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7Intro

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen 
marc.janssens@wi.cda.nl

Wie in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 
Hilversum de tentoonstelling over nepnieuws bezoekt, wordt van 
tevoren gewaarschuwd. De kans is namelijk groot dat je na het 
bezoek wel meer weet over nepnieuws, maar dat je ook meer in 
verwarring bent geraakt. Om dit gevoel te ondersteunen, loop je 
bij binnenkomst door een soort doolhof en hoor je allerlei stemmen 
door elkaar heen praten. Je wordt vanzelf horendol, net zoals je 
door alle berichten over nepnieuws ook kunt denken: Maar wie 
kan ik nog wel vertrouwen?

Horendol willen we u met dit nieuwe nummer van Christen 
Democratische Verkenningen niet maken. Maar in enige 
verwarring over de vraag wat nu nepnieuws is en hoe we daar 
feiten en waarheid tegenover kunnen stellen, zult u misschien wel 
komen. Alleen al omdat de term ‘nepnieuws’ op diverse manieren 
blijkt te functioneren. Allereerst als bewuste desinformatie die via 
sociale media en internet wordt verspreid, om zo geld te verdienen 
of onrust te veroorzaken. Hoe weten we wat waar is en wat nep, 
als iedereen, dus ook personen met een kwade bedoeling, van alles 
kan posten en doorgeven wat toch behoorlijk echt lijkt? Daarnaast 
wordt nepnieuws gebruikt om anderen in een verdachte hoek 
te plaatsen. Wat moeten we beginnen als evidente waarheden 
door politici worden tegengesproken en als een gesprek over 
ogenschijnlijke zekerheden niet meer mogelijk is? Waar vinden 
we houvast als alles gaat schuiven?

Gezag 
Traditioneel waren er instituten die nog gezag hadden. De 
rechtspraak, de media en de wetenschap bijvoorbeeld. Maar 
rechters worden tegenwoordig al als ‘nep’ betiteld wanneer hun 
oordeel niet bevalt. De media zitten in zwaar weer, financieel 
maar ook existentieel. Want waarom zouden we een professionele 
journalist nodig hebben, als we zelf alles van internet kunnen 
halen? En de wetenschapper? Ook hij biedt volgens velen slechts 
een mening tussen alle andere, en blijkens het artikel van Dick 
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Houtman moet ook de wetenschapper zelf erkennen dat hij meestal geen objectief 
oordeel kan vellen in een politiek conflict. Zijn we dan door de postmoderne tijdgeest 
zo tolerant, gelijk, vrij en democratisch dat die andere waarde, die van de waarheid, 
het loodje heeft gelegd? Betekent de recentste invulling van vrijheid en democratie 
dat we alles en iedereen tolereren, en zodoende geen waarde meer hechten aan het 
oordeel van mensen en instituties waaraan we voorheen nog gezag toekenden?

Nieuw jasje 
In deze cdv verkennen we het allemaal. Dat doen we in een nieuw jasje. Niet omdat 
het oude knelde, wel omdat een nieuwe en frisse vorm kan helpen om beter grip te 
krijgen op een complexe en spannende inhoud.

Die grip hopen we ook te bereiken via nieuwe rubrieken. Zo hebben we in 
het actualiteitsdeel de rubriek ‘Vanuit de basis’ toegevoegd. Hierin bevragen we 
een politicus over hoe hij of zij tegen een actueel onderwerp aankijkt vanuit het 
christendemocratisch gedachtegoed. Ditmaal is senator en oud-staatssecretaris van 
Europese Zaken Ben Knapen aan de beurt, die zijn visie geeft over de vraag welke 
richting we in Europa op moeten. Knapen pleit in navolging van president Macron 
van Frankrijk voor een ‘Europa dat beschermt’. Concreet betekent dit een andere 
koers dan de neoliberale wind van de afgelopen tijd, en zelfs dat we toe moeten naar 
méér Europa als het gaat om defensie en buitenlands beleid.

Ook hebben we een rubriek ‘Uit de praktijk’ waarin we het thema praktisch 
behandelen. In dit geval gebeurt dat via een interview met burgemeester (en oud-
journalist) Willemijn van Hees over waarheid en nepnieuws op lokaal niveau, 
en via een bijdrage van regiojournalist Jan Kas over de vraag wat het voor de 
lokale democratie betekent dat er steeds minder professionele lokale en regionale 
journalisten zijn.

