar van alcohol niet alleen schuilt in de bedwelmende, ontremmende 
en verslavende werking, maar ook in de giftigheid ervan. Zo zond ‘3VO’ 
een paar jaar geleden hilarische reclamespotjes uit, over groepjes toeter-
zatte voetballers, studentes en golfers die dankzij de nuchtere Bob in hun 
midden toch veilig in hun nest belandden. Die spotjes werden van de buis 
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en uit de bios gehaald, maar blijkbaar spoken ze nog velen door het hoofd. 
Drank, daar kon je mee thuiskomen.

Vrijwillige	zelfbeteugeling

Hoe komen Nederlanders aan hun alcoholtolerantie? De vraag zo stellen is 
haar beantwoorden: ze vloeit natuurlijk voort uit een eeuwenlange traditie 
van vrijheidszin, verdraagzaamheid en een verzetje op zijn tijd.

Al in de zestiende eeuw verbaasden buitenlandse bezoekers zich over de 
onmatigheid van de bewoners dezer streken. Op Engelse spotprenten werd 
de Hollander getekend als een mannetje dat zich hult in een lege ton, tol-
lend van de drank. De uitdrukking Dutch courage, Hollandse jenevermoed, 
spreekt van het innemen hier te lande — door vrouwen, mannen en kinde-
ren — en niet alleen van alcohol. ‘De geur van de Republiek der Nederlan-
den was de geur van tabak’, schrijft de Britse historicus Simon Schama, en 
zijn Nederlandse collega A.Th. van Deursen merkt op dat de Goudse pijp al 
gauw een even herkenbaar embleem van de Nederlandse natie was als tulp, 
kaas en trekschuit. Werd er in de Republiek werkelijk meer gezopen en ge-
paft dan in omringende landen? De observaties van buitenlandse reizigers 
waren misschien slechts bedoeld ter adstructie van dat andere verschijnsel 
waarover velen zich verbaasden: dat Noord-Nederlandse burgers, vrouwen 
en kinderen incluis, zo’n grote mond hadden.2

Omstreeks 17�0 werd er in Engeland aanmerkelijk meer gedronken dan 
in de Republiek: niet 7 maar 1� liter per hoofd van de bevolking. Van die 1� 
liters per jaar was echter slechts een tiende gedistilleerd, terwijl dat gold 
voor de helft van de 7 liters die hier te lande achterover werden geslagen. 
Nederlanders dronken dus bijna twee keer zo veel sterke drank als Engel-
sen. Op hun beurt moesten ze echter hun meerderen erkennen in de inwo-
ners van Amerika (toen nog een kolonie), die gemiddeld bijna � van hun 12 
twaalf liters per jaar in gedistilleerde vorm wegklokten. De VS schonk rond 
1800 het levenslicht aan de eerste matigingsgenootschappen, verenigin-
gen voor zelfbeteugeling. Hier te lande verschenen ze vanaf 183�, al gauw 
in een landelijk verband, de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing 
van Sterken Drank. 

Dat afschaffersgenootschap werd gedomineerd door predikanten. Zij 
maakten ongeveer een derde van de plaatselijke en landelijke bestuurders 
uit.3 Met hun morele en intellectuele gezag waren ze bij uitstek geschikt 
om het volk tot matigheid te bewegen. De drankbestrijding van haar kant 
was geknipt voor predikanten. Zij konden uiting geven aan sociale bewo-
genheid, zonder zich te hoeven wagen aan maatschappijkritiek. Grote 
offers vergde het evenmin. Toen de hervormde ds. C. Hooijer rond 18�0 
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afschaffer was geworden, schonk hij in plaats van een bittertje voortaan 
een sober glas madera.� Alleen sterke, gedistilleerde drank was namelijk 
uit den boze; gegiste dranken als bier en wijn heetten onschadelijk of 
zelfs het zedelijk alternatief. Zo noemde de rechtzinnige ds. Ottho Ger-
hard Heldring weliswaar jenever erger dan de cholera (1838), maar stelde 

hij voor om de accijns op bier af te 
schaffen. Zijn liberale doopsgezin-
de ambtgenoot Anthony Winkler 
Prins hoopte het volk zelfs aan de 
wijn te krijgen. 

Toen de Amsterdamse predikant 
C.S. Adama van Scheltema zich in 
18�1 ontpopte als geheelonthouder, 

ontmoette hij overal onbegrip: wat was er mis met een beschaafd glaasje 
wijn of likeur? Ook Abraham Kuyper zag daar geen been in. Toen sommi-
gen er aanstoot aan namen dat men wijn had geschonken bij het diner ter 
opening van de Vrije Universiteit (1880), stelde hij onvervroren: ‘Bij den 
chocoladeketel en de water-en-melkkaraf kweekt ge geen geslacht van 
kloeke Calvinisten.’� Iets verder ging de ultracalvinistische splintergroep 
van de Bakkerianen. Volgens haar was geheelonthouding godslasterlijk, 
daar het neerkwam op het versmaden van een gift van de Schepper.

Drank	werd	de	inzet	van	morele	rivaliteit	tussen	volksdelen

De hooguit pragmatische betrokkenheid van Nederlandse predikanten bij 
de drankbestrijding verschilt hemelsbreed van het verbond tussen protes-
tantisme en drankbestrijding dat onderwijl in Amerika tot stand kwam. 
Terwijl hier te lande geen enkel kerkgenootschap zelfs maar op matiging 
aandrong, werd geheelonthouding daar niet alleen een sociaal distinctie-
middel (waarmee inmiddels gevestigde Amerikanen zich onderscheidden 
van nieuwkomers uit Zuid- en Oost-Europa) maar ook een schibbolet van 
het ware geloof. Een wedergeboren christen kon het niet maken te drinken.

Geheelonthouders vereenzelvigden drank zozeer met het kwaad, ja met 
de Boze, dat ze geen maat meer konden houden: ze moesten en zouden 
abstinentie opleggen aan heel de samenleving. Hun symbolic crusade (om 
met Joseph Gusfield te spreken) leidde na de Eerste Wereldoorlog tot Prohi-
bition — de befaamde drooglegging van kust tot kust. Dat was een klinken-
de politieke overwinning (‘Protestant over Catholic, rural over urban, tradi-
tion over modernity, the middle class over both the lower and the upper’) die 
echter al spoedig verkeerde in een nederlaag. De hoofdprijs ging naar de 
maffia, die in deze jaren een imperium bouwde op illegale drankproductie.

‘Bij den chocoladeketel en de 
water-en-melkkaraf kweekt 
ge geen geslacht van kloeke 
calvinisten’
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Nederlandse drankbestrijders vierden hun eerste politieke succes 
in 1881, toen de verkrijgbaarheid van alcohol bij wet werd beperkt (door 
vergunningen en openingstijden) en gemeenteraden werden verplicht 
te vergaderen in een raadszaal in plaats van een dranklokaal. Vervolgens 
won de beweging aan omvang en kracht, juist doordat ze uiteenviel. Want 
hoe ging dat in verzuilend Nederland? Naast de Nederlandsche Vereeni-
ging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken (zoals ze nu heette) 
kwamen er verenigingen van protestanten, katholieken en socialisten. 
Anders dan in andere Europese landen, ontwikkelden laatstgenoemden 
zich zelfs tot de vurigste geheelonthouders: ‘Arbeiders die denken, drin-
ken niet; arbeiders die drinken, denken niet.’ Drank werd zo de inzet van 
morele rivaliteit tussen volksdelen, die elk blijk wilden geven van zelfbe-
heersing en alle andere deugden die daaruit voortvloeiden: ‘Toe vader, 
blijf thuis!’ 

Ook voor Nederlandse geheelonthouders kreeg abstinentie dus een 
levensbeschouwelijke bijsmaak, maar ze taalden ze er niet naar om hun 
(met pure wilskracht verworven) deugdzaamheid als wet op te leggen aan 
andersdrinkenden. Vrijwillig afzien was de sport. De competitie leidde er-
toe dat het drankgebruik in Nederland kelderde, een drastischer gedrags-
verandering dan die in de Verenigde Staten. Maar in het derde kwart van 
de twintigste eeuw, na jaren van tucht en ascese, was het daar opeens mee 
gedaan. De aardigheid raakte ervan af, nu de zuilen veel minder met elkaar 
rivaliseerden, en toen vanaf 1��8 de lonen explodeerden, verviel ook de 
noodzaak. Een fors deel van de nieuwe welvaart werd achterovergeslagen. 
Dat baarde de autoriteiten niet veel zorgen want het gebeurde grotendeels 
in vertrouwde omgeving: vader ging niet uit, maar haalde Henkes in huis 
en liet moeder niet op een droogje zitten. 

Een	ander	rokertje,	bekend	in	kringen	van	bohémiens	en	

wereldreizigers

Interessant genoeg ging de toename van de alcoholconsumptie gepaard 
met een minstens zo forse afname van het percentage rokers. Onder man-
nen althans daalde dat tussen 1��0 en 1�80, zonder veel aandrang van 
hogerhand, van bijna �0 procent tot iets meer dan de helft. Waarom gaven 
mannen het roken eraan? Omdat ze moesten voldoen aan een nieuw ideaal 
van sportiviteit en fitheid? Omdat de distinctiewaarde van niet-drinken 
was overgegaan op niet-roken? Of omdat tabaksgebruik zijn vroegere 
functie van gender marker had verloren? Nu steeds meer vrouwen rookten 
(alleen al tussen 1��0 en 1��� een toename van 30 naar �0 procent) was er 
geen mannelijke eer meer mee te behalen. Pijp en sigaar alsook pruimta-
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bak bleven weliswaar voorbehouden aan het sterke geslacht, maar golden 
alleen al daarom als hopeloos ouderwets.

Eigenlijk hadden de jonge revolutionairen van de jaren zestig moeten 
stoppen met roken. Dan hadden ze bewezen dat ze superieur waren aan de 
zittende generatie, die misschien wel van de drank, maar niet van tabak 
kon afblijven; de verachtelijke generatie van bukshag en Worteltje Boven. 
Toen stoppen niet lukte, hoe hard antirookmagiër Robert Jasper Grootveld 
het establishment ook uithoestte, zochten ze het in een ander rokertje, dat 
tot dan toe alleen bekend was in kringen van bohémiens en wereldreizi-
gers. Het ging van mond tot mond, vooral in de tweede helft van de jaren 
zestig.� 

Toen in 1�70 een groot popfestival plaats zou vinden in het Kralingse Bos 
(de Nederlandse weerklank van Woodstock) voorzag het bevoegd gezag 
dat daar flink zou worden gedeald en geblowd. Ook wist het dat het daar, 
vanwege de overmacht van jongeren, niets aan zou kunnen doen. Wat was 
wijsheid? Niets doen.7 Besloten werd dat de politie niet zou ingrijpen, 
maar enkel observeren. Dit experiment slaagde wonderwel, want ofschoon 
er inderdaad veel werd verhandeld en verstookt, bleven de lieve vrede en 
de openbare orde bewaard.

Op den duur bleek onthouding echter niet voldoende. Jongerencentra 
zagen hun bezoekers in handen vallen van duistere sujetten, die naast 
marihuanasigaretten nog veel koppiger spul in de aanbieding hadden. 
Daarom lieten ze één handelaar toe, op voorwaarde dat deze zich strikt zou 
beperken tot cannabis. Uit deze figuur van de huisdealer ontstonden na 
verloop van tijd coffeeshops: een voorziening buiten de deur (de eerste was 
Mellow Yellow) maar nog altijd geschikt om de jeugd van de straat, en dus 
uit de buurt van harddrugs te houden.

Nette	jongens	en	meisjes	staken	op

Waarom stond de Nederlandse overheid dat toe? In de eerste plaats, zo 
stelt de Amsterdamse socioloog Justus Uitermark, omdat softdruggebruik 
niet werd geassocieerd met een etnische minderheid, een onderklasse of 
een anderszins marginale groepering.8 Het waren vaak jongens en meis-
jes van goede komaf die een stickie opstaken. Het bekendste voorbeeld 
was Koos Zwart, zoon van minister Irene Vorrink, die op de VARA-radio 
wekelijks de cannabisprijzen omriep.� Bovendien werkten in die jaren 
veel sociologen op de ministeries van Justitie en van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk. Zij hadden geleerd om zich niet alleen af te vragen 
waarom sommige mensen de wet overtraden of anderszins afweken van de 
norm, maar ook hoe die wet of norm ooit tot stand was gekomen: ‘Deviance 
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[…] is always the result of enterprise.’10 Daardoor zag men geen heil in een 
war on drugs.

Een derde reden, die hier niet ongenoemd mag blijven, was de ontzui-
ling. In 1��7 stemden nog maar 7 van de 10 katholieken katholiek, en be-
haalden de confessionele partijen samen voor het eerst sinds 1�18 minder 
dan de helft van de Kamerzetels. De KVP verloor in drie jaar tijd meer dan 
de helft van haar leden, en slaagde volstrekt niet in het aantrekken van 
jonge leden en stemmers. Die betonrot in de katholieke zuil doordrong con-

fessionele partijen ervan dat ze toe-
nadering moesten zoeken tot elkaar 
en tot de jeugdcultuur, bijvoorbeeld 
door geen drama te maken van soft-
drugs.11 De coffeeshop komt dus 
voort uit dezelfde ontwikkeling als 
het CDA.

Dat de Nederlandse overheid be-
sloot om cannabis door de vingers te zien, is misschien ook te danken aan 
haar lange ervaring met gedogen. Coffeeshops hebben nogal wat gemeen 
met de huiskerken van katholieken en andere religieuze minderheden 
ten tijde van de Republiek. Schuilkerken worden die bedehuizen vaak ge-
noemd, maar die naam is misleidend. De Amsterdamse autoriteiten wisten 
drommels goed wat er voorviel in Ons’ Lieve Heer op Solder, bijvoorbeeld, 
maar ze tolereerden deze inbreuk op het alleenrecht der publieke kerk, zij 
het op zekere voorwaarden: niet adverteren, geen opruiende praatjes ver-
kopen, geen overlast bezorgen, afblijven van de jeugd en recognitiegelden 
betalen.12 Rechtlijnige calvinisten in binnen- en buitenland spraken schan-
de van dit gedogen van levensgevaarlijke papen en ketters: de Republiek, 
zeiden ze, maakte haar gereformeerde principes ondergeschikt aan handel.

Toch is gedogen lang geen exclusief Nederlands verschijnsel. Ook in 
andere landen wordt het al eeuwenlang met succes toegepast, zoals bij 
vrouwen die een kind te vondeling leggen.13 Vervolging van zulke ontaarde 
moeders zou ernstiger schade kunnen aanrichten dan het gewraakte mis-
drijf.1� Wanneer daar een strenge straf op staat, komen zij immers in de 
verleiding om hun kind niet achter te laten op een plaats waar het veilig 
ligt en snel zal worden gevonden (bijvoorbeeld een hotellobby) maar op 
een plaats waar zijzelf ongezien kunnen wegkomen (bijvoorbeeld een par-
keerterrein). 

Gedogen is een gruwel in de ogen van rule creators die de wet met ijzeren 
vuist gehandhaafd willen zien. Rule enforcers daarentegen ontkomen er 
vaak niet aan. Al in 1��3 constateerde de Amerikaanse socioloog Howard 
Becker, die dit begrippenpaar muntte, ‘…that police do not consider the use 

Coffeeshops hebben wat 
gemeen met de huiskerken van 
katholieken ten tijde van de 
Republiek 
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of marihuana to be as important a problem or as dangerous a practive as the 
use of opiate drugs’.1�

Cannabis	geen	onschuldig	goedje

Wie de komende tijd een duit in het zakje wil doen over het Nederlandse 
drugsbeleid, moet eerst maar eens het jaarverslag 2008 van het Europees 
Waarnemingscentrum voor Drugs en Drugsverslaving lezen. Het is online 
beschikbaar (www.emcdda.eu) in 23 talen, dus dat kan het probleem niet 
wezen. Lastig is wel dat dit voor Nederlanders nogal saaie lectuur is. We 
komen er namelijk nauwelijks in voor. Dat is even slikken voor een bipo-
laire natie, die vastbesloten is om zichzelf heel goed of juist heel slecht te 
vinden. Internationaal vergelijkend onderzoek wijst uit dat ons drugsge-
bruik op of onder het gemiddelde ligt. Alleen wat het gebruik van ecstasy 
onder jongvolwassenen betreft, worden we genoemd onder de landen met 
de hoogste prevalentie, maar met 2,7 procent halen we het niet bij Tsjechië 
(7,7), het Verenigd Koninkrijk (3,�) en Estland (3,7 procent).1� Zelfs het 
percentage jongvolwassen cannabisgebruikers vertoont een slaapverwek-
kende stabiliteit en matigheid: hoger dan in Griekenland, Zweden en Fin-
land, maar lager dan in Denemarken en Duitsland, en zelfs veel lager dan 
in het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk en vooral Spanje, om maar te 
zwijgen van big mouth USA.17 Wat drugsgebruik betreft, steekt Nederland 
uit in onuitstekendheid. Dat is het onuitstaanbare van het Nederlandse 
drugsbeleid: vanuit het oogpunt van volksgezondheid valt er weinig op 
aan te merken.

Zijn er dan geen problemen? Wis en waarachtig wel. In de eerste plaats 
is cannabis geen onschuldig goedje. Veelgebruik ondermijnt school- of 
arbeidsprestaties en kan leiden tot geestelijke of zelfs lichamelijke afhan-
kelijkheid. Erger nog, bij sommige adolescenten die daar een aangeboren 
kwetsbaarheid voor hebben, lijkt blowen een risicofactor voor schizofre-
nie.18 Dit klemt temeer daar hedendaagse cannabis veel sterker is dan in 
de jaren zeventig, toen het Nederlandse beleid vorm kreeg. Tussen 2000 en 
200� verdrievoudigde het gemiddelde thc-niveau van nederwiet. Sinds-
dien is het weer fors gedaald (van 20 naar 1� procent), maar het onder-
scheid tussen hard en softdrugs is niet meer zo duidelijk als het eerst was. 

In de tweede plaats trekt Nederland met zijn afwijkende beleid drugsbe-
luste toeristen aan. Dat leidt tot spanningen met buurstaten, maar ook tus-
sen de Nederlandse overheid en haar burgers, en tussen rijk en gemeenten. 
Veel drugstoeristen gedragen zich namelijk roekeloos en onbeschoft: ze 
gebruiken alles door elkaar en bezorgen burgers (vooral in grensstreken) 
buitensporig veel overlast. 
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In de derde plaats voedt het Nederlandse gedoogbeleid georganiseerde 
criminaliteit. Coffeeshops bieden een vaste afzetmogelijkheid voor canna-
biskwekers. Die laatsten zijn niet alleen nominaal criminelen (omdat kwe-
ken verboden is) maar vaak ook echt zware jongens. Er valt met cannabis 
namelijk grof geld te verdienen, hoe veel plantages er jaarlijks ook worden 
opgerold — ja zelfs mede daardoor: bij gelijkblijvende vraag leidt vermin-
dering van het aanbod tot stijging van de prijs.

Deze drie problemen vragen stuk voor stuk om een oplossing, maar 
één oplossing is niet gemakkelijk te vinden, want deze drie wijzen niet in 
dezelfde richting. Gezien het eerstgenoemde probleem lijkt er reden om 
gedogen in te ruilen voor vervolgen. Het is echter zeer de vraag of dat het 
gewenste effect zou hebben, want als softdrugs worden verboden, worden 
ze licht verdrongen door hardere varianten: ‘…every ban on the supply and 
consumption of an intoxicant will have the effect that the intoxicant will be 
supplied in higher concentrations, while users will gravitate towards the 
most efficient techniques of consumption.’1� Gezien het laatstgenoemde 
probleem lijkt er juist reden om het vervolgen van henneptelers in te ruilen 
voor legalisering of regulering. Ook de gevolgen daarvan zijn ongewis: het 
zou ertoe kunnen leiden dat blowen in Nederland net zo gewoon wordt als 
drinken. Zeker is dat Fair Trade Nederwiet zou stuiten op ernstige bezwa-
ren van andere Europese landen. Nu al kan een gemeente als Maastricht 
geen coffeeshop verplaatsen zonder te botsen met buurlanden (en het 
regeerakkoord, dat belooft om coffeeshops op gepaste afstand van scholen 
en grenzen te houden).

Moet het gedogen van cannabis plaatsmaken voor legalisering en regu-
lering, of juist voor vervolging? In het eerstgenoemde geval zou cannabis 
een soortgelijke status krijgen als alcohol; in het laatstgenoemde geval 
daarentegen dezelfde status als hard drugs. Bij dat laatste dient men ech-
ter niet te denken aan een betrekkelijk weinig gebruikt paardenmiddel als 
heroïne, maar aan de opium van het jonge volk: ecstasy. Ondanks het actief 
vervolgen van dealers zowel als producenten wordt die partydrug hier in 
Nederland veel gebruikt én vervaardigd, zo’n 70 procent van de wereldpro-
ductie. Dat zou ook met cannabis kunnen gebeuren. 

Drugs zijn gevaarlijk, maar gevaarlijk is ook de suggestie dat er een 
maatschappij in het verschiet ligt waar psychoactieve middelen eens en 
voor al onschadelijk zijn gemaakt. Wie af wil van het vermaledijde gedo-
gen, moet dus zeggen welke kant het dan wel op moet. Dat kan ook, want 
de afgelopen jaren zijn duizelingwekkende bedragen besteed aan het 
nauwkeurig meten en documenteren van drugsgebruik en drugsbeleid 
in geïndustrialiseerde landen. Al die gegevens zijn beschikbaar (www.em-
cdda.eu). Van politici en andere opinieleiders die een einde willen maken 

David	Bos
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aan het gedogen, mag daarom een duidelijke uitspraak worden verwacht: 
aan welk ander land, al dan niet in Europa, zou Nederland een voorbeeld 
moeten nemen? 
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De	meeste	pedagogen	gaan	er tegenwoordig van uit dat de opvoeding 
en de ontwikkeling van kinderen niet alleen worden beïnvloed door het 
kind zelf en zijn of haar ouders, maar ook door de omgeving buiten het ge-
zin. Bronfenbrenner was één van de eerste psychologen die bepleitten sy-
stematisch aandacht te schenken aan de invloed van de wijdere omgeving 
op kinderen. Hij dacht hierbij aan de school, de lokale gemeenschap of het 
netwerk waarvan ouders en later ook kinderen deel uitmaken, en zelfs het 
overheidsbeleid en het culturele ideeënstelsel waarop dit is gebaseerd (El-
dering, 2008).

De omgeving waarin kinderen opgroeien, verandert voortdurend. Kin-
deren van nu worden heel anders opgevoed dan kinderen van meer dan een 
halve eeuw geleden. 

Culturele kloof tussen 
Marokkaanse gezinnen en het 
onderwijs is groter dan ooit 

De kloof tussen Marokkaanse ouders en het Nederlandse 
onderwijs lijkt in de afgelopen 35 jaar eerder groter dan 
kleiner te zijn geworden. Waren de ouders in de periode na 
de gezinshereniging nog hoopvol gestemd over de kansen 
van hun kinderen in het onderwijs, nu leeft er onvrede 
over het culturele klimaat in de Nederlandse samenleving. 
Toch zullen Marokkaanse ouders veel Nederlanders aan 
hun zijde vinden als ze een dialoog willen voeren over het 
gebrek aan structuur, kwaliteit en discipline op scholen, de 
doorgeschoten gedoogcultuur en de seksualisering van de 
openbare ruimte. 

door Lotty Eldering1 

Emeritus hoogleraar interculturele pedagogiek aan de Universiteit Leiden.
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Ruim �� jaar geleden groeide ik op als oudste van zes kinderen in een 
traditioneel protestants gezin met een vader als kostwinner en een moeder 
als huisvrouw. Mijn moeder was in veel opzichten afhankelijk van mijn 
vader en wij hadden als kinderen nog minder in te brengen. Om in peda-
gogische termen te spreken, het was bij ons meer een bevelhuishouding 
dan een onderhandelingshuishouding. Echtscheiding kwam in ons milieu 
bijna niet voor, dat was een schande en bovendien, waar moest je als vrouw 
zonder eigen inkomsten heen? Ongehuwd samenwonen — smalend hok-
ken genoemd — en ongehuwde zwangerschap leidden tot roddel en ge-
zichtsverlies van het gezin in de lokale religieuze gemeenschap. Echt een 
traditioneel Marokkaans gezin zou je nu zeggen. 

Langzamerhand heeft zowel op school als in het gezin het hiërarchische 
opvoedingsmodel plaatsgemaakt voor een onderhandelingsmodel. De 
nieuwste mode in het onderwijs is dat kinderen zelf hun leertraject uitzet-
ten en de leerkracht niet meer dan een informele begeleider is. Autochtoon 
Nederlandse gezinnen hebben deze veranderingen in een geleidelijk 
tempo meegemaakt. De Marokkaanse gezinnen die in de jaren zeventig en 
tachtig van de vorige eeuw naar Nederland kwamen, werden echter abrupt 
met een totaal andere opvoedingscultuur geconfronteerd. 

Inmiddels zijn we enkele decennia verder. De Marokkaanse kinderen 
die nu naar het basisonderwijs gaan, zijn bijna allemaal in Nederland ge-
boren en hun ouders hebben voor het merendeel hier onderwijs gevolgd. 
Is de culturele kloof tussen de Marokkaanse gezinnen en het Nederlandse 
onderwijs in deze periode kleiner geworden? 

De	opvoeding	van	Marokkaanse	kinderen	35	jaar	geleden

In de jaren zeventig van de vorige eeuw deed ik mijn eerste onderzoek onder 
Marokkaanse gezinnen in Nederland (Van den Berg-Eldering, 1�78). Dit on-
derzoek vond plaats in de periode dat de Marokkaanse buitenlandse werkne-
mers, toen nog gastarbeiders genoemd, hun gezin naar Nederland haalden. 
Ruim twee jaar heb ik �� Marokkaanse gezinnen gevolgd en geïnterviewd in 
het Marokkaans-Arabisch. Met enkele gezinnen heb ik nog steeds contact.

Uit gesprekken met Marokkaanse vaders en moeders over de achter-
gronden voor de gezinshereniging bleek dat de afwezigheid van de man-
nen op den duur ontwrichtend werkte op het functioneren en welzijn van 
de achterblijvende gezinnen. De vrouwen waren zeer beperkt in hun bewe-
gingsvrijheid buitenshuis. Sommige vrouwen kwamen helemaal niet bui-
ten of mochten alleen onder begeleiding van hun schoonmoeder op bezoek 
of naar het badhuis gaan. Dit leidde bij jonge echtparen vaak tot huwelijks-
problemen en uiteindelijk verstoting.
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In gezinnen met opgroeiende kinderen ontstond een andere problema-
tiek. Zolang de vader in het buitenland verbleef, werden het toezicht en de 
controle op het gedrag van de kinderen buitenshuis overgenomen door an-
dere (mannelijke) familieleden, zoals een opa of oom, en soms een oudere 
broer. Veel gezinnen verhuisden na verloop van tijd van het platteland naar 
de stad om de kinderen de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen. Daar 
ging het vaak helemaal mis. De jongens spijbelden, vooral als ze op school 
niet konden meekomen; ze haalden kattenkwaad uit. Problemen met de 
opgroeiende zoons vormden dan ook een belangrijke reden om het gezin 
naar Nederland te halen. Welke ook de reden voor gezinshereniging was, 
bij geen van de gezinnen was sprake van een weloverwogen keuze voor per-
manente vestiging in Nederland. Uit hun leefwijze en bestedingspatroon 
concludeerde ik evenwel dat de meeste gezinnen permanent in Nederland 
zouden blijven. Daarom luidde één van de stellingen bij mijn proefschrift:

‘Er moet alles aan gedaan worden om te bevorderen dat buitenlandse 
werknemers en hun gezinnen op volwaardige wijze kunnen participeren in 
de Nederlandse samenleving. Het is daarom van belang hen te verplichten 
goed Nederland te leren’ (Van den Berg-Eldering, 1�78).

Deze stelling heeft weliswaar alle landelijke dagbladen gehaald, maar 
de politici van toen hadden er geen trek in. De politieke partijen kozen 
de gemakkelijkste weg door ervan uit te gaan dat de buitenlandse werk-
nemers, ook al hadden ze hun gezin naar Nederland laten komen, op den 
duur allemaal weer zouden terugkeren naar hun land van herkomst. Sinds 
enkele jaren worden de immigranten van de eerste generatie, de zoge-
noemde oudkomers, verplicht Nederlands te leren. Mosterd na de maal-
tijd, naar mijn idee.

