
In de twintigste eeuw heerste een waar beschermingsparadigma: 

het sociale moest de mensen tegen de ellende van het economi

sche in bescherming nemen. De bescherming die mensen werd ge

boden betekende echter dat ze werden uitgesloten. De oude 

wegen hinderden niet aileen de economische dynamiek, maar ge

nereerden uiteindelijk ook geen solidariteit meer. De erkenning in 

het CDA-rapport 'Nieuwe wegen, vaste waarden' dat solidariteit 

nu nieuwe vormen vergt is in het christelijk-sociaal beleid een 

doorbraak van jewelste. 

P 
art1cipatie en uit<>luiting zijn 

begrippen die kenmerkend zijn 

voor het over

gangsdecennium 

van de jaren negentig. 1\let 

nadruk zeg ik overgangs

decennium. In mip1 hcle

ving zijn we namelijk af

scheid aan hct nemen van 

een ti)dperk waarin wat 

wij nu uitsluiting noemen 

a]., bescherming werd op

gevat. Daarvoor in de 

plaat<> komt een tijdperk 

moesten houden die aan de discrimina

tic-kritiek werden blootgesteld In de 

jaren tachtig kwamen de 

beschermingsconstructics 

voor minderhedcn onder 

vuur te liggen. 'Betutte

ling'' werd er gcroepen en 

natuurlijk lagen ook ter

men zoals discriminatie en 

uitsluiting velen weer in 

de mond bestorven. In de 

Jaren ncgentig doet zich 

vcrvolgcns een wei erg 

fraai geval van Umwcrtrmq 

waarin wat vrocgcr be- Profdr. HPM. Adriaansei1S voor. De heschcrmings-

scherming heette, nu uit.,Juiting of dis

criminatie wordt genoemd Dat af

scheid is op onderdelen weliswaar vee! 

ccrdcr ingczet, maar bereikt nu zijn 

ddinitieve afronding. De voorheelden 

liggen voor het grijpen Vanaf de jaren 

zcventig waren het de hc<>chcrmings

arrangementen die vrouwcn thuis 

arrangcmenten die in de loop van deja

ren zestig voor ouderen zijn gemaakt, 

* Dit is de tekst vc111 cctl lezing die proJdr. 

11PM Adriaansens !Jield tijdem !Jet !Jet sym

fwsium Partlcipatte of Uitsluitinq 1Jm1 !Jet 

Co11PC11t J)(ll1 c!Jristclijk-socialc organisatics dat 

30 augmtus 1996 i11 Doorn plaatsvond. 
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werden door de voorvechters van wel

eer- nu inderdaad 'ouder' geworden -

als discriminatoir van de hand gewe

zen. Leeftijdsdiscriminatie heette plot

seling wat ooit als zegenrijke bescher

ming was geconcipieerd. 

Mijn verhaal gaat dan ook niet uitslui

tend over participatie en uitsluiting, het 

hoofdthema van dit symposium. Want 

om het verhaal van participatie en uit

sluiting goed te kunnen vertellen, moct 

ik er een derde term aan toevoegen, na

melijk bescherming. Aan de hand van 

die drie begrippen zal ik een beeld 

schetsen van wat er werkelijk aan de 

hand is. 

Onderscheid maken 
Het schetsen van dat beeld wordt ge

makkelijk gemaakt door de nota van 

het Strategisch Beraad van het CDA 

'Nieuwe wcgcn, vaste waarden' Laat ik 

meteen met de deur in hui'> vallen: ik 

ben nog nooit zo'n mooie 

ten die volgens de huidige standaarden 

onchristelijk en asociaal moeten wor

den genoemd 

In het rapport 'Nieuwe wegen, vaste 

waarden' staat een zin die ik verschil

lende malen op de hand heb gewogen: 

"zonder onderlingc solidariteit heeft 

economise he dynamiek socialc uitslui

ting tot gcvolg". ledereen zal het met 

die zin cens zijn en in die zin is hct dan 

ook een beetje een dooddoener. Ze zet 

ons gemakkelijk op het verkeerde been. 