De lokale democratie komt dit nummer sowieso aan bod. In het themadeel, maar 
ook in het actualiteitsdeel, omdat we terugblikken op de gemeenteraadsverkiezingen. 
Herman Kaiser, Joop van Holsteyn en Tom van der Meer analyseren de verkiezingen, 
ieder met hun eigen insteek. Kaiser koppelt er een oproep aan vast om het cda toch 
vooral een middenpartij te laten blijven. Niet omdat dat electoraal gunstig kan 
zijn, maar omdat een verbindende middenpartij voortvloeit uit de traditie van de 
christendemocratie en het christelijk-sociaal denken.

Politicoloog Van Holsteyn schetst het dilemma van het cda dat zowel met 
ChristenUnie en sgp als met cda en D66 moet concurreren. En politicologen 
Tom van der Meer en Lisanne de Blok stellen dat in weerwil van veel analyses 
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9Intro

na de raadsverkiezingen volgens langetermijnonderzoek de afrekening bij lokale 
verkiezingen wel degelijk langs nationale lijnen platsvindt.

Koers 
We staan in dit nummer ook stil bij Ruud Lubbers, die ons in februari is ontvallen. 
Lubbers had een bijzondere band met het Wetenschappelijk Instituut en ons blad 
Christen Democratische Verkenningen, vertelt Theo Brinkel. Waar commentatoren 
en analytici na Lubbers’ overlijden vooral diens pragmatische inzet benadrukten, 
laat Brinkel zien dat de cda’er al vanaf 1980 een bezielende christendemocratische 
koers volgde, geïnspireerd op het katholiek-sociale denken. Daarnaast komt de 
langstzittende premier van na de oorlog langs in de analyse van Geerten Boogaard en 
Heidi de Mare, die feit en fictie in de tv-serie Land van Lubbers onderzochten. Ook 
Lubbers’ pragmatische oplossingen kunnen nog steeds emoties teweegbrengen, zo 
laten zij zien.

Toen Lubbers het politieke toneel besteeg, waren de hoogtijdagen van de 
verzuiling al achter de rug. Op de tentoonstelling in Beeld en Geluid komt die 
periode ook aan bod en wordt ze vergeleken met de informatiebubbels waarin wij 
tegenwoordig zitten. Destijds lazen mensen alleen de eigen krant en luisterden of 
keken ze enkel naar de omroep van hun zuil. We kijken nu vaak een beetje meewarig 
terug op die tijd, omdat we het maar bekrompen vinden dat mensen zich zo in hun 
eigen zuil lieten opsluiten. Wat een verschil met de vrijheid en ruimdenkendheid die 
wij nu hebben! Toch is het goed te bedenken dat onze vrijheid ook maar betrekkelijk 
is. Nu beperkt niet de zuil ons blikveld, maar de algoritmes van Google en de sociale 
omgeving van Facebook, terwijl we zelf menen ruim zicht te hebben.

Om weer even terug te gaan naar de tijd van de verzuiling, zoomen we in een 
aantal intermezzo’s in op vijf politici die in de vorige eeuw tegelijkertijd journalist 
of zelfs hoofdredacteur van een krant waren. Hoe gingen Abraham Kuyper, Carl 
Romme, Marcus Bakker, Pieter Jongeling en Henk Algra om met deze dubbelfunctie? 
Waren ze in de krant vooral partijman, en wat betekende dit voor hun journalistieke 
houding? Vijf deskundigen nemen ons mee.

Het geheel zal, net als bij Beeld en Geluid, u als lezers soms misschien het gevoel 
van een doolhof geven, dat we overigens zo veel mogelijk van bewegwijzering hebben 
voorzien. We hopen dat het lezen van deze cdv een inspirerende ervaring is, of zij 
nu via verontrustende verwarring of rustgevende bezinning plaatsvindt. En laat het 
weten als u tips heeft of andere feedback wilt geven.
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Het cda moet 
een federatie van 
lokale politieke 
verenigingen worden

Eens, de partij structuur moet 
180 graden omgedraaid

door Rien Fraanje De auteur is lid van de redactie van cdv.