De Marokkaanse ouders hadden hoge verwachtingen van het Neder-
landse onderwijs aan hun kinderen. Zij hadden aanvankelijk helemaal 
geen behoefte aan onderwijs in de eigen taal en cultuur. Vrij snel na de 
komst van de Marokkaanse gezinnen naar Nederland manifesteerden zich 
echter allerlei problemen met de schoolgaande kinderen, variërend van 
schoolverzuim, diefstal en agressie tot bendevorming. Dit betrof zowel het 
basis- als het voortgezet onderwijs (zie ook Werdmölder, 1�8�). 

Ik wil dit illustreren met een casus uit mijn proefschrift van 30 jaar gele-
den. Het betreft een bijeenkomst van Marokkaanse vaders en Nederlandse 
onderwijzers van een school. De aanleiding tot de bijeenkomst was de 
vermissing van een portemonnee van één van de onderwijzeressen. Omdat 
vrij snel na de ontdekking van de diefstal de verdenking op de Marok-
kaanse jongens viel, had de politie, die door het hoofd van de school was 
ingelicht, alle Marokkaanse kinderen meegenomen naar het bureau. De 
Marokkaanse ouders waren hierover zeer gebelgd. Ze waren van mening 
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dat de leerkrachten gelegenheid hadden gegeven tot diefstal en daarna de 
politie op hun dak hadden gestuurd. Er werd besloten een Marokkaanse 
ouderavond te beleggen om de problemen te bespreken. 

‘Tijdens de discussie met de Nederlandse onderwijzers brachten de 
Marokkaanse vaders hun grieven naar voren. De vader van het jongetje dat 
fl. 100 uit de portemonnaie had weggenomen, vroeg de onderwijzers geen 
tassen achter te laten in de klas. Hij beschreef de situatie als volgt: “Onze 
kinderen zijn moeilijk, ze zijn jarenlang zonder toezicht van hun vader op-
gegroeid. Nu zijn ze hier en geven jullie gelegenheid tot stelen, maar wij, 
vaders zijn uiteindelijk de dupe. Wij moeten die fl. 100 terugbetalen van 
ons weekloon van nog geen fl. 300.” Een andere vader zei: “Jullie moeten 
onze kinderen slaag geven of opsluiten als ze ongehoorzaam zijn”. Toen de 
onderwijzers hierop antwoordden dat ze dat niet mochten doen, zei de va-
der: “Jullie moeten meer afstand bewaren tot onze kinderen, niet meer met 
ze grappen, laten voelen wie de baas is.” (Van den Berg-Eldering, 1�78, 137)

Dit voorbeeld laat zien dat:
* Marokkaanse vaders zich zeer betrokken voelden bij het onderwijs aan 

hun kinderen en het initiatief namen gezamenlijk actie te ondernemen;
* Marokkaanse vaders, hoewel zij voor het merendeel analfabeet waren en 

weinig kennis hadden van het Nederlandse onderwijs, een goede ana-
lyse konden geven van de problemen met hun kinderen in het Neder-
landse onderwijs;

* de problematiek met Marokkaanse leerlingen niet alleen het gevolg was 
van taalverschil en taalachterstand, maar ook van de culturele kloof tus-
sen gezin en school. 

Band	met	Marokko	na	gezinshereniging

Veel Marokkaanse gezinnen stonden in de eerste jaren na de gezinshereni-
ging met het ene been in Nederland — zij werkten en woonden immers hier 
— en met het andere been in de Marokkaanse samenleving.

De meeste Marokkaanse mannen waren nog verantwoordelijk voor het 
levensonderhoud van ouders en andere familieleden in Marokko. Ook in 
religieus opzicht bleef men met de familie in Marokko verbonden. De Ma-
rokkaanse gemeenschap in Nederland bestond toen vooral uit jonge gezin-
nen. De feesten ter gelegenheid van de geboorte van een kind werden vaak 
in Nederland gevierd, maar voor de besnijdenis van een zoon of het huwe-
lijk van een dochter ging men naar Marokko. 

Ten slotte investeerde een aantal Marokkaanse gezinnen, nadat ze de 
belangrijkste schulden van de gezinshereniging hadden afgelost, weer 
in huisvesting in Marokko. Dat was voor mij als onderzoeker een verras-
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sing. Wanneer ik naar de reden hiervan vroeg, antwoordden zij met een 
groot gezin een pied-à-terre nodig te hebben voor de vakanties in Marokko. 
Sommigen zeiden er rekening mee te houden dat zij op den duur als ‘onge-
wenste gasten’ ons land zouden moeten verlaten. Een vooruitziende blik?

Inmiddels wonen deze gezinnen al meer dan 3� jaar in Nederland en 
groeit de derde generatie Marokkaanse kinderen op. Hoe kijken Marok-
kaanse ouders nu tegen het Nederlandse onderwijs aan? Voelen zij zich 
meer verbonden met de Nederlandse dan met de Marokkaanse samenle-
ving en cultuur? 

In de afgelopen decennia is de Marokkaanse gemeenschap in Nederland 
volgroeid. Het aantal Marokkanen is als gevolg van natuurlijke aanwas en 
de komst van huwelijkspartners (gezinsvorming) naar Nederland sterk 
toegenomen. Verder heeft de gemeenschap een meer evenwichtige leef-
tijdsopbouw gekregen. Terwijl de Marokkaanse families vroeger meestal 
slechts twee generaties telden, bestaan de meeste Marokkaanse families 
van nu uit drie of meer generaties. Veel Marokkaanse kinderen groeien op 
met ouders, grootouders, ooms en tantes, neven en nichten in hun naaste 
omgeving. Dit geldt overigens ook voor Turkse kinderen in Nederland. 

De huidige Marokkaanse gemeenschap bestaat uit uitgebreide netwer-
ken van familieleden, streekgenoten en vrienden. Binnen deze netwerken 
speelt zich een actief cultureel en religieus leven af. Zo worden Marokkaan-
se kinderen nu van jongs af aan in álle aspecten van de islam opgevoed. Zij 
leren de reinheidsvoorschriften, gaan met hun vader naar de moskee, vas-
ten vanaf de puberteit en maken alle rituelen en feesten in de levensloop 
mee. In mijn proefschrift van 1�78 schreef ik dat de islam een bindende 
factor vormt; dit is anno 2008 eerder sterker dan zwakker geworden. Ma-
rokkanen voelen zich in de eerste plaats moslim, daarna pas Marokkaan 
en/of Nederlander. Dit geldt zowel voor de volwassenen als de jongeren. 
Dit is in het migratieproces een normale ontwikkeling, die men ook kan 
waarnemen bij Nederlanders die na de Tweede Wereldoorlog naar Canada 
of Australië zijn geëmigreerd. Ook bij de Nederlandse gemeenschappen 
overzee is de religie een bindende factor gebleven. 

De feitelijke band met Marokko is echter minder sterk geworden. Het 
aantal familieleden in Marokko sterft langzamerhand uit en men richt zich 
meer op familie in Nederland of Europa (Eldering, 2008). 

Opvattingen	over	opvoeding	en	onderwijs	in	Nederland

De tweede generatie Marokkanen heeft een grotere kennis van de Neder-
landse samenleving en het onderwijs dan hun ouders. Zij zijn voor het 
merendeel hier naar school geweest en beheersen de Nederlandse taal. 

Lotty	Eldering	
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Meer dan de helft van hen is echter gehuwd met een partner uit Marokko, 
bij voorkeur iemand uit de eigen familie, het dorp of de regio van herkomst 
van de (groot)ouders. Deze huwelijken zijn doorgaans gearrangeerd door 
familie, en de partners hebben nauwelijks gelegenheid gehad elkaar te 
leren kennen (Hooghiemstra, 2003). Huwelijken binnen de familie hebben 
in het land van herkomst een lange traditie en zijn voor Marokkanen in Ma-
rokko en Europa nog steeds interessant, omdat dit de enige mogelijkheid 
is een verblijfsvergunning te verkrijgen. Het echtscheidingspercentage 
onder deze transnationale echtparen is echter erg hoog. 

De kinderen uit deze huwelijken leren thuis het Marokkaans-Arabisch 
of Berbers als hun eerste taal. Dit is de reden waarom zelfs derde generatie 
Marokkaanse kleuters een achterstand in beheersing van de Nederlandse 
taal hebben aan het begin van hun schoolloopbaan. 

Hoewel zij voor het merendeel hier zijn geboren en getogen, bestaat er 
nog steeds een grote culturele kloof tussen de huidige Marokkaanse ou-
ders en het Nederlandse onderwijs. Hoewel zij onderwijs nog steeds heel 
belangrijk vinden, hebben Marokkaanse ouders een fundamenteel gevoel 
van ontevredenheid over het onderwijs aan hun kinderen en over de opvoe-
dingsprincipes in de Nederlandse (en Belgische) samenleving. Hermans 
(200�) concludeert op grond van gesprekken met Marokkaanse ouders in 
hun eigen taal, dat zij hun eigen manier van opvoeden veel beter vinden 
dan de Nederlandse of Belgische. Zíj leren hun kinderen ten minste respect 
te hebben voor hun ouders en zij besteden meer aandacht aan moraliteit, 
zoals het hebben van schaamte (hashma) en het onderscheid tussen goed 
en kwaad. Europeanen daarentegen voeden hun kinderen op met een lakse 
moraal en te veel vrijheid. Sterker nog, Marokkaanse ouders vinden dat het 
onderwijs de opvoeding thuis ondermijnt. Onder het mom van integratie 
probeert het onderwijs kinderen op jonge leeftijd los te maken van hun 
ouders en cultuur. Daarom bestaat bij veel Marokkaanse ouders weerstand 
tegen voorschools (taal)onderwijs.

Een tweede punt van kritiek van ouders is dat de Arabische taal en cul-
tuur, en godsdienst in het onderwijs niet (meer) serieus genomen worden. 
Godsdienst heeft in het Westen zijn belang als leidraad verloren. 

Marokkanen zijn trots op hun land van herkomst en cultuur en zij 
ergeren zich aan de stereotypen bij Nederlanders over hun cultuur. Een 
veelvoorkomend rijtje stereotypen: patriarchale cultuur, autoritaire opvoe-
ding, lijfstraffen voor kinderen, onderdrukking van vrouwen, polygynie 
(met meer dan één vrouw getrouwd zijn). 

Verder beklagen Marokkaanse ouders zich over racisme en discrimi-
natie in het onderwijs. Zij vinden paternalisme in het onderwijs(beleid) 
echter nog gevaarlijker: ‘Omdat het zich voordoet als een positieve en 
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menselijke benadering die zich afzet tegen racisme, maar in feite evenzeer 
uitgaat van een gevoel van superioriteit ‘ (Hermans, 200�, ��). 

Marokkaanse ouders zijn op de hoogte van de publieke discussies over 
hen, waarin zij worden afgeschilderd in termen van problemen, achter-
standen en achterlijkheid. Daarom zijn Marokkaanse ouders, volgens 
Hermans, overgestapt van een positie van verliezers op een positie van op-
posanten. Dit geeft hen een positief zelfbeeld en kan de basis vormen voor 
protest en collectieve actie.

Mijn ervaringen bevestigen het beeld dat Hermans beschrijft in alge-
menere zin. Na mijn emeritaat in 2002 ben ik een aantal Marokkaanse 
gezinnen uit mijn eerste onderzoek weer gaan opzoeken. Opvallend is dat 
de ouders van toen mij heel hartelijk ontvingen, maar dat hun kinderen, 
die in 1�78 jong of nog niet geboren waren, mij met een zeker wantrouwen 
bekeken. Zij zagen mij primair als representant van de Nederlandse sa-
menleving en cultuur. Vaak moest ik verantwoording afleggen en discus-
sies voeren over het optreden van bepaalde politici, zoals Ayaan Hirsi Ali en 
Wilders. 

Het gedogen en zelfs toejuichen van de standpunten en activiteiten van 
deze politici, zoals de film Submission van Ayaan Hirsi Ali en de film Fitna 
van Wilders, heeft de kloof tussen de Marokkaanse en autochtone Neder-
landers alleen maar vergroot (Eldering, 2008). Ook uit recent onderzoek 
onder autochtone en allochtone, in het bijzonder Marokkaanse, jongeren 
blijkt dat de culturele afstand tussen deze beide groepen jongeren is toege-
nomen sinds 11 september 2001. Merkwaardig genoeg geldt dit vooral voor 
laag opgeleide autochtone jongeren en hoog opgeleide allochtone jonge-
ren (Entzinger, 2008; De Koning, 2008). 

Ik wacht met spanning af hoe de Marokkaanse gezinnen reageren op het 
feit dat lokale en landelijke politici hebben meegevaren in de Gay Parade 
van 2008. Zal dit voor veel Marokkaanse Nederlanders een symbool zijn dat 
de jaarlijkse Gay Parade officieel regeringsbeleid is geworden? 

een	ingrijpend	veranderde	samenleving

De culturele kloof tussen Marokkaanse ouders en het Nederlandse onder-
wijs lijkt in de afgelopen 3� jaar eerder groter en dieper dan kleiner te zijn 
geworden. Waren de ouders in de periode na de gezinshereniging nog 
hoopvol gestemd over de kansen van hun kinderen in het onderwijs, nu 
leeft er een grote onvrede onder Marokkaanse ouders, met name over de 
culturele rol van het Nederlandse onderwijs en het culturele klimaat in de 
Nederlandse samenleving. Dit is veroorzaakt door verschillende factoren. 
In de eerste plaats is de Nederlandse samenleving de afgelopen 3� jaar in-
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grijpend veranderd. De gedoogcultuur op het terrein van drugs heeft vaste 
voet aan de grond gekregen, de jeugdcultuur is geseksualiseerd en onder-
gedompeld in alcoholmisbruik, en de tolerantie ten aanzien van seksueel 
gedrag in het publieke domein en de media is sterk toegenomen. Een twee-
de belangrijke factor is het sterk opkomende moslimfundamentalisme in 
de landen van het Midden-Oosten en in Europa, waardoor de westerse we-
reld zich, vooral na de aanslagen van 11 september 2001, bedreigd voelt. 

Het is niet eenvoudig de kloof tussen de Marokkaanse en autochtone 
gemeenschap en specifiek het onderwijs te dichten. Dat vraagt studie en 
overleg. Ik beperk mij hierbij tot twee aanbevelingen.

Volgens de integratiepsycholoog Berry (1��7) is de wens tot participatie 
aan de ontvangende samenleving met behoud van de eigen culturele iden-
titeit een gezonde acculturatiestrategie, beter dan totale assimilatie. In 
Nederland streefde men in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw 
in beleidskringen ook naar integratie met behoud van de eigen culturele 
identiteit. Deze veelgebruikte integratieslogan is gebaseerd op de veron-
derstelling dat het publieke en privédomein twee gescheiden werelden 
zijn, elk met een eigen cultuur. In werkelijkheid is dit een fictie en beïn-
vloeden het publieke en het privédomein elkaar over en weer.

De cultuur van het publieke domein is de uitkomst van een onderhande-
lingsproces tussen belangengroeperingen en politieke partijen. Hierdoor 
verandert de cultuur van het publieke domein voortdurend.

Daarom zouden de allochtone groeperingen — in dit geval Marokkaanse 
ouders — zich moeten organiseren en collectief gaan participeren in de 
onderhandelingen over de cultuur van het publieke domein, inclusief het 
onderwijs, aldus de politiek socioloog Rex (1��1).

De Marokkaanse gemeenschap en de beleidsbepalende Nederlandse ge-
meenschap vinden hun eigen waarden en normen superieur. Dat is een goed 
uitgangspunt voor een dialoog tussen de autochtone en de allochtone groe-
peringen. Deze dialoog zal meer moeten inhouden dan de slogan waarmee 

de groepering van Wilders stemmen 
probeert te winnen: Aanpassen of op-
krassen. Maar de dialoog moet er ook 
niet toe leiden dat er een houding 
van vergaande tolerantie ten aanzien 
van steeds nieuwe religieuze eisen 
ontstaat, zoals de mogelijkheid een 
boerka op straat, op school of zelfs 

op het werk te dragen. Beide uitersten passen niet in de Nederlandse culture-
le traditie van overleg en zoeken naar wat gemeenschappelijk is, maar gaan 
uit van dwang en onoverbrugbare verschillen. 

Laten we een jaar lang geen 
publieke discussie voeren 
over de islam, nu elke nuance 
ontbreekt
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Wanneer Marokkaanse ouders een dialoog willen voeren over het ge-
brek aan structuur, kwaliteit en discipline op scholen, en over de doorge-
schoten gedoogcultuur, de seksualisering van de jeugdcultuur en de grote 
tolerantie van seksualiteit in de openbare ruimte, zullen zij waarschijnlijk 
veel Nederlanders aan hun zijde vinden. 

Een tweede aanbeveling is om ten minste een jaar lang geen publieke 
discussies te voeren over de islam. Veel politici en andere ‘deskundige’ opi-
niemakers in de media zijn niet in staat gebleken om op een genuanceerde 
manier over dit onderwerp te discussiëren. De stereotype benadering van 
dit onderwerp heeft geen enkele bijdrage geleverd aan het verbeteren van 
de verhoudingen tussen autochtone Nederlanders en moslims sinds 11 
september 2001, integendeel.
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In	1793	schreef	Immanuel	Kant	dat de staat alleen als doel heeft om 
het voortbestaan van de gemeenschap te garanderen. Over de vraag wat ge-
luk is bestaan immers zoveel tegenstrijdige en wisselende illusies dat vaste 
principes op dat punt onmogelijk zijn. De staat moet zich daar dus buiten 
houden en de samenleving zo regelen dat daarbinnen iedereen zijn eigen 
geluk mag najagen, zolang hij maar geen inbreuk maakt op de rechten en 
vrijheden van anderen.1 Hiermee bracht Kant één van de meest fundamen-
tele ideeën van het liberalisme onder woorden. De staat bemoeit zich niet 
met de vraag wat het goede leven is. De staat moet bewerkstelligen dat zijn 
burgers dat zelf kunnen doen.

Dit idee is nog steeds geldig. Toch is hierop al een lange traditie van gel-
dige kritiek. Eén van de hoofdlijnen van de kritiek richt zich op Kants idee 
dat de staat neutraal kan en moet zijn. Dat is, vindt deze kritische traditie, 
allebei onjuist.

Ten eerste. Als de staat zich afzijdig houdt terwijl burgers ongelijk zijn, 
dan handhaaft hij — grof gezegd — het recht van de sterkste. Zonder over-
heidsingrijpen kunnen bijvoorbeeld patriarchen hun gang gaan binnen 
het gezin. De staat heeft daar eens temeer mee te maken omdat het privaat-
rechtelijke systeem waarbinnen gezinnen functioneren door de staat is 

Staatsliberalisme is 
ideologische dwingelandij

De staat is niet neutraal als een bepaalde visie van seculier 
staatsliberalisme wordt opgelegd aan nieuwkomers. 
We verwachten van hen dat ze een specifieke invulling 
van de kernwaarden van de Nederlandse rechtsstaat 
onderschrijven, terwijl er onder autochtonen bepaald geen 
consensus over de invulling van die waarden bestaat. 

door Thomas Spijkerboer

Hoogleraar migratierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
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gemaakt. De staat moet dus bijvoorbeeld kiezen of echtscheiding mogelijk 
is, op welke gronden en hoe het geld dan wordt verdeeld. De staat moet be-
slissen of ongelijke sekseverhoudingen worden aangepakt — iets waarbij 
tegenwoordig overigens vooral aan moslims wordt gedacht. De staat kán 
dus helemaal niet neutraal zijn. Als vrouwen worden mishandeld, is niks 
doen een keuze. 

De tweede lijn in de kritiek op Kants idee van een neutrale staat be-
weert dat de staat ook helemaal niet neutraal móet zijn. Als de staat wordt 
geconfronteerd met onderdrukking in gezinnen, dan behoort hij in te 
grijpen, en mag hij niet zogenaamd neutraal langs de zijlijn blijven staan. 
De kritische traditie stelt, kortom, dat de staat wel opvattingen over het 

geluk moet hebben — in dit voor-
beeld: over gelijkheid van mannen 
en vrouwen. Ook deze traditie is 
liberaal, maar richt zich minder op 
vrijheid, en meer op gelijkheid.

De waarde van de liberale manier 
van denken ligt hierin, dat de span-

ning tussen Kants oorspronkelijke idee van de neutraliteit van de staat, en 
van de traditie van kritiek daarop, in stand blijft. De staat moet neutraal 
zijn, en kan dat tegelijkertijd niet zijn. Het is allebei waar, en het moet alle-
bei waar blijven. Om praktische redenen moeten mensen wier beroep het is 
het land te besturen, dagelijks keuzes maken, waarbij zij een middenposi-
tie tussen neutraliteit en engagement zullen innemen. Maar wie het hoofd 
helder houdt, weet dat evenwicht onmogelijk is, dat elke tussenpositie 
uiteindelijk weer moet worden verlaten, omdat zij niet bestand is tegen de 
geldige kritiek van de ene of de andere traditie, en soms zelfs van beide te-
gelijk. Het hoog houden van die spanning, het onderstrepen van de onop-
losbaarheid ervan, de onzekerheid en scepsis waar dat toe leidt, daarin ligt 
de beste bescherming tegen autocratie, of, erger nog, tegen totalitarisme.

De bedreiging van de liberale staatsvorm wordt vandaag de dag geacht 
vooral van ‘buiten’ te komen. Het gaat om terreur, die soms inderdaad ex-
tern is (Al-Kaida), maar soms van eigen bodem (de Hofstadgroep). Een an-
dere angst betreft staatsrechtelijke überfremdung. De islam zou teveel con-
cessies lospeuteren (handen geven, opstaan voor de rechtbank, de boerka). 
En misschien komt er ooit een democratische meerderheid die de sharia 
wil invoeren. Ook daarbij kun je je de vraag stellen of deze verschijnselen 
wel van ‘buiten’ komen, maar dat is nu even het punt niet.

Deze bedreigingen van de liberale staatsvorm worden bestreden met 
wat ik voorstel staatsliberalisme te noemen: het opleggen van liberale 
ideeën over geluk die op dit moment in Nederland dominant zijn. We zien 

De staat moet neutraal 
zijn, en kan dat 
tegelijkertijd niet zijn

Thomas	Spijkerboer	
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het bij trivialiteiten als handen schudden, opstaan, en kleding — wette-
lijke kledingvoorschriften zijn niet meer voorbehouden aan Allahs eigen 
republiek Iran. We zien het ook bij de nieuwe inburgeringwetgeving. De 
Wet inburgering was volstrekt ideologisch van aard. Hij werd met vrijwel 
algemene stemmen aangenomen in het parlement, en leidde ertoe dat de 
inburgering vrijwel tot stilstand kwam. De wetgever was zo druk geweest 
met het roeren van de ideologische trom dat uitvoerbaarheid te veel ge-
vraagd was.

Alle Nederlandse politieke partijen, met een mogelijke uitzondering 
voor de ChristenUnie, maakten in de periode tussen 200� (toen het rapport 
van de Parlementaire Enquêtecommissie Integratiebeleid werd gepubli-
ceerd) en 2007 (toen de Wet inburgering in werking trad) de wending van 
een dunne visie op secularisme naar een dikke visie daarop.2 De dunne 
visie op secularisme, die tot voor een paar jaar ook binnen de VVD nog een 
stevige poot aan de grond had, is vooral procedureel van aard. Het secula-
risme is in deze visie een stelsel van regels dat, uitgaande van de scheiding 
van kerk en staat, bepaalt welke plaats de godsdienst heeft in het publieke 
leven. Het gaat dus niet om een bepaalde filosofie of geestesgesteldheid, 
maar om een regeling die uiteindelijk politiek van aard is, omdat de regel-
gever het laatste woord heeft. De ChristenUnie beroept zich soms op deze 
opvatting van het secularisme; de partij hamert erop dat de overheid zich 
niet met de opvattingen van haar burgers mag bemoeien.

De andere partijen hebben de dikke visie op secularisme omhelsd. Deze 
niet-procedurele, maar filosofische variant stelt dat uit dit beginsel een 
bepaalde inhoudelijke filosofie voortvloeit. De VVD stelt daarbij zelfbe-
schikking centraal, terwijl GroenLinks op emancipatie koerst. De VVD stelt, 
onder aanroeping van Frits Bolkestein, dat het daarbij gaat om ‘de morele 
waarheid’. Op grond van deze waarheid wordt geëist dat migranten de 
fundamentele waarden die geacht worden ten grondslag te liggen aan de 
Nederlandse samenleving, niet alleen respecteren (dus: accepteren dat dit 
de spelregels zijn), maar ook dat ze die zelf onderschrijven. In de debatten 
die over de inburgeringwetgeving werden gevoerd, valt op dat wel wordt 
beweerd dat het gaat om datgene wat ons bindt. Maar telkens wordt bena-
drukt dat het nu juist de vraag is of deze waarden iedereen wel binden — er 
zijn immers groepen in de samenleving die aan de kant staan, die niet mee-
doen, die vatbaar zijn voor radicalisering, en waarvan het nu juist de vraag 
is of zij zich ook wel gebonden voelen door die waarden. De formulering 
van de fundamentele waarden heeft als doel om de gebondenen (‘ons’) af te 
zetten tegen degenen van wie het nog maar de vraag is of zij gebonden zijn.3

De waarden waar het om gaat, zijn overigens beperkt: democratie en 
rechtsstaat, scheiding van kerk en staat, gelijkheid van man en vrouw. Op 
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deze punten wordt in de debatten een coherent, universeel/westers/Ne-
derlands standpunt verondersteld. Dat gaat alleen goed zolang je er niet te 
lang bij nadenkt. Zo zijn er talloze manieren waarop een kennelijk goed-
gekeurde scheiding van kerk en staat vorm kan krijgen. De scheiding is in 
Frankrijk vergaand, terwijl het Britse staatshoofd ook hoofd van de staats-
kerk is, en Amerikaanse presidentskandidaten om het hardst de zegen van 
de Allerhoogste afsmeken.� 

Ook aardig is het om eens precies te kijken naar de gelijkheid van man-
nen en vrouwen. Men krijgt uit de politieke debatten de indruk dat de 
emancipatie van Nederlandse vrouwen klaar is. Juist omdat zij zo geëman-
cipeerd zijn, moeten zij de vrijheid hebben om op het hoogst originele en 
individuele idee te komen om zich aan man en kinderen te wijden — daar-
uit blijkt echte vrijheid. De notitie van de VVD-fractie in de Tweede Kamer, 
die als vertrekpunt fungeerde bij het inburgeringdebat, is interessant op 
het punt van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Bij allochtone vrouwen 
blijft die, aldus de partij, achter door culturele belemmeringen. De VVD is 
erg voor arbeidsparticipatie, en stelt ‘de warmte van werk’ tegenover ‘de 
kilte van de uitkering’. Maar bij werk blijkt de partij toch vooral het oog te 
hebben gehad op mannen. De partij vindt namelijk dat, in het bijzonder 
voor vrouwen uit islamitische culturen, werk belangrijk is voor integratie 
en emancipatie, om te vervolgen dat werk ook voor hen geen plicht, maar 
een recht is. Deze zinsnede vooronderstelt dat vrouwen getrouwd zijn of 
bij hun ouders wonen. Immers, als zij alleenstaand zijn en zelfstandig 
wonen, is werken wel degelijk een plicht, omdat zij anders afhankelijk 
zouden zijn van een uitkering. Uit de stelling dat werken voor vrouwen 
geen plicht is maar een recht, blijkt dat er een financieel verantwoordelijke 
vader of echtgenoot wordt verondersteld. Zodra het gaat om expliciete nor-
men is de VVD erg voor gelijkheid. Maar de partij veronderstelt daarbij dat 
vrouwen niet zelfstandig hoeven te zijn, maar kunnen kiezen tussen afhan-
kelijkheid en zelfstandigheid. Daaruit blijkt dat de gelijkheid van mannen 
en vrouwen nog niet helemaal is doorgedrongen. Het lijkt misschien een 
beetje lelijk om hier de VVD op de hak te nemen, de betreffende paragraaf 
had van veel andere partijen afkomstig kunnen zijn.�

Wat hiermee gezegd wil zijn is dit. Nederlandse politieke partijen 
(de ChristenUnie incluis, die voor de Wet inburgering stemde) eist van 
migranten dat zij het eens zijn met kernwaarden van de Nederlandse sa-
menleving. Daarmee wordt een coherentie gesuggereerd die er niet is. De 
scheiding van kerk en staat kan op veel manieren vorm krijgen — christe-
lijke politieke partijen of staatskerken hoeven niet te zijn uitgesloten. De 
gelijkheid van mannen en vrouwen blijkt ook vrij oubollige opvattingen te 
kunnen inhouden. Ondanks deze autochtone verdeeldheid wordt gesteld 
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dat er op deze punten een échte scheiding is tussen oude en nieuwe Neder-
landers. Om die op te heffen, zouden de nieuwe Nederlanders de Neder-
landse fundamentele normen moeten onderschrijven.