Dar verkeerde been hceft dan te maken 

met de verwarring tussen enerzijds de 

vormen en de normen waarin de solida

ritcit wordt uitgedrukt en anderzijds de 

waarde van solidariteit zelf Hct aardige 

van het rapport is nu juist dat het pro

beert dat onderscheid aan te brengcn 

en daarmee opent het ccn ruimte die 

voor vee! christelijk-sociaal denken tot 

nu toe afgeslotcn blcef. Normen en 

vormen gcven ccn door de tijd bepaal-

dc uitdrukking aan waar

sociaal-economische para

graaf in ecn officieel stuk 

van een politicke partij te

gengekomen. lk zeg dat 

zonder vooringenomen

heid, want van het CDA 

De uitwerking van 
den; her 'gcvaar' is echter 

steeds dat ze zo 'normaal' 

het traditionele en 'normatiet' worden, dat 

mcnscn gaan denken dat 

ze de achterliggcnde waar

de zelf zijn Allecn door 

dat onderscheid scherp 

voor ogen te blijven hou

den, valt het te begrijpen 

dat in een bepaald tijds

bccld de waarde van chris

telijke naastenliefdc zich 

in apartheid heeft gecon

christelijk-sociaal 

denken bevat 
ben ik geen lid, noch van 

enige andere partij lk zou 

willen dat de implicaties 

van die sociaal-economi

sche paragraaf, inclusief 

het verhaal over de sociale 

zekerheid, heel goed tot 

elementen die nu 

onchristelijk en 

asociaal moeten 

worden genoemd. 

alle christclijk-sociale organisaties zou

den doordringen Want naar de mate 

dat dat gebeurt, hoef ik niet meer te 

verkondigen dat vee! van het traditio-

nele christelijk-sociaal denken een uit

werking heeft gekrcgen die weliswaar 

paste bij ecn voorbije periode, maar die 

thans gemakkelijk tot uitsluiting lcidt. 

In die zin kent die uitwerking elemen-

cretiseerd, in kolonialisme, maar ook in 

een bcpaald patroon van huishouden<,

vorrning, in kostwinnerschap, zondags-

rust, etc. 

Het beschermingsparadigma 
Dat geldt ook voor de vorm, dat is het 

geheel van regcls of normen, die het 

sociaal-economisch bcstcl heeft aangc-
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nomen. De solidariteitsgedachte is cr 

op een manier tot gelding gebracht die 

kcnmcrkend is voor een specifieke his

torischc pcriodc: de late negentiende 

ccuw en haar uitlopers in de twintigste. 

We hoeven maar aan de romans van 

Charle., Dickem te dcnken om tc 

wcten wat voor bedreiging de nieuwe 

industricle economic voor mensen be

tckcnde. De theorie van Marx over vcr

vreemding en vervreemdcndc arbcid 

komt evcnmin uit de Iucht vallen. 

Tegenover de hilrds/JifJs van de industric

lc economic ontwikkeldc zich het so

cialc denkcn dat vooral in de twintig.,te 

ecuw va<;te voet aan de grond hecft ge

kregcn Dcnk aan de arbeidersbewe

ging, de nicuwe sociale wetgeving, hct 

Kindcrwetje, en de vele vriJwillige or

ganisatics die de cllcnde van het econo

misch bedrijf moe<,ten atvangcn. Nota 

bene: de eerste goede daad van de 

cveneem 111 die tijd opgcrichte Rotary 

was het installeren van twcc opcnbarc 

urinoirs in Chicago Arbeiders die net 

hun weekgeld hadden ontvangen, hoef

dcn dan niet na afloop van het werk het 

cafe in om een p\a., te plegcn (in de fa

brick was zo'n voorziening er a\ hele

maal niet) met aile risico's vandien. 

Deze tegenstelling tussen hct economi

schc en sociale lag ten grondslag aan 

wat ik hicr hct bcschermingsparadigma 

noem. Het sociale was er om mcnscn 

tegen de cllcndc van het economische 

in bcscherming te nemen. 

Dit patroon is in de loop van de twin

tig-.te ceuw tot een waar paradigma uit

gegrocid Dat betekent dat het 

langzamerhand de enigc en vanzclt

sprckcndc manicr van den ken werd; dat 

aile maatschappclijkc organisatics, aile 

wetcnschap en aile beleid ervan door

drcnkt raaktcn. Steeds wao; de vraag: 

hoc lmsen we de tegcnstclling tusscn 
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het economische en het <,ociale opJ De 

vanzelfsprekendheid van die tcgcnstcl

ling is bcpalcnd geweest voor het zicht 

op de werkclijkbeid: het schiep een te

genstclling tusscn geld en zin, het defi

nieerde wat lelijk was en mooi, wat 

nastrevenswaardig was of niet, hct gat 

ccn wei heel specifieke betekenis aan 

de verhouding van overhcid en markt, 

etc. In de wetenschap werd dat denken 

ondersteund door de moreel geladcn 

tegenstelling tusscn systecm en ledwe

rcld. De vcrzorgingsstaat kan in dit ver

band be.,chouwd worden als de meest 

succcsvolle 'oplossing' van die tegen

stclling 

Uitsluiting in plaats van 
bescherming 
En to en I icp hct i nccns spaak' Precies 

op het snijvlak van arbeid en wclzijn, 

van hct cconomische en het sociale, in 

hct hart dus van het beschermingspara

digma ging het mi-.. Het succes van de 

vcrzorgingsstaat was dat de bescher

ming die mensen werd gcbodcn ook 

bctekende dat ze apart werden gezet. 

Soms gebeurde dat zelfs lettcrlijk: ze 

werden nict mecr meegeteld in werk

loosheid- of arbeidsproductivitcitssta

tistiek. Ze kregen een inkomen, maar 

mochtcn niet meer meedoen. Aan

vankelijk wcrd dat door dczc en gene 

nog opgevat alsot ze niet meer mee 

hoetden te doen, maar van licverlee 

ging hct nict mccr mogen meedoen 

ovcrhccrsen. De beschenningsfilosofie 

als vormgeving van de solidaritcitsge

dachte leidde ineens tot maatschappe

lijke uitsluiting in plaats van tot 

bcscherming. Wat was er aan de handJ 

Wat hebben we gcmisP 

1\lijn antwoord op die vraag luidt a\., 

volgt: door de vanzeltsprekendheid van 

het beschermingsparadigma hcbbcn we 

iets heel belangrijks over het hoofd ge-
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zien, namelijk de emancipatie van de 

arbeid. Arheid is in de loop van de 

twintigste eeuw stukje bij beetje van 

kwaliteit veranderd: een ontwikkeling 

die de labcur van weleer stapje voor 

stapje niet aileen dragelijk maaktc, 

maar zelh, noodzakelijk voor iemands 

ontplooiing. Natuurlijk is dat nog lang 

niet over de hele breedte 

was niet aileen maar cen productiefac

tor, maar werd in tocnemende mate 

ook consumptiegoed: cen manier om 

maatschappeliJk mee te docn en solida

riteit te beleven. Twee decennialang 

zijn niettemin onder invlocd van soci

aal-democratisch en christen-democra

tisch denken de oude vormen overeind 

gchoudcn. Tegen arbeid 

het geval, en is cr nog heel 

wat 'labeur' aan tc wijzen, 

maar de beweging van ver

vreemding naar (ook) ont

plooiing is onmiskenbaar. 

We nocmcn dat ook wei 

de kennis- en zorgintensi

vering van de economi

-,che productie en de 

samenleving. De grond

slag onder het oude para

digma - de industriele 

productiewijze - is daar

mee lundamcnteel ver-

De sociale 
moest jc vooral worden 

beschermd, ook toen ar

hcid zeit mensen tegen 

uitsluiting ging hescher

mcn. Het resultaat van dit 

vasthouden aan de 'oude 

wegen', gcplavcid als ze 

warcn met duizenden re

gelingen en arrangcn1cn~ 

ten, was uiteindclijk dat ze 

ook aan degenen die er 

nog wei afhankelijk van 

waren steeds minder <>oli

dariteit konden bicden. 

zekerheid moet en 

kan voortaan 

parallel gaan !open 

aan de economische 

inspanning; het 

toeslagstelsel biedt 

daartoe een 

handvat. 

schoven. De traditionelc 

vormcn van beschermi ng tegcn de 

hardships van wcrk raakten langzaam 

achterhaald en overhodig Dat had 

moeten betekenen dat de oude vormen 

van solidariteit- de oudc wegen - aan 

de tijd mocstcn worden aangepa'>t: de 

vaste waarde had nieuwe wegen moe

ten krijgen 

Helaas gebeurde dat niet, ol maar in 

beperkte mate. 1\laar de ontwikkeling 

van de samenleving en de economische 

productie wachtten daar niet op. Vanaf 

het begin van de jaren zeventig kwa

men steeds meer vrouwen op de ar

beidsmarkt: het arbeid<>aanbod groeide 

vele malen harder dan de werkgelcgen

heid, ook omdat arbeid in toenemendc 

mate 'ontplooiing' werd. Je zou kunnen 

zeggen dat de tegcnstelling tussen het 

economische en het sociale daardoor 

naar de achtergrond verdween. Arbcid 

Vandaar mijn enthousias

nle over 'Nieuwe wegcn, vastc waar

den': de crkenning van het feit dat 

solidariteit thans nieuwe vormcn vergt 

is in het christelijk-<>ociaal helcid een 

doorbraak van jcwclste Het betekent 

dat de hcrziening van het sociale stelsel 

niet meer onmiddellijk als 'alhraak' 

wordt gezien, maar als cen renovatic; 

dat flexibiliscring ook eens op haar po

sitieve consequenties voor de maat

schappelijke samcnhang kan worden 

beschouwd: dat decltijdwerk niet aileen 

maar ongunstig is, dat individualiscring 

ook met verantwoordelijkheid gepaard 

kan gaan en dat de toevloed naar dear

beidsmarkt ook als erkenning van de 

samenbindende kracht van arbeid kan 

worden gezien. /\let name de paragraal 

over de sociale zekerheid bicdt wat dat 

betrcft hoop voor de toekom.,t. Daar 

wordt gezocht naar een stel.,el dat pa

rallel loopt aan een zo ruim mogelijkc 
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arbcidsparticipatie in plaats van er te

gcn in tc gaan. lk mag hopen dat het 

toeslagstel'>el dat daar wordt gepropa

gecrd en dat natuurlijk nog op tal van 

punten verder moet worden uitgewerkt, 

niet in een hureaula zal verdwijnen. 

Het gevaar van de onderste 
bureaula 
Het gevaar van de onderste bureau Ia is 

echtcr nict dcnkhccldig llit de krant 

verneem ik dat het CDA dit dee! van 

de sociaal-economische paragraat naar 

achter heett geschoven, indachtig de 

AOW-affaire en mi">chien ook wei de 

aan<,taande verkiezingen Dat is nu net 

wat niet moet geheuren. De sociale ze

kerheid moct en kan voortaan parallel 

gaan I open aan de cconomischc impan

ning; het toeslag<,telsel biedt daartoe 

een handvat. Het Strategisch llcraad 

van het CDA hecft als geen andcr de 

spijker precies op de kop geslagen en 

de oude (en nogmaaL ooit zo passcnde) 

he<,cherrmngshlosotie door een partici

paticfilosohc vervangcn. Hct duide

liJkst hlijkt dat uit de veranderingcn die 

in de voorwaarde voor de tocgankelijk

heid van de sociale zekerheid worden 

gesuggcrccrd. Was vrocgcr 'het niet 

hebben van arbeid' de voorwaardc voor 

de toegang tot de socialc zekcrheid. in 

de nieuwe weg naar sociale zekerheid is 

juist 'het hehben van arbeid' de belang

rijkste toegangwoorwaarde. De conse

quenties die een dergeliike gedachte 

heeft voor de alom heschikhaarheid 

van werk zijn groot. Voor christeliik

socialc organisaties i<> het de moeitc 

waard om daarover verder te denken. 

Kortom: cr is vee! veranderd in de atge

lopen vi1f jaar. in de sociaal-economi

sche wcrkelijkhcid en in de opvattingcn 

over de wcrkeli1kheid Wat ik vree<, is 

cchter dat er tot aan de verkiezingen 

door geen enkele partij over ecn nicu-

(JlV Ill% 

we sociale zekerheid gepraat durft te 

worden. Oat is jammer. Want terugre

denerend naar de zin waarmec ik mijn 

verhaal bcgon, is het duidclijk gcwor

den dat cconomischc dynamick nict 

zonder een aan de tijd aangepaste vorm 

van solidariteit mogelijk is. De oude 

wcgen hindcren niet aileen de econo

mische dynamiek, maar genereren uit

eindelijk ook gcen solidariteit meer. 

i\ laar ook al<> het cr nu nog niel van 

komt, na 1998 zal het wei moeten. Oat 

bctckcnt dat pas aan het begin van de 

eenentwintigste eeuw het sociaal-eco

nomisch denken van de negcnticnde 

ccuw zal zijn uitgespeeld. Nogmaals, 

dat had ook eerder gekund als vormcn 

en normcn nict zo gemakkelijk voor 

de ondcrliggcndc waarde waren versle

ten. 

Prof.dr liP M. Adriaa11Se11s is hooglmwr 

sociale tPelenschapflell am1 de Rijksuniversiteit 

Utrecht m lid r>im de Wetcl!sch!lpflelijke Raad 

voor het Regerinqsbeleid ( WRR). 
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