Dat het cda bij de recente 
gemeenteraadsverkiezingen weer 
als grootste landelijke partij uit de 
stembus kwam, mag nauwelijks meer 
iets zijn om zich trots op de borst te 
slaan. In de eerste plaats omdat het 
verschil met de nummer twee (de vvd) 
te verwaarlozen is: beide behaalden 
zo’n 13,3 procent van de stemmen. 
Daarmee zet de dalende trend bij de 
gemeenteraadsverkiezingen in deze eeuw 
onverdroten voort: van 20,5 procent in 
2002, via 16,8, 14,8 en 14,4 naar 13,3 
procent in 2018. Maar belangrijker is 
dat de gezamenlijke lokale partijen een 
onoverbrugbaar gat hebben geslagen: 
zij wisten bijna 1 op de 3 stemmers 
aan zich te binden. Het in eigen kring 
veelgebezigde mantra dat het cda een 
landelijk georganiseerde maar in wezen 
een lokale partij is, kan met deze cijfers 
niet meer met droge ogen worden 
verkondigd.

In enkele gemeenten wisten lokale 
cda’ers tegen deze trend in zeer goede 

uitslagen neer te zetten. In het Brabantse 
Sint-Michielsgestel behaalde het cda 
meer dan 40 procent meer stemmen 
dan in 2014. En dat in een gemeente 
waar lokale partijen traditiegetrouw 
het politieke landschap domineren. 
De strategie van een kieslijst met maar 
liefst vijftig sterk lokaal gewortelde en 
herkenbare kandidaten en een sterk 
op de afzonderlijke dorpen gerichte 
campagne lijkt daar haar vruchten 
meer dan afgeworpen te hebben. In 
de middelgrote stad Gouda boekte 
het cda eveneens zetelwinst. De 
fractie hield zich de afgelopen jaren 
veelvuldig op in de wijken, organiseerde 
huiskamergesprekken en was daardoor 
zelfs in een stad van meer dan 
zeventigduizend inwoners zichtbaar en 
herkenbaar.

Wat deze en andere succesvolle 
lokale afdelingen gemeen hebben, is 
dat de cda-kandidaten eerst en vooral 
herkenbaar zijn als benaderbare mensen 
die zich voor hun gemeente willen 
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inzetten. Ze zijn niet zozeer politicus als wel 
volksvertegenwoordiger. Dat klinkt voor de hand 
liggend, maar dat is het in een landelijk en top-
down georganiseerde partij niet. Om een lijst te 
kunnen samenstellen met vijftig lokale coryfeeën 
heb je nu heel wat hobbels te nemen. Want veel 
van die vijftig herken je in hun doen en laten bij 
de voetbalclub, op de school van je kinderen, 
in de kerk of bij de fanfare als authentieke 
christendemocraten. Alleen: ze zijn nog niet 

allemaal lid. En dan moet je als lokale afdeling 
ergens bij een hogere partijinstantie dispensatie 
vragen om deze mensen namens het cda op de 
kandidatenlijst te krijgen. Dat lijkt me niet een 
gang van zaken die een lokale partij past.

Omkeren
Wil het cda werkelijk een lokale partij worden, 
dan moet het zijn partijstructuur 180 graden 
omdraaien. Nu is het een landelijk georganiseerde 
en vanuit Den Haag bestuurde partij, niets 
meer of minder. Dat zie je vooral aan hoe de 
financiële stromen lopen. Als je lid wordt, betaal 
je contributie aan de landelijke partijorganisatie. 
Aan het eind van het jaar bepaalt de landelijke 
penningmeester op basis van het aantal leden 
hoeveel van de ontvangen contributie een lokale 
afdeling krijgt toebedeeld.

Dat moet radicaal worden omgekeerd. 
Leden moeten hun contributie aan hun lokale 
afdeling betalen. Je wordt eerst en vooral 
lid van je lokale cda-afdeling. Daar ligt 
het primaat van de christendemocratische 
politiek. Christendemocratische politiek is 
in de eerste plaats een houding, een praktijk 
van betrokkenheid bij lokale gemeenschappen 
in wijken, verenigingen, godshuizen, scholen 
en ondernemingen. Die kan alleen gestalte 
krijgen in een lokaal georganiseerde politieke 

vereniging die veel vrijheid krijgt om de 
christendemocratische uitgangspunten lokaal te 
vertalen. Christendemocratische politiek kan in 
Amsterdam een geheel andere invulling krijgen 
dan in Roerdalen.