Met de deconfiture van de Wet inburgering is hieraan geen eind geko-
men. Binnenkort wordt het voor mensen die tot Nederlander worden gena-
turaliseerd, verplicht om bij hun naturalisatie een zogenoemde verklaring 
van verbondenheid af te leggen. De nieuwe Nederlander verklaart dan de 
grondwettelijke orde van het Koninkrijk en haar rechten en vrijheden te 
respecteren, en de plichten van het staatsburgerschap getrouw te vervul-
len. Hoewel een strikt juridische interpretatie mogelijk is die de schade 

beperkt houdt (wordt hier meer 
van de naturalisandus gevergd dan 
zich aan de wet te houden?) wekt dit 
toch wel sterk de indruk dat alleen 
trouwe liberalen goed genoeg zijn 
om Nederlander te worden. Van 
‘oude’ Nederlanders kunnen we het 
wel hebben als ze geen respect heb-
ben voor de grondwettelijke orde 
— zo hebben Fortuyn, Wilders en 
de SGP problemen met artikel 1 van 

de Grondwet (het gelijkheidsbeginsel), zij het om uiteenlopende redenen. 
Maar van ‘nieuwe’ Nederlanders willen we dat niet. Ook lijkt het de bedoe-
ling dat mensen die een islamitisch democratisch appèl willen oprichten, 
moeite zullen hebben met de verklaring van verbondenheid. We willen de 
Grondwet beschermen tegen mensen die zich erop willen beroepen op een 
manier die ons niet zint.

De spanning tussen de plicht van de staat om neutraal te blijven en de 
plicht van de staat om niet neutraal te zijn, wordt dezer dagen opgelost ten 
gunste van het tweede. De staat wordt wel erg niet-neutraal. Eén bepaalde 
visie op het liberalisme wordt opgelegd: secularisme, het gelijkheidsbe-
ginsel wordt in sommige opzichten (mannen en vrouwen) verabsoluteerd, 
en in andere opzichten (godsdienst) juist in twijfel getrokken. Mensen als 
Cliteur, Scheffer, Ellian en Schnabel hebben (althans als het om de islam 
gaat) even geen behoefte aan een neutrale staat, en eisen bescherming van 
het liberalisme door Kants ideaal van neutraliteit minder gewicht te geven.

Nu zijn er natuurlijk ook reële bedreigingen: 11 september, Fortuyn, 
Van Gogh; en de bedreigingen van Hirsi Ali, Wilders en Verdonk zijn niet 
ingebeeld, evenmin als de korter durende bedreigingen van Melkert en 
Rosenmöller. Maar het liberalisme wordt ook steeds door zichzelf be-
dreigd. Als we doorgaan mensen te bevrijden door hen de rechte leer op te 

Van ‘oude’ Nederlanders 
kunnen we het wel hebben als 
ze geen respect hebben voor 
de grondwettelijke orde, maar 
van ‘nieuwe’ Nederlanders 
willen we dat niet 
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dringen, raken we de essentiële spanning tussen neutraliteit en partijdig-
heid kwijt. De staat kan en mag inderdaad niet neutraal zijn; maar je moet 
daar niet in doorslaan en een seculiere staat afkondigen — een soort Iran, 
maar dan anders. De staat moet ook wel neutraal zijn. Die spanning moet 
telkens opnieuw onderstreept worden: een ‘neutrale’ staat laat onderdruk-
king gebeuren; een partijdige staat is een ideologische dwingeland. In dit 
spanningsveld is geen evenwicht. Elke tussenpositie die wordt ingenomen 
is voorlopig, en blijkt altijd weer tekort te schieten. Als de staatsliberalen 
hun zin krijgen, worden de bedreigingen misschien afgewend, maar heeft 
het liberalisme dat het verdedigen waard was, tegelijkertijd het onderspit 
gedolven.

 Noten

1 Immanuel Kant, ‘On the Common Say-
ing: ‘This May be True in Theory, But 
it Does Not Apply in Practice’, in Kant: 
Political Writings 7� (Hans Reiss ed., 
H.B. Nisbet trans., 1��1 (17�3)).

2 Zie voor dit onderscheid Olivier Roy: La 
Laícité face à l’islam, Stock, Parijs 200�, 
p. 10-12. Ik ga voorbij aan het onder-
scheid dat Roy maakt tussen laïcité en 
secularisme, dat me voor de Nederland-
se context niet van direct belang lijkt.

3 Zie uitgebreider mijn Zeker weten. 
Inburgering en de fundamenten van 
het Nederlandse politieke bestel, Sdu, 
Den Haag 2007. Vgl. Willem Schinkel: 
Denken in een tijd van sociale hypochon-
drie. Aanzet tot een theorie voorbij de 
maatschappij, tweede verbeterde druk, 
Klement, Kampen 2008.

� Zie op dit punt nader B.P. Vermeulen: 
Vrijheid, gelijkheid, burgerschap, Sdu, 
Den Haag 2007.

� Zie nader Zeker weten, p. ��.

Thomas	Spijkerboer	
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De	minister	van	onderwijs	wil	een	boerkaverbod uitvaardigen op 
scholen.1 Parlementariër Verdonk is voorstander van verplichte fatsoens-
normen, zoals het schudden van de hand bij een ontmoeting.2 Een advo-
caat die niet wil opstaan voor de rechter wegens geloofsredenen zou daar 
alsnog toe moeten worden verplicht.3 Wat hebben deze voorvallen uit het 
recente verleden gemeen?

Ten eerste gaat het om gedragingen die door religie — in dit geval de 
islam — worden voorgeschreven, maar die door velen worden ervaren als 
storend of als hinderlijk gedrag. Ten tweede dat er juridisch wordt gerea-
geerd op deze gedragingen, namelijk door ze te verbieden (als ze islami-
tisch zijn) of juist te gebieden (als ze het niet zijn). Hier nu lijkt sprake van 
een nieuwe trend.

Een trend, bovendien, die verontrustend is, omdat hij vaak wordt ver-
weven met moraliteit en fatsoen, of zelfs het behoud van de ‘eigen’ cul-
tuurwaarden. Regulering daarvan kan al snel leiden tot situaties die wij zo 
afkeuren in enkele islamitische landen.

De eerste stappen naar een 
seculiere theocratie

Nederland is een keurige rechtsstaat. Niettemin doen 
het verlangen naar een enkelvoudige, monoculturele 
gedragscode, de roep om orde en fatsoen en de zorg om ‘eigen’ 
cultuurwaarden denken aan wat zich in de moslimwereld 
al twintig jaar afspeelt. Daar spreekt men van een tendens 
naar theocratie. Nederland zou met zijn pluralistische 
traditie beter moeten weten. 

door Maurits Berger

Hoogleraar Islam in de hedendaagse Westerse wereld aan de Universiteit Leiden.
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Sociaal	of	religieus

De genoemde voorbeelden staan niet op zichzelf. Religieuze uitingen, 
met name die van moslims, zijn al enkele jaren een bron van onvrede onder 
anders- of niet-gelovigen. Het gaat dan niet zozeer om gedragingen waar-
mee moslims afwijken van anderen, zoals halal slachten of het navolgen 
van de vastenmaand ramadan, maar om gedragingen die worden ervaren 
als belemmerend voor de omgang met anderen: docenten die geen hand 
willen geven, leraressen die een boerka willen dragen, verpleegsters die 
geen mannen willen wassen, leraren-in-opleiding die geen muziek- of 
sportles willen volgen, de weigering deel te nemen aan bijeenkomsten 
waar alcohol wordt geschonken, enzovoort. 

De ‘islamitische’ gedragingen wekken irritatie, maar vooral ook ver-
warring omdat ze moeilijk te duiden zijn. Gaat het hier om de vrijheid van 
religie? Wellicht. Er wordt ook wel gesuggereerd dat het gaat om provoca-
ties, of dat sprake is een nieuwe vorm van islam. Vast staat namelijk dat het 
een nieuw verschijnsel is. Immers, zes, zeven jaar geleden hoorde men niet 
van dit soort gevallen. 

De vraag naar de achtergronden van de religieuze rechtvaardiging doet 
er echter niet toe. Want welke maatstaf van de islam wil men gebruiken? 
Zelfs moslims zijn er niet uit. Sommigen menen dat de hoofddoek volgens 
de islam verplicht is, anderen menen op grond van dezelfde islam dat 
zulks niet het geval is. En zelfs als in de hele wereld advocaten die moslim 
zijn opstaan voor de rechtbank,� dan doet dit niet af aan het religieuze ar-
gument van de eenling die meent dat het op grond van de islam niet mag. 
Hij staat alleen in zijn interpretatie, dat wel, maar is religie juist volgens 
westerse maatstaven niet een individuele aangelegenheid?

Religie helpt ons dus niet veel verder. Integendeel, religie lijkt bij uit-
stek het perfecte argument om nagenoeg alle soorten gedragingen te 

rechtvaardigen.� Het enige dat vast-
staat is dat sprake is van een sociale 
gedraging, een omgangsvorm, al 
dan niet gerechtvaardigd met reli-
gie of levensovertuiging. Dat is op 
zich veelzeggend. Want bijna alle 
conflicten en misverstanden die 

zich voordoen ten aanzien van ‘de islam’ in Nederland hebben te maken 
met omgangsvormen. Ze gaan niet om ‘grote’ onderwerpen als de oprich-
ting van islamitische politieke partijen (wat toegestaan zou zijn in het Ne-
derlandse democratische bestel) of activiteiten van islamitische organisa-
ties (die in het algemeen juist gericht zijn op integratie en emancipatie), of 

Bijna alle conflicten rond ‘de 
islam’ in Nederland hebben te 
maken met omgangsvormen

Maurits	Berger
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invoering van de sharia (waarvoor onder Nederlandse moslims nauwelijks 
animo bestaat).� Alleen de bouw van moskeeën zou men kunnen noemen 
als iets dat de gemoederen in beroering kan brengen. Maar afgezien daar-
van betreffen de incidenten die de krantenkoppen halen, nagenoeg altijd 
gedragingen van individuele personen.

Schadecriterium

Gedragingen dus, maar wel gedragingen die worden ervaren als hinder-
lijk, lastig, storend of zelfs beledigend. De confrontatie met een vrouw 
met gezichtssluier is voor de gemiddelde Nederlander een schok. Som-
migen zien het als een afwijzing van henzelf, anderen daarentegen als een 
zelfopgelegde uiting van vrouwenonderdrukking. Maar in alle gevallen 
wordt het ervaren als iets wat verwerpelijk is. (Overigens moeten we ons 
realiseren dat een aantal jaren geleden nog dezelfde schok werd ervaren 
bij hoofddoeken, maar dat deze inmiddels tot op zekere hoogte aanvaard 
lijken te zijn.) 7 

Hier nu lijkt sprake te zijn van een kentering in het Nederlandse libe-
ralisme — of tolerantie, als men dat zo wil noemen. In Nederland was tot 
zekere hoogte het schadecriterium van John Stuart Mill heersend: iedereen 
heeft de vrijheid te doen wat hij of zij wil, mits dat geen schade toebrengt 
aan anderen, waarbij schade wordt beschouwd in de ruime zin van het 
woord, wat dus meer omvat dan letsel. Maar nu wordt zelfs dat ruime scha-
decriterium opgerekt en omvat het ook gedrag dat storend is. Men wenst 
niet te worden geconfronteerd met gedrag dat onwelgevallig is, ook als dit 
gedrag geen directe schade toebrengt. 

Het gaat niet aan om hier een psychoanalytisch verhaal te houden over 
de Nederlandse ego’s die wellicht minder kunnen verdragen dan voor-
heen, die eerder persoonlijk zijn gekrenkt dan voorheen, of zich eerder 
láten krenken. Het volstaat vast te stellen dat de tolerantiegrens is gedaald. 
Waar het hier om gaat is de wijze waarop deze grens wordt getrokken, na-
melijk door regels. 

De juridische reacties op ongewenste ‘islamitische’ gedragingen zijn 
tweeërlei. Sommigen wensen niet met dit soort gedragingen te worden 
geconfronteerd en verlangen dat zij uit het publieke domein worden ver-
wijderd (=verboden). Dit noem ik de Fransseculiere reactie. Anderen zien 
deze gedragingen als een aantasting van de autochtone en dominante cul-
tuur, en wensen deze beschermd te zien door haar bij wet vast te leggen 
(=geboden). Dit noem ik de seculier-theocratische reactie.

De laatste term vereist nadere toelichting, al was het maar omdat sprake 
lijkt te zijn van een contradictio in terminis. 

De	kracht	van	de	tolerantie
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Moraal	en	fatsoen

Maar eerst moet wel nadrukkelijk onderscheid worden gemaakt tussen 
gedrag dat iemand onderscheidt dan wel uitsluit van zijn omgeving (niet-
sociaal gedrag) en hufterigheid, botheid en brutaliteit (asociaal gedrag). 

De ‘islamitische’ gedragingen vallen in de eerste categorie (ofschoon 
ze kunnen samengaan met de tweede categorie als ze op botte of geweld-
dadige wijze worden afgedwongen). De tweede categorie daarentegen 
wordt in Nederland misschien wel als groter probleem ervaren, en het is 
op deze categorie dat de normen en waarden van Balkenende betrekking 
hebben. Nederland staat hierin overigens niet alleen. In Engeland is men 
zelfs zover gegaan om in 2003 de Wet tegen antisociaal gedrag (Anti-social 
Behaviour Act) aan te nemen. In Nederland worden oplossingen voor dit 
soort problemen vooralsnog vooral op gemeentelijk niveau gezocht. Het 
is daarom des te opvallender dat er in Nederland zoveel enthousiasme 
bestaat voor het optreden tegen het relatief gering aantal problemen met 
gedragingen die islamitisch worden verantwoord.

Zoals gezegd zijn niet-sociaal en asociaal gedrag twee verschillende 
gedragingen, maar de onvrede erover wordt regelmatig samengevat onder 
de noemer moraal en fatsoen, of, liever, het ontbreken daarvan. Het moreel 
verval van de samenleving is iets dat Nederland al enige tijd bezig houdt.8 
De hartenkreet ‘moet kunnen’ of zelfs de typische Nederlandse tautologie 
‘dat moet mogen’ heeft plaats gemaakt voor een verontwaardigd ‘kan dat 
allemaal zomaar?’ en ‘dat moet niet mogen’. Deze reacties zijn begrijpe-
lijk en vaak gerechtvaardigd. Er is immers regelmatig sprake van sociaal 

gedrag dat niet door de beugel kan. 
Dit is soms ook het geval bij ‘islami-
tische’ gedragingen.

Het is echter de vraag of deze si-
tuaties gediend zijn met een wette-
lijke maatregel. Het is zonder meer 
begrijpelijk dat men niet gediend 

is van volledig verhulde vrouwen die hun kinderen van school komen ha-
len, of die op gesprek komen bij de woningbouwcommissie of de sociale 
dienst. Maar zoals gezegd gaat het hier om een sociale gedraging, en het is 
onwenselijk dat men sociale gedragingen bij wet regelt. Sterker nog, het is 
niet alleen onwenselijk, het druist in tegen fundamentele waarden van de 
Nederlandse rechtsstaat.

Deze waarden houden in dat een overheid regelingen uitvaardigt om 
de samenleving te ordenen, maar daarbij zo min mogelijk ingrijpt in de 
individuele invullingen van persoonlijk gedrag. Keuze van kleding, haar-

Het is onwenselijk dat 
men sociale gedragingen 
bij wet regelt

Maurits	Berger
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stijl, eet- en drinkgewoonten, seksuele preferenties, het behoort tot de 
essentiële vrijheden van het individu. En jawel, de uiting van deze vrijheid 
kan dusdanig storend zijn dat de omgeving duidelijk maakt er niets van te 
moeten hebben. Maar de overheid dient zeer terughoudend te zijn in het 
wettelijk optreden in dit soort kwesties. Om principiële redenen, maar ook 
omdat het in de praktijk verstrekkende gevolgen kan hebben. Dergelijke 
gedragingen reguleren of verbieden is de eerste stap naar een overheid die 
gedrag voorschrijft. We hoeven hiervoor maar te kijken naar enkele mos-
limlanden.

Islamitische	wereld

In de meeste moslimlanden is sinds eind jaren zeventig sprake van opko-
mend islamitisch fundamentalisme en van zijn politieke variant, het isla-
misme. In deze ontwikkelingen staat de oproep tot moraal en fatsoen cen-
traal. Dit is een gevolg van de breed beleefde onvrede over het gebrek aan 
democratie en corruptie, maar ook over omgangsvormen in het algemeen. 
De fixatie op de islam als oplossing werd bovendien versterkt door de do-
minante positie van het westen — politiek, militair, economisch, cultureel 
— die werd ervaren als een bedreiging voor de eigen cultuur. 

Gepoogd werd de eigen ‘islamitische’ cultuur veilig te stellen door haar 
op te leggen als de dominante cultuur. In enkele moslimlanden gebeurde 
dit door invoering van islamitische wetgeving, en dan met name islami-
tisch strafrecht,� maar ook door regels betreffende gedrag: hoe te kleden, 
hoe te groeten, de scheiding van mannen en vrouwen in de openbare ruim-
te, een alcoholverbod. 

Het bekendste voorbeeld is Saudi-Arabië, dat vanaf de stichting in 1�32 
een strenge scheiding tussen mannen en vrouwen oplegt, vrouwen ver-
plicht een hoofddoek te dragen en hen verbiedt auto te rijden. Een speciaal 
aangesteld korps van de religieuze politie ziet hierop streng toe. Lange tijd 
stond Saudi-Arabië hierin alleen, maar vanaf de jaren tachtig van de vorige 
eeuw gingen ook Iran, Pakistan en Sudan ertoe over om soortgelijke ge-
dragscodes van staatswege op te leggen. 

In diverse moslimlanden waar de staat niet in islamitische gedrags-
regels heeft voorzien, worden herhaaldelijk pogingen ondernomen om 
sociale normen af te dwingen via de rechter. Egypte, Koeweit, Bangladesh, 
Pakistan en Indonesië zijn slechts enkele voorbeelden. Het komt dan voor 
dat men een boek of film wil laten verbieden door de rechter omdat het 
‘anti-islamitisch’ ofwel beledigend voor de islam zou zijn. Soms is het de 
overheid die dat initiatief neemt, maar het gebeurt ook regelmatig dat een 
burger naar de rechtbank stapt om een regisseur of schrijver aan te klagen. 

De	kracht	van	de	tolerantie
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Overigens zijn deze pogingen in het algemeen niet succesvol, maar druk-
ken ze wel een stempel op de samenleving.

Seculiere	theocratie

Deze gebeurtenissen lijken weinig overeenkomsten te hebben met die in 
Nederland. Toch zijn er parallellen. De roep om waarden en normen en om 
orde en fatsoen, de wens tot een enkelvoudige monoculturele gedragscode 
die desnoods bij regelgeving moet worden afgedwongen en de gang naar 
de rechter als bepaalde gedragingen niet aanstaan — het lijkt verontrus-
tend veel op wat al meer dan twintig jaar plaats vindt in de moslimwereld. 
Natuurlijk is Nederland een keurige rechtsstaat, en hebben wij niet te 
maken met de excessen die we in enkele moslimlanden waarnemen. Maar 
toch: het verbieden van bepaalde gedragingen (boerkaverbod), of juist het 
voorschrijven van een monoculturele gedragscode (Verdonk) gaat wel in 
die richting. 

Want of het voorschrijven van bepaalde gedragingen (al dan niet door 
het verbieden van gedragingen) nu religieus of seculier gemotiveerd is, in 
beide gevallen gaat het om de onderwerping aan een enkelvoudige mono-
culturele gedragscode. In het geval van een religieuze gedragscode noemt 
men dat een theocratie. In het andere geval is eigenlijk sprake van een 
seculiere theocratie. Nederland zou met zijn pluralistische traditie beter 
moeten weten.

 Noten

1 Brief aan de Tweede Kamer, Gelaatsbe-
dekkende kleding op scholen’, 8 septem-
ber 2008

2 Rita Verdonk in Knevel & Van den Brink 
op 2� augustus 2008.

3 De Rechtbank van Rotterdam meende 
dat dit niet verplicht was; het CDA meent 
van wel (‘Het kan niet zo zijn dat één in-
dividu met extreme ideeën de algemene 
omgangsvormen onderuit kan halen’, 
zei CDA-Kamerlid Sybrand van Haersma 
Buma), evenals de VVD, ‘Cultuurrelati-
visme ten top,’ meende VVD-Kamerlid 
Henk Kamp). Deze zienswijze werd later 
bevestigd door Willem Bekkers van de 
Orde van Advocaten op Radio 1 Journaal, 
� september 2008.

� Jan Michiel Otto, ‘Ook moslims staan op 
voor de rechter’ in NRC Handelsblad, 12 
september 2008.

� Zo kreeg een man op in januari 2007 
een identiteitskaart van de gemeente 
Hellevoetsluis waarin hij geschminkt 
en gekleed is als ‘de Joker’ uit de Bat-
manfilms. Zijn argument dat deze 
uitdossing behoorde tot zijn levens-
overtuiging was voor de gemeente 
overtuigend, althans niet weerlegbaar.

� Zie: M.S. Berger, ‘Sharia in Canada. An 
example for the Netherlands?’ in: Cros-
sing Borders, Den Haag: Kluwer Rechts-
wetenschappelijke Publicaties, 200�

7 In februari 2003 schreef hoofdredacteur 
Cisca Dresselhuys van maandblad Op-
zij: ‘Het is geen nieuws dat ik allang een 
tegenstandster ben van de hoofddoek, 
laat staan van de chador. Niet omdat ik 
last heb van “zo’n stukje textiel”, zoals 
Hedy d’Ancona het ooit nonchalant 
noemde, maar omdat ik het verwerpe-
lijk vind dat vrouwen door middel van 
hun bedekkende kleding de mannelijke 
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seksualiteit in goede banen moeten 
leiden. Dat vond en vind ik vrouwon-
derdrukkend.’

8 Minister-president Balkenende ge-
bruikte de term ‘normen en waarden’. 
Minister Verhagen sprak onlangs over 

‘morele schaarste’ (toespraak bij de 
opening van het academisch jaar aan de 
Universiteit Leiden, 1 september 2008).

� Het islamitische strafrecht is van toe-
passing in Saudi-Arabië, Iran, Pakistan, 
Sudan, Noord-Nigeria, Jemen en Libië. 
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Hoe	anders	mag	je	nog	zijn?1

De vrijheid is geen rustig bezit meer, nu zij het brandpunt vormt van 
een toenemende polarisatie in de samenleving. Misschien wel voor het 
eerst sinds de Pacificatie van 1�17, lijkt het maatschappelijk bestel te wan-
kelen waarin religieuze en culturele veelvormigheid een waarde op zich-
zelf is en een ieder de ruimte heeft om tot zijn recht te komen. 

Hoe anders mag je nog zijn in Nederland? De grondrechten die het do-
mein van religieuze, culturele of etnische minderheidsgroepen bescher-
men, zoals de vrijheid ven onderwijs, van godsdienst en van vereniging, 
zijn niet meer onomstreden. De critici voeren aan dat ze een belemmering 
vormen voor de emancipatie van het individu tot een vrije persoon die zich 
heeft onttrokken aan de dwang van de groep of het gezag van een geloof. In 
deze zienswijze is daarom een beknotting van deze grondrechten gerecht-
vaardigd. 

Hoe anders mag je nog zijn 
in Nederland?

De bescherming die gemeenschappen ondervinden van 
rechten als de godsdienstvrijheid en de vrijheid van 
onderwijs is óók in het belang van het individu. Elk individu 
is tegelijkertijd een gemeenschapsdier dat de ruimte 
wil om zich met gelijkgezinden te organiseren. Daarom 
is zijn vrijheid pas compleet als hij naast individuele 
vrijheidsrechten, zoals de bescherming tegen discriminatie, 
ook verzekerd is van beschermende rechten voor zijn 
gemeenschap. De ‘liberale jihad’ tegen deze rechten is 
daarom niet in het belang van het individu. 

door Marcel ten Hooven

Hoofdredacteur van Christen Democratische Verkenningen.
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Het andere kamp werpt tegen dat een beperking van het recht om eigen 
scholen te stichten, de eigen godsdienst te belijden en zich te verenigen 
met gelijkgezinden, neerkomt op dwang zich te conformeren aan de mores 
van de moderne tijd, ook als deze tegen de diepste overtuiging ingaan.

In politieke zin uit dit antagonisme zich in een radicalisering van de 
liberalen, vooral de VVD. Terwijl de orthodox-religieuze ChristenUnie ge-
matigder is dan ooit en met haar compromisbereidheid een spilpositie in 

het kabinet heeft veroverd, stelt de 
VVD zich geharnast op. Het vertrek 
van de activiste Hirsi Ali, noch de 
breuk met de extreme nationalisten 
Wilders en Verdonk heeft daar veel 
aan veranderd. Sinds 200� geldt als 
officiële beleidslijn van de VVD-frac-
tie dat de vrijheid van het individu 

van groter belang is dan de vrijheid van culturele, etnische of religieuze 
gemeenschappen om het leven naar eigen inzicht in te richten. ‘Onder-
drukking van een cultuur of een religie kan de bevrijding van het individu 
zijn’, schreef de fractie toen.2 Voormalig VVD-leider Frits Bolkestein acht 
deze repressie gerechtvaardigd omdat de liberalen volgens hem de ‘morele 
waarheid’ aan hun kant hebben.3 

Bij zijn opvolger Mark Rutte uit de bekeringsdrang tegenover orthodoxe 
gelovigen zich in een onversaagde strijd voor een absoluut recht op vrije 
meningsuiting. Elke discussie over mogelijke grenzen aan de vrijheid van 
meningsuiting acht hij ongewenst omdat dit debat zelf volgens hem al een 
beperking van dat recht inhoudt.� Alles moet gezegd kunnen worden, ook 
als dat anderen raakt in hun diepste gevoelens of overtuiging. Rutte be-
ijverde zich daarom in de zomer van 2008 voor een expositie in de Tweede 
Kamer van werk van de aangehouden spottekenaar Gregorius Nekschot, 
óók van de tekening waarop Mohammed Anne Frank verkracht. Rutte le-
gitimeert daarmee de ontwikkeling waarbij de habitus van de burger die 
weet dat hij het publieke domein met anderen deelt en zich daarom be-
heerst, plaats maakt voor ongeremdheid, onwil zich in de ander in te leven 
en desinteresse in het culturele verschil.

De scheidslijn valt samen met die tussen religieus en niet-religieus. Die 
tegenstelling is verhard onder invloed van het zichtbaar worden van de 
islam in de polder. Tegenstanders van religie zien in de islam wederom hun 
idee bevestigd dat een geloof tot de primitieve wereld behoort, waar niet de 
rede maar het gevoel of de intuïtie de toon zet. 

In het spoor van de islamkritiek is ook de verdraagzaamheid tegenover 
het christendom tanende en staan de grondrechten waarmee minder-
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heden hun eigen domein beschermen onder druk. De voorstanders van 
inperking van deze rechten voeren aan dat er met de komst van de islam in 
Nederland iets wezenlijks is veranderd. De vrijheid van godsdienst, onder-
wijs en vereniging biedt, in de omstandigheden van nu, bescherming aan 
praktijken waarin de vrouw niet gelijk is met de man en de homo niet met 
de hetero. Dat is weliswaar niet anders bij orthodoxe christenen, maar het 
verschil is dat met hen de verbondenheid van een gedeelde taal, geschiede-
nis en cultuur bestaat. Dat geeft een andere verstandhouding dan met niet-
westerse immigranten, met wie zo’n gemeenschappelijke basis ontbreekt. 
Bij hen, zo luidt het argument, kan de beschermende schil die deze grond-
rechten rond het eigen domein optrekken, een langdurige bestendiging 
van de tweederangs positie van vrouwen en homo’s teweegbrengen, waar-
over geen discussie mogelijk is.

Een	schijntegenstelling

De strekking van het betoog in dit hoofdstuk is dat hier in zekere mate 
sprake is van een schijntegenstelling. De bescherming die gemeenschap-
pen ondervinden van de grondwettelijke vrijheidsrechten is óók in het 
belang van het individu. Elk individu is tegelijkertijd een gemeenschaps-
dier dat de ruimte wil om zich met gelijkgezinden te organiseren. Daarom 
is zijn vrijheid pas compleet als hij naast individuele vrijheidsrechten, 
zoals de bescherming tegen discriminatie, ook verzekerd is van bescher-
mende rechten voor zijn gemeenschap. Dat geldt voor vrijdenkers en indi-
vidualisten niet minder dan voor anderen. Aan de hand van de moraal van 
zelfbeschikking hebben ook zij gaandeweg een repertoire aan waarden en 
normen opgebouwd dat zij het beschermen waard zullen vinden. 

Vrijheidsrechten die het eigen domein van gelijkgestemde groepen bur-
gers beschermen, zijn daarom niet zozeer een luxe die we ons wellicht niet 
meer kunnen veroorloven na de komst van de islam, als wel een essentiële 
voorwaarde voor een volwaardige democratie. Ze vormen de constitutio-
nele uitdrukking van de Nederlandse tolerantiecultuur, waarvan de kern-
gedachte luidt dat iedereen dezelfde ruimte moet hebben om naar eigen 
overtuiging te leven. Persoonlijke autonomie, oftewel het recht eigen keu-
zes te maken, is de waarde die in deze cultuur is vervat. Wederkerigheid 
speelt een essentiële rol. Tolerantie vergt over en weer de bereidheid het 
zelfgekozen leven van de ander te respecteren, zelfs als hij keuzes maakt 
die haaks staan op de eigen opvattingen over goed en kwaad en daarom 
eigenlijk onverdraaglijk zijn. Dat is de last van de vrijheid. Die wordt des 
te zwaarder, naarmate de ander verder van je afstaat en je de neiging moet 
onderdrukken hem naar jouw favoriete patroon te dwingen. Daarmee zou 
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het principe van wederkerigheid, onlosmakelijk met tolerantie verbonden, 
worden geschonden. 

De journalist Frits Abrahams onderstreepte dat belang van wederkerig-
heid in de kwestie rond de anti-islamfilm Fitna van Wilders. Abrahams 
vond Wilders’ uitnodiging aan moslims om na de vertoning van Fitna 
met hem in debat te treden nogal ongeloofwaardig: ‘Hij heeft de moslims 
steeds als de builenpest gemeden, maar hij vindt dat hij ze nu lang genoeg 
heeft gesard en beledigd om een vruchtbare discussie met ze aan te gaan. 
Vergelijk het met uw buurman die jarenlang zijn rotzooi over uw muurtje 
heeft gekieperd en dan opeens poeslief vraagt: Mag ik u een kopje thee aan-
bieden in mijn achtertuin?’ De boodschap van de politicus is telkens weer 
dat moslims in hun rechten tot tweederangsburgers moeten worden ge-
degradeerd, zolang zij hun geloof niet afleggen. Tot dan toe verdienen zij 
volgens Wilders, in tegenstelling tot andere Nederlanders, geen vrijheid 
van onderwijs en moeten hun rechten op vereniging en vrije godsdienstbe-
leving aan banden worden gelegd.

Niet	meer	veilig	in	het	isolement

Lange tijd was de vrijheid om je godsdienst te belijden, eigen scholen te 
stichten en je met gelijkgezinden te verenigen onomstreden. Hoewel het 
debat over een van de vrijheidsrechten af en toe oplaaide, bleek dat na-
derhand steevast een korte oprisping van oude tegenstellingen te zijn ge-
weest, meer bedoeld als spektakel voor de bühne en spoedig gesmoord in 
de pacificerende consensus over het Nederlandse bestel.�

Het Kamerdebat over de wet gelijke behandeling in februari 1��3 bood 
een eerste aanwijzing dat er iets aan het schuiven was in die consensus. De 
toenmalig minister van binnenlandse zaken, Ien Dales (PvdA), trok daarin 
een scherpe scheidslijn met SGP en de voorlopers van de ChristenUnie, het 
GPV en de RPF, door te verklaren dat zij niet meer wenste te praten met par-
tijen die homoseksualiteit als een zonde beschouwen. Nadat haar geestver-
want Joop den Uyl de SGP al eens had bestempeld als een ‘a-democratische 
partij’�, diskwalificeerde Dales alle drie de orthodox christelijke partijen 
nu voor het gemeen overleg in de Kamer. ‘Zoiets raakt je in het diepst van je 
bestaan’, zo omschreef SGP-leider Bas van der Vlies naderhand zijn gevoel 
van vervreemding.7 De gebeurtenis kreeg een extra dramatische lading 
doordat Dales als lesbienne en belijdend lid van de hervormde kerk in twee 
opzichten ook persoonlijk betrokken was. 

SGP, GPV en RPF beoordeelden de aanvaarding van de wet gelijke behan-
deling als ‘een zwarte dag in de rechtsstaat’, in de woorden van RPF-fractie-
leider Meindert Leerling. Hun pijn zat in de mogelijkheid om de rechter 
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te laten oordelen over een reformatorische school die een homoseksuele 
docent weert of ontslaat. In Van der Vlies’ zienswijze baande de overheid 
daarmee voor zichzelf de weg om door te dringen tot het eigen domein 
van de orthodox gereformeerden, die zich tot dan toe beschermd acht-
ten door de vrijheid van onderwijs: ‘We voelen ons niet meer veilig in het 
 isolement.’

Grote woorden, achteraf bezien, zeker in het licht van wat komen zou. In 
de praktijk blijken de reformatorische scholen uit de voeten te kunnen met 
de wet gelijke behandeling en hebben zij de nodige speelruimte voor een 
eigen personeelsbeleid behouden. In de tussenliggende jaren is de consen-
sus over de pacificatiedemocratie nochtans verder verstoord geraakt, zeker 
na ‘elf september’ en de moorden op Pim Fortuyn en Theo van Gogh. Gaan-
deweg is duidelijk geworden hoe diep deze drama’s hebben ingegrepen in 
de Nederlandse tolerantiecultuur. Niet alleen de islamitische orthodoxie, 
ook de christelijke kan rekenen op toenemende weerstand. Dat is niet zon-
der repercussies gebleven voor de waardering van de grondrechten waarin 
deze cultuur haar rechtstatelijke uitdrukking kreeg. 

De	kortste	weg	naar	de	Verlichting

De VVD maakte in februari 200� duidelijk wat de praktische betekenis is 
van haar standpunt dat ‘onderdrukking van een cultuur of een religie de 
bevrijding van het individu kan zijn’. Eerder handelde vooral het toenmali-
ge liberale Hirsi Ali ernaar, radicaal en activistisch, op grond van haar over-
tuiging dat moslims alleen in de westerse samenleving kunnen integreren 
als zij de ‘kortste weg naar de Verlichting’ inslaan en hun geloof afleggen. 
Nu plaatsten de auteurs van het liberale manifest ‘Om de vrijheid’ de 
emancipatie van het individu boven tolerantie van een anti-emancipatoire 
cultuur of religie als de islam of het orthodoxe protestantisme.

Zij maakten duidelijk dat onder het regime dat het VVD-manifest voor-
staat, een politieke partij als de SGP voor haar voortbestaan moet vrezen, 
evenals orthodox-gereformeerde en -islamitische scholen en verenigingen. 
Ook zullen religieuze voorlieden met hun uitlatingen op hun tellen moe-
ten passen. Deze koers kreeg in het manifest concreet vorm in het voorstel 
het non-discriminatiegebod in artikel 1 van de Grondwet bovengeschikt te 
verklaren aan de vrijheid van onderwijs, godsdienst en vereniging. 

Een school, vereniging of persoon die zich op zo’n grondrecht beroept 
om discriminerende opvattingen uit te dragen verliest dan zijn recht. Van-
uit het oogpunt van liberalen geredeneerd, is het niet verwonderlijk dat zij 
deze rangschikking van de grondrechten voorstaan. Vrijwaring van discri-
minatie is essentieel voor het individu om zich in vrijheid te kunnen ont-
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plooien. In hun visie is de vrijheid van vereniging, godsdienst en onderwijs 
veeleer van belang voor groepen, om de identiteit die hen bindt te kunnen 
ontwikkelen en beschermen. 

In liberale kring is het een breed gedragen visie dat de emancipatie van 
het individu vereist dat het zich losmaakt uit groepen. Liberalen als Hirsi 
Ali gaan nog een stap verder, met hun opvatting dat moslims alleen kun-
nen emanciperen als zij hun religieuze identiteit afleggen. Een van de 
auteurs van het manifest, Geert Dales, zei het zo: ‘Het gaat ons om de te-
genstelling tussen individuele vrijheid en het harnas van de collectiviteit.’ 
In zo’n zienswijze op emancipatie is het logisch het non-discriminatiege-
bod te plaatsen boven de grondrechten die groepen tegen inmenging van 
buiten beschermen. Desgevraagd noemde Dales enkele voorbeelden van 
de effecten die deze rangschikking van de grondrechten in de praktijk zal 
hebben. Elke school die zich bezondigt aan ‘religieuze intolerantie’ loopt 
het risico op sluiting. Dales liet er geen misverstand over bestaan dat zijn 
commissie niet alleen op islamitische scholen het oog had maar ook op 
orthodox-gereformeerde. Dat maakte zijn voorbeeld duidelijk: ‘Ik heb het 
ook over scholen waar de leerlingen te horen krijgen dat homoseksualiteit 
een zonde is.’8

Liberaal	etatisme

De voorbeelden maken duidelijk dat beperking of afschaffing van de 
grondrechten in het onderwijs, de godsdienst of het verenigingsleven, 
onherroepelijk een vergroting van de staatsmacht met zich meebrengt. 
Spiegelbeeldig bezien vrijwaren deze grondrechten het eigen domein van 
minderheden van ingrijpen van de overheid. 

Dat etatisme bij de liberalen, in antwoord op wat zij zien als geloofs-
dwang, is niet van vandaag of gisteren. In het debat over zijn Schoolwet 
van 1878, waarin hij elke bekostiging van het christelijk onderwijs princi-
pieel afwees, zei de liberale leider Kappeyne van de Coppello dat bij elke 
concessie aan dat principe ‘geloofsverschil’ zou zegevieren over ‘de staats-
gemeenschap’.� De liberalen mochten volgens hem nooit toegeven aan de 
aandrang van christelijke zijde om bijzonder en openbaar onderwijs gelijk 
te behandelen: ‘Priesterheerschappij en kerkelijke onverdraagzaamheid 
zouden dan in ons land de boventoon voeren.’ Zijn tegenstrever Abraham 
Kuyper, de voorman van de antirevolutionairen, brandmerkte Kappeynes 
wet als ‘de scherpe resolutie’. In De Standaard schreef hij dat de bijzondere 
school nog nooit ‘op zóó barbaarse wijze van de stoep is afgedrongen’.10

Het etatisme van Kappeyne bleek uit zijn pleidooi om met staatsmacht 
de maatschappij te hervormen. Hij meende dat de staat de opdracht had 
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het klerikalisme met wortel en tak uit te roeien, onder meer door de zeg-
genschap over het onderwijs geheel aan de overheid te geven. Ruim hon-
derd jaar later klonk een echo van Kappeyne in de waarschuwing van Wil-
ders en Hirsi Ali voor ‘godsdienstwaanzinnigen’ op islamitische scholen, 
tegen wie een ‘liberale jihad’ op zijn plaats was.11 Een opschorting van een 
grondrecht als de vrijheid van onderwijs was volgens hen bij misbruik van 
dat recht geboden. Naderhand zette Hirsi Ali nog een stap verder, met haar 

pleidooi voor afschaffing van de 
onderwijsvrijheid.12

De radicale liberalen, aanhan-
gers van de oude idee van de ene, 
onverdeelde staat, willen dat Ne-
derland een voorbeeld neemt aan 
de Franse laïcité, een specifieke 
uitleg van de scheiding van kerk en 
staat, die inhoudt dat de staat de 
‘neutraliteit’ van het publieke do-

mein waarborgt door het te vrijwaren van elke uiting van religie. De trouw 
van nieuwkomers aan hun religieuze gemeenschap boven de nationale is 
laïcisten een doorn in het oog. Zij wensen dat de loyaliteit van iedere inge-
zetene uitgaat naar de staat en de nationale symbolen van Nederland. Be-
halve het weren van godsdienstige symbolen uit de openbaarheid, houdt 
laïcisme dus ook de verheffing van de staat tot symbool van de eenheid in. 

In deze visie houdt de vrijheid van godsdienst, onderwijs en vereniging 
de segregatie in stand en mogen zij daarom worden ingeperkt. De voor-
standers van deze aanpak beroepen zich doorgaans op het principe van de 
scheiding van kerk en staat en plaatsen zich in de Franse traditie van het 
laïcisme. In die specifieke uitleg van het scheidingsbeginsel moet de staat 
de neutraliteit van het publieke domein waarborgen. Ook de staat zelf heet 
dan neutraal te zijn. 

In de Franse definitie springen twee onderliggende opvattingen in het 
oog. In de eerste plaats dat de neutraliteit van het publieke domein ver-
eist dat het vrij is van religieuze uitingen. In deze zienswijze is religie een 
privékwestie en dient zij omwille van de neutraliteit van de openbaarheid 
achter de voordeur te blijven. Om die reden heeft Frankrijk in 200� beslo-
ten tot een verbod van de hoofddoek, het keppeltje en het kruis op scholen. 

De vraag is wel of zo’n van staatswege verordende uitbanning van de 
religie niet evenzeer een levensbeschouwelijke keuze impliceert, en dus 
allesbehalve een keuze voor neutraliteit is. Gelovigen zullen dat staatshan-
delen en ook de staat zelf eerder als partijdig dan als neutraal ervaren. 

In de tweede plaats valt op dat Frankrijk alles buitenshuis rekent tot het 
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publieke domein waar de staat regeert, ook scholen. De gedachte dat scho-
len behoren aan de samenleving, met gemeenschappen van uiteenlopende 
levensbeschouwelijke snit, is vreemd aan de Franse traditie waarin de re-
publiek zelf als één gemeenschap geldt. In Frankrijk is de burger waarlijk 
een staatsburger. Buitenshuis wordt van hem loyaliteit aan de beginselen 
van de republiek verwacht, niet aan de specifieke principes van een groep 
met een eigen identiteit. Wat die republikeinse beginselen zijn, staat in de 
eerste zin van artikel 1 van de Grondwet: ‘Frankrijk is een ondeelbare, secu-
liere, democratische en sociale Republiek’. 

In Frankrijk is het laïcisme een breed aanvaard beginsel. De staat heeft 
zich door de eeuwen heen een plaats verworven in de belevingswereld van 
de Franse burger. Het laïcisme past bij de republikeinse traditie van Frank-
rijk, met zijn centralistische en activistische staat. Tussen staat en individu 
staat in Frankrijk een zwak maatschappelijk middenveld. Zelfstandige 
samenlevingsverbanden met eigen rechten verdragen zich lastig met het 
beginsel van de ondeelbaarheid van de staat.13

Die Franse traditie staat haaks op die van Nederland, met zijn zwakke 
centraal gezag, zijn brede middenveld en zijn rechtsstatelijke waarborgen 
voor pluriformiteit. In dit licht lijkt een keuze voor het ‘Franse model’ in 
Nederland niet verstandig, alleen al vanwege de breuk met de traditie die 
zo’n keuze inhoudt. De grondlegger van het westerse politieke systeem, 
Montesquieu, waarschuwde al dat het verval van een staatsvorm begint 
met het verval van zijn beginsel: ‘Ook de wetgever dient zich dus te voegen 
naar de geest van de natie.’1� Hans Daalder, éminence grise onder de Neder-
landse politicologen, ziet twee tegengestelde ontwikkelingsprocessen in 
de moderne democratieën. Aan de ene kant onderscheidt hij stelsels die 
voortkomen uit een pluralistische staatstraditie, zoals het Nederlandse, en 
aan de andere kant stelsels die de ervaring van absolutistische staatsvor-
ming en revoluties ondergingen, zoals het Franse. In zo’n stelsel staan de 
gemeenschappen en de staat steevast op gespannen voet met elkaar.1� 

In essentie is de tegenstelling tussen de twee stelsels terug te voeren tot 
de reikwijdte van de staat, een klassiek vraagstuk in de democratie-theo-
rieën. Over de noodzaak van de staat bestaat weinig verschil van mening. 
De Britse filosoof Thomas Hobbes was al in de zeventiende eeuw duidelijk 
over het menselijk leven zonder de staat: ‘Solitary, poor, nasty, brutish and 
short.’1� Maar daarmee houdt de overeenstemming op. Politieke discussies 
zijn in veel gevallen terug te voeren tot verschillende opvattingen over de 
grenzen van de staat. Rechtsfilosoof Paul Cliteur meent dat in een tijd waarin 
de samenleving door de massa-immigratie uit elkaar dreigt te vallen, de 
staat verder mag gaan in het disciplineren van gemeenschappen dan voor-
heen: ‘In deze historische fase is het stimuleren van religieuze en etnische 
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pluriformiteit misschien niet de meest verstandige overheidsstrategie. Reli-
gie stimuleert immers cohesie binnen de groep, zelden tussen de groepen.’17 

Hij juicht daarom het laïcistische Franse beginsel toe om elke ingezete-
ne op te voeden tot staatsburger. De commissie onder leiding van Bernard 
Stasi die in 2003 in opdracht van de Franse regering een rapport schreef 
over een laïcistische politiek in de moderne tijd, formuleert dat principe 
als volgt: ‘De laïcité berust op een uitgesproken visie op het burgerschap. 
Dat stijgt uit boven het feit dat iemand lid is van een gemeenschap, een 
geloofsrichting of een volk.’18 

Het accepteren van multiculturele verschillen verdraagt zich slecht met 
de opvoeding tot staatsburger. De aanhangers van het laïcisme willen daar-
om dat de staat in het publieke domein een zekere mate van conformisme 
handhaaft. Dat verklaart waarom Hirsi Ali de staat een taak toedichtte in 
het exact verordonneren waar ‘opzichtige religieuze tekens’ gedragen mo-
gen worden en waar niet.1� 

Het	misverstand	over	de	scheiding	van	kerk	en	staat

Het debat tussen voor- en tegenstanders van laïcisme in Nederland laat 
zien dat weinig andere politieke begrippen zo verschillend worden uit-
gelegd, of zelfs misverstaan als de scheiding van kerk en staat. Een veel 
gemaakte interpretatiefout is dat dit beginsel ook een scheiding van geloof 
en politiek impliceert. Het tegendeel is het geval. Kerk en staat moeten van 
elkaar zijn gescheiden om te voorkomen dat de een macht over de ander 
uitoefent. Juist dankzij dat principe kunnen gelovige politici zich met hun 
religieuze overtuiging in het politieke debat mengen. Hun tegenstanders 
hoeven niet bevreesd te zijn dat de staat de kerk ooit de bevoegdheid geeft 
andersdenkenden met dwang in het gareel te brengen. En evenzeer dank-
zij de scheiding van kerk en staat kunnen ongelovige politici de spot drij-
ven met religie. Gelovigen kunnen er gerust op zijn dat een antireligieus 
offensief nooit gepaard zal gaan met maatregelen van de staat die hun kerk 
onder curatele stellen of gelovigen in hun religieuze vrijheid beperken. 

De ‘Franse’ en de ‘Nederlandse’ zienswijze op het scheidingsbeginsel 
vinden we terug in redes van president Chirac en burgemeester Cohen. 
Hoewel beiden pleiten voor een staat die vrij is van banden met een kerk, 
trekken ze tegengestelde conclusies uit dat principe. 

In de ogen van de Franse president is een harmonieuze samenleving 
van verschillende religies alleen mogelijk als de staat garandeert dat gelo-
vigen hun religie achter de voordeur beleven. Chirac ziet de school als een 
‘republikeins heiligdom’ waar ‘religieuze kleding en andere tekenen van 
aanhorigheid’, zoals een hoofddoek, een keppeltje of een groot kruis, taboe 
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zijn. De president zei dat eind 200320, in een toespraak waarin hij een ver-
bod op het dragen van deze religieuze kentekenen op school afkondigde. 
Burgemeester Cohen acht deze visie op de scheiding van kerk en staat juist 
in strijd met dat beginsel. Een staat die zijn macht gebruikt om religieuze 
uitingen te verbannen naar de privésfeer handelt in zijn ogen allesbehalve 

onpartijdig. Het kenmerk van een 
seculiere, onpartijdige staat is vol-
gens hem dat hij een publieke ruim-
te waarborgt waarin ongelovigen 
én gelovigen zich op hun manier 
kunnen uiten, zonder tussenkomst 
van de staat. 

Tegen deze achtergrond is het 
verklaarbaar dat Cohen en Chirac 
tegengestelde conclusies trekken 

over de religieuze vrijheid op scholen. ‘Pas op met het verbieden van isla-
mitische scholen en stel geen godsdienstpolitie in’, aldus Cohen.21 

Deze tegengestelde conclusies over de plaats van religie in het openbare 
leven kunnen ons behulpzaam zijn om het gedachtegoed te duiden van Ne-
derlandse politici die afschaffing van de vrijheid van onderwijs bepleiten 
met een beroep op de noodzaak de kerk te scheiden van de staat. Ze geven 
daarmee aan dat zij net als de Fransen de scholen als het domein van de 
staat beschouwen. Afschaffing van de onderwijsvrijheid houdt dan in dat 
de staat terugneemt wat haar toebehoort.

Beperking van de vrijheid van onderwijs, vereniging en godsdienst 
brengt de staat op het domein dat in de Nederlandse traditie is voorbehou-
den aan de gemeenschappen, met hun eigen organisaties en verbanden. In 
deze tijd heet dat het maatschappelijk middenveld, in de achttiende eeuw 
spraken we van de ‘tusschenmacht’ of het ‘middenlighaam’.22 Zó oud is de 
idee dat een buffer is vereist tussen individu en staat, om de eerste tegen de 
laatste te beschermen. De gedachte is dat het individu geen partij is voor 
de staat, als het erop aan komt. 

De tegenstelling tussen de Nederlandse en Franse traditie is terug te 
voeren op het gedachtegoed van twee denkers uit de Verlichting, Jean-
Jacques Rousseau en Charles-Louis baron de Montesquieu. De zelfbenoem-
de navolgers van de Verlichting in deze tijd suggereren niet zelden een 
grotere unanimiteit onder de verlichtingsfilosofen, de Philosophes, dan er 
in werkelijkheid bestond. Rousseau ging in zijn denken over de staatsorde 
uit van het individu en het volk. Montesquieu daarentegen hechtte groot 
belang aan de ‘corps intermédiaires’ met hun eigen rechten. De tegenstel-
ling tussen Rousseau en Montesquieu is voor ons onverminderd herken-
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baar, en dat is niet verwonderlijk. In het politieke dispuut van onze dagen 
staan zij volgens wie alleen het individu rechten heeft en de gemeenschap-
pen niet, tegenover hen die menen dat het individu niet zonder zijn ge-
meenschap kan om vrij te zijn.

Kern van het denken van Montesquieu (1�8�-17��) is dat een democra-
tie niet als vanzelf met vrijheid gepaard gaat.23 Vrijheid vereist dat geen 
enkele partij of institutie in staat is tot machtsmisbruik. Alles heeft maat 
en beperking nodig, ook de macht. Hij grondt die gedachte op de notie dat 
iedereen die macht heeft, geneigd is door te gaan tot hij op een grens stuit. 
Het voorkomen van machtsmisbruik vergt dus het zorgvuldig trekken van 
die grenzen, door tegenover elke macht een tegenmacht te stellen. 

Dit gedachtegoed bracht hem tot de overtuiging dat de macht zowel 
binnen de staat moet worden gedeeld, als tussen de staat en de intermedi-
aire machten. Voor de deling binnen de staat ontwierp hij de trias politica, 
het leerstuk van de scheiding van de wetgevende, uitvoerende en recht-
sprekende macht binnen het geheel van de staat. Voor de tweede machten-
scheiding had hij het oog gericht op de adel, de clerus en magistratuur, de 
intermediaire machten uit zijn tijd. 

 

De	paradox	van	de	assimilatie

In onze tijd zijn de intermediaire machten met grondrechten afgeschermd 
van de overheid, uiteraard binnen de grenzen die de standaardformu-
lering ‘behoudend ieders verantwoordelijkheid voor de wet’ in de Ne-
derlandse Grondwet aangeeft. De filosofe Yolande Jansen schetst wat er 
gebeurt als de overheid in het kader van een assimilatiepolitiek de grond-
rechten van gemeenschappen inperkt. Zij doet dat in het verkennende 
rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) 
Geloven in het publieke domein.2� 

Op basis van het standaardwerk van Hannah Arendt over het totalitaris-
me beschrijft Jansen de ‘paradox van de assimilatie’. De Franse joden kre-
gen in de negentiende eeuw van hun overheid nooit helemaal het vertrou-
wen als staatsburger, hoe tegemoetkomend zij zich ook toonden jegens de 
eis van de staat om in de publieke sfeer afstand te doen van kledingstuk-
ken, gebruiken en andere tekenen van hun eigen identiteit. Het eind van 
het liedje kwam tot uitdrukking in de woorden van een afgevaardigde in 
de Assemblée: ‘We moeten alle vernederende tekens die hen als joden on-
derscheiden, vernietigen, zodat hun kleding, hun uiterlijk verschijnen ons 
toont dat ze medeburgers zijn.’

Die cirkelgang van steeds verder opgeschroefde eisen tot aanpassing 
zal altijd ontstaan, concludeert Jansen, doordat in een assimilatiepolitiek 
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de nadruk ligt op het anders zijn van een bepaalde groep burgers. Bijna als 
vanzelf mondt dat uit in een fixatie voor elk teken van dat afwijkende. De 
uitsluitende werking van een assimilatiepolitiek, concludeert Jansen, ligt 
besloten in het mechanisme dat de meerderheid altijd wel een teken van het 
anders zijn van minderheden zal vinden, domweg als zij besluit dat dit er is.

De geschiedenis van de Franse joden laat ook zien hoeveel belang min-
derheden hebben bij de mogelijkheid hun eigen domein te beschermen 
tegen een staat die conformisme nastreeft. De Franse staat had een broertje 

dood aan vrije verbanden van bur-
gers, waarin zij zich organiseerden 
om hun eigen levensstijl te cultive-
ren, en wilde deze zoveel mogelijk 
verzwakken, soms zelf verbieden. 
Het argument was dat zulke organi-

saties de emancipatie van alle Fransen tot staatsburger in de weg stonden. 
De staat had het vooral voorzien op de joden, een van de best georganiseer-
de minderheden. 

Volgens WRR-voorzitter Wim van de Donk onderstreept die geschiede-
nis de waarde van rechten die de geestelijke vrijheid van minderheden 
waarborgen en hun organisaties beschermen tegen inmenging van de 
staat. Ook hij doelt op de vrijheid van vereniging, onderwijs en godsdienst. 
Tegen deze achtergrond vraagt Van de Donk zich af of het verstandig is 
de discriminatie van de vrouw in de SGP aan te pakken op een wijze die de 
vrijheid van vereniging inperkt.2� Deed de Raad van State begin december 
2007 nog een uitspraak die gunstig uitpakte voor de SGP, het Haagse Ge-
rechtshof verordonneerde later die maand dat de staat een ‘passende maat-
regel’ moet nemen om de SGP te dwingen vrouwen in bestuursfuncties toe 
te laten. Minister Ter Horst (binnenlandse zaken) concludeerde daarop dat 
die maatregel in de praktijk haast niets anders kan zijn dan een verbod van 
de SGP. Ze zei daar niets voor te voelen. 

Dat is terecht. Meer dan dat de staat normen aan andersdenkenden op-
legt, past het bij de traditie van een pluriforme samenleving als de Neder-
landse om met elkaar in debat te blijven over botsende denkbeelden, zelfs 
als het over een zo wezenlijke norm als de gelijkberechtiging van de vrouw 
gaat. Het fenomeen van de botsende grondrechten is eerder een kwaliteit 
dan een probleem van de democratie. In een volwassen democratie mag 
zichtbaar zijn dat er altijd debat mogelijk blijft, ook over cruciale vraag-
stukken. Het is een teken van democratische armoede om zulke conflicten 
uit het publieke domein te weren door te zeggen: ’Zó hoort u te denken.’ 
Wie daartoe zijn toevlucht neemt, schudt op een al te gemakzuchtige wijze 
de last van de vrijheid van zich af. 
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Tolerantie	in	het	recht

Wees verdraagzaam. Er is geen wet die definieert wat dit gebod inhoudt. Er 
zijn formele regels als: ‘behandel gelijke gevallen gelijk’, of ‘discriminatie 
wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’ (artikel 1 van de Grondwet). 
Dergelijke bepalingen zeggen weinig over de mate waarin de één de ander 
moet verdragen.

In Angelsaksische rechtsstelsels gaan juristen voor de invulling van 
bepaalde — in de regel door rechters geformuleerde — open normen op 
zoek naar de buurman, in overdrachtelijke zin: is degene met wie iemand 
te maken heeft te vergelijken met een buurman, en zo ja, met welke be-
langen zou hij dan rekening hebben moeten houden? De buurman is een 
bruikbare figuur om regels tastbaar te maken. Iedereen heeft er wel één 
en kan zich een voorstelling maken van de dilemma’s van buren die last 
van elkaar hebben en tegelijkertijd op elkaar zijn aangewezen. Maar voor 
een onderzoek naar tolerantie in het recht is niet alleen het beeld van de 
buurman aanlokkelijk. Ook de rechtsverhouding tussen buren van vlees en 
bloed is het bekijken waard. Wetgever en rechterlijke macht hebben zich 
altijd moeten bezighouden met zomerse burenconflicten. Juist in die con-
text komt het vaak aan op de vraag wat mensen van elkaar mogen vragen en 
moeten verdragen. 

Het recht van de buurman leert 
lessen over tolerantie

Tolerantie is in het recht noodzakelijkerwijs geen welomlijnd 
begrip. In Angelsaksische rechtsstelsels gaan juristen voor 
de invulling van open normen op zoek naar de buurman, in 
overdrachtelijke zin. De buurmantest kan uitkomst bieden, 
maar zonder inzicht in wat de ander beweegt, zal hij falen.

door Alex Geert Castermans

Hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden.Oud-voorzitter van de 
commissie gelijke behandeling.
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Daarom volgt een verkenning van de tolerantie in het recht langs de 
lijnen van het burenrecht. Na een introductie van de buurmantest en een 
uitwerking van de criteria voor onrechtmatige hinder, komen achtereen-
volgens aan bod de gelovige buur, de noodzaak om open te zijn over ge-
loofskwesties en goed nabuurschap op de werkvloer.

De	buurmantest

Tachtig jaar geleden bezocht mevrouw Donaghue met een vriendin het 
Wellmeadow Café in Paisley. De vriendin trakteerde op ijsdrank, waarbij 
ginger beer moest worden gegoten. Uit de fles vloeide niet alleen ginger 
beer, maar ook de restanten van een slang in staat van ontbinding. Me-
vrouw Donaghue — die al eerder uit die fles had gedronken — kreeg buik-
pijn. Ze leed ook emotional distress als gevolg van de gruwelijke aanblik 
van wat er van de slang over was. Ze vorderde schadevergoeding van Ste-
venson, de producent van het gemberbier.

In Engeland en Schotland was het destijds een lastige kwestie. Waarom 
zou Stevenson aansprakelijk zijn voor deze schade zonder dat er sprake 
was van een contractuele rechtsverhouding tussen hem en Donaghue? 
Eén van de lawlords, Atkin, vroeg zich af wanneer een morele plicht rechts-
plicht wordt: 

‘The rule that you are to love your neighbour becomes in law, you must not 
injure your neighbour; and the lawyer’s question, Who is my neighbour? 
receives a restricted reply. You must take reasonable care to avoid acts 
or omissions which you can reasonably foresee would be likely to injure 
your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to 
be - persons who are so closely and directly affected by my act that I ought 
reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am 
directing my mind to the acts or omissions which are called in question.’1

De ultieme test voor het bepalen van de mate van zorg die burgers elkaar 
verschuldigd zijn, is de buurmantest. Mevrouw Donaghue gold in het 
recht als Stevensons buurvrouw. Stevenson zakte voor de test en moest 
£ 200 schadevergoeding betalen. 

Een	goede	buur

De zoektocht naar de mate van zorg wordt concreet indien werkelijk bu-
ren in het geding zijn. Klassiek is de zaak van mijnheer Nobel. Hij woonde 
met zijn gezin op het Lucas Bolwerk � in Utrecht en dat was geen genoe-
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gen met de studentenvereniging Unitas als buur. Tot Nobels ergernissen 
behoorden: het herhaaldelijk en bijzonderlijk in de voor de nachtrust be-
stemde tijd schreeuwen, stampen, bonzen en slaan met stoelen en andere 
meubelen tegen vloeren en muren, zonder redelijk doel. Mevrouw Nobel, 
zwanger, werd er zenuwachtig van. Toen zij van een zoon was bevallen, 
organiseerde de vereniging met veel ophef een geboortefeest, waarbij ru-
moer werd gemaakt als nooit te voren. Nobel wenste schadevergoeding. Bij 
het hof ving hij bot, omdat hij geen ‘op geld waardeerbare’ schade zou heb-
ben geleden. Nobel wendde zich tot de Hoge Raad, die op oudejaarsdag van 
1�37 de beslissing van het hof vernietigde.2 

De regel die hier in het geding was, is niet of Nobel jegens Unitas tole-
rantie is verschuldigd. Het gaat om het spiegelbeeld ervan. Niemand mag 
aan zijn buren op onrechtmatige wijze hinder toebrengen, zoals door het 
verspreiden van rumoer, trillingen, stank, rook of gassen, door het onthou-
den van licht of lucht of door het ontnemen van steun.3 Maar hinder en to-
lerantie worden vaak in één adem genoemd: elke inbreuk op het genot van 

huis en grond moet in zijn context 
worden beoordeeld, om te kunnen 
vaststellen of die inbreuk al of niet 
moet worden getolereerd.�

Wat onrechtmatige hinder is, 
hangt af van de omstandigheden. 
We leven in een dichtbevolkt land. 

Daarom moet een zekere mate van hinder worden geduld. Heel veel ver-
schillende belangen strijden om het gebruik van de schaarse grond. Een 
violist produceert geluid. Spoorlijnen, vliegvelden en voetbalstadions 
genereren ook lawaai. Het kan zijn dat de buurman van de violist maatre-
gelen kan afdwingen om de geluidsoverlast te verminderen, terwijl hij het 
geraas van treinen en vliegtuigen verdraagt of moet verdragen. 

Toen met zuidzuidwestenwind onkruidzaden terecht kwamen tussen 
de in potten gekweekte producten van een boomkwekerij, rees de vraag of 
de buurman van wiens perceel het onkruid kwam, hiervoor verantwoor-
delijk was. Een andere kweker zag de opbrengst van zijn kas teruglopen, 
omdat de ruiten waren verduisterd door bijenspat. Was de imker verant-
woordelijk? Voor het antwoord op beide vragen zijn verschillende omstan-
digheden van belang, zoals de aard, de ernst en de duur van de hinder en 
de daardoor toegebrachte schade. Voorts is relevant of de buurman zijn 
perceel al op eenzelfde manier beheerde, of de imker zijn bijenkasten al 
had voordat de kweker zich met zijn huidige teelt vestigde.� Ook telt mee 
of zij bereid zijn maatregelen te treffen om de hinder of de daardoor ver-
oorzaakte schade te beperken.� Een tolerantieplicht wordt eerder aange-
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nomen, naarmate het offer om hinder te voorkomen groter is of de met de 
hinder samenhangende maatschappelijke belangen zwaarder wegen.7 

Wie een tijd lang zo aardig is dat hij het gestamp, de muziek of de uit-
dijende struiken van de buren verdraagt, mag in beginsel terugkomen van 
zijn welwillendheid. Tolerantie verplicht niet, aldus de enige wettelijke 
bepaling waarin tolerantie wordt genoemd: artikel 22�2 van de Franse Code 
Civil: ‘Les actes (…) de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni 
prescription.’ ‘Simple tolérance’ werd vertaald met ‘eenvoudig gedoogen’. 
Dit gedogen mocht ook in Nederland niet worden afgestraft met het ont-
staan van een verplichting tot gedogen. De desbetreffende bepaling keerde 
niet terug in het in 1��2 ingevoerde Burgerlijk Wetboek. Aangenomen mag 
worden dat de regel ook zonder uitdrukkelijke bepaling geldt.

 

Een	gelovige	buur

Geldt de buurmantest, met al zijn nuances, ook als de godsdienst van de 
buren in het geding is? 

Hij bleef buiten toepassing toen de gemeente Tilburg de kerkklokken 
van de H. Margarita Maria Alacoque tot zwijgen wilde brengen ten behoeve 
van de omwonenden die zich om kwart over zeven ’s morgens ongestoord 
nog een keer wilden omdraaien in bed. Het milieuvoorschrift waarop de 
gemeente zich beriep, bleek niet te zijn gegeven voor geluid ten behoeve 
van — zoals dat heet — ‘het oproepen tot het belijden van godsdienst of 
levensovertuiging of het bijwonen van godsdienstige of levensbeschouwe-
lijke bijeenkomsten en lijkplechtigheden, alsmede geluid in verband met 
het houden van deze bijeenkomsten of plechtigheden’.8 

Maar als de omwonenden zich rechtstreeks tot de kerk wenden, worden 
partijen wel aan de buurmantest onderworpen. De klok van de gerefor-
meerde gemeente van Leerdam beierde te hard, vond de buurman. De hin-
der die hij ondervond en de beperking van zijn recht op respect voor zijn 
woning en zijn privéleven, stonden tegenover de vrijheid van godsdienst 
die — gelet op het oproepen tot het belijden van de godsdienst of het bij-
wonen van een kerkdienst — met het luiden van de kerkklok was gemoeid. 
Volgens de rechtbank Dordrecht woog de vrijheid van godsdienst zwaar-
der. Klokgelui is algemeen aanvaard, oordeelde zij, ook in een woonomge-
ving. Voorts kon het geluidsniveau van de klok niet op verantwoorde wijze 
worden teruggebracht zonder afbreuk te doen aan de functie ervan. Boven-
dien luidde de gereformeerde gemeente haar klok minder lang dan andere 
kerkgenootschappen plegen te doen. Zij had de duur vrijwillig beperkt tot 
7 minuten voor de aanvang van kerkdiensten en ongeveer � minuten na 
afloop van een rouw- of huwelijksdienst. Weliswaar woonde de buurman 
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al in zijn woning voordat het kerkgebouw werd gebouwd en overschreed 
de klok bepaalde waarden voor geluidsoverlast, toch vond de rechtbank de 
overschrijdingen niet fors genoeg om de hinder onrechtmatig te achten.�

De rechtbank woog verschillende omstandigheden die bekend zijn uit 
de hinderjurisprudentie mee: het bij de hinder betrokken belang (de uitoe-
fening van de godsdienstvrijheid, de oproep tot belijden of bijeenkomen) 
en de bereidheid de hinder te beperken (korter luiden). Zij week op één 
punt uitdrukkelijk af, door geen gewicht toe te kennen aan de omstandig-
heid dat de buurman er al woonde vóórdat de geloofsgemeenschap zich 
vestigde. Zo werden de leden van de gereformeerde gemeente in staat ge-
steld hun leven in vrijheid naar eigen overtuiging in te richten, ook al be-
reikten zij met hun oproep ook inwoners van Leerdam die zich de zondags-
rust anders voorstellen of mensen bij wie de oproep negatieve associaties 
wekt. De kerk was a new kid on the block, maar behoefde zich niet gedeisd 
te houden.

De vraag rijst of een rechter deze lijn van redeneren ook zal volgen als 
het om een moskee gaat. De bestuursrechter moet zich nogal eens buigen 
over de onterecht gebleken vrees van toekomstige buren dat de gebruiker 
van de moskee een geluidsinstallatie gaat gebruiken voor het oproepen tot 
gebed.10 Zou de burgerlijke rechter net zo ferm vasthouden aan de gods-
dienstvrijheid als de rechtbank Dordrecht deed? Zou hij ook deze oproep 
tot gebed ‘algemeen aanvaard achten’ en ook nog eens voorbijgegaan aan 
het feit dat de buren er al woonden voordat de moskee werd gebouwd? 
Of zou hij geneigd zijn terug te grijpen op de algemene jurisprudentie, 
waarin relevant wordt geacht wie er eerder was, degene die hindert, of zijn 
buurman? 

Een	open	huis	

Buren moeten elkaar in staat stellen verdraagzaam te zijn. Zolang de voor-
deur dicht blijft, kan er van nabuurschap geen sprake zijn. Het recht ver-
bindt gevolgen aan het gebrek aan communicatie.

Een werknemer die wil dat zijn werkgever rekening houdt met gods-
dienstvoorschriften, zal de werkgever moeten helpen zijn verzoek te be-
grijpen, zo volgt uit een recente uitspraak van het Europees Hof voor de 
Rechten van de Mens. Het hof vond het niet onredelijk dat de werkgever een 
disciplinaire maatregel nam, toen de werknemer vrij wilde om een islami-
tisch feest te vieren en zonder toestemming wegbleef. In dat geval ontbrak 
enige concretisering van de aanspraak van de werknemer, die buiten de 
gebruikelijke aanspraken lag. Het hof was er niet van overtuigd dat het han-
delen van déze man was ingegeven door een godsdienst. Zijn beroep op het 
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islamitisch geloof was gewoonweg niet geloofwaardig. Uit niets bleek dat 
hij dat geloof beleed of participeerde in enigerlei geloofsgemeenschap.11

De gelovige werknemer moet voorts bereid zijn om de gevolgen van zijn 
geloofsuiting te bespreken. Een man liet bij zijn sollicitatie blijken dat hij 
vanwege zijn geloof in het openbaar geen hand geeft aan een persoon van het 
andere geslacht. De werkgever vond handen schudden niet een breekpunt. 
Hij had al een medewerker in dienst die geen handen schudde vanwege zijn 
geloof; met hem had hij een werkbare oplossing gezocht en gevonden. Van-
wege de aard van de functie, waarbij het contact met publiek voorop stond 
en waarbij ook fysiek contact niet kon worden uitgesloten, wou de werkgever 
met de sollicitant de mogelijkheden inventariseren om hem in dienst te kun-
nen nemen. Maar de man was niet bereid naar oplossingen te zoeken en met 
alternatieven te komen. Vanwege de opstelling en de houding van de man 
tijdens het gesprek, besloot de werkgever hem geen arbeidsovereenkomst 
aan te bieden. In zo’n geval kan de werkgever niet worden tegengeworpen 
dat hij de sollicitatieprocedure met verzoeker heeft stopgezet.12

De werknemer die niet uitgaat van de gelijkwaardigheid van man en 
vrouw, mag de deur worden gewezen, ook al druist de van hem gevraagde 
wellevendheid in tegen zijn geloof. De plicht van de werkgever te waken 
over de gelijke behandeling van mannen en vrouwen gaat dan voor.13 

Dit is de lijn die de Commissie Gelijke Behandeling de afgelopen jaren 
heeft gevolgd en tot zover volgt de rechter haar spoor in de enkele uit-
spraak die er is. Verschil is er ter zake van de positie van de werknemer, 
man of vrouw, die de gelijkwaardigheid van man en vrouw onderschrijft 
en daarnaar handelt door lichamelijk contact met beiden te mijden. Mag 
hij of zij van de werkgever verwachten dat hij serieus onderzoekt of en zo 
ja hoe voor deze opvatting ruimte is op de werkvloer ruimte? Ja, aldus de 
Commissie Gelijke Behandeling in twee kritisch ontvangen oordelen.1� 
Nee, aldus de rechtbank Rotterdam, over de man die klantmanager wilde 
worden bij de sociale dienst.1�  

De rechtbank overwoog dat de gemeente ervoor had kunnen kiezen voor 
te schrijven dat klantmanagers niemand de hand schudden of een bepaal-
de klantmanager dat niet hoeft te doen. Zij onderkende dat op die manier 
onderscheid tussen mannen en vrouwen wordt voorkomen. Niettemin 
ging het de rechtbank te ver afbreuk te doen aan de vrijheid van de ge-
meente de in Nederland gebruikelijke begroetings- en beleefdheidsvorm 
jegens alle burgers in acht te nemen. 

De door de gemeente afgedwongen en door de rechter aanvaarde een-
vormigheid in omgangsvormen is aanlokkelijk, vanwege de duidelijkheid. 
Vooral op scholen is het prettig als leerlingen op eenvoudige wijze kan 
worden verteld hoe zij zich moeten gedragen, en als leraren zich kunnen 
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verlaten op een consistente lijn. Er kleeft echter ook een bezwaar aan. Voor 
elke deelnemer aan het maatschappelijk verkeer is het belangrijk een 
ontvanger te hebben voor wat de ander drijft, ongeacht geslacht, afkomst, 
godsdienst, seksuele voorkeur of wat ook. Het streven naar eenvormigheid 
bij de begroeting en het hameren op het belang van de eenvormigheid, 
moedigt de ontvankelijkheid en waardering voor verschil niet aan. Inte-
gendeel, andere wijzen van begroeting, waarbij niettemin de fundamen-
tele waarden (zoals gelijke behandeling van mannen en vrouwen) in acht 
worden genomen, laten de gemeente en de rechtbank uitdrukkelijk buiten 
beschouwing. Dat is een gemiste kans. Gelet op het door de wetgever her-
haaldelijk onderstreepte belang om een tegenwicht te vormen tegen voor-
oordelen of gevoeligheden — die verband houden met iemands anders zijn 
— ligt het voor de hand een lans te breken voor een alternatieve gedachte-
gang, geïnspireerd door het aloude burenrecht.1� 

Een	buurman	op	het	werk

Een man weigert handen te schudden. Wie op het werk is zijn buurman? 
Welke vrijheid mag hij zich jegens hem permitteren, wanneer moet hij 
zich inhouden? 

Van belang is te letten op de aard, de ernst en de duur van het ongemak 
dat voortvloeit uit het weigeren van een hand. Het staat of valt met hoe ie-
mand te werk gaat. Eén van de leden van het Koninklijk Huis schudt geen 
handen en kondigt dit van te voren bij brief aan. Naar het waarom kan de 
geadresseerde slechts gissen, maar de aankondiging wordt zonder morren 
gerespecteerd. Wie per ongeluk toch zijn hand aanbiedt, voelt het schaam-
rood op de kaken. Niet iedereen is in de gelegenheid per brief aan te kon-
digen dat hij of zij liever geen handen schudt. Er zijn alternatieven, met 
woorden en gebaren, hoffelijke en sympathieke, die eventueel ongemak 
terstond neutraliseren. Eigenlijk is het een kwestie van doen, en daarbij 
niet alleen letten op de eerste begroeting, maar ook op het verloop van de 
bijeenkomst. Bij de tweede begroeting ontbreekt het verrassingseffect en 
zullen de ervaringen van de eerste bijeenkomst de boventoon voeren. Met 
andere woorden, er is geen reden de aard, de ernst en de duur van het onge-
mak op voorhand vast te stellen. Het valt te verwachten dat uiteindelijk de 
aandacht niet uitgaat naar de wijze van begroeting maar naar de persoon 
die begroet wordt en naar wat hij zegt en doet.

Het ongemak kan worden gerelativeerd door één persoon en één ont-
moeting in ogenschouw te nemen. Wat nu als de één zus gaat doen en de 
ander zo, of hele hordes het handen schudden voor gezien houden? De 
ernstige vraag is of het recht zich hiermee bezig zou moeten houden, zo 
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lang de fundamentele beginselen van de democratische rechtsstaat niet 
in het geding zijn. Het is een open deur dat omgangsvormen naar tijd en 
plaats wisselen. In 1��0 werd nog geleerd dat er over handen geven geen 
vaste regels voor alle voorkomende gevallen bestaan, omdat veel afhangt 
van de ‘geaardheid’ en ‘den maatschappelijken stand van de persoon, die 
men tegenover zich heeft’. De indruk was dat er over het algemeen teveel 
handen werden gegeven. Bij twijfel geen hand uitsteken, luidde de raad, 
omdat dit gebaar ‘soms als opdringerig kan worden vertolkt’.17 

Is dan van belang dat op de werkvloer het handen schudden de norm is 
ten tijde van de binnenkomst van een medewerker die geen fysiek contact 

wil? In het burenrecht geldt de 
tijdsvolgorde wel als belangrijke 
omstandigheid. Een nieuwe buur 
moet oud gebruik tolereren. Langs 
deze lijn werd de docente op een 
middelbare school de maat geno-
men, toen zij na een dienstverband 

van een jaar niet langer handen wilde schudden. Toen zij in dienst trad, 
hanteerde de school het geven van handen uitdrukkelijk als instrument 
om een veilige onderwijsomgeving te creëren, ter bevestiging van de on-
derlinge relatie en bijvoorbeeld ter beslechting van een ruzie. Het stond de 
docente dan ook niet vrij een ander instrument te hanteren.18 

Een andere lijn is evenwel verdedigbaar, zoals bleek uit de Leerdamse 
casus, waarin de kerkklok van de gereformeerde gemeente mocht gaan 
luiden, ook al woonde de buurman die er last van had daar al langer dan 
de klok er hing. Steun hiervoor is te vinden in de jurisprudentie van het 
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het hof buigt zich met enige 
regelmaat over de vraag of een inbreuk op bepaalde mensenrechten, zoals 
de verenigingsvrijheid of de vrijheid van meningsuiting, noodzakelijk is 
in een democratische samenleving. Het overweegt dan steevast:

‘(P)luralism, tolerance and broadmindedness are hallmarks of a ‘democra-
tic society’ (…). Although individual interests must on occasion be subordi-
nated to those of a group, democracy does not simply mean that the views 
of a majority must always prevail: a balance must be achieved which en-
sures the fair and proper treatment of minorities and avoids any abuse of 
a dominant position.’1�

Juist in een democratische samenleving moet ruimte zijn voor nieuwe 
gebruiken, naast de oude. Die ruimte zou worden afgesloten, indien oude 
buren geen rekening zouden behoeven te houden met de nieuwe.

Een nieuwe buur moet oud 
gebruik tolereren

Alex	Geert	Castermans	

Het recht van de buurman leert lessen over tolerantie

CDV [winter 2008].indd   279 01-12-2008   22:23:25



Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

280

In het burenrecht wordt ook gewicht toegekend aan de bereidheid van 
de overlastbezorger om het anders te doen en wordt gekeken naar het of-
fer dat van hem wordt gevraagd. Het offer dat de gelovige werknemer zich 
moet getroosten in een seculiere werkomgeving, is te aanvaarden dat col-
lega’s en klanten zijn geloofsstandpunt niet delen. Voorts moet hij hen de 
vrijheid laten een ander standpunt in te nemen.20 Kan van hem ook wor-
den geëist dat hij zich naar het andere standpunt gedraagt, in strijd met 
zijn eigen geloofsregels? Ja, als de genoemde fundamentele beginselen in 
het geding zijn. Maar als die niet aan de orde zijn, zal de vraag eerder nega-
tief worden beantwoord, naar mate de ernst en de duur van het ‘ongemak’ 
geringer is. 

Ten slotte kunnen de maatschappelijke belangen worden meegewogen. 
Al naar gelang de context waarin de vraag wordt gesteld en de maatschap-
pelijke rol die de vraagsteller speelt, verschilt het maatschappelijk belang 
dat als argument in de weegschaal wordt gelegd. Het uitgangspunt van for-
mele wetgeving dat iemands godsdienst geen belemmering mag vormen 
voor deelname aan het maatschappelijk leven, geeft de belangen die hier-
mee samenhangen bijzonder gewicht. Voor omgangsvormen geldt dat soci-
ale conventies het maatschappelijk verkeer vergemakkelijken, maar ook dat 
sommige fundamentele beginselen er juist op gericht zijn te voorkomen 
dat mensen door heersende sociale conventies worden buitengesloten. 

Buurmantest	kan	uitkomst	bieden

Hoever reikt de eis van verdraagzaamheid in het recht? De buurmantest kan 
uitkomst bieden. Welbeproefde vragen en de antwoorden daarop maken de 
posities van de betrokken partijen duidelijk. Zij stellen de rechter in staat 
te schipperen tussen de mores van een studentenvereniging — waaraan hij 
wellicht met weemoed terugdenkt — en de belangen van het buurgezin bij 
een vredig stadsleven. Hij zal daarbij niet snel in algemeenheden vervallen, 
omdat hij door de vragen wordt gedwongen te kijken aan beide kanten van 
de perceelgrens. Wat hij daar tegenkomt verschilt van geval tot geval. 

Tolerantie in het recht is noodzakelijkerwijs geen welomlijnd begrip. 
Het gebod verdraagzaam te zijn richt zich zowel op de buren als op de rech-
ter, en spoort hen aan te erkennen dat mensen vrij zijn in hun geloofs- of 
levensovertuiging. Daarbij gelden in de kern slechts twee harde eisen. Ten 
eerste zal degene die zich op een geloofs- of levensovertuiging beroept, de 
ander in de gelegenheid moeten stellen hiervan kennis te nemen. Zonder 
dat valt er niets te verdragen. Ten tweede zullen alle betrokkenen, buren en 
rechter, zich moeten openstellen voor wat de ander of voor wat de partijen 
beweegt. Zonder inzicht daarin is de buurmantest gedoemd te falen. 
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Peter van Lier

Kleine emotieleer

op zaterdag: hoe (pure

lust) 

een vrouw hangend over de reling van het balkon 
tien hoog een

                                    kleedje beeldbepalend
                                                                                               uitklopt en 

hoe (roekeloos maar vastbesloten) het stof richting 
weilandenreeks aan de overkant 

van 

de snelweg - 
een op de rug liggend 

                                                         schaap

                                                                             zijn boer steeds
                                                                             maar

laat denken aan: 
geschatte kilo’s slachtafval?

Peter van Lier (1��0) publiceerde een filosofisch essay, een roman in dichtvorm en vier 
poëziebundels, waarvan de laatste in 2007 verscheen onder de titel Zes wenken voor mug-
gen aan de deur. Deze bundel werd verkozen tot Poëzieclubkeuze najaar 2007.
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In de herfst van 200� werd de canon van 
de Nederlandse cultuur en geschiedenis 
vastgesteld. In de toelichtende tekst schrijft 
de Commissie Van Oostrom dat Spinoza is 
opgenomen vanwege ‘zijn maatschappelijk 
belang door zijn pleidooi voor godsdienst-
tolerantie en de vrijheid van meningsuiting’. 
Verder wordt gesproken van ‘zijn vooraan-
staande plaats in de geschiedenis van de fi-
losofie’ en van ‘een denken dat geen filosofie 
is om wille van de filosofie, maar de mensen 
leert hoe ze verlichting van hun lijden kun-
nen vinden’. Zijn wijsbegeerte heeft, met 
andere woorden, vooral een praktisch doel 
en is een wellevenskunst zoals de zestiende-
eeuwse dichter Coornhert het noemde. 

Het eerste argument om aan Spinoza een 
bijzondere betekenis in de geschiedenis van 
Nederland te geven, namelijk zijn pleidooi 
voor tolerantie en vrijheid van meningsui-
ting, is niet nieuw. Al in het prospectus voor 
een standbeeld van de wijsgeer te Den Haag, 
dat in 1880 in de aanwezigheid van allerlei 

hoogwaardigheidsbekleders werd onthuld, 
signaleerde men zijn wereldfaam, die hem 
tot ons trots bezit maakte en zijn ‘zedelijke 
grootheid die het resultaat is van zijn onver-
moeibaar streven naar waarheid en vrijheid 

van denken’. Over zijn betekenis bestond 
consensus, ook al verhief zich in orthodox-
protestantse kring een enkele stem tegen 
een nationaal eerbetoon aan de filosoof. De 
Leidse ethisch theoloog J.H. Gunning (182�-
1�0�) bijvoorbeeld meende dat Spinoza’s 
onpersoonlijk godsbegrip onvermijdelijk 
tot een universeel determinisme leidde en 

De actualiteit van 
Spinoza
(Amsterdam 1�32-Den Haag 1�77) 

door Henri Krop

Hoogleraar wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Van zijn hand verscheen een (lo-
vend ontvangen) vertaling van de Ethica van Spinoza.

Vrijheid van denken onmisbaar voor 
ware vroomheid en vrede in de staat 

Spinoza is in de canon 
opgenomen vanwege 
‘zijn pleidooi voor 
godsdiensttolerantie en de 
vrijheid van meningsuiting’ 
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een ontkenning van de menselijke vrijheid: 
alleen door naar de stem van het evangelie 
te luisteren was een werkelijk vrije samenle-
ving mogelijk. In De Standaard liet Abraham 
Kuyper kritiek leveren op Spinoza’s poli-
tieke denkbeelden. Doordat recht en macht 
daarin aan elkaar gelijk waren gesteld, zou-
den zij niet tot een werkelijk vrije staat kun-
nen leiden. Zowel de voor- als tegenstanders 
van Spinoza in de negentiende eeuw begre-
pen echter zijn filosofie in het licht van het 
zogenoemde protestantse principe, name-
lijk de overtuiging dat de vrijheid van gewe-
ten, denken en belijden essentieel is voor elk 
waarachtig geloof. De strijd voor deze vrij-
heid was eigen aan ons volk, omdat zij niet 
alleen ten grondslag lag aan de hervorming 
maar ook aan de opstand tegen de Spaanse 
tirannie. De Leidse filosoof G.J.P.J. Bolland, 
de eerste voorzitter van de Vereniging Het 
Spinozahuis, legde in zijn inwijdingsrede 
van het herstelde huisje van Spinoza in 
Rijnsburg (18��) eveneens de nadruk op de 
nauwe band tussen de vrijheidszin van het 
spinozisme en van het protestantisme. Beide 
zouden zich onderscheiden van het auto-
ritaire en onverdraagzame rooms-katholi-
cisme, dat daarom in de nationale identiteit 
niet zou kunnen worden geïntegreerd. 

Niets is echter minder spinozistisch dan 
deze negentiende-eeuwse ‘papenvreterij’, 
want volgens de wijsgeer zijn alle godsdien-
sten — van de lichtste vrijzinnigheid tot de 
zwaarste orthodoxie — en zelfs het funda-
mentalisme in beginsel maatschappelijk 
gezien even waardevol, zodat de overheid 
met een gerust hart elke leer of godsdien-
stige overtuiging kan tolereren. Zijn ideeën 
over het wezen van de godsdienst maken het 
overbodig dat een overheid ‘republikeinse 
waarden’ actief propageert. Een strikte 
laicité, die programmatisch elke religieuze 
uiting in de openbaarheid wil tegengaan, 
zou hij zelfs ongewenst hebben gevonden. 

De brede tolerantie van alle levensbeschou-
wingen veronderstelt op geen enkele wijze 
een normatieve traditie als bepalende Leit-
kultur, of men deze nu als christelijk, joods-
christelijk, humanistisch of seculier-verlicht 
omschrijft. Toch is Spinoza’s begrip van 
tolerantie niet leeg, want niet álles wat men-
sen doen moet worden getolereerd. Voor 
hem bestaan er wel degelijk normen voor het 
handelen van mensen, die de overheid ook 
tegen een beroep op een hogere religieuze 
waarheid moet handhaven. Dit geldt des te 
meer daar Spinoza de overheid toekende wat 
men in de zeventiende eeuw het ius circa sa-
cra noemde, het recht zich met de kerkelijke 
organisatie in de breedste zin van het woord 
te bemoeien. 

De	vrijheid	van	denken

Tolerantie is in verband met Spinoza een 
ongelukkige term, omdat hij het woord in 
de moderne zin niet gebruikt. Het Latijnse 
tolerantia, of zijn synoniem patientia, in 
het Nederlands dulding of lijdzaamheid, 
was in de oudheid een door de stoa gepro-
pageerde deugd die de mens in staat stelde 
een ongunstig lot moedig en zonder klagen 
te dragen. Pas toen in de moderne tijd de 
Europese maatschappijen door de reforma-
tie met godsdienstige diversiteit werden 
geconfronteerd, kreeg het woord de huidige 
sociaalpolitieke betekenis. Er bleef echter 
de overtuiging dat wat toegelaten moest 
worden op zichzelf genomen een kwaad is. 
Hobbes, die net als Spinoza als atheïst te 
boek stond, gaf daarom de vorst het recht te 
bepalen welke godsdienstige opvattingen 
toelaatbaar waren en welke niet. Ook vol-
gens John Locke in Tolerantia (Gouda 1�8�) 
gaat het om het verdragen van iets wat op 
zich niet goed is. Lockes uitgangspunt is 
godsdienstig, namelijk dat elke gelovige ver-
plicht is om met de middelen naar het heil 
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te streven. Als de overheid zeker zou weten 
welke weg tot het heil leidt, zou zij verplicht 
zijn deze de burgers eventueel met geweld 
te wijzen. Locke ontkent echter dat een staat 
over deze kennis beschikt. In de landen van 
het Europa van zijn tijd propageerde elke 
regering immers een andere godsdienst. Al 
zou de overheid de objectieve godsdienstige 
waarheid kennen, dan nog zou zij niet weten 
of deze ook voor mij geldt, want het is niet de 
overheid, maar God die de mensen het heil 
geeft. Het individuele geweten is daarom 
voor ieder mens de enige betrouwbare gids. 
Het theologische uitgangspunt van Locke 
betekent wel dat noodzakelijk enkele groe-
pen van tolerantie zijn uitgesloten. Ten eer-
ste zij die naar eigen zeggen überhaupt niet 
naar het eeuwig heil streven zoals atheïsten, 
humanisten en onverschilligen. Verder sluit 
Locke de katholieken uit, want zij zijn zelf 
niet tolerant en daarom een bedreiging voor 
de maatschappij. 

Spinoza daarentegen is niet geïnteres-
seerd in het concept van tolerantie. Welis-
waar schetst hij in de onvoltooide Politieke 
verhandeling de situatie die Locke voor ogen 
had, namelijk een staatskerk, waartoe alle 
regenten zouden moeten behoren om con-
flicten te vermijden, terwijl andere religies 
werden geduld en, zoals in de republiek toen 
gebruikelijk was, schuilkerken mochten 
bouwen. Het gaat hem echter om de vrijheid 
van filosoferen. Volgens de ondertitel van 
het Theologisch-politiek Tractaat (anoniem in 
het Latijn gepubliceerd in 1�70, een Neder-
landse vertaling achtte Spinoza te riskant) 
zou deze vrijheid niet alleen verenigbaar 
met de ware vroomheid (religiositeit) zijn 
maar ook met de vrede in de staat. Voor bei-
de is zij zelfs onmisbaar.

Het eerste punt bewijst Spinoza in de 
eerste zestien hoofdstukken door een ana-
lyse van het verschijnsel religie. Alle gods-
diensten bestaan volgens hem in de kern 

uit gehoorzaamheid en naastenliefde, dat 
wil zeggen uit een bepaald sociaal gedrag. 
Wat mensen daarbij denken is tot op grote 
hoogte willekeurig. De voorstellingen van 
God lopen daarom sterk uiteen. De reden is 
dat de religie een zaak is van de verbeelding, 
met name die van de profeten. Ieder moet 
daarom de vrijheid hebben God zo te denken 
dat hij het beste toegerust is voor waarop het 
in het geloof aankomt, namelijk liefde en 
gerechtigheid. Vanwege deze morele kern 
van alle godsdiensten, vormen zij in prin-
cipe voor de samenleving geen bedreiging 
en is er voor de overheid geen enkele reden 
zich met de inhoud van godsdiensten te 
bemoeien. Spinoza meent dat de ervaring 
zijn gelijk bewijst. Dit is de portee van zijn 
bekende lofrede op Amsterdam aan het slot 
van het Theologisch-politiek Tractaat. In deze 
stad zouden overheid en burgers alleen 
in het gedrag zijn geïnteresseerd en niet 
in wat mensen geloven en welke waarden 
zij zeggen te hebben. Verondersteld in het 
voorbeeld is wat andere radicale denkers uit 
deze periode expliciet zeggen, namelijk dat 
deze religieuze vrijheid de grondslag legde 
voor de rijkdom van de stad in de Gouden 
Eeuw. Spinoza kent aan de religie een morele 
waarde toe, maar waar deze ontbreekt en 
zij aan maatschappij of individuen afbreuk 
doet, bestempelt Spinoza deze geloofsvoor-
stellingen als bijgeloof.

Het tweede deel van het Theologisch-poli-
tiek Tractaat gaat over de vrijheid van filoso-
feren en de politiek. In de ogen van Spinoza 
zijn staten en samenlevingen verschijnselen 
die even natuurlijk zijn als de regens of de 
zwaartekracht. Alle activiteit van dingen 
is afhankelijk van de conatus ervan, dat is 
de kracht en de macht die het heeft om te 
blijven bestaan en voor zijn voortbestaan te 
zorgen. Bij de mens veroorzaakt de conatus 
de drang om te doen wat voor ons nut heeft 
en tot voordeel strekt. Omdat wij samen in 
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de strijd om het bestaan sterker staan, slui-
ten de mensen zich uit egoïstische motieven 
aaneen in een staat. Naar de gewoonte van 
zijn tijd spreekt Spinoza wel over een sociaal 
verdrag dat de burgers zijn overeengeko-
men om een staat te stichten. Wij houden 
ons echter niet aan de wetten vanwege een 
fictieve afspraak, maar omdat we denken 
daarmee op den duur beter af te zijn. Met an-
dere woorden: wij gehoorzamen de overheid 
omdat ons eigenbelang daardoor uiteinde-
lijk het beste gediend is. Dat veronderstelt 
overigens dat de wetten worden gehand-
haafd, ook al is dat voor ons op korte termijn 
onaangenaam. 

De staat heeft, net als de burgers, een ei-
gen conatus die de som is van de individuele 
strevingen in het bestaan te volharden. Dit 
betekent dat een staat met de meeste macht, 
die dus het meest zijn eigenbelang kan die-
nen, een staat is waar zijn belang parallel 
loopt met dat van de burgers. Volgens Spi-
noza gebeurt dat vooral in een democratie. 
Dat is de reden dat hij deze de beste, dat wil 
zeggen de effectiefste staatsvorm acht. In 
een democratie zijn de bestuurders geen 
heiligen die alles voor het algemene belang 
opofferen; Spinoza was geen utopist. Demo-
cratie is echter een systeem waar de overheid 
uit eigenbelang wordt gedwongen rekening 
te houden met het belang van de burgers. 
In zijn ogen is de democratie de stabielste 
staatsvorm, omdat zij het beste past bij de 
menselijke natuur, die door de conatus tot 
een sociaal egoïsme wordt aangezet. Waar 
bij Locke de burgers gelijk zijn in geestelijk 
opzicht, omdat zij allen even competent zijn 
op religieus gebied, zijn volgens Spinoza 
alle mensen gelijk in politiek en ethisch 
opzicht: zij alleen zijn voor hun eigenbelang 
ter zake kundig.

Natuurlijk dacht Spinoza bij het woord 
democratie niet aan de huidige parlemen-
taire democratie met algemeen stemrecht. 

Hij had de steden van de republiek voor 
ogen die door een elite van regenten werden 
bestuurd, maar omdat de steden niet over 
een eigen leger en politiemacht beschikten, 
waren zij in de praktijk afhankelijk van de 
publieke opinie. ‘Als ieder even gemakkelijk 
over gedachten zou kunnen heersen als over 
tongen, dan zou iedereen veilig kunnen re-
geren’, waarschuwde hij in het Theologisch-
politiek Tractaat de regenten. 

Spinoza noemt een democratie een 
staatsvorm waar de burgers geen slaven, 
maar onderdanen zijn. Het verschil is dat 
men geen slaaf is in een staat waar de wetten 
op de rede zijn gebaseerd en de burgers de 
gelegenheid hebben volgens de voorschrif-
ten van de rede te leven. Dat klinkt idealis-
tisch, maar redelijk is in beginsel een leef-
wijze die het eigenbelang dient. Hoe meer 
mensen bij de besluitvorming zijn betrok-
ken, aldus Spinoza, hoe kleiner de kans dat 
men tot iets besluit dat de belangen van de 
burgers schaadt. 

De vrijheid van filosoferen is volgens 
Spinoza de vrijheid te denken wat men wil 
en te zeggen wat men denkt. Deze denk-
vrijheid komt aan de burgers toe, omdat 
zij onmogelijk te onderdrukken valt. Hoe 

dictatoriaal een bewind ook is, of hoe zeer 
men voor de regeerders religieuze eerbied 
koestert, in de praktijk is het altijd geweest: 
zoveel hoofden, zoveel zinnen. De vrijheid 
van meningsuiting is niet alleen een te to-
lereren kwaad, maar vertegenwoordigt een 
grote waarde. Zonder haar ontstaan allerlei 
bestuurlijke misstanden als corruptie en 

De vrijheid van meningsuiting 
is geen absoluut recht dat kan 
worden opgeëist ‘ook al gaat 
de wereld te gronde’

De actualiteit van Spinoza 
Henri	Krop

CDV [winter 2008].indd   286 01-12-2008   22:23:27



287

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

vleierei. Uiteindelijk verliest men zonder de 
vrijheid van meningsuiting het respect voor 
de wet. Gefundeerde kritiek op de maatrege-
len van de overheid leidt verder tot verbete-
ring van het bestuur. 

Geen	absoluut	recht

De vrijheid van meningsuiting is volgens 
Spinoza geen absoluut recht dat kan worden 
opgeëist ‘ook al gaat de wereld te gronde’. 
Hij staat buiten het latere spreken over de 
natuur- en grondrechten van de burger. 
Rechten zonder macht zijn een lege huls en 
zou men zo’n denkbeeldig recht opeisen 
tegen de staat, dan is men, volgens Spinoza, 
een oproerkraaier en rebel. Spinoza denkt 
hier vooral aan de predikanten. Hen een 
absoluut recht op meningsuiting toestaan is 
in strijd met zijn filosofie van de conatus en 
politiek onverstandig. De overheid kan uit 
eigenbelang niet toestaan dat de ene groep 

burgers uit naam van een godsdienst of een 
levensovertuiging wordt opgehitst tegen 
een andere groep en zo het bestaan van de 
staat in gevaar brengen. In zo’n geval, zo 
zegt Spinoza, zijn woorden daden en moe-
ten als zodanig worden beoordeeld. Ook 
zijn eigen filosofie onderwerpt hij geheel 
consequent aan het oordeel van de overheid. 
Als zij schadelijk zou zijn voor het algemeen 
welzijn dan moet men zijn boek als onge-
schreven beschouwen. Natuurlijk zijn deze 
slotwoorden van het Theologisch-politiek 
Traktaat grotendeels een kwestie van bere-
kening, maar niet helemaal. Zijn filosofie is 
praktisch en wil de mens de weg tot geluk 
wijzen, zonder de ene absolute theologie 
door de andere te vervangen.

In Nederland hebben we momenteel geen 
problemen meer met censuur, maar uit Spi-
noza’s ideeën over de wisselwerking tussen 
democratie en vrijheid van meningsuiting 
blijkt dat tolerantie altijd haar grenzen heeft. 
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Enkele jaren geleden verscheen op CDA-af-
fiches in een klein hoekje de Nederlandse 
driekleur. Dit drukte iets uit van een nos-
talgie naar nationale geborgenheid, warme 
oude vaderlandse symbolen, wastobbe en 
groene zeep. Over dat soort cultuur gaat het 
boek van Sjaak Koenis. Ten overvloede prijkt 
er een trots VOC-schip op het kaft. Ja, dat 
waren nog eens tijden! 

De ondertitel van het boek is: ‘Nederland 
en het einde van het geloof in een moderne 
politiek’. ‘Moderne politiek’ staat voor de kil-
le, kleurloze verzakelijking en technocratie 
die ooit zo braaf door de predikanten van de 
doorbraak werd gepropageerd, en die haar 
hedendaagse bekroning vindt in de cleane, 
gestandaardiseerde wereld van doctorandus 
Dorknoper. 

• • •
Koenis neemt de begrippen cultuur en mo-
dern als tegenstellingen. Modern staat voor 

de filosofie van de autonome mens die geen 
regels van buiten af, laat staan van boven, 
accepteert. Het individu dat geen gemeen-
schap zoekt, noch een gemeenschappelijke 
ethiek of moraal. Die leeft bij de stelling ‘een 
mens is pas mens als ie geen mens meer no-
dig heeft’ (zoals een scholier het concept van 
het autonome individu eens typeerde).

Wie naar cultuur verlangt, zoekt juist wél 
gemeenschap en een gemeenschap stich-
tende moraal. Die zoekt naar wat ons met 
elkaar verbindt, waarden, identiteit. Daar 
hoort een inrichting van de samenleving bij 
die ruimte biedt aan zingeving, inspiratie, 
pluralisme.

• • •
Het is best een gecompliceerd en naar mijn 
mening wat overladen boek dat in een jargon 
geschreven is dat niet iedereen zal liggen. 
Maar er is een aantal aardige boodschap-
pen in te vinden. De ondertitel stelt dat het 
geloof in een moderne politiek, zoals Koe-
nis die definieert, op zijn eind loopt en dat 
dat gevolgen heeft voor Nederland. Zo’n 
twintig jaar geleden heb ik in CDV al eens een 
‘In memoriam voor de individualisering’ 
geschreven. Dat is niet zo bijzonder omdat 

Academisch boek dat om confrontatie met 
christendemocratische beginselen vraagt 

Sjaak Koenis
Het verlangen naar cultuur

Uitgeverij Van Gennep | 2008 | 2�� pp. | ¤ 22,�0 | ISBN �78�0��1��0�2

door Arie Oostlander 

Oud-directeur Wetenschappelijk Instituut voor 
het CDA en oud-lid Europees Parlement.
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onze filosofie al vanouds niet van kale indivi-
duen uitgaat, maar van de, van meet aan met 
sociale en ethische aspecten toegeruste en in 
relatie levende persoon. Het modernisme is 
bovendien uitgesproken secularistisch. Bij-
zonder is wel dat de periode van paars beleid 
het ongelijk van het autonomistisch indivi-
dualisme als het ware zelf uit het ongerijmde 
heeft bewezen. De paarse modernen zouden 
eens korte metten maken met de waarden, 

en zeker met dat moralisme van christelijk 
georiënteerde politiek. De ook niet zo mora-
listische Fortuyn zag op het eind van paars 
echter géén moderne zegeningen, maar 
slechts puinhopen. Voor en na hem zijn er al 
velen die, al of niet tandenknarsend, de te-
rugkeer van de religie in het openbare leven 
hebben moeten constateren. 

We weten nu dat de secularisatiehypo-
these (‘vooruitgang impliceert geloofsafval’) 
de status van dogma der modernen nooit zal 
verdienen. In Nederland heeft men erg lang 
geloof gehecht aan de secularisatiehypo-
these, zowel in niet-kerkelijke als kerkelijke 
kring. Dat is nog bijna dagelijks aan het 
algemene spraakgebruik te merken. Bijna 
overal elders in deze wereld is godsdienst 
nooit weg geweest en neemt het belang van 
religie toe. Dat er een wijd verbreid proces 
van maatschappelijke desintegratie plaats 
vindt, kan ieder zien. Maar meestal wordt 
niet opgemerkt dat het door Koenis modern 
genoemde verlies aan verbondenheid met 
kerk, partij en vakbond niet alleen voor reli-
gieuze verbanden gold, maar ook voor secu-
liere. Daar slaat de afvalligheid mogelijk nog 

harder toe. Al in de jaren tachtig kwam de 
Wiardi Beckman Stichting van de PvdA met 
titels als ‘De ontkerkelijking van de PvdA’, 
‘Socialisme op sterk water’. Een hypersecu-
liere beweging als die van D�� had de onge-
bondenheid zelfs als wezenskenmerk, wat 
aan het beperkte ledenbestand te zien is. Bij 
maatschappelijke organisaties is dit ook aan 
de orde. Een grappig voorbeeld verstrekte 
een ouderpaar dat zich erover beklaagde 
dat het de kinderen zondags niet meer mee 
kon krijgen naar het nudistenkamp. Heb-
ben deze voorbeelden met vooruitgang te 
maken?

Koenis meent dat ook het CDA zijn ankers 
en onderlinge verbondenheid kwijt was. In-
derdaad heeft dat gedreigd, maar we hebben 
elkaar destijds weten te overtuigen van de 
betekenis van de christendemocratische tra-
dities. De sociale leer van de rooms-katholie-
ke kerk bleek niet verouderd; het Rijnlandse 
model was springlevend, zozeer zelfs dat 
ook anderen zich ermee identificeerden. De 
christelijke wijsbegeerte, zoals onder meer 
onderwezen aan de VU, en andere christelijk 
geïnspireerde input, bleek van waarde bij 
de beantwoording van nieuwe vragen. Zo 
kwamen wij weer aan ons ‘grote verhaal’, 
waar de anderen met lege handen achter-
bleven. We kregen weer een nieuw Program 
van Uitgangspunten. Minder dogmatisch 
bedoeld dan vroeger, maar wel herkenbaar 
als een stap verder in de christendemocra-
tische traditie. Zo is in principe het sturend 
vermogen van de christendemocratie be-
vestigd. Het moderne proces van geestelijke 
en ideologische vervlakking zoals Koenis 
dat ziet, bleek een feit, maar nog het meest 
in niet-godsdienstige kringen. Hun ‘grote 
verhalen’ zijn inderdaad aan hun eind. Het 
pijnlijkst beseft men dat in PvdA-kringen. 
Koenis schrijft terecht dat er steeds minder 
arbeiders zijn, dat de ideologische veren zijn 
afgeschud en dat de oogmerken vervagen. 

We weten nu dat de 
secularisatiehypothese 
de status van dogma der 
modernen nooit zal verdienen
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‘Waartoe is de PvdA nog in de politiek’. Paars 
toonde aan hoezeer de sociaaldemocratie 
en het liberalisme, conform de modernise-
ringsthese, al zijn geconvergeerd tot één 
vlak verhaal. 

• • •
Koenis ziet wel dat aan de rationele vervlak-
king die hij signaleert, grenzen moeten 
worden gesteld. En die zijn te vinden in 
religie. Die zorgt voor samenhang in een 
maatschappij, zo spreekt hij Durkheim na. 
Besef van transcendentie (een betrouwbare 
God) maakt de schepping toegankelijk 
voor wetenschappelijk onderzoek; het mo-
notheïsme leidt tot systematisering van 
ethische regels (‘inclusief denken’); en het 
calvinistische ethos maakt het kapitalisme 
mogelijk (Berger). Koenis zou ook naar het 
strenge monotheïsme van de islam kunnen 
verwijzen. Daarmee wilde Mohammed de 
maatschappelijke chaos van het heidense 
polytheïsme van zijn tijd uitroeien. Boeiend 
om nog eens te beseffen hoezeer godsdienst 
structureel onmisbaar is in een samenleving 
en in de politiek. 

In Nederland heeft de godsdienst in 
politiek en samenleving een bijzondere 
institutionele vorm gekregen: de verzuiling. 
Koenis ziet daar terecht de tegenvoeter van 
het modernisme in. In de verzuiling werd 
niet naar convergentie van overtuigingen in 
de richting van een rationele, verzakelijkte 
eenheidsopvatting gewerkt (‘Bij de AVRO zit 
je goed’). De meestal negatief bedoelde term 
verzuiling slaat mijns inziens overigens 
op verstarring van iets wat oorspronkelijk 
een vorm van maatschappelijk initiatief is, 
geleid door godsdienstig of levensbeschou-
welijk geïnspireerde verenigingen. Toen die 
aan religieuze diepgang en gedrevenheid 
verloren, werden de betreffende instituties 
min of meer zelfgenoegzame, de achterban 
bedienende machtsbolwerken. Dat was op 
zich een vorm van secularisatie.

Koenis wijst op iets soortgelijks. Hij stelt 
dat secularisatie niet het gevolg is van ver-
werping van geloofsinhouden, maar van 
verschuivingen in de sociale plaats van de 
religie, scheiding van religie en maatschap-
pij. Je zou kunnen zeggen van ontzuiling. 
De vervlakking waarin dat resulteert, roept 
de behoefte op aan mogelijkheden om je in 
de maatschappij te verankeren, ergens bij te 
horen, je met iets te identificeren; het verlan-
gen naar cultuur, iets om voor te gáán. Door 
die verschuiving zijn we dat kwijtgeraakt.

Het lijkt wel alsof Koenis de herinnering 
wil oproepen aan figuren zoals Abraham 
Kuyper. ‘Die hadden iets’. Kuyper richtte 
zich uitdrukkelijk op kerstening van de Ne-
derlandse cultuur. Het ging hem niet direct 
om het winnen van zielen, maar om insti-
tuties als een partij of een universiteit. Hij 
riep alvast de antirevolutionaire richting uit 
tot vertegenwoordiger van ‘de (de, niet een) 
grondtoon van ons volkskarakter’. Dat was 
stellig geen sociologische vaststelling maar 
een klaroenstoot, niet gericht op een achter-
ban of op een zuil, maar op de Nederlandse 
cultuur in volle breedte. 

Dat is het aardige van het Nederlandse 
culturalisme: we zijn een volk van louter 
minderheden, die het van elkaar waarderen 
dat iedere minderheid zich met een eigen 
visie op de maatschappij vereenzelvigt en 
van daaruit een dienst aan het algemeen 
welzijn levert. Een pluraliteit aan culturele 
profielen waarbij burgers zich thuis voelen 
en waardoor ze in actie komen. De diverse 
bevolkingsdelen hebben het recht op hun 
eigen identificatie met ons land; iedere 
groep zijn eigen canon. Het is prima als we 
werken aan een gemeenschappelijke basis 
voor onderling debat, dat bindt ons als Ne-
derlanders. Maar daarnaast hebben we nog 
een reeks van andere identificaties door de 
groepen waartoe we behoren. Dat dempt de 
neiging tot nationalisme, zegt Koenis. Het 
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zou geen recht doen aan de werkelijkheid als 
de katholieke visie op de Tachtigjarige Oor-
log gelijk zou zijn aan de protestantse of de 
liberale. Voor zover deze canons verschillen 
inhouden in politieke visies op het te dienen 
algemeen welzijn, is het goed om ze politiek 
te erkennen. Op de historische ervaring van 
overlappend politiek inzicht berust de fusie 
van het CDA. 

Iets anders wordt het als groepen het 
dienen van het belang van de eigen achter-
ban als hoofdtaak zien en niet het algemeen 
belang. Dan vertroebelt de politiek, het kan 
zelfs gevaarlijk worden zoals de ervaring in 
Bosnië en Herzegovina leert. Zeker als CDA-
er voel je je dan verplicht om het ‘confessi-
onele’, maar in feite etnische en clangebon-
den karakter van partijen te bestrijden. 

• • •
Koenis ziet in dat een ontwikkeling naar 
een homogener Nederland de identificatie 
van de burger niet bevordert. Gegeven de 
verscheidenheid kunnen we ons eerder ver-
heugen in het feit dat er bij ons alleen min-
derheden zijn. Minister Brinkman zei eens: 
‘Het karakteristieke van de Nederlandse 
cultuur is het brede internationale aanbod.’ 
Door dat cultureel pluralisme kan er bij ons 
zoveel en daar zijn we trots op. 

Vanuit Nederlands gezichtspunt is het 
verre van onvermijdelijk dat culturen met 
elkaar op de vuist gaan, zoals Huntington en 
Ad Verbrugge menen. Het gevaar van hun 
stellingen is dat allerlei geweld quasi weten-
schappelijk wordt gerechtvaardigd. Prilic, 
de zogenaamde minister-president van het 
illegale republiekje Herzeg-Bosna (nu in de 
gevangenis in Den Haag) bezondigde zich 
daaraan. Hij kon zelfs na de wrede oorlog in 
Bosnië enthousiast praten over het culturele 
rendement van de etnische zuiveringen. 
Bij de beoordeling van werken als die van 
Huntington moet je je steeds afvragen: voor 
welke wandaden fungeren ze als excuus of 

justificatie? Koenis citeert met instemming 
Ignatieff die waarschuwt: ‘Nationalisme 
schept gemeenschappen van angst.’ Dit 
geldt ook voor Nederland. Het CDA kan we-
ten dat ‘inclusief denken’ en ‘wat gij wilt dat 
u geschiedt doe dat ook een ander’ het natio-
nalisme moeten overstijgen.

• • •
Nederland staat voor de opdracht nieuwe 
minderheden met eigen cultuur te integre-
ren. Zij verschillen ten dele van migranten 
in voorbije eeuwen die bewust op onze rela-
tieve godsdienstvrijheid afkwamen. Nu zijn 
er velen die bepaald niet op onze cultuur af-
komen. Kunnen zij een plaats vinden? Van-
uit christendemocratische traditie zijn zij 
(o.a. vanuit het Wetenschappelijk Instituut 
voor het CDA) gewezen op het grondwettelijk 
recht om eigen scholen te stichten, op ruim-
te in de media. Hier blijkt Koenis grenzen te 
stellen die door zijn politieke doelstellingen 
worden bepaald. Als vanwege de spreiding 
van nieuwe burgers in bepaalde stadsdelen 
zwarte scholen ontstaan, wil hij artikel 23 
van de Grondwet gaan herzien. Als socioloog 
zou hij moeten weten dat artikel 23 hiermee 
weinig heeft te maken. Hij zal toch geen 
ongelijke behandeling voor de Grondwet 
willen? Alleen vrijheden voor de openbare 
school, zonder ‘verhaal’? 

De zorg voor de samenhang van de 
Nederlandse samenleving is begrijpelijk. 
Er moet immers een gemeenschappelijk 
platform blijven waarop we elkaar als Ne-
derlanders erkennen. Iedere levensbeschou-
welijke stroming zal zijn eigen canon van 
waarden hebben. Daarmee hebben we altijd 
goed kunnen leven. Er zijn grenzen die voor 
ieder gelden en die we samen hebben gefor-
muleerd. Die worden in politieke zin voor 
burgers aangegeven in de Grondwet. In-
stemming daarmee mag worden geëist van 
iedereen die de ambitie heeft Nederlander te 
worden. Daarin komen pluralisme, toleran-
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tie, respect voor de menselijke waardigheid, 
gelijkheid voor de wet en maatschappelijke 
vrijheden op een evenwichtige wijze aan de 
orde. Ze geeft aan hoe we in ons land met 
elkaar omgaan. Nederland heeft een lange 
traditie van verdediging van de rechtsstaat 
en de internationale rechtsorde. Dat hoort 

allemaal tot onze gedeelde politieke cultuur. 
Het is terecht dat Koenis niet verder wil gaan 
dan dat (op de ontsporing bij artikel 23 na). 
Hij bestrijdt daarmee Ad Verbrugge die dat 
juridische kader maar oppervlakkig vindt 
en verder wil gaan: delen in de zelfde religie 
of levensgevoel, bezieling, geworteldheid, 
doorvoeling. ‘Voor Verbrugge die… gelooft 
dat alleen in oorlog cultuur haar ware aard 
toont (pag 237), is Europa van een verplette-
rende leegheid en saaiheid.’ Een gevaarlijke 
reden om tegen Europa te zijn. Tevens een 
gevaarlijk standpunt ten opzichte van de 
verhoudingen in minderhedenland. Zo ho-
ren de ‘zwarten’ er nooit bij. 

• • •
Koenis is niet altijd duidelijk over zijn eigen 
positie: een derde weg, ergens tussen de mo-
dernisten en de culturalisten in? Bij lezing 
valt op hoezeer een academische benadering 

verschilt van die van de christendemocrati-
sche politiek. Dit brengt op zich al verschil 
van inzicht mee. Twee voorbeelden. Koenis 
praat liever over stijlen dan over principes en 
maatschappijbeelden die aan de politiek ten 
grondslag liggen. Marktgeoriënteerd beleid 
tegenover sociaaldemocratische oriëntatie 
op de overheid wordt bij hem de bedrijfskun-
dige tegenover de bestuurskundige stijl. Zo 
onderscheidt hij nog een reeks stijlen die in 
ganzenmars op het politieke toneel verschij-
nen (onder andere de gemeenschapsstijl die 
hij het CDA toeschrijft). Hierdoor wordt de 
keuze tussen principes en politieke visies 
geneutraliseerd tot kwesties van smaak. Dat 
klinkt prettig waardevrij voor een univer-
sitair instituut. Een tweede punt is de visie 
op religie als een aparte sector. Als in de 
theologische exegese de nadruk gaat vallen 
op de betekenis en de zin van Bijbelverhalen 
in plaats van op de veronderstelde feitelijk-
heid, dan ziet hij dat als een concessie aan 
de moderniteit. De Bijbel zit echter vol van 
vermaningen om de rituelen hun vervulling 
te laten vinden in het gewenste sociale en op 
rechtvaardigheid gerichte gedrag (bijvoor-
beeld in Amos �:21). Die twee zijn dus religi-
eus vervlochten. De visie op het recht heeft 
een religieuze inbedding. Daarover is met 
Koenis vast een goed gesprek mogelijk. Want 
boeiend blijft hoezeer hij afstand neemt van 
de verzakelijking in de politiek en hoe hij de 
religie ziet. Confrontatie met christendemo-
cratische literatuur zou de dialoog aanzien-
lijk kunnen verrijken.

Bij Koenis wordt de keuze 
tussen principes en politieke 
visies geneutraliseerd tot 
kwesties van smaak
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Waar is zoveel liefde en zoveel verdriet, 
zoveel geluk en zoveel verlies te vinden als 
binnen het gezin? Drama’s spelen zich er af, 
hoogte- en dieptepunten, binnen die hechte 
verhoudingen, waar mensen afhankelijk 
zijn van elkaar voor eerste levensbehoeften 
als liefde, nabijheid, eten, drinken, ergens 
thuis zijn. 

In die hechte samenlevingsvorm zijn geld 
en genegenheid verstrengeld. Ongelijksoor-
tige grootheden dus, al was het maar omdat 
de politiek op de ene wel vat heeft en op de 
andere helemaal niet. Het lastige is dat die 
twee verschillende ingrediënten elkaar ook 
nog beïnvloeden.  

Als we de liefde geheel buiten beschou-
wing laten, is een gezin vooral een stel fami-
lieleden van twee generaties die samen wer-
ken om te blijven bestaan. Ze werken voor 
elkaar, voor zichzelf, voor de gemeenschap. 

Hun doel is in leven te blijven en zichzelf 
voort te zetten. Een gezin is geslaagd als de 
jongste generatie zelf weer een nieuw gezin 
begint. 

Liefde valt niet te sturen, werk wel. Zodra 
het om werk gaat, om praktische tijdsbe-
steding van gezinsleden die wat oplevert, 
komt de overheid in beeld. Gezinspolitiek 
kan niet anders dan zich hierop richten. Dat 
kan zijn door een verbod op betaalde arbeid, 
zoals dat in Nederland lange tijd (tot 1��7) 
gold voor gehuwde vrouwen. Een verbod 
dat te zien is als een poging om toch via die 
ene stuurbare factor de andere ongrijpbare 
factor te beïnvloeden. De overheid orga-
niseerde de liefde van moeders voor hun 
kinderen door die moeders verplicht thuis te 
laten zijn. 

Ingrijpen in het bestaan door het aanbie-
den van georganiseerde kinderopvang. Een 
recent middel om toch die moeilijk te sturen 
factor liefde te beïnvloeden, is het verplicht 
stellen van echtscheidingsbemiddeling wan-
neer er kinderen in het spel zijn.  
In zijn opmerkelijke pamflet ’Het proletari-
sche gezin, de toekomst van de vrouwelijke 
kostwinner’, laat de pedagoog Peter Cuyvers 

Al te zorgeloos over het spitsuurgezin 
en de ploetermoeder 

Peter Cuyvers 
Het proletarische gezin. De toekomst van de vrouwelijke kostwinner

Scriptum | 2008 | 2�0 pp. | ¤ 22,�0 | ISBN �78�0�����337

door Monic Slingerland 
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de factor liefde zo veel mogelijk buiten be-
schouwing en concentreert hij zich op het 
gezin als leef- en vooral werkgemeenschap 
van ouders en kinderen. In de visie van Cuy-
vers is dat gezin bijna een ongeleid projectiel 
dat onverstoorbaar een eigen koers vaart en 
waarop overheden nauwelijks vat kunnen 
krijgen. Zijn sympathie ligt duidelijk meer 
aan de kant van het gezin dan bij de overheid. 

In zijn beschrijving is het gezin een in-
strumentele eenheid. Cuyvers schetst de es-
sentie: ouders, soms grootouders, en kinde-
ren eten uit dezelfde voederbak en hebben 
elkaar nodig om dat te kunnen doen.   
Op twee manieren brengt Cuyvers zichzelf 
in een moeilijke positie. Niet alleen relati-
veert hij, maar ook nog is hij een optimist, 
misschien een extra handicap.  

Het is aan zijn stijl te merken dat Cuy-
vers echt iets van het hart moet. Hij heeft 
een eigen visie en als lid van de Gezinsraad 
(van 1�88 tot 2000) was hij blijkbaar nogal 
een buitenbeentje. Dat leverde hem in ieder 
geval wel de uitnodiging op om in 2002 de 
Nationale Jeugdlezing te houden, onder de 
titel ’Vertrouw de ouders’. Beleidsorganen 
bestaan dankzij problematiseren. Relative-
ren bedreigt hen in hun bestaan, dat mag 
duidelijk zijn. 

Dat relativeren is typerend voor historici 
— Cuyvers’ vak is historische pedagogiek. 
Hij schetst lange lijnen, duizend jaar terug, 
vijfhonderd jaar vooruit. En relativeert ver-
volgens alle ophef over spitsuur, samenge-
steld gezin en echtscheiding weg. Zijn bood-
schap is duidelijk: waarom al die drukte? 
Dachten jullie dat jullie de eersten in de ge-
schiedenis van de mensheid zijn die kinde-
ren opvoeden en ook nog de kost verdienen? 
Dachten jullie dat er vroeger, met de sterfte 
in kraambed en andere ziektes, geen gebro-
ken gezinnen waren, die aan elkaar gelijmd 
als stiefgezinnen verder gingen? 

Daar heeft hij natuurlijk een punt.    

Nu is Cuyvers niet tegen problematiseren, 
hij is tegen problematiseren met de ver-
keerde argumenten. Cuyvers toont aan dat 
het problematiseren van het gezin deels is 
gebaseerd op mythen, op onjuiste veronder-
stellingen over het verleden en zelfs het he-
den. Statistiek is daarbij een onbetrouwbaar 
instrument, liet Cuyvers bij andere gelegen-
heden weten. Cijfers zeggen weinig over het 
welbevinden van mensen. In dit boek con-
centreert Cuyvers zich op beeldvorming. 

Er is een tijd geweest, schetst hij, het 
was in de jaren zestig en zeventig, dat een 
weldenkend mens tegen het gezin hoorde 
te zijn. Het moest worden afgeschaft, het 
was ouderwets, een knellend keurslijf van 
verplicht samenleven. Mao en Den Uyl heb-
ben het geprobeerd, schrijft Cuyvers, maar 
gelukkig is dat mislukt.  

Eigenlijk zegt hij: laat gezinnen hun gang 
gaan, dan komt het goed met de samenle-
ving en verdwijnt menig probleem. Neem 
de vergrijzing. Als vrouwen net zoveel kin-
deren krijgen als ze zelf willen, dan is het 
hele probleem van de onevenwichtige bevol-
kingsopbouw opgelost. Mannen houden het 
kindertal laag. Geef vrouwen hun zin, en het 
komt goed.

Ook als het om de arbeidsverdeling tus-
sen mannen en vrouwen gaat, ziet Cuyvers 
de toekomst zonnig tegemoet: er zijn ge-
noeg vrouwen die de kost willen verdienen, 
er komen steeds meer vrouwen die graag de 
kost verdienen, die zelfs kostwinner zijn. 
Dat gaat vanzelf verder, de overheid hoeft 
daarin niet te pushen en moet ook niet rem-
men of er een probleem van maken. Hij haalt 
zijn argument uit het verleden. Het is bijna 
altijd gebruikelijk geweest dat vrouwen 
werkten. Vroeger waren alleen aristocrati-
sche dames vrijgesteld van betaalde arbeid, 
en later, in het burgerlijke gezin, alle ge-
trouwde vrouwen, maar dat was maar een 
korte periode. Niets nieuws onder de zon, 
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de werkende vrouw is een traditioneel ver-
schijnsel. 

Cuyvers gelooft dus in een zelfregulerend 
mechanisme van het gezin, de ’stille kracht 
van de samenleving’.  

Nu kost het niet veel moeite om van het 
gezin een probleem te maken. Om meteen 
maar de meest dramatische cijfers te noe-
men: in Nederland worden per jaar naar 
schatting enkele tientallen kinderen door 
hun ouders gedood, vaak na mishandeling. 
Jeugdzorg heeft lange wachtlijsten en schiet 
bovendien geregeld zelf in de fout bij de 
zorg voor kinderen die al niet veilig zijn bij 
hun ouders. 

Iets minder dramatisch: tot 1��� gingen 
vooral stellen zonder kinderen uit elkaar. 
Sinds 1��� betreft meer dan de helft van alle 
scheidingen ouders met kinderen. Jaarlijks 
maken �0.000 kinderen mee dat hun ouders 
uit elkaar gaan. 

En bij voorzieningen voor ouders die 
buitenshuis werken: de capaciteit van de 
kinderopvang in Nederland loopt achter bij 
de behoefte en ook ver achter bij die in lan-
den om ons heen. Vandaar termen als spits-
uurgezin en ploetermoeder. Het probleem 
van de opvang van jonge kinderen met twee 
werkende ouders noemt Cuyvers ook. Daar 

ziet hij een taak voor de overheid. 
De hoofdboodschap van Cuyvers is dat 

het in het hedendaagse gezin goed toeven is 
voor kinderen en dat dat wel zo zal blijven. 
Vooral als de overheid eerst dat erkent en 
zich er daarna pas mee gaat bemoeien.  

Nu heeft Cuyvers op een aantal belang-
rijke punten beslist het gelijk aan zijn kant. 
Ouders besteden nu meer aandacht aan hun 
kinderen dan vroeger. De betrokkenheid van 
ouders bij de school van hun kind is groter 
dan ooit.  

Maar iemand in zijn positie, de optimist 
die veel problemen wegrelativeert, heeft 
heel sterke argumenten nodig om de frons-
rimpels in de bezorgde hoofden van beleids-
makers weg te werken. Cuyvers doet zijn 
best, 2�0 bladzijden lang. Hij gebruikt daar-
bij niet alleen de lange historische lijnen, die 
hij, in zijn eigen termen, kort door de bocht 
beschrijft. Hij gebruikt daarbij ook de grap-
jes en niet ter zake doende uitwijdingen die 
aan de borreltafel de stemming erin brengen 
en het gehoor mild en toegeeflijk stemmen. 
In een boek werkt dat toch anders. Daar wer-
ken losse flodders soms averechts. Net is de 
lezer bekomen van paaldansende advocates 
en Andre Rieu, of de Tokkies komen voorbij 
met John Kennedy in hun kielzog. De al te 
losse pols van Cuyvers maakt soms rare mis-
sers, bijvoorbeeld als het over kerken gaat 
en over heiligen. Antonius wordt Thomas, en 
met het anglicisme bedoelt hij vast de angli-
caanse kerk. Allemaal weg te relativeren als 
niet belangrijk voor het onderwerp, maar 
het maakt het er niet sterker op.

Voor goed nieuws zijn harde argumenten 
nodig, hardere argumenten dan bij slecht 
nieuws. Daarom is het jammer dat Cuyvers 
teveel leunt op losse flodders en de ietwat 
pesterige boodschap aan zijn lezers dat ze 
zich niks moeten verbeelden, omdat ze net 
zulke proletariërs zijn als hun voorgangers 
van vijf eeuwen terug en dat ze zich boven-
dien zorgen maken om niks. Het lijkt wel of 
zijn eigenlijke onderwerp niet het gezin is, 
maar dat hij zijn betoog hierover gebruikt 
om vaandeldragers van socialistisch Neder-
land stevig op hun nummer te zetten. Cuy-
vers stapte ooit kwaad op bij de PvdA. 

Iemand in zijn positie, de 
optimist die veel problemen 
wegrelativeert, heeft sterke 
argumenten nodig 
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Het moderne gezin, zegt Cuyvers, is een 
stelletje proletariërs. Zonder bezit, maar 
met kinderen en daarom investeren ouders 
van nu veel in hun nageslacht, meer dan 
ooit.  

Proletariërs hebben niets, maar huren 
alles. Ook moderne proletariërs. Kijk maar: 
een huis via hypotheek van de bank, een auto 
via de leasemaatschappij, de mobiele tele-
foon via de provider en werknemers verhu-
ren zich aan hun werkgever tegen een zeker 
uurloon. Zij verkeren in dezelfde positie als 
boeren in de middeleeuwen die land pacht-
ten van hun heer. Niets nieuws onder de zon. 

Zelfs niet als het gaat om de taakverde-
ling tussen mannen en vrouwen. Op een 
boerderij is die taakverdeling net zo flexibel 
als in het moderne gezin. In agrarische ge-
zinnen helpen moeders ook met melken en 
oogsten, en letten vaders op de kinderen. In 
het moderne proletarische huishouden ko-
ken vaders ook of lopen ze achter de kinder-
wagen, terwijl moeder in een eigen bedrijf 
flink geld verdient.

Dat we denken dat het moderne gezin zo 
nieuw is, komt doordat er, zij het maar heel 
even, een tijd is geweest dat moeders ver-
plicht thuis zat, vader buitenshuis de kost 
verdiende en de kinderen buiten schooltijd 
altijd thuis waren. Dat burgerlijke gezin is 
maatgevend geworden in de beeldvorming, 
maar wie verder terugkijkt in de geschiede-
nis ziet hoe onterecht dat is. Cuyvers heeft 
daarin helemaal gelijk. 

Toch overtuigt zijn pamflet niet, hoewel 
ik een aantal inzichten met hem deel.  

Zijn schets van ouderliefde is me te 
rooskleurig. Als al die moderne ouders hun 
kinderen en hun gezin zo enorm belangrijk 
vinden, waarom gaan ze dan toch scheiden, 
33.000 stellen per jaar? Ook dat aantal rela-
tiveert Cuyvers: per jaar gaat niet meer dan 1 
op de 10 stellen met kinderen uit elkaar. Hij 
vindt dat weinig, ik vind dat veel. Per jaar 10 

procent, maar we moeten de aantallen wel 
jaar na jaar bij elkaar optellen. Kinderen van 
gescheiden ouders blijven altijd kinderen 
van gescheiden ouders. Ook als het vijf jaar 
geleden is. Ook als ze boven de 18 zijn. Ook 
als hun alleenstaande moeder opnieuw 
trouwt. Dus hoeveel kinderen met zo’n erva-
ring zijn er na tien jaar? En wat betekent dat? 

De statistiek kan inderdaad nooit goed 
weergeven wat dat betekent voor de kijk van 
kinderen op zoiets als liefde. Eén ding is 
zeker: het is zelden de keus van de kinderen 
dat ouders uit elkaar gaan, zeker niet van 
jonge kinderen. 

Maakt het voor kinderen uit of ze een ou-
der kwijtraken door dood of door scheiding? 
Wat is erger: dat een vader zomaar sterft 
na een ziekte, of dat vader zomaar weggaat 
omdat hij niet meer van de moeder van zijn 
kinderen houdt? 

Liefde is iets geworden waarvoor steeds 
weer gekozen moet en ook kan worden. Die 
vergrote vrijheid zorgt er in elk geval voor 
dat er een andere instabiliteit is dan vroeger.   

De grote vraag is of gezinsleden van deze 
grotere vrijheid gelukkiger worden. Cuyvers 
gooit in zijn boek alle gezinsleden zo’n beet-
je op een hoop, hij maakt nauwelijks onder-
scheid tussen kinderen, moeders en vaders. 
We zijn allen proletariërs, en daarmee houdt 
de analyse op. 

Ik kan meegaan met Cuyvers dat in het 
moderne proletarische gezin de ouderliefde 
meer bloeit dan ooit. Maar het egoïsme van 
ouders krijgt net zoveel ruimte. Het gezin 
is georganiseerde liefde van ouders voor 
hun kinderen, schrijft Cuyvers. Scheiding is 
georganiseerde eigenliefde van ouders, zet 
ik daar tegenover, gezien het aantal ouders 
dat het gezinsverband verbreekt, zonder dat 
daar harde redenen voor zijn, zoals geweld. 
Ouders die gaan scheiden, kiezen meer voor 
zichzelf dan voor hun kinderen. Ze kunnen 
die keuze maken, mede doordat tegenwoor-
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dig vaak beide ouders de kost verdienen en 
niet meer financieel van elkaar afhankelijk 
zijn, maar vooral voor de genegenheid. 

Daar is niets aan te doen, liefde laat zich 
niet sturen en de overheid kan ouders niet 
dwingen om meer van hun kinderen te hou-
den dan van zichzelf.   

De komende tien jaar zullen we zien 
wat er gebeurt met al die kinderen van ge-
scheiden ouders, die last en de ervaring van 
al te vluchtige genegenheid met zich mee 
nemen, hun eigen gezin in, waar ze, als Cuy-
vers gelijk krijgt, vooral voor om de liefde bij 
elkaar blijven en niet om het geld. 
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Twee Nederlandse en een Belgische socio-
loog beschrijven in een niet al te uitvoerig 
boek wat er de laatste decennia aan de hand 
is met de linkse onderklasse. Of moeten we 
tegenwoordig spreken over de rechtse on-
derklasse? Of klinkt onderklasse te stigmati-
serend? De kern van het boek is dat de voor-
malige linkse arbeidersklasse zich in ieder 
geval heeft afgekeerd van de traditionele 
linkse partijen. De belangrijkste reden is dat 
mensen in het algemeen steeds meer cultu-
reel in plaats van economisch gemotiveerd 
stemmen. In wezen is het een fenomeen dat 
we al lang in de Verenigde Staten zien, met 
het traditionele verschil tussen de red states 
en de blue states. De staten in het Zuiden en 
het Midden-Westen stemmen overwegend 
Republikeins en de Westkust en de Oostkust 
Democratisch. Traditie versus kosmopoli-
tisme. Wel zien we door het kiesmannen-
systeem in de VS dat kandidaat Obama een 
gat kon slaan in deze traditie. Hij wist ook 

in Republikeins gebied, in de conservatieve 
arbeidersklasse, winst te behalen. 

• • •
Ook in Nederland zien we dat de mensen 
bij de laatste landelijke verkiezingen (no-
vember 200�) meer cultureel gemotiveerd 
stemden. Of, zoals ik eerder aangaf in NRC 
Handelsblad: het was een strijd tussen de 
Randstad en de provincie, tussen de grach-
tengordel en de rest van Nederland, tussen 
kosmopolitisch en nationaal gericht, tussen 
voormalig paars en de meer traditionele 
partijen.1 Zo kon het zijn dat Wilders, SP, 
ChristenUnie en CDA wonnen en D��, VVD en 
PvdA fors verloren. En dat vooral partijen als 
GroenLinks en D�� (en tot op zekere hoogte 
ook PvdA) aantrekkelijk bleken voor de blan-
ke elite. De stelling van Houtman c.s. ging 
echter voor een deel niet op. Inderdaad ging 
een deel van de voormalig linkse arbeiders-
klasse naar de rechtse PVV van Wilders, maar 
een zeer groot deel ging naar de SP. Toch 
past ook dit bij nader inzien in de analyse 
en de data van Houtman c.s., omdat de SP 
economisch links is, maar cultureel rechts, 
conservatief. Dat appelleerde aan de mensen 
die zich bij de PvdA al langer niet meer thuis 
voelden. Ook voormalige communisten 
waren al lang ontheemd bij de elitaire anti-

Actuele klassenstrijd op rechts 

Dick Houtman, Peter Achterberg, Anton Derks
Farewell to the Leftist Working Class

Transaction Publishers | 2008 | 1�� pp. | ¤ 32,�� | ISBN �781�1280��30

door Frank van den Heuvel 

Lid van de redactie van Christen Democratische 
Verkenningen.
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militaristische, vegetarische, kosmopoliti-
sche wereldverbeteraars van GroenLinks en 
zitten nu bij de SP. 

We zien steeds vaker binnen en buiten 
het parlement dat SP en Wilders vechten om 
de gewone man die niks moet hebben van 
Den Haag, establishment en de vermeende 
bevoordeling van de buitenlanders. Of, zoals 
Wilders het bij de laatste politieke beschou-
wingen scherp zei: ‘Men heeft genoeg van 
het handelen van oud-minister Herfkens, 
de bespiegelingen van Geert Mak en de Al 
Gores van deze wereld, die praten voor een 
kleine elitaire groep terwijl de echte proble-
men niet worden aangepakt.’ Wilders past 
in de analyse van de auteurs die de linkse 
arbeidersklasse voor een groot deel naar de 
veiligheid van rechtse populisten zien lopen. 
Of naar de soepel lopende zinnen van cha-
rismatische sprekers, van Fortuyn tot Le Pen 
in Frankrijk, van, tot voor kort, Jörg Haider 
van Oostenrijks conservatief rechts tot Filip 
Dewinter van Vlaams Belang, die inspeelt op 
het gevoel dat de Waalse nietsnut Vlaande-
ren inpikt. De teksten en programma’s zijn 
vaak niet te ingewikkeld. Ook niet omdat het 
opleidingsniveau van de achterban waarop 
wordt gemikt over het algemeen laag is, zo 
blijkt eveneens uit onderzoek van Houtman 
c.s. Interessant is daarbij de presentatie van 
de voorlieden van deze rechtse bewegingen. 
Allemaal kleden deze aanvoerders zich on-
berispelijk. Ze ‘verlagen’ zich juist niet tot 
jasje zonder das, maar gaan strak in pak en 
das gekleed. Fortuyn, Wilders en Berlusconi, 
die zich ook graag richt tot de gewone man, 
dwepen met hun uiterlijk en aandacht. En 
het boeiende is dat hun dat juist status geeft. 
Meer in algemene zin verwacht het volk dat 
hun voorlieden onberispelijk gekleed gaan. 
Ze zijn niet meer geloofwaardig wanneer ze 
hun das afdoen. Toen ging het niet voor niets 
mis bij VVD-leider Rutte en bij Wouter Bos. 
Tekenend is dat het gezag van Rutte en Bos, 

inmiddels weer met das, terug is. Uitzonde-
ring is wanneer de aanvoerder zelf uit de ar-
beidersklasse van de achterban voortkomt, 
zoals Jan Marijnissen. 

• • •
In een uitvoerige analyse in NRC Handels-
blad naar aanleiding van het boek over 
The Leftist Working Class (Dirk Vlasblom, 
21/11/08) gaat Vlasblom in op de achterlig-
gende gedachten van Houtman c.s. Ook 
vertaalt hij de analyse naar de Nederlandse 
politieke situatie en refereert hij aan de op-
mars van Rita Verdonks Trots op Nederland. 
Inmiddels is deze opmars weer gestopt. 
Wellicht ziet de potentiële achterban Ver-
donk als oud-minister toch niet echt als 
iemand die succesvol het establishment kan 
aanvallen. Interessant is dat Vlasblom zich 
in zijn analyse verbaast over de voormalig 
communistische klasse die nu de ruk naar 
rechts maakt. Maar misschien is die ruk naar 
rechts helemaal niet zo vreemd. Drie Euro-
pese landen — Rusland, Italië en Frankrijk 
— hebben sterke communistische partijen 
en bewegingen gekend. Het ging hier om 
massale volksbewegingen die achter leiders, 
communistische leiders aanliepen. Men-
sen die deze bewegingen steunden wilden 
gezag, een sterke man. En wat zien we nu 
in deze drie landen: sterke leiders, die zich 
graag laten bejubelen door het volk: Poetin, 
Berlusconi en Sarkozy. En alle drie kunnen 
bogen op forse steun bij de arbeidersklasse. 
Ze roepen traditionele waarden op en natio-
nale trots. 

In Nederland noemen we deze partijen 
(hier vertegenwoordigd door SP, PVV en CU) 
de heimweepartijen. De arbeidersklasse 
die ziet dat de wereld groot en onoverzich-
telijk wordt en dat de allochtoon in ‘zijn’ 
land meer aandacht krijgt en gepamperd 
wordt en waarvan de jeugd, generaliserend, 
rotzooi trapt, voelt zich tekort gedaan. SP, 
Wilders en Dewinter spelen daar op in. Deze 
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achterban wil weer houvast en overzicht en 
dan grijpen deze leiders naar tradities, vlag-
gen en conservatisme. Terug naar de volks-
bewegingen van Rusland, Italië en Frankrijk. 
Wanneer we verder teruggaan in de historie 
van deze landen zien we daar, veel meer dan 
in de Angelsaksische en Scandinavische 
landen en ook meer dan traditioneel bij ons, 
reeksen van sterke mannen. In Rusland was 
de tsaar lang absoluut vorst, gevolgd door 
dictators als Stalin. In Italië hadden we Gari-
baldi en Mussolini, die de volksbeweging op 
de been brachten en leidden. Frankrijk heeft 
een historie van absoluut regerende Lode-
wijken, Napoleon, Pétain en De Gaulle.

Houtman c.s. maken een goede analyse, 
maar in wezen zien we dat hun arbeiders-
klasse al vele eeuwen gecharmeerd is van 
rechtse leiders, die met simpele boodschap-
pen het volk wisten te overtuigen. Buiten Eu-
ropa zien we, bij de peronistische beweging 
in Argentinië, ook rechtse, sterke leiders die 
de gewone man wisten te mobiliseren. 

Al deze rechtse, populistische leiders 
maken handig gebruik van het feit dat linkse 
leiders in Europa zaken als derde wereld, 
milieu, feminisme en dierenbevrijdings-
front belangrijker vonden dan houvast 
voor hun achterban. De achterban, vol van 
onzekerheid en angst voor al het nieuwe 
en onbekende, herkende zich niet meer in 
de leiders van links die de tijd en de luxe 
hadden zich met dieren en milieu bezig te 
houden, terwijl ‘hun mensen’ het moeilijk 
hadden. 

Heeft het CDA ook last van deze bewe-
ging? In zekere zin. De SP is al jaren sterk 
in de traditioneel katholieke gebieden, 
waar de oude KVP als enige echte catch all-
partij tot in de jaren zestig soeverein was. 
De katholieke adel en de arme katholieke 

zandgrondboeren en arbeiders stemden 
KVP. De laatste verkiezingen zien we dat de 
katholieke arbeidersklasse, ook al zijn ze 
niet meer dagelijks katholiek praktiserend, 
naar de SP is gegaan. De SP wordt wel eens 
de ‘radicale vleugel van de KVP’ genoemd. En 
wanneer we zien hoe begrippen als subsidi-
ariteit en solidariteit terugkomen bij de SP, 
dan zien we de roots nog terug. Misschien 
wil een deel van deze roomse SP-achterban 
inderdaad terug naar de KVP van de over-
zichtelijke jaren vijftig? In het verlengde 
daarvan: enkele weken geleden dienden de 
SGP en de SP samen een motie in om de Win-
kelsluitingswet voor de zondagen te beper-
ken. Heimwee naar rust en overzicht en niet 
dat elitair gewinkel op zondag, wat goed is 
voor het grootwinkelbedrijf, maar niet voor 
de kleine middenstander.

• • •
Afrondend: een boeiend boek. Het is goed 
dat deze sociologen een al jaren zichtbaar 
fenomeen nu wetenschappelijk uitleggen en 
verklaren. Wanneer je naar de bruine, kleine 
cafés in de grote steden van Nederland gaat, 
kun je overigens dezelfde data verzamelen. 
Daar, in Scheveningen, Amsterdam en Rot-
terdam-Zuid, kun je de autochtone onder-
klasse van Nederland, die zich bekneld en 
ondergewaardeerd voelt, horen. Den Haag 
luistert niet naar ze, de wereld is ingewik-
keld geworden en ze hebben een hang naar 
overzicht. Er is al zoveel van ze afgepakt of 
verdwenen. En dan raakt het deze mensen 
die iedere week in hun kleine buurtcafé ko-
men, nog eens extra dat ‘Den Haag’ hen ook 
nog eens verbiedt te roken in hun eigen café, 
hun laatste houvast op een vertrouwde plek 
met hun eigen mensen. En zelfs daar hoort 
Den Haag niet dat achter het sjekkie dat ze 
daar willen roken, nog veel meer schuil gaat.

  Noot

1 Frank van den Heuvel, ‘De Provincie komt eindelijk in Opstand’, NRC Handelsblad 1�/11/0�.
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Nederlanders zijn vanouds geïnteresseerd 
in de mening van buitenstaanders over wie 
ze zijn en waar het met hen heengaat. Dat 
komt goed uit, want de eeuwen door trok er 
een stoet van buitenlandse reizigers door 
de Lage Landen, die zelden onaangedaan 
bleven door wat ze zagen. De allereerste 
beschrijving van het land komt van één van 
hen, de Romein Plinius de Oudere: ‘Er woont 
daar een armzalig volk op hoge terpen en 
eigenhandig gebouwde stellages, ze lijken 
op schipbreukelingen wanneer het water is 
geweken.’ 

Tweeduizend jaar later wonen de Neder-
landers veilig achter dikke dijken, maar nog 
altijd voelen ze zich als schipbreukelingen 
bedreigd, door het stijgende water, en meer 
nog door zinnebeeldige golven als ‘de golf 
van immigranten’ en ‘de golf van criminali-
teit’. Sinds de jaren zestig zien conservatie-
ven en sommige christenen het land door 

libertijnse bandeloosheid worden verzwol-
gen. Ze menen dat de banden van geloof en 
gemeenschap zijn doorbroken en dat mores 
en manieren worden geminacht, omdat de 
vrijheid ongeremd en hoogst individueel 
wordt genoten. 

Deze bezwaarden tegen de geest van de 
jaren zestig leven in een andere wereld dan 
Marcia Luyten, een nieuwe waarnemer van 
buitenaf. Zij is geboren in 1�71, viert de jaren 
zestig elke dag en vindt dat seks, drugs en 
nachtleven spelenderwijs mogen worden 
uitgeprobeerd. ‘Ik kan zijn wie ik wil zijn 
zonder te worden gehinderd door sociale 
controle, stand, klasse of religieus milieu.’

In 2001 verhuisde Luyten naar Rwanda, 
toen Ad Melkert en Hans Dijkstal nog geloof-
den dat de paarse coalitie na de verkiezingen 
van 2002 zou worden voortgezet en Pim For-
tuyn dwarse columns in het weekblad Else-
vier schreef. Twee jaar en twee verkiezingen 
later keerde Luyten naar Nederland terug en 
leek alles veranderd. Fortuyn was vermoord, 
Melkert vergeten en in de politiek was de 
wellevendheid verdwenen. De leider van 
de fortuynisten zei dat zijn partij niet voor 
‘Pietje Paardenlul’ het kabinet zou steunen. 

Stucwerk om onvoltooide revolutie van 
1��8 te redden 

Marcia Luyten
Ziende blind in de sauna. Hoe onze politiek, economie en cultuur 
‘Afrikaanse’ trekken krijgen

Uitgeverij Lemniscaat | 2008 | 220 pp. | ¤ 17,�0 | ISBN �78�0�77003�7

door Willem Bouwman 

Historicus en redacteur Nederlands Dagblad.
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In de krakerssauna die Luyten geregeld 
bezocht, en waar alles kon en mocht behalve 
blote vrouwen bekijken, keken mannen nu 
naar vrouwen, ze vielen hen lastig en joegen 
hen de sauna uit. De vanzelfsprekende norm 
van vroeger, ‘ziende blind in de sauna’, be-
stond niet meer. Luyten, kind van de jaren 
zestig, leerde twee dingen: vrijheid bestaat 
bij de gratie van strikte codes, voorschriften 
en zelfcorrectie, en een optimale ordening 
raakt zomaar in verval. Zelfs de puurste 
vrucht van de jaren zestig, de sauna waarin 
iedereen onbekommerd zichzelf kon zijn, 
werd bedorven door de schimmel van de 
zelfzucht.

Wat er in de sauna in het klein gebeurde, 
gebeurt er in de samenleving in het groot, 
betoogt Luyten in Ziende blind in de sauna, 
een kritische en intelligente analyse van 
Nederland sinds Fortuyn. Zij meent dat 
de burger is geobsedeerd door materiële 
belangen en dat hij de regels en afspraken 
die noodzakelijk zijn voor een open samen-
leving, minacht. Aandeelhouders jagen op 
persoonlijke winst op korte termijn en ne-
geren het bedrijfsbelang. Politici zijn idolen 
zonder visie, ze willen slechts de volgende 
verkiezingen winnen. Bestuurders gaan 
uit van de gedachte ‘je bent wat je hebt’ en 
geven zich over aan zelfverrijking, zodat 
zorgmanagers jaarlijks tonnen verdienen 
en bejaarden in hun vuil verkommeren. 
Hun inhaligheid is uitgezaaid naar de brede 
samenleving, waar bedriegen, bedotten 
en frauderen bijna de norm in het zakelijk 
verkeer zijn geworden. In 200� bleek de 
verzekeringsfraude twee keer zo groot als in 
1���: één miljard euro, 8 procent van de om-
zet aan premies. Kamerleden zien zich als 
stem van misnoegde burgers en vertreden 
beproefde parlementaire regels door een 
minister uit te maken voor leugenaar. Geert 
Wilders, leider van een partij zonder leden, 
is het idool van velen.

Het klinkt allemaal nogal klagerig en 
overdreven, maar Luyten documenteert en 
argumenteert uitstekend, waardoor haar 
betoog geen moment in gejeremieer ont-
aardt, maar hoe langer hoe meer beklemt en 
benauwt. Het is ook een ontluisterend be-
toog, doordat Luyten voortdurend overeen-
komsten aanwijst met de situatie in Afrika, 
die ze van nabij kent. Ook daar denken bur-
gers uitsluitend op korte termijn, draait de 
politiek om personen, en krijgt men meer 
gedaan met goede contacten dan met het 
naleven van de regels en het volgen van de 
procedures.

• • •
Luyten gebruikt Afrika als contrastkleur 
en als referentiepunt, want ondanks alle 
overeenkomsten hebben de problemen in 
Afrika en Nederland verschillende wortels. 
In Afrika gaan ze terug op het eeuwenoude 
systeem van het patrimonialisme: wie macht 
vergaart, gebruikt de middelen die hij be-
heert om zijn macht in stand te houden en 
te vergroten, door zijn aanhang baantjes 
en bescherming te bieden. Zo erg is het in 
Nederland nog niet, meent Luyten, en of het 
ooit zo ver zal komen, hangt af van wat er 
met de erfenis van de jaren zestig gebeurt. 
Zij meent dat de generatie van 1��8, de soi-
xant-huitards, de oude ethische horizon 
heeft verlegd door vrijheid, individualiteit 
en authenticiteit tot norm voor samenleven 
te verheffen. 

Helaas is het daarbij gebleven en hebben 
de soixant-huitards zich nauwelijks bezon-
nen op de bijbehorende mores. Hoe kan de 
verworven vrijheid gehandhaafd blijven, in 
de sauna en in de samenleving? Luyten: ‘We 
hebben de knellende banden van geloof en 
gemeenschap verbroken. Ruimte voor ons-
zelf veroverd. Meer plezier in het leven ge-
kregen.’ Maar daar bleef het bij, het project 
van de jaren zestig is onafgemaakt. Om te 
voorkomen dat de vrijheid aan zichzelf ten 
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onder gaat, moeten er regels komen om op 
een correcte manier van de vrijheid gebruik 
te maken, zodat die nog lang kan voortbe-
staan. De juiste middelen zijn nodig, de 
stijgijzers om ‘de hoogste begaanbare regio-
nen van de vrijheid’ te betreden. Dit is geen 
retoriek, want Luyten schrijft puntsgewijs 
welke karaktereigenschappen nodig zijn om 
de vrijheid in haar hoogste vorm te smaken: 
de wijsheid om kwaliteit hoger aan te slaan 
dan kwantiteit, gevoel voor rechtvaardig-
heid, zelfbeheersing en zelfcorrectie, en ten 
slotte kritische zin en zelfverzekerdheid 
zonder arrogantie.

• • •
Luyten analyseert zorgvuldig en afgewogen, 
maar zodra ze tot de kern komt, de erfenis 
van 1��8, krijgt haar toon een apodictische 
klank, alsof de zaak boven alle twijfel verhe-
ven is en geen verdere uitleg behoeft. Toch 
is dat niet zo. De jaren zestig en de revolutie 
van 1��8 zijn diffuse begrippen, die weinig 
betekenen zolang hun inhoud en uitwerking 
niet scherp worden omschreven. Luyten 
doet dat niet, waardoor de vraag rijst of on-
gebreideld winstbejag, sociaal wantrouwen, 
kortetermijndenken, uitholling van institu-
ties en al die andere kwalen die Luyten kun-
dig benoemt en analyseert, inderdaad de 
onbedoelde gevolgen van een onvoltooide 
revolutie zijn.

Sterker, uit de historische parallellen die 
Luyten zelf trekt, blijkt dat die kwalen altijd 
op de loer liggen en toeslaan zodra mensen 
zich niet meer hoeven in te houden. Luyten 
verwijst enkele keren naar de socioloog Max 
Weber. Hij zei dat godvrezende gelovigen 
een sober en ijverig leven leiden, rijk wor-
den, van God vervreemden en zich ten slotte 
overgeven aan genotzucht en inhaligheid. 
Het mensbeeld dat hierachter schuilgaat, is 
vrij somber. De mens is een zelfzuchtig we-
zen dat alleen door strenge regels aan zich-
zelf voorbij leert zien. De geschiedenis levert 

daarvan vele voorbeelden, zoals het onge-
breidelde kapitalisme dat in de jaren twintig 
aan de Krach van Wallstreet voorafging. 

Luyten beaamt het min of meer. De mis-
vatting dat het autonome individu van natu-
re geneigd zou zijn tot ingewikkelde mores 
die bij vrijheid horen, noemt ze de ‘stan-
daardfout van na de jaren zestig’. Maar haar 
correcties blijven stucwerk: het aanleren van 
karaktereigenschappen die de hoogste vrij-
heid schragen, is slechts enkelen gegeven, 
omdat ze zoveel zelfinzicht en volharding 
vragen.

• • •
Een andere waarnemer van buiten, de Duit-
ser Ernest Zahn, zag dit scherper dan Marcia 
Luyten. In Regenten, rebellen en reformatoren. 
Een visie op Nederland en de Nederlanders 
(1�8�) noteert hij dat het kapitalistische 
denken in Nederland nooit een geestelijk 
tehuis gevonden heeft als in Engeland en 
Noord-Amerika, en nooit moreel gesteund 
werd door de kerken. Nederlandse dominees 
en theologen geselden het kapitalisme nog 
harder dan de socialisten. Gerbrandy noem-
de het kapitalisme in zijn jonge jaren ‘mam-
monistisch, kaïnachtig en dictatoriaal’. En 
nog in 1�7� klaagde de president-directeur 
van Shell dat hij bijna de kerk was uitgelo-
pen, omdat de dominee zei dat hebzucht de 
drijfveer is van het bedrijfsleven en dat grote 
ondernemingen de onrechtvaardigheid in 
de hand werken. ‘In welk ander land zou een 
topmanager zich zoveel aantrekken van een 
preek?’, vroeg Zahn zich af.

Nederland kent een lange christelijke 
traditie van kritiek op de uitwassen van het 
kapitalisme en het vrijemarktdenken. Die 
traditie raakte ondergesneeuwd, doordat de 
kerken als gevolg van de secularisatie naar 
de marge zijn gedrongen. Maar ze hebben 
goud in handen, en dat goud kunnen ze te 
gelde maken door die oude traditie op te 
delven en onbekommerd de zelfzucht en 
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inhaligheid van deze tijd te hekelen, zoals 
eens Gerbrandy, de dominees en de oudtes-
tamentische profeten deden. 

Die christelijk geïnspireerde maatschap-
pijkritiek is niet het voorrecht van chris-

telijke politieke partijen. Ook socialisten 
hoeven maar even terug in het verleden te 

gaan om een vlammend, geestelijk protest 
tegen de corrumperende werking van de 
welvaart te horen. Ds. Willem Banning, de 
partijideoloog van de PvdA in de jaren veer-
tig en vijftig, schreef in 1��7: ‘Vroeger kon 
je nog zeggen: dat vervloekte kapitalisme, 
die bekrompen burgerlijke geest met zijn in 
zich zelf verzadigde eindigheid. Moet ik nu 
niet óók zeggen: die vervloekte welvaart…? 
Hebben wij dáárvoor de socialistische strijd 
gestreden? Voor de verzadiging?’

De revolutie van 1��8 hoeft niet afge-
maakt te worden. De vergeten erfenis van de 
socialistische en christelijke maatschappij-
kritiek moet worden teruggevonden.

De vergeten erfenis van de 
socialistische en christelijke 
maatschappijkritiek moet 
worden teruggevonden
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Bankieren is en blijft een mooi vak. Ik heb 
ruim dertien jaar gewerkt bij verschillende 
banken, waaronder een aantal jaren als col-
lega van Hans Ludo van Mierlo. Zijn boek is 
herkenbaar, correct en een aansporing voor 
mensen in de financiële dienstverlening. 
En inderdaad, misschien moeten mensen 
die werkzaam zijn in deze sector nog net 
iets alerter zijn op betrouwbaarheid en het 
waarmaken van vertrouwen. Vertrouwen 
is uiteindelijk de belangrijkste asset van 
een bank. Wat betreft dat vertrouwen het 
volgende. Toen ik zelf jaren geleden bij 
Rabobank werkte, heb ik voor de Raad van 
Bestuur een notitie geschreven over enkele 
risico’s. In dat kader trok ik een parallel met 
de verkiezingen die Pim Fortuyn net had 
gewonnen door twee gevestigde partijen te 
halveren. De PvdA en de VVD werden weg-
gevaagd. het vertrouwen in deze twee par-
tijen en hun mensen was verdwenen en het 
alternatief, Fortuyn, lonkte. In mijn notitie 

heb ik geschreven dat de bank dit risico 
dagelijks loopt. Diezelfde kiezer is namelijk 
klant, rekeninghouder, spaarder bij de Ra-
bobank. Wanneer hij geen vertrouwen meer 
heeft in Rabobank en er een interessant, 
(ogenschijnlijk) betrouwbaar alternatief 
is, dan kan hij zo opstappen. Als een kwart 
van de klanten verdwijnt, heeft de bank al 
een fors probleem. Er is één verschil: kiezen 
en switchen van politieke partij doe je eens 
in de vier jaar, maar switchen van bank kan 
elke dag. 

Het onrealistische scenario dat ik schets-
te, zou nooit gebeuren bij een stevige Neder-
landse bank. Het is inderdaad niet gebeurd 
bij Rabobank, maar nagenoeg exact wel bij 
Fortis en enkele andere financiële instellin-
gen in de wereld. Politici en bankiers zitten 
met hetzelfde dilemma: hoe behoud ik het 
vertrouwen van de mensen?

• • •
Hans Ludo van Mierlo schrijft niet, hij ver-
telt. Hij vertelt vanuit zijn beleving, ervarin-
gen en kennis (communicatiedeskundige, 
journalist) over zijn verblijf in de bancaire 
wereld. Beschreven wordt hoe de maat-
schappelijke positionering van banken de 
afgelopen twintig jaar totaal is veranderd en 
dat er nog veel is te winnen. Ineens moeten 

Noblesse oblige 

Hans Ludo van Mierlo
Gepast en ongepast geld. Een zoektocht naar het geweten van banken
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bankiers ook verstand hebben van cluster-
bommen, palmolie, mensenrechten, milieu 
en de al dan niet wenselijkheid van het 
financieren van wapens, erotica en sigaret-
ten. En natuurlijk, Rabobank, die opgericht 
is door de maatschappij, zit er van oudsher 
heel anders in dan een beursgenoteerde 
bank. Ook in deze hectische tijden zien we 
dat. Duidelijk is dat banken en bankiers niet 
meer wegkomen met de uitspraak dat het 
hun zaak niet is hoe iets is georganiseerd of 
geproduceerd. Men moet op zijn minst rede-
lijk onderzoek doen. De banken zelf zijn dus 
veranderd en de omgeving is veranderd. In 
deze interactie zijn ook enorm veel spelre-
gels, regelgeving, toezicht en andere zaken 
opgetuigd. Voor een belangrijk deel terecht, 
maar voor een deel ook weer niet. Ook Van 
Mierlo vraagt zich dat regelmatig af en geeft 
tussen de regels door aan dat regelgeving 
uiteindelijk niet de oplossing is. Het is meer 
dan ‘niet doen wat bij wet verboden is’. Het 
gaat om morele zaken, om de geest en niet 
de letter van de wet. Bankiers hebben in deze 
altijd een eigen verantwoordelijkheid. En 
het is ook lastig wanneer Nederland geen 
boycot heeft tegen Birma en de bank toch 
een bedrijf financiert dat daar actief is. Geen 
wet die het belemmert. Overigens creëert 
een overvloed aan regels ook een zekere 
schijnzekerheid.

• • •
Van Mierlo schetst bijvoorbeeld de dilem-
ma’s bij palmolieplantages. Moeten Europe-
anen die zelf de oerbossen van Midden-Eu-
ropa hebben omgehakt, protesteren tegen 
het ontbossen van Sumatra, omdat daar 
voor onder anderen Westerse consumen-
ten palmolie wordt geproduceerd? Mogen 
wij daartegen zijn wanneer de Indonesiërs 
onderwijs, zorg, welvaart, huizen kunnen 
realiseren door deze verdiensten? Het zijn 
lastige discussies. Van Mierlo geeft een in-
kijk hoe het aan de bestuurstafels en in de 

kredietcommissies verloopt. En het is ook 
lastig. Zelf herinner ik me het concrete geval 
dat de bank geen wapens wilde financieren, 
maar toen ik vroeg waarom de legertrucks 
van DAF wel, was het stil. Of toen ik zei dat 
het vreemd is dat de bank niet de sigaretten-
industrie financiert, maar wel de tabaksboe-
ren in Java. Als het eerste succesvol is, dan 
merkt die tweede groep dat ook. Zo hebben 
banken en verzekeraars elk dilemma’s. Het 
is geen wiskunde. En het is gemakkelijk 
vanaf de zijlijn te oordelen over de intensie-
ve varkenshouderij, maar het is anders wan-
neer je als lid van de kredietcommissie moet 
oordelen over een uitbreiding van een con-
crete bedrijfsfinanciering van ¤ �0.000 voor 
een jonge boer die met moeite overeind blijft 
in een concurrerende markt, waar de over-
heid talloze regels oplegt en het publiek, dat 
goedkoop vlees wil hebben, zijn grote stal 
afkeurt. En met de wetenschap dat, als Rabo-
bank hem deze financiering niet verstrekt, 
geen enkele bank het nog zal doen. Dit be-
tekent dan het einde van een familiebedrijf 
van vele generaties. Het is hetzelfde als de 
gemakkelijke grachtengordeloordelen over 
nertsenfokkerijen, de jacht en andere za-
ken die tussen Rokin en Rijksmuseum niet 
spelen. En dan is het goed, en dat beschrijft 
Van Mierlo ook, dat veel banken niet met-
een weglopen en dan maar niet financieren, 
maar meedenken hoe wel te financieren om 
hun klanten, ook stakeholders, te helpen, 
want maatschappelijk bankieren is niet weg-
rennen als het even lastig wordt.

Van Mierlo beschrijft ook dat banken 
anders zijn dan niet-gouvernementele or-
ganisaties (ngo’s). Dit klinkt logisch, maar 
veel mensen zien dat niet zo. Ngo’s hebben 
als one issuepartijen het voordeel dat ze veel 
kunnen en mogen roepen, maar zelf geen 
bedrijf met medewerkers en een economi-
sche positie in stand hoeven te houden. Een 
bank moet het allemaal ook nog uitvoeren. 

Frank van den Heuvel bespreekt 
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Het is hetzelfde dilemma als tussen energie-
bedrijven en milieubeweging. De twee zijn 
het nagenoeg over alles eens: de complete 
energieopwekking moet duurzaam zijn. 
Het enige verschil is het tempo waarin dit 
moet gebeuren. Dit verschil zit hem erin dat 
de milieubeweging dingen enkel hoeft te 
roepen en dat de energiebedrijven de plan-
nen ook nog moeten uitvoeren. Dit aspect 
ontslaat energiebedrijven en banken niet 
van hun plichten, maar geeft wel aan dat 
uitvoering niet altijd meteen kan en verant-
woord is. 

Een lastig punt is voor Van Mierlo de on-
derzoeksplicht voor banken. Hoe ver moet 
die gaan? Bankiers zijn geen politieagenten 
die eindeloos ver terug kunnen gaan in de 
keten. Moet een bankier ook de toeleveran-
ciers van haar klanten onderzoeken? Ook 
hier is redelijkheid op haar plaats.

• • •
Het is goed dat Van Mierlo geen enkele bank 
diskwalificeert. Elke bank heeft haar goede 
kanten en, natuurlijk, haar verbeterpunten. 
Natuurlijk zijn er de witte raven als Triodos 
Bank en ASN Bank, die alleen duurzaamheid 
en prachtige zaken financieren. Twee kantte-
keningen. Ze kunnen dit doen omdat andere 
banken de rest financieren. En ASN Bank is 
wel onderdeel van het grote SNS Reaal. En 
dan lijkt ASN Bank meer een marketingvehi-
kel om dit segment te winnen voor SNS.

Terecht behandelt Van Mierlo ook de po-
sitie van de klant, zeker ook van de klant als 
belegger die eigenlijk niet wil beleggen in 
een bedrijf, maar rendement op kopen/ver-
kopen wil maken. Ook de klant, de belegger 
is toe aan een morele herijking. En dat is lo-
gisch, want banken richten zich op klanten; 
ze verzinnen niet alles zelf. Het is hetzelfde 
als bij voedsel. Als er maar een grote vraag 
is naar (duurder) biologisch vlees, zullen de 
boeren daar wel voor zorgen. Boeren kunnen 
ook rekenen! Ook de drang van consumen-

ten om maar eindeloos te lenen en zichzelf 
hiermee in de problemen te brengen, stelt 
Van Mierlo aan de orde. Mensen hebben een 
eigen verantwoordelijkheid. Naast dit alles 
moeten we bedenken dat banken ook nog 
bedrijven zijn die bedrijfseconomisch ver-
antwoord moeten opereren en oog moeten 
hebben voor het eigen rendement. Een voor-
beeld uit mijn tijd was de opmerking van 
een klant dat Rabobank als maatschappelijk 
betrokken bank wel een fors lager tarief zou 
hebben bij de financiering van zijn school. 
Ik zei hem dat ook Rabobank primair een 
bank is en daarnaast maatschappelijk be-
trokken. De financiering is zakelijk, maar 
daarnaast kan de bank veel doen, zeker voor 
een school. Ook de oudste coöperaties zijn 
economische vehikels die de zakelijkheid 
niet uit het oog hebben verloren.

• • •
Van Mierlo geeft aan hoe hij in twee decen-
nia bewustwording ziet en helpt ontstaan: 
meedenken bij concrete financieringen, om-
gaan met ngo’s en demonstranten, gesprek-
ken voeren met politici, durf en moed tonen 
in een nieuwjaarsspeech of een krediet-
aanvraag afwijzen. Het geeft aan dat iedere 
organisatie verschillende kwaliteiten in huis 
moet hebben. Naast de technische en finan-
ciële specialisten ook mensen met een ande-
re kijk op de werkelijkheid; tegen de zelfge-
noegzaamheid en de bedrijfsblindheid. Het 
werkt in het bankwezen, bij bedrijven, bij de 
overheid en misschien ook wel in de politiek. 
Voor bankiers blijft steeds belangrijk: open-
heid en uitleggen hoe ze de zaken aanpak-
ken en waarom. Een mooi voorbeeld vind ik 
de uitleg van de reden dat ING de Formule 1 
sponsort. Natuurlijk vervuilt de autosport, 
gaf de woordvoerder aan, maar binnen de 
wereld van de Formule 1 is een enorme drive 
om zo zuinig mogelijk te rijden met zo licht 
mogelijk materiaal, om tijd en materiaal 
te kunnen besparen. Al deze uitvindingen 
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kunnen op grote schaal worden toegepast en 
dragen zo bij aan een beter milieu. 

• • •
De auteur heeft mij verzekerd dat in de 
nieuwe editie de vele type- en taalfouten 
eruit zijn en dat, voor zover dat ooit kan, 

de actueelste ontwikkelingen zijn mee-
genomen zijn. Dit laatste is wel nodig, 
omdat in mijn uitgave Fortis nog een an-

dere status heeft dan in werkelijkheid. Het 
benadrukt de actualiteit van het boek en 
het bankwezen zelf. Voor bankiers én voor 
niet-bankiers geeft Van Mierlo aan waar 
bij financiële instellingen de knelpunten 
zitten in morele vraagstukken. Hij stelt 
verschillende keren dat er van een morele 
crisis sprake is en durft zelfs de stelling aan 
dat bankiers geen geweten hebben. Dit is, 
denk ik, te ruim gesteld. Ook Van Mierlo 
beschrijft genoeg zaken waaruit blijkt dat 
veel bankiers gelukkig wel nadenken over 
knelpunten en mogelijke oplossingen. Het 
boek is de moeite waard, ook als bemoedi-
ging voor de mensen die nu denken dat alle 
bankiers graaiers en kille zakenlui zijn zon-
der maatschappelijk besef, want dat is niet 
juist. Verbetering kan inderdaad natuurlijk 
altijd, want noblesse oblige.

Van Mierlo stelt verschillende 
keren dat er van een ‘morele 
crisis’ sprake is en durft zelfs 
de stelling aan dat bankiers 
geen geweten hebben

Frank van den Heuvel bespreekt 
Gepast en ongepast geld, Een zoektocht naar het geweten van banken

CDV [winter 2008].indd   310 01-12-2008   22:23:35



311

Christen Democratische Verkenningen | Winter 2008

Abraham en twee engelen

De zon hoog in de lucht, God en twee engelen komen op bezoek bij 
Abraham, 
             eten wat hij in haast voor hen klaarmaakt.
 
Een van de twee engelen is Jezus, de ander wil net als Jezus door de 
straten van Jeruzalem mogen lopen;
             een van de twee engelen ruilt van plaats met Isaak, op de 
top van de berg.
 
Een van de twee engelen houdt Jakob een hele nacht lang vast, als het 
niet telt;
             als het ochtend wordt loopt hij weg, Jakob ziet dat hij niet 
sneller kan lopen.

door Nachoem M. Wijnberg

Nachoem M. Wijnberg (Amsterdam, 1��1) schrijft gedichten — laatstverschenen 
bundel Het leven van (Contact, 2008) — en romans — laatstverschenen roman De 
opvolging (Contact, 200�). Hij ontving diverse prijzen voor zijn werk, waaronder de 
Jan Campertprijs en, laatstelijk, de Ida Gerhardtprijs. Hij is daarnaast werkzaam als 
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam Business School.
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