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c Boekcnweek WiJ<; d1t Jilill 

gc\vqd tJLlll p<K'ZIC en proza 

die Vl'fWIJZen nililr de i!C 

tuelc NcdeJIJnd-,c IJnd

'chJp<,innchting en de Klllelc Nedcr

li!nd-;e houwkumt Hct thcmil wcrd 

door de C:ommi"'ie voor de C:ollecticve 

l'ropi!gi!mb voor het Nederli!nd-;e Bock 

geprc<,entecrd mel cen <,cepti<,che on

dertoon. Wic -;chrijtt cr nu gcdichten 

over lli<illlflorl Schiphol, over de Bctuwe

lijn, over de grote verkccr-;knooppun

tcn, ove1· de Am.,terdi!m Arenil, over de 

bntoorgchouwen die "I' pi!dde-;toelcn 

van heton, gla-; en mcli!i!l uit de grond 

rijzen~ J)JnkziJ hct pli!tgetrcdcn modcr

ni.,nlc in de houwkun-;t, het ccn nog 

rcchthockiger di!n hct Jndcr Atgczicn 

vJn cbt enc, op antropo-,olischc lcesl 

gc...,chocidc nicuwc hankgcbouw in An1-

<,terdam, Wililr velcn di!n ook enthousiilst 

over ziJil. Wie schrijtt cr over de bndin

nchting, hurcJucrJtisch tckcntalclrc-;ul

toat van de -,chaalvcrgroting in de agra

ri.:.,chc ...,ector en van de wcgcnhouw:' 

llchJivc cbn in de gcest vJn Jiles will tc

loor gililt ililn mcn-,clijke maat' Vi!n Cod 

die uit )orwerd vcrdween" Zit er nog 

ecn esthcti.,ch, wellicht zeit-, cen ethisch 

concept Jchtcr de Jctuele houwkumt en 

de modcrne li!ndinrichting~ Noemt 

Rijkswilterstilal de nieuwc vii!ducten te

rccht 'kunstwerken'c 01 vcrdwijnt dit Ji

les in hct po<,tmodcrnc hescf cbt er gecn 

verhindcnde Wili!rdcn men ziJil, de Jr

chitcctuur achtcrli!tcnd met de cnkclc 

opdrKht dJt gchouwen vooral multi-

functioneclmoetcn ziJil~ En efficient nJ

tuurlijk. En met parkeeriJcilitciten nil

tuurlijk. 

lk spits die vrailg toe op de architcctuur 

en de ornamcntick van ovcrheidsgebou

wen. Welke csthctbchc en ethische 

idcccn zit ten cr achtcr en in de <;li!dhui

zcn, de pi!rkment-;gebouwcn en de mi

nistcric<,c 01 <;tcekt di!i!r nicts achtcr' lk 

kies dit thcmil op de eerslc plaats omdi!t 

het CDA-vcrkiczing-;programma 'Sa

menlcvcn doe jc nict aileen' cr iets over 

zegl. Dilar staat "Bij de ilrtistiekc vcr

lrJaiing en inrichting van de publickc 

ruimlc en in de architcctuur van ovcr

heid-,gcbouwen dicncn de Wi!i!rden en 

normcn, die ililn de pluri!lc <;JnlCnlcving 

ten grondslag liggcn, tot uitdrukking tc 

komen' ( ilrtikel I 7 2) Door aldus te 

onclcrzoekcn wclkc pick ethick en es

thctick, die gc"inspirecrd worden door 

de christelijkc leven.,ovcrtuiging, inne

men in de dominJnte politicke cultuur, 

kan tegelijk duidclijk worden welke po

sitic de christen-democratic en haar drij

vcndc waarden in hct publiekc dcbat in

ncmen. Dat i., een vrililg die zich in de 

veri!ndcrde politieke vcrhoudingcn, met 

een - (Hik de l'vdA onwJttende - grotc 

IJberak mecrdcrheid in het parlcmcnt, 

de komcnde jJrcn ni!drukkclijk zal blij

vcn opdringcn. 

De Nederlandse cultuur 
In hct h1erhuvcn gecitccrdc progrilmilr

tikcl i-; -;prakc Viln ''de pluri!lc silmcnlc-
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ving" In die term klinkt het he'd door 

van ecn christelijke kerk die haar domi

nantc pmitie langzamcrhand heeft 

moeten prijsgeven. Die constatering is 

juist. Aan het begin van deze eeuw was 

98 '1(, van de bcvolking lid van een 

kerk. Nu ongcvecr 50 %. De vraag i<, 

echter hoe wij deze comtatering inter

preteren. Als het al hct gcval is dat ge

loof maatschappcliJk en politick minder 

relevant gewordcn is in onze samenle

ving, dan geldt dat nict aileen voor hct 

christclijk geloof, maar ook andere reli

gics en lcvcnsovertuigingen. De hecrs

ende cultuur wordt niet hcpaald door 

een andere godsdien'it, maar door de 

norm dat icder zelf moet wcten hoc hij 

wil Ieven en door een hctrckkelijk gc

ringe bereidheid zich daartoe aancen Le 

sluiten. En misschien is dat wei de JUiste 

typering van de Nedcrland'ie cultuur 

zoals die door de eeuwen heen al he

staat: cen burgerlijke, cgalitaire samen

leving, gcbaseerd op Ieven en Iaten Ie

ven. Fen polclercultuur waarvan de 

wortels in de Middeleeuwcn liggen in 

de gemeemchappelijke strijcl tegen het 

water en Lcgen de vorsten. die tegen de 

plaahelijke gewoonten in hun regels 

kwamen stellen. [en cultuur van 'doe 

n1aar gcwoon, dan doc jc gck gcnoeg' 

die ook naar ecn zekere zelfvoldaan

heid en gezapigheid ncigt als in de wcl

vaart is voorzien. Fen cultuur die mecr 

heil ziet in overleg en compromi<,'ien 

clan in revolutionaire omwentclingcn of 

groot<;e iclealcn. Tolcrantie binncns

lands en neutraliteit in de huitcnland-,c 

politick ter willc van de handelshclan

gcn is clrichonderd jaar lang on<, parool 

gcwcesl. In hct conflict tu'iSen de koop

man en de dominec, wint in Nederland 

de koopman. Zeg maar: Wim Kok. 

Aan hct cine! van de vorige eeuw, toen 

dus de meeste Ncdcrlandcrs lid waren 

van ecn kcrk, steldc 1\lultatuli al: "als 

men hen die zich kerkelijk nocmcn uit 

gcwoontc, of omclat hun ouclers hct 

warcn, of omdat ze m1 eenmaal tot de 

kcrk behoorden, ol omclat men toch 

iets moet zijn, of om 't voorhcclcl voor 

de kinderen, of uit vrees voor wat andc

rcn zouden zeggen, niet mce zou tel

len, clan zou de mcerderhcid van de he

volking waarschijnlijk niet tot de kcrk 

bchoren" Hij voor<;pclde clat de tegen

standers van de kcrk er niet veel mcc 

zoudcn winnen als de kerk leeg zou In

pen, want dat zou pa'i gebeurcn al-, het 

mode werd en geen schade deed. Dat i'i 

precies wat we Ill!, hondcrd jaar later. 

zicn gchcuren. 

1\ lijn 'itandpunt is dat de dominante po

sitie van de kerk aan het begin van dcze 

ccuw nict n1oct worden gcronlanti

secrd. Zo'n romantisering speelt niet ai

leen de Rooms- Katholicke Kerk partcn 

als het gaat om de ,\Jiddelceuwen. maar 

ook de Ncderland-,e Hervormde Ke1-k 

als het gaat om het Nedcrland'ie verlc

den. AI-, wij vcrtrekken van de erkcn

ning dat protestanten en btholieken 

icts minder dan de hellt van de bevol

king omvattcn en zich niet als de cnigc 

cultuurdrager kunnen bcschouwen, dan 

kon1cn wij in ccn bctcrc uitgang<..,po.;;itic 

voor onzc hezinning op de cultuur als 

geheel en de rol van het chri'>telijk gc

lool daarbinnen. De vraag is hoc de 

christelijke minderheid in een nog 

<;teeds pluralc '>amcnlcving dczc algc

mcne cultuur bn bc'invloedcn. lk '>pit<; 

dat toe op de publieke cultuur zoals die 

tot uitdrukking komt in architcLtuur en 

ornamentiek van overheidsgcbouwen. 

Architectuur en ornamentiek 
van overheidsgebouwen 
Op wclke wiJze werd en wordt in dear

chitectuur en ornamentiek van over

heJd'igehouwcn thans uitdrukking ge-
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gcvcn JJn een morcel idcaal van de po

litick en wat is het effect dJJrvan7 llij 

dit morelc idcaal bn men denken aJn 

de plichten Viln de politicu-, ol de ovcr

hcid,dienJar, de dcugden WJJr hij zich 

aan client tc spiegelcn, de plichtcn en 

rechtcn viln de hurger, de morcle 

waarde van de politieke gemeemchilp. 

Heel t Luropa en hehben moderne '>ta

tcn nog zulkc idealen7 Kunnen zij nog 

wei iet<, tot uitdrukking hrcngcn in hun 

architcctuur en ornJmentiek7 Vroeger 

warcn cr in de politieke prJktijk waar

dcn, normen en deugdcn die aan de po

liticu,, de JmbtenJJr en de burger, maar 

ook Jan de kumtcnJJr en de architect 

appcllccrden. KumtenJJr<, en architcc

ten hcbben in het verleden in opdracht 

kun<,twerken en gcbouwen geprodu

ceerd die duidclijk expr-c<;<;ie<, en ver

beeldingen zijn van bepaalde waarden, 

normcn en dcugden. 

Al·chitrcluur 

Voor wat de architectuur betrelt: a!, Je 

door ccn Viln de oudere steden van om 

!Jnd rijdt, valt hct gemeentehui' zo

mJJr op. Het gehouw drukt op ccn of 

Jnckre m<1nier uit dJt hier de overheid 

zetclt. Het <,\Jat midden in de ge

meente, mee<,tJ! Jan de hoofdwcg of 

aJn cen plcin. Het 11Cdt cen horde' en 

een halkon van w<1ar<1f de mJgistraat de 

bevolking kon toespreken en op Ko

ninginnedag de Juhadc afnam. MeestJI 

moct jc een trJpjc op om in zo'n gc

meentehui<, nJar binnen te gaan. Wre er 

hinncn komt voelt zich ondcrdaan. Dat 

bedoclde dre architcctuur ook te zeg

gen. Niet Jlieen de gcrm:entehuizcn 

waren onmiddellijk herkenhJar. dat 

gold ook gerechtgcbouwen en bankcn. 

Cerechtsgebouwcn waren hcrkenbJrc 

'paleizcn v<1n ju<;titie' Fn hJnkgehou

wcn bcoogden vertrouwen tc vestigcn. 

hun 'zwJre' architcctuur prohccrdc sol-

vabiliteit uit te drukken. 

!.Jten wij nu ccns de stap m<1kcn naJr 

het hedcn. In het heden lijkt een mo

reel gestempelde opvJtting van de 

overheid veelmindcr of niet te worden 

verbeeld in de Jrchitectuur Viln nieuwe 

overheidsgcbouwen. Of zijn het juist 

andere normen en waarden7 Hijvoor

heeld het nieuwc H<1<1g<,e stadhui<, op 

de hoek Viln de KJivermarkt en het 

Spui stJat nog wei midden in de stad, 

maar hct valt met zijn wittc uiterlijk 

niet te onderscheidcn van ccn bankge

bouw of hct kJntoor vJn een verzeke

ringsmJJt<,chappij. Hct heeft ook geen 

horde'>. Wei i., het gcbouwd rond een 

forum, een plein, dat van ver'>chillende 

kanten open toegankelijk is. 

Ook het nieuwc Twcede KJmergebouw 

in Den Haag i., nauwelijks meer als 

overheidsgebouw in traditionclc zin te 

herkennen. De ingang aan het Plein, 

waar jc voorheen bngs monumentale 

rechterszetcls de trappen moest bestij

gen naar de Hoge RJad, verschilt niet 

herkenbJJr meer van die van cen ge

bouw als van bijvoorbecld de Bijenkorf 

!:en imponerende architectuur is welbe

ww,t vermcdcn, jc mag Jls burger niet 

bet gevoel krijgen dat je Jls ondcrdJJn 

nJJr hinncn gJat. Het gebouw als gc

heel drukt voorJI transparJntie en 

doorzichtigheid uit. De architect en de 

bouwcommissie hebben de waarden 

'openhcid' en 'saJmhorigheid' willcn be

nadrukken. Ook door binnen en buitcn 

tot een gehecl te makcn. De hemisfcer 

van de h<1lfronde vergJdcrzaal vJ!t ook 

van buitenaf te helcven. 

Dat halfronde drukt op zichzelf ook 

een morele waarde uit, namelijk dat het 

in de politiek gaat om beraadsiJging en 

compromis tussen partijen die geen van 

aile de meerderheid hebben. En nict 

om twee elkaar bcstrijdende blokken, 
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zoal'i in het Engclsc Lagcrhuis, waar hct 

111iddenpad tu-;-;en LahotJI' en Colllrrthlliz>rs 

precic<, de 111aat hcctt die nodig is 0111 te 

zorgen dat ic111and die zijn dcgen trckt, 

zijn tcgcnstander net nict kun raken_ 

Dat Lagerhui<; hcdt, ook na de hcr

bouw in I '!45, hewu<,t nict voldocnde 

zitplaat<;en gekregen: al'i het vol is bij 

helangrijkc dcbatten 111oct ecn deel van 

de purle111entaricr<; <;taan_ Zn willcn de 

Fngcl'icn het: hun parlc111cnt J'i een pick 

waar lcvendig gedebatteerd wordt 

Dikwijl'i drukken modcrne overheid'>

gcbouwcn echter helcmaal geen poli

tieke waardcn, normen en dcugden 

mecr uit, maar vooral dhciency_ Zulke 

gebouwcn Iuten in elk gcval, heel Hol

land,, zien dat jc hen goedkoop 111oct 

kunnen 'ichoonhouden_ Dat de 'Cem

'ito-norm' bebngrijker is dan de pu

hlicke gcrechtigheid Of zij drukken uit 

dat er zoveel mogelijk ambtenarcn 

per vierkante meter mocten worden ge

huisve<;t_ Het nicuwe Ministeric van 

Socialc Zaken in Den Haag werd al

than'> 0111 die reden door zijn cigcn Ar

bcid'i-011l'itandighedcn-impectie afge-

Dikwijls drukken 

moderne 

overheidsgebouwen 

helemaal geen 

politieke waarden, 

normen en deugden 

meer uit, maar 

vooral efficiency. 

keurd_ En waarom i'> 

hct nieuwe Haagse 

<;tadhuis zo wcinig 

al-, overheidsgebouw 

herkenbaar7 Heeft 

dat crmee te maken 

dat het gebnuw aan

vankclijk door een 

pcn<;iocntonds werd 

gebouwd en aan de 

gemeente Den Haag 

verhuurd ot gclcasd? 
- -. 
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van toekomstige ver-

huurbaarheid, als de 

gcmcente er nwgeliik ooit weer zou uit 

gaan, we! multifunctioneel zijn; Soms 

ook drukken zulke gebouwen efficiency 

uit in de vorm van zoveel mogelijk par-

keerplaatscn voor auto's_ De matcn van 

de kamer<; en de gangen in hct nieuwe 

Am'iterdamse <;tadhuis werdcn bcpaald 

door de eronder gclcgen parkeergaragc_ 

f-lct drukt de 'heilige-koc-norm' uit in 

plaah van hct 'itandva<;tig, hcldhattig 

en va<;tberaden Zulke gehouwen geven 

mip1'> inziens ecn verkccrde inspiratie 

a f. 
Wat opvalt uit deze voorbceldcn i'i dat 

er een duidelijkc <;amenhang kan wor

den gevonden lu'iScn de hcer"·nck 

puhlicke moraal, ot de afwezigheid 

daarvan, en de architcctuur van ovcr

heidsgehouwcn_ Mijn cnnclu'iie i'> dat 

de traditinnelc ovcrheid-,upvatting in 

de architectuur van de nieuwe gehou

wcn niet meer i'i terug te vinden_ De 

overheid presentcert zich niet mccr uit 

de hoogtc aan een burger die Liange

sprokcn wordt als onderdaan, maar als 

cen open en tran<,parante instelling die 

de burger aansprcckt op zijn gelijkhcid 

Op zichzclt hodt dat geen verlic<; te 

zijn_ De emancipatic van de burger in 

de laat-,te decennia uit de rcgcnteske 

verhoudingen v<Jn de jaren vijftig en 

eerder kan best als winst be<;chouwd 

worden_ Toch kun jc je afvragen ol dat 

voldocndc ;.,_ Zou de erosic van het pu

blieke gezag met zijn rccente mi'i'itan

den in de -,fcer van politic en justitie en 

zijn gedoogbeleid ten opzichte van ge

dragingcn die wettelijk vcrboden zijn, 

nict ook gekecrd moetcn worden met 

cen zekere nadruk op de waarden van 

de recht<;staat en daarbinncn de chri'ite

lijke gcdachte dat de ovcrhcid hct 

zwaard nict tevergeef< draagP En zou-
' • 1 • 
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chitectuur moeten kunnen uitdrukken7 

Onullllfllfiek 

Vnor wat de ornamcntick van over

heidsgehouwen bctrdt, is het klassickc 

voorbccld in ons land het Palci'i op de 

( DV 6.-'<JH 



I fct Jlolm or de Dmn in Amstcrda111 

Dam .. lc kunt gcen deur door of cr 

hangt wei ccn morali'>ti<;che zin'>preuk 

hoven. Het gehouw i'> volmet allegori

'>chc -;childerijen en becldhouwwerkcn, 

die deugden uitdrukken, die waarschu

wen tegen corruptic. Daarnaast zijn er 

uiteraard de alheeldingen die verhalen 

wccrgeven van de gloricrijke daden en 

de macht van de regen ten. 

Maar cr zijn vccl meer voorbeelden. 

Zo hingen cr in het oudc Haagsc Stad

hui<; <tan de .lava<;traat tcgeltableaus, 

waarop de kardinale deugden zijn 

weergcgeven: wij'>heid, rechtvaardig

heirl. ~JPtnrlti~,-c-Jht'id en volhardin<~ ?n1r 

nalcving van die deugden niet voorko

men hebben dat de gcmeente in deja

ren tachtig de artikel 12-statu'> heelt 

moetcn aanvragen? En de gevel van het 

Mini<;terie van Defensie in Den Haag 

aan de Kalverrnarkt wordt bekroond 

Uoto ANP) 

met een timpaan waarop de strok uit 

het Wilhelmus staat: "Mijn '>childt ende 

hetrouwe zijt Chij o Cod mijn Heer" 

op de gevcl<;teen. Nota bene' Dat was 

Mient-Jan Faber va'>t ontgaan in zijn 

striJd tegen de kruisraketten. We kun

ncn ook denken aan de tot duwer 

geslagcn munten en gedruktc hankbil

jetten met hun rcfcrentie naar stabilitcit 

en vertrouwen, al was het door de vorst 

af te beelden. 01 kijk naar Albrecht 

Dlircr, die in 1526 - negen jaar nadat 

Luther zijn stellingcn aan de slotkapel 

van Wittenberg hevestigde - zijn 'Viet 

0f10"-telcn' ;:J.ctn Oc ~!enH~entcraacf v<111 

Mlinchen aanhood, als een richtingwij

zer naar het rccht in vcrwarrendc 

tijden 

Of kijk naar hct twaaltde-eeuwse 

<;tadhui'> van Siena met zijn muur

schilderingen van de goedc overheid, 

0 
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IIet nin11ue Stodhuis 17<111 de Kaluermorkt/Stllli te Den HamJ Uoto ANP) 

geflankecrd door niet aileen de kardi

nalc. maar 66k de theologalc deugdcn 

van gelool, hoop en liefde Ook die 

<,childeringen kwamen tot qand in een 

tijd van grote onzckcrheid: Siena 

groeide in cnkelc jaren uit van een klein 

ltaliaam stadstaatje naar een stad met 

meer dan I 00.000 inwoner,_ De '>tede

lijke overheid had cr hehoefte aan de 

hevolking te disciplineren. Zij deed dat 

nict aileen door muur-,childcringen, 

maar bijvoorbeeld ook door kloostcr<, 

te vestigen in de nieuwe stadswijkcn, 

vanwaaruit onderwijc. gegeven werd en 

de moraal van de hurgerij bc'invloed. 

lnteressant is ook de vergaderzaal van 

de Eerste Kamer Fr hangt een mccr 

dan man-;hoog portret van Koning Wil

lcm II rccht tegenover de tafel van de 

regering. Deze vorst. die een grond

wetshcrzicning moest toestaan die hem 

zijn macht ontnam doordat zij de mi-

nistcriclc verantwoordelijkheid tegen

over het parlement insteldc, wilde op 

die wijze in elk geval in de geest aan

wezig zijn hij de beraadslagingen [n 

vanaf de plafondschildcring kiJken tal

loze zinncbeeldige figuren mee naar 

wat daar bem·den be.,loten wordt. 

We zien in deze voorbeelden dat de 

overheden in het verleden uitbundig 

gcbruik maakten van ornamentiek in 

overhei(l<.gebouwen. 1\lccstal gaat het 

om een combinatie van twee inval,hoe

kcn: tnoralistische \Vaar~:,chuwingcn aan 

burger<, en be'otuurdcrc. en zellvcrhccr

lijking van de machthebbcr en zijn 

volk. Zij vormen cen zeker contrast 

met de kunstwerkcn die op initiatid 

van de burgcrij tot <;tand komen. Denk 

aan het Wilhelmina-monument cn dat 

van Drees in Den Haag, of aan de Dok

werker, Anne Frank en Wim Kan. 

Misschien is het wei tekenend dat de 
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ovcrhcden ztch vaak geen raZld WJ-..tcn 

n1ct de vraDg \VJ.Jr zo'n n1onun1cnt tc 

plaal'icn. Lc 'taan dan ook dikwl)l' nict 

in de nahiJhc1d van ovcrheidsgchou

wen. Duidt dit op ecn di-,crcpantlc in 

de 1nterpretatie van de puhlieke moraal 

tu<,<,cn de overhcid en de burger<,' Pas

ten zulkc volk-,helden nict 111 het heeld 

clat de overheden van z1chzelt wilclen 

vc..,tigcn~ l)at gceh een Jt111\ViJzing 

voor mindcrhedcn in om land voor hun 

poging on1 de algcn1ene cultuur tc 

heinvlocden' 

Ki,ken we ook hier eem naar hct he

den, ornamentiek i'> cr in hct nieuwe 

Haag<,c '>tadhui-, nict mccr De tegelta

hleau<, met brdinalc deugdcn uit het 

oudc <,tadhui-, aa11 de lava-,traat zip1 in 

het nieuwe niet mcer terug tc vindcn. 

Hct oudc <,tadhui-, i-, vcrkocht aan een 

partyhedrl)t Hct gehouw ging van ho

norahcl naar declarahcl, kun je zeggen. 

In de raad-,zaal van het nicuwe <,tadhui'> 

-,raat aileen nog ecn klein zwart kopje 

van de koningin. Haar Zlll'>preuk "lc 

maintiendrai" onthrcckt, evenal-, clkc 

vcrwijz1ng naDr \VJt cr nog gehand

haatd worclt. 

Onze nicuwe Tweede Kamer l1eelt ook 

enkele kun-,twcrkcn. Zoal-, de monu

mentale hank op he• voorplein van het 

gehouw met artikel I van de Crondwet 

- gelijke hehandcling - crin gebcitclcl 

Het monument kwam tot '>land al-, ccn 

<,oort re-,tkeu'> naclat het oor-,pronke

lijke ontwerp van Kounelli-, wa-, atgc

wezell. D1t ontwerp behel-,de cen con

'>lruLlie van -,taal en kolcn, cl1e moest 

uitdrukken dat de democratic het IT'>ul

taat wa<, van met hloecl, zwect en tra

ncn vcrricht men<,cnwcrk. Het bevatte 

Ultdrukkclijk geen verwijzing naar Cod 

mecr Dat ontwcrp '>luittc hi) de chri'>

tcll)ke p;:Jrti)en om rcligieuzc rcdencn 

op ecn veto en bij de andere parti)cn 

omdat de Holland-,c cultuur vccl mcer 

door water wordt gcstcmpclcl dan door 

kolen en '>laal. In reactie daarop ZIJ!l de 

kleinerc vcrgadcrzalen in hct Twccdc 

Kamcrgchouw nu zo ingcricht dat de 

platond-, wolkenlucht Iaten z1en. dat de 

vloer he-,raat uit rillen die aan zand

<,trand docn cknken en dar de ramen 

zijn voorzien van vcrticalc zoJl\vering 

die het dkct van regenachtig weer op

roepcn. Hct <,peel de houwcomml'>'>ic 

dat zi) er nict in ge-,laagcl i'> ook water 

hinncn de murcn te hrengen, bl)voor

hccld in de vorm van ccn tontcin in de 

hal. Is clit de algcmenc Ncclerland'>e 

cultuur waar wij het in de politick nog 

over ecn'> kunncn worden, Holland-, 

\Veer in ecn gchouw dJt vooral open en 

tocgankeliik moct zip1 en du-, vooral 

gclijkhcid uitdruktc t\lct andere woor

dcn, is dit niet de hovcngenoemdc 

I iollandsc poldercultuur ten voctcn uit' 

,\barer zijn nog twcc kun'>twcrken in 

de nicuwc Twccclc Kamer I )ic drukkcn 

gclukkig mccr uit clan hct weer. I let 

cnc is ccn crfeni-, van de Hogc Raad. 

die v(H)r de Kamer op die plek haar gc

houw had. Het monument bcclclt vier 

wetgever'> uit, die onzc recht-,orde heh

ben hepaalcli\1oze<,, Solon, lustinianus 

en Napoleon. De Jood'>e. de chri'>lelijkc 

en de humani'>lische hronncn van hct 

rccht. Dat monument '>prcekt mij hct 

mec'>le aan omclat het de wnrtels van 

onzc pluralc cultuur lot uitclrukking 

brcngt. Dezc kun'>l zcgt ich over wat cr 

in het gehouw moet geheuren. Lth1ek 

en esthetiek gaan er hand in hand op 

een doclgerichte wi1ze. 

I let tweede kumtwerk hangt in de hal 

hoven de roltrappen naar de vergader

zaal. Het i-, een hetrekkcliJk ah-,tracl 

'mobile' lntcrc<,<,ant i-; dat op clczc 'mo

bile' ccn '>PITuk '>laat, die door de ko

ningin is gcschrevcn. ZiJ hcclt cr ook 
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een ki-;tje bij ge,chonken met twaall 

appeltjc<;, die zij zeH gebceldhouwd 

heefL De twaall appeltjes, de RiJhap

pcl i' <;ymbool van vruchtbaarheid, re

pre<;enteren de twaalf provincie<>. Het i' 

in de wereld het cnigc kunstwerk in een 

parlcmentsgehouw, waaraan de vor<;t 

zeit hedt meegewerkt. Onze koningin 

hcdt ermce willen uitdrukken dat zij 

her parlement niet zict a!, een volkwer

tcgenwoordiging tcgcn6vcr de vorllt, 

n1aar als de vertegctnvoordiging van 

haar volk. De chri<,telijk-hi,tnri<;chc po

litici Deetman en lkelaert<; van Hlok

land, die het initiatiel tot het kun<;twerk 

namen, drukken er de zin<;preuk 'Cod, 

Nederland en Oranje' mce urt 

Zien we in het nieuwc Kamergchouw 

du, door toeval(het 'Huge Raad-monu

ment'l of door chri<;teliJk-hi,tori,ch ini

tiatid nog wei iets nwreel-; terug in de 

ornamentiek, in vee! andere nieuwe 

overheid,gehouwen er1 andere cxpre<,

'ies van overheid<;optreden ontbreekt 

zulke inhoudelijkc <,ymboliek. Som<, 

hangt er 'kun<;t' uit de contrapre<;tatie, 

die met de publieke mmaal niet<, van 

doen heelt. Sorw, i' er kunst, die aange

schalt i' om het gehouw te decmcren. 

Len pregnant voorheeld vorrnt de he

steding van de I ')(, van de bouwsom 

die wettelijk verplicht aan kun<;l moet 

wmden he<;teed, bij her nieuwc mini<;

tcrie van Sociale Zaken achter hct 

1 iaag<;e <,lation Laan van Nieuw Oost 

lndic. Voor dat geld i' een kumtenare<; 

ingeschakeld die een vijvcr heeft ont

worpen met geklcurde palcn erin. Op 

de vraag wat het verheeldde, ant

woordde ziJ dat ziJ er geen bedocling 

in had gelcgd. maar dat ieder er zeit 

zijn eigen betekeni' aan kon geven. lk 

heh daar tegcnover we! eem geoppcrd 

dat men betcr de Barmhartige Samarr

taan had kunnen afheclden. Het gaat 

immers om het Mini<,terre van Solidari

teit, hct ministeric van naa<;tcnlidde. 

Wat is er in een multiculturclc <;amenlc

ving dan indringendcr dan het heeld 

van een l'alcstijn die onthaast en met 

gevaar voor cigcn Ieven een Jood helpt~ 

i'v\aar ja, dat kan nict, want dat i<; chris

telijk, zo luidt de eer<,tc reactic a], jc 

zoiets oppcrt. 

Ln a!, er wei iets wordt verbeeld gaat 

het om functionelc waarden. Zo <,taan 

op de bankbi\jettcn van de Luro brug

gen algebeeld Dat is natuurlijk positiel 

bedocld, maar critici mcrken tcrecht op 

dat dit nogalmager i<;. Is er gcen Euro

pcc<; recht<;hewu<,tzijn, gchaseerd op 

mensenrechtcn en democratic, dat zich 

laat uitdrukkcnc Het ging Luropa toch 

niet aileen om vrij verkeer van gocdc

ren, pcr<;oncn en kapitaal, maar vooral 

om hct voorkomcn van nieuwc oorlo-

gcn~ 

,\ \ijn conc]u<;ie luidt dat in de ornamen

tiek van nicuwe ovcrheidsgchouwen de 

christeli)k en humani<;tisch gc't'nspi

reerde puhlieke moraal in de vorm van 

De f)okrPcrkn rn A111slcrdalll Uolo ANfl) 
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brdinalc en theoiogalc deugden niet 

111ccr i'-. tcrug tc vindcn. [)c vraag is 

weike normen, waarden en deugden 

daarvoor in de riaat' komcn. Dat iiJkt 

aileen nog maar gei!Jkheid le zijn. En 

net ai, in de architcctuur i'> ook hicr de 

vraag ol kun'-.l\Vcrkcn nog wei lungcrcn 

ai'> morelc verhceidingen of dat z1j ziJn 

teruggehracht tot !outer decoratic. Zo

al'> de wandtarijten in de nicuwe verga

derzaai van de Twecdc Kamer en de 

door hct Holland<;e klimaat geimri

rccrdc aanklcding van de kieinere vcr

gadcrzalcn. 

Het dominante morele 
repertoire 
Waardoor wordt hct dominante roii

liekc waardcn-. normen- en dcugdenrc

pcrtoirc, dat de progran1n1a\ van ci-,en 

voor architectcn en kun<;tcnaar<; VJ<;t

<;teit, hcpaaid. Wat zip1 de hronnen van 

waaru1t de poiitieke cuituur wordt ge

vocd' Op de ecr<;tc plaat<; iijkt her te 

worden hepaaid door de 'minimale nw

raal' van her iihcraii,me, weikc de 

'hrcde' moraai wii overiaten aan indivJ

duen, die elkaar hij de uitoelcning van 

hun morelc rrelcrenlie<; ni•:l mogul 

'>chaden en waartoe de markt a!, hct 

hc<;tc allocaticmcchani<;mc wordt he

'>ciwuwd. L!Jtgcdrul;t in waardcn: vrij

heJd en gciijkheid, die in ortimalc 

comhinatic recht<;om 1via de VVDI ot 

iink'>olll I via de J>vdAJ tot rechtvaardig

heJd moctcn lcidcn. Rechtvaardighcid 

vooral opgcvat a].., ccn vcrdcling~nlc

chani<;me van collcclievc goedcrcn over 

individucn en nict a!, gerechtighcid: 

het naa1· hun kwalitatieve cigcnheid tot 

hun recht komcn van de <;amcnieving 

en de vcr<;chiilcnde <;ectoren. gemeen

'chappcn en imlitutie'> daarhinncn. An

dere waardcn dan vri1he1d en geiiikheid 

acht men daarhij niet nodig en hoeven 

du' ook met gc<;ymboii<,ecrd te worden. 

1\laar het hlijtr '>taan cbt her wei waar

dcn zijn, zij hct in dezc minimale mo

raaivorm. Liheralcn verwijzen dan ook 

graag naar her 1'vlonumcnt op de Dam 

ai' hct '>ymhooi van de vrijheid En de 

ovcrgchieven echte <;ociaii-.ten vine! jc 

nog wei bij de Dokwerkcr en hct Troel

<;tramonument in Den Haag. 

Or de tweede rlaah i!Jkt her domi

nante rcrertoire heraaid te worden 

door her pragmali<;mc cn het po-.tmo

dcrni<;me Voor hcide gcidt dat Crote 

Vcrhalcn hcbhen afgcdaan en dat poii

ticke vraag-.tukkcn onhevangen, dat wil 

zeggcn nict 'bela-.t' door Ieven<;- of we

reldhe-.chouweiijke tradJtle'>. tcgcmoct 

mocten worden getreden. De momen

tane hetrokkcnen he.,ii<,<;en vervnigcn'> 

-.;an1en, vandaar-

de voorkeur voor 

her rdcrendum. 

over de opim'>ing. 

Waarden, nnrmcn 

en deugdcn mogen 

niet door ccn gc

meemchapreiijke 

traditic worden 

aangcrcikt. Hct 

goedc wordt tel

kem ornieuw bij 

mcerdcrhcid 'uit

gcvondcn' Fen 

hindendc moraai 

Tezamen vormen 

liberalisme, 

postmodernisme en 

bureaucratische 

efficiency het 

dominante morele 

repertoire in het 

publieke domein. 

kan nicl bc<;taan, er i'> aileen c<;thetiek. 

gecn cthiek. In de-ze orrick he-,taat 

vcci -.ymrathic voor de idee dat het al

gcmccn hclang nict morccl kan worden 

gedchn1cerd en dar de pick van de 

macht 'lccg' i'>. f let hclangriJhte ver

cJ'>te i-. dan dat h!J tocgankciijk en con

trolcerhaar i-. voor aile, gciijke burger'>. 

Op de dcrdc rlaat<; ii1ken bcide orvat

tingen, die van cen 'minimalc moraal' 

en van een ro<;lmoderne 'lege' rick van 

de macht. aile ru1mte tc '>cheppen voor 

n1et- ot mindcr poiitieke waardcn. 
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normcn en clcugdcn, zoal-; linanciclc cl

licicncy en esthetJ<,che aangenaamheid. 

Tezamen vormen libcrali-;me, post

modernismc en hureaucratische clfi

ciency het dominante morelc repertoire 

in het publieke domein. Zq bepalcn 

nict aileen de wetgeving en het beleicl. 

maar ook de architectuur en ornamcn

tiek van overheid'>gebouwen. 

Het noodzakelijke morele 
repertoire 
1\ bar bn de pick van de macht wei 

moreel keg' ziJn7 ], niet elke opvatting 

van de macht zell ook een hepaalcle 

morele intcrpretatie7 1\\ijn antwoorcl 

luidt heve'>tigend. De pick van de 

macht hijgt de vorm, die pa<,t hij de 

moreic traditie die haar interpretatie in

gang weet te cloen vinden. In die zin Ie
ven we nu onder de clominant1e van 

twee bepaalde interpretatie<, van de 

pick van de mKht: de ldleralc en de 

pmtnwclerne. Het totalc mogcliJke po

litieke waarden- normen- en deugden

rc-,crvoir hcvat ook nog andere optics. 

Welke waarden normen en cleugden 

worden weggeclrukt door het hecr'>

ende repertoire~ In elk geval komen de 

waarden gerechtigheid. -;o]idaritelt, 

rentmeesterschap/duurzaam heid, he

trouwhaarheid, onkreukbaarheid en ge

'>preicle verantwoordeliJkheid er niet in 

voor. De waarclen van de chri'>lclijke 

politieke traditie, maar gelukbg ook 

van andere politieke qrom111gen. De 

chri'>ten-democratie '>taat daarin niet ai

leen, er valt te zoeken naar een overlap

pende con'>ensus voor de puhlieke mo

raal. 

Bovendien laat zich de vraag '>tellen ol 

het dominante repertoire wei zelldra

gend "'- Veronderstelt het om zcll te 

kunnen lunctionercn niet hepaalcle 

waarden, normen en cleugden. zonder 

dat het die uitdrukkelijk benoemt7 Die-

nen burger<, tn willc van de liherale en 

pragmatisch/p<l'>tmoderne democrat ie 

niet hereid te ziJil om hun eigen helang 

ondergeschikt te maken aan de rccht

vaardigc vcrdcling van vrijhcid en gc

lijkheid7 Waarom zouden zij dar doen7 

Vooral al'> zij tot de -;terkeren behoren' 

Is individueel welhegrepen eigenbclang 

daartoe voldoende, ol is er gemeen

~chap~zin nodig~ Kan zo'n gcnlccn

'>Lhapszin zoncler rel1gieuze ol we

reldhe-;chouwelijke, in elk geval tram

cendente. impiratie. al is het maar die 

van de Aristotelische kardinalc deug

den~ lk meen van niet. Bolke'>tein had 

gelijk toen hij zei dat onze heschaving 

geha'>eerd i'> op christelijk gelool en hu

mani'>me en clat het VVD-hcgimelpro

gramma dat ten onrechte ge<,chrapt 

heelt, maar zijn partq wilde hem daarin 

he-;li'>l niet volgen. Lij meenl dat deli

herale moraal zelldragend is, een stand

punt dat in de WIJsgerige ethiek op we

ten-;chappelijke gronden verworpen 

wordt. Dat geldt ook voor het pmtmo

clerni'>me. Het veronderstelt acceptatie 

van de andcr ol'-l gcliJkwaardigc gc

~prck,partncr, \vaartcgcn gccn gc\vcld 

gehruikt worclt. t\bar die veronclcrstel

ling i-; gccn natuurgcgcvcn, zij hcru..,t 

op een moreel gevonnd memheeld, dat 

teruggaat op joodse traclitie I Levinas I, 

christelijk gelool en humanisme 

1\\ijn standpunt luidt dater nog andere 

waarclcn, norn1cn en dcugdcn nodig 

zijn clan die welke tham verheeld wor

den. Die andere waarden. normen en 

dcugclen zijn nict aileen een alternaticl, 

zij li1ken zell-; noodzakeliJk, willcn wij 

de '>ocialc en ecologische, clemocrati

sche recht">taat hehouclen zoals die in 

de algelopen eeuwen i'> opgebouwd 

Als het waar i<, clat kun'>tzinnige en ar

chitectonische verbeelcling van waar

den, normen en deugden ee11 comtruc-
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tieve rol <,pcclt in de intcrnali'ittie van 

de puhlickc moraaL dan i' hct van he

lang 0111 hij JLluclc vorn1gcving van 

ovcrhcid,gchouwcn ten cer<,tc wclhe

wuq cen hepaaldc, weloverwogcn mo

raJI oan de progranl'-l vun ci'-.cn voor ar

chitect en kumtcnaar ten groml,Jag te 

lcggcn en ten twccdc dczc n1oraal nict 

te hepcrken tot de ovcrbppende con

<,emu' tu<,<,cn de liheralc en pragma

ti,ch/po<,tmoderne tradttic<,, maar daar 

uitdrukkeliJk ook de chri<,telijke traditrc 

in te hetrckkcn 

J:en parlcment - de naam zegt het i' 

geha,eerd op de deugd dat 1e macht,

umllicten pmhecrt te he,lcchtcn via 

pratcn en niet via gewcld. Tencrnde de 

macht 1n dieml tc <,~ellen van de ge

rechtigheid, de vri)iwicl de gclijkhcid, 

de ,olidantcit en de duurzaamheid. Die 

pick i' niet nwrecl ncutraal ol lceg. In 

de ze<,ticndc eeuw - tocn het Stadhui' 

op de Dam werd gehmrwd - en in deja

ren tu.,.,en de l1eide wercldoorlogen -

tocn de tegeltahlcau' in hct oudc 

HZlug-,c <..,tJdhui'i wcrdcn gcnlZtakt ~ WJ<.., 

men zich daarvan, ander<, dan wij, zccr 

hewu<,~ I )c vraag i' ol wij het zondcr 

dit hewu<,tziJn kunnen <,!ellen en kun

nen vol,taan met de roze wolk van het 

/111/l/1)' cOiliiiiiiCI cilizcr!\f11Jl 

\XlJttronl nict de wandtopijtcn 111 '.... 

lJnd-, vcrgadcrzaztl vcrvangcn door pa

nelcn waarop kumtcnaar<, ook de po<,i

tieve deugden vcrheelden die de hc

dendaag<,e politick hehoclt' Zoal'> de 

norm van de onkreukhaarheid, die nota 

hcne niel vanzell <,prak maar opnieuw 

door de mtni,tcri('ic advi<,cur<, Franken 

en lul,ingha moc<,t worden herhcvc<,

ltgd in het dehat over procurcur-gerle

raal Stcenhui,_ 7:oal'> de norm van de 

duurzaamheid, dtc nu eindelqk ccn' hct 

Nederland<,c milieuhelcid ccht moel 

gaan hepalcn. Zoal'> de norm van hct 

correLl inlormcrcn van het parlcmenl, 

die door de <,taat.,.,ecretari<,<,cn Schmitz 

en Patijn met voeten werd gctreden 

tocn zij weigerdcn at te treden in hct 

lraamc a'ielzoeker<,dchat. Zoal' de 

norm van de gerechtighcid, dtc volgen<, 

p<,alm 72 ci<,t dat de ovcrheid de ondcr

drukkn'> van de anner1 necr<,laat en we

duwen en wczcn he,chcrmt. Zou het 

parlcmcnt ztch daarmce nict hetcr kun

ncn onu1ngcn dan n1ct gcdccorccrdc 

lccgtc7 

f),_ C I Klof' is ilcljunll-,lrrcc/cur """ J,cl Wc
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