Maar hoe organiseren we dan 
christendemocratische politiek op landelijk 
niveau? Welnu, heel simpel: het cda moet 
een federatie worden van lokale politieke 
verenigingen. Die laatste worden lid van de 

federatie en dragen financieel 
bij op basis van hun omvang. 
Met hun bijdragen aan de 
federatie kan een sobere 
en compacte organisatie 
worden opgebouwd die 
de federatie ondersteunt. 

Het Wetenschappelijk Instituut en het 
Steenkampinstituut staan redelijk los 
van die federatie en positioneren zich als 
christendemocratische denktank respectievelijk 
opleidingsinstituut voor alle christendemocraten 
op alle bestuurlijke niveaus.

Lef gevraagd
De omvorming van het cda tot federatie van 
lokale politieke verenigingen past ook bij een 
belangrijke en onmiskenbare maatschappelijke en 
politieke onderstroom. Het cdv-zomernummer 
uit 2016, Glokalisering: lokale eigenheid in 
een globale wereld, beschreef al hoe de regio 
voor de aanpak van maatschappelijke opgaven 
steeds belangrijker wordt. De rijksoverheid heeft 
te maken met middelpuntvliedende krachten 
waarbij decentrale overheden en internationale 
samenwerkingsverbanden zoals de eu aan belang 
en invloed winnen ten koste van de nationale 
overheid. Daarbij past een partij die ook vanuit 
de lokale gemeenschappen is opgebouwd en 
georganiseerd.

Het christendemocratische gedachtegoed staat 
onverminderd als een huis. Durft het cda zichzelf 
als partij opnieuw uit te vinden?

Durft het cda zichzelf als partij opnieuw 
uit te vinden?
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Het cda moet 
een federatie van 
lokale politieke 
verenigingen worden

Oneens, de 
christendemocratie is 
een landelijke beweging

door Adger van Helden De auteur is ambtelijk secretaris van de cda 

Bestuurdersvereniging en fractievoorzitter in Katwijk.

Het cda is niet zomaar een clubje 
mensen, ook geen machtsmachine. 
Het is een voertuig van idealen; een 
christendemocratische beweging met 
een duidelijke inspiratiebron. Dit vraagt 
echter wel voortdurende doordenking, 
debat en inspiratie. Dat is dan ook de 
kracht van de landelijke partij met haar 
netwerken en bijzondere organisaties 
als het Wetenschappelijk Instituut en de 
Bestuurdersvereniging.

Juist de raadsleden, Statenleden en 
cda-bestuurders hebben profi jt van 
die inspiratie, zeker als je bedolven 
wordt onder raadsstukken, e-mails en 
uitnodigingen, want de tijd voor refl ectie 
komt dan vaak in de knel. En dat terwijl 
de christendemocratie juist een vaste 
grond is om politiek op te bedrijven. 
Zien we niet vaak dat lokale partijen een 
gezamenlijke basis missen en daardoor 

wispelturig zijn of instabiel? Het is 
waardevol en wordt gewaardeerd dat 
inspiratie en doordenking aangereikt 
worden vanuit het landelijke cda, 
zeker als dat goed aansluit op de lokale 
praktijken.

Het cda als merk
Het politieke bedrijf wordt in 
toenemende mate beïnvloed door 
marketingtechnieken afkomstig uit de 
commercie. Daar kun je bezwaren tegen 
hebben, maar het is de realiteit van de 
manier waarop kiezers naar de politiek 
kijken. Dat vraagt ook een zekere mate 
van commerciële aanpak van het merk 
cda. Voor veel burgers is het cda één 
merk – of ze nu reageren op een fi lmpje 
op Facebook of iemand zien fl yeren op 
de markt. Voor een krachtige uitstraling 
moet het merkbeeld dan wel consistent 
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zijn. Als een Coca-Cola-flesje er overal anders uit 
zou zien of de inhoud zelfs anders zou smaken, 
was Coca-Cola dan ooit zo’n wereldwijd succes 
geworden? Imago en beeldvorming zijn anno 
2018 van groot belang én kwetsbaar. Natuurlijk 
kun je in een campagne lokaal het verschil 
maken. Dat laten de uitslagen van 21 maart wel 
zien. Maar uit onderzoek blijkt dat voor veel 
kiezers het landelijke beeld leidend is voor hun 
lokale stem. Het cda als sterk merk vereist dus 
één duidelijk beeld, met herkenbare vormgeving 
en thema’s, geen losse eilandjes.

Het dagelijkse landelijke politieke werk 
gebeurt natuurlijk in de Tweede Kamer. Toch 
is het waardevol als daar een sterke vereniging 
naast staat: voor het langetermijnperspectief, de 
ideeënvorming voor de volgende kabinetsperiode 
en als toetssteen van het handelen van de 
landelijke volksvertegenwoordigers. Daarnaast 
biedt de landelijke vereniging alle leden de kans 

om mee te denken en mee te beslissen over het 
landelijk beleid. Zo is de politieke partij altijd 
een verbinding geweest tussen de Dorpsstraat 
en het Binnenhof. Natuurlijk kan en moet dat 
beter. Daarom organiseerde het cda in september 
2016 een cda1000. Tijdens deze sessie gingen 
duizend leden met elkaar in gesprek over de 
belangrijkste vraagstukken en oplossingen voor 
het nieuwe cda-verkiezingsprogramma. De partij 
is door blijven werken aan het cda nieuwe stijl. 
Met bouwstenen voor partijvernieuwing wordt 
dit jaar invulling gegeven aan het cda als open 
netwerkpartij met idealen.

Een van de succesvolste internetfilmpjes in 
de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was 
een grafisch filmpje waarbij de kracht van het 
netwerk binnen het cda werd benadrukt. Jazeker, 
het cda is een echte lokale partij met mensen bij 

u uit de straat die zich willen inzetten voor een 
dorp dat ze willen doorgeven. Maar het cda is 
óók een goed georganiseerde partij met korte 
lijntjes tussen gemeente, waterschap, provincies, 
de rijksoverheid én de Europese Unie. cda-politici 
kunnen die korte lijnen gebruiken ten gunste 
van hun inwoners. Een veel lossere federatie 
van lokale politieke verenigingen holt deze 
contacten uit, maakt het cda minder krachtig én 
minder onderscheidend ten opzichte van andere 
lokale partijen. De Bestuurdersvereniging voegt 
hier een onderling netwerk aan toe. Zo biedt 
het landelijke cda echt meerwaarde voor het 
lokale cda.

Autonomie
Overigens hebben de lokale afdelingen binnen het 
cda veel autonomie. Er worden handreikingen 
verstrekt, bijvoorbeeld voor het gemeentelijke 
verkiezingsprogramma, maar het zijn altijd de 

plaatselijke ledenvergaderingen 
die de besluiten nemen. 
Raadsleden worden natuurlijk 
zonder last of ruggespraak 
gekozen, en zij kunnen binnen 
het cda ook echt hun eigen 
koers bepalen: er is geen 
landelijke partijleider die een 

koers dicteert. Recentelijk werd dit nog eens 
duidelijk toen Sybrand Buma gevraagd werd 
of lokale cda-fracties konden samenwerken 
met de lokale pvv-fractie. ‘Men moet lokaal 
beslissen wat men wil en wat men niet wil’, zei 
hij op 19 januari bij Jinek. Maar Buma zei er 
ook bij: ‘[De opstelling van de partij van Wilders 
in 2012] betekende een onoverkomelijke breuk 
in het vertrouwen van het cda, en ook van mij 
persoonlijk, in de pvv en haar politiek leider.’ 
Hoewel voor sommigen controversieel, was 
Buma correct: de lokale cda-fracties besluiten 
met wie er wordt samengewerkt.

En zo hoort het ook: een sterk en zelfbewust 
lokaal cda, met een sterke verbondenheid met 
andere bestuurslagen en de vereniging.

Het cda als sterk merk vereist één duidelijk 
beeld met herkenbare vormgeving en 
thema’s
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Vanuit de basis 
Europa als waarborg 
tegen de kille kant 
van globalisering
In een steeds guurdere wereld is Europa de belangrijkste macht 
die ons kan beschermen, stelt oud-staatssecretaris van Europese 
Zaken Ben Knapen. Dat betekent dat Nederland zich actief 
moet aansluiten bij een politieke kopgroep in Europa, en dat de 
eu zich meer moet toeleggen op ‘hard power’ inzake defensie 
en buitenlands beleid. ‘We moeten in plaats van slachtoffer 
weer regisseur worden van internationale ontwikkelingen.’ 
Een pleidooi voor een Europa dat minder aan de markt 
overlaat en meer beschermt.

door Marc Janssens & Jan Prij Janssens is hoofdredacteur van Christen Democratische 
Verkenningen en Prij redactiesecretaris.

Europa staat voor grote uitdagingen, 
constateert Ben Knapen, senator en 
voorzitter van de Commissie Buitenland 
van het cda. En daarom moet het keuzes 
maken. Dat geldt ook voor het cda. 
Het is daarbij belangrijk dat de partij 
niet verzandt in discussies over de vraag 
of ze voor een eurofiele of voor een 
eurosceptische koers is, stelt Knapen. 
‘De vraag of we van Europa houden is 
niet aan de orde. Het gaat erom of er 
een andere instantie is die onze waarden 
en belangen op dit moment beter kan 
borgen dan Europa. Die andere plek 
voor bescherming en zekerheid zie ik 
niet.’

Nieuwe ankers

Wat is volgens u de belangrijkste 
uitdaging waarvoor Europa staat?
‘Ons hele westerse stelsel van 
verhoudingen waarbinnen we ons 
geborgen en veilig voelden, staat op 
de tocht. Het geopolitieke klimaat is 
guur geworden. Tekenend is het verlies 
van internationaal verantwoordelijk-
heidsgevoel bij de Verenigde Staten, 
wat zich uit in het “America First” van 
president Trump. Daarnaast zien we een 
steeds assertiever opererend China en 
de opkomst van autoritaire regimes aan 
de randen van Europa, zoals Rusland 
en Turkije. Ook speelt de globalisering 

Actualiteit
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Vanuit de basis 

mee, die het gevoel van geborgenheid en 
veiligheid verder heeft ondermijnd. Sociaal-
economische tegenstellingen binnen de samen-
leving zijn scherper geworden. We zien winnaars 
en verliezers die zich niet verantwoordelijk voelen 
voor het grotere geheel. De winnaars niet omdat 
zij het al goed hebben, de verliezers niet omdat ze 
zich in de steek gelaten voelen.’

Wat betekent deze afname van zekerheid en 
geborgenheid voor Nederland?
‘Nederland moet samen met andere landen op 
zoek naar nieuwe ankers. Dat is een ingewikkeld 
proces. Ons hele vocabulaire is gestoeld op het 
Westers Atlantisch Bondgenootschap, dat in 
toenemende mate onder druk staat. Vooralsnog 
is onduidelijk wat daarvoor in de plaats moet 
komen. Waar kunnen we nieuwe vormen van 

veiligheid, geborgenheid maar ook welvaart en 
welzijn vinden? Het lijkt me logisch deze ankers 
te zoeken in de ons vertrouwde omgeving. En dat 
is Europa.’

Op dit moment is er van een gezamenlijk 
Europees antwoord geen sprake. Populisten en 
nationalisten zeggen dat we de geborgenheid in 
eigen land moeten hervinden, terwijl anderen 
juist menen dat alleen een sterker en verder 
geïntegreerd Europa soelaas biedt. Is er wel een 
gezamenlijk antwoord mogelijk?
‘Het antwoord op deze vragen leidt inderdaad tot 
enorme polarisatie. En tot irreële extremiteiten, 
zoals het idee van een muur om Nederland. Of 
zoals Thierry Baudet zegt: het ideaal van Europa 
in 1850. Dat is een vorm van romantiek die leidt 

Ben Knapen. Foto: Dirk Hol 
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tot lichtzinnig beleid. Deze benadering ontkent 
de globalisering. Het is een illusie dat je een muur 
om een land kunt zetten, terwijl je met één druk 
op de knop geld naar waar ook ter wereld hebt 
overgemaakt. Tenzij je ook de computer wilt 
afschaffen.’

Ziet u die extreme reactie ook bij de andere 
kant, die alle kaarten op Europa zet?
‘Ja. Ook het idee van een vlucht naar voren, naar 
een Europese superstaat, zou je een vorm van 
romantiek kunnen noemen. Als de kernvraag is 
waar we nu wel bescherming vinden, komen we 
uit bij “L’Europe qui protège” van Macron. Dat 
kan onmiskenbaar alleen door samenwerking, 
en soms zelfs verregaande samenwerking, met 
landen in onze omgeving waarmee we ons 
vertrouwd voelen. Vroeger 
was deze samenwerking 
economisch en technisch 
van aard, maar gezien de 
internationale krachten 
die op ons afkomen, zal 
ze onvermijdelijk een 
politiek karakter krijgen. 
Anders kunnen we ons niet 
verweren tegen de opkomst 
van China, de assertiviteit 
van Rusland en het 
nationalisme in de vs.’

Betekent dit dat de samenwerking in de eu ook 
van aandachtsgebied verschuift? Tot nu toe 
hebben we veel interne zaken geregeld, zoals 
de interne markt, terwijl we de buitenlandse 
politiek vooral aan de lidstaten overlieten. 
Moeten we het niet precies andersom doen: 
minder interne samenwerking die tot ergernissen 
leidt, en meer Europees beleid ten aanzien van 
defensie en buitenlandse politiek?
‘Ik denk inderdaad dat we die switch moeten 
maken, in ieder geval met de belangrijkste 
Europese landen bij ons in de buurt. De eu is 
tot nu toe vooral met regels ten aanzien van 

soft power geïntegreerd en moet toe naar een 
samenwerking die veel meer hard politics en 
hard power naar buiten toe kan uitstralen. Kijk 
wat in Syrië gebeurt. Wij hebben daar niets te 
zeggen. Het wordt bepaald door Rusland, maar 
wij dragen alle gevolgen. Vluchtelingen komen 
hierheen en de instabiliteit van de regio wordt 
naar ons geïmporteerd. Als we geen vorm van 
politieke samenwerking vinden om ons tegen 
deze geopolitieke ontwikkelingen teweer te 
stellen, blijven we slachtoffer in plaats van (co)
regisseur en (mede)vormgever van internationale 
ontwikkelingen. Duitsland durft dat om allerlei 
redenen niet alleen, en Frankrijk kan het niet 
alleen. Dus is een krachtenbundeling nodig om 
onze eigen waarden en belangen te verdedigen.’

Is dat de belangrijkste 
motor achter de hernieuw de 
samenwerking in de Frans-
Duitse as?
‘Die ligt inderdaad op het 
terrein van bescherming. 
Helaas is het woord 
“bescherming” in het Frans 
iets met “protège”. Dan 
denken wij meteen aan 
protectionisme en slaan we 
op tilt. Maar bescherming 
in termen van geborgenheid, 

veiligheid, verweer tegen bedreigingen van 
buitenaf is heel belangrijk.’

Dan hebben we het over bescherming tegen …?
‘… immigratie, terrorisme, allerlei vormen 
van instabiliteit aan de Europese grenzen, en 
uiteraard ook over economische bescherming. 
Op dit moment speelt China de Europese landen 
tegen elkaar uit. We zullen intensiever in een 
kleine groep moeten samenwerken. De eu met 27 
lidstaten is zo divers dat die niet in staat zijn om 
gezamenlijk een gezaghebbend, geloofwaardig 
en enigszins eensluidend antwoord te geven op 
de ontwikkelingen die ik net heb geschetst. Dit 

Gezien de internationale 
krachten die op ons 
afkomen, zal de 
samenwerking in Europa 
onvermijdelijk een 
politiek karakter krijgen
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kan alleen door een kern van eu-landen die in 
eensgezindheid en lotsverbondenheid kunnen 
en willen samenwerken. Die kern begint met 
Frankrijk en Duitsland, en dan zullen we zien 
welke landen zich daarbij willen aansluiten. Wat 
mij betreft speelt Nederland daarbij een actieve 
rol.’

Breed perspectief

Mark Rutte en de vvd zullen deze weg niet op 
willen. Hoe moet het cda zich hierin opstellen?
‘Binnen de partij lopen de opvattingen over 
Europa nogal uiteen. Maar de verschillen 
betreffen niet zozeer het principe als wel 
de maatvoering. Het principe dat wij onze 
waarden en belangen in een breder Europees 
kader verankerd willen 
zien, is onbetwist. Over 
de maatvoering bestaat 
wel discussie, en dat vind 
ik ook begrijpelijk. De 
maatvoering kan immers 
verschillen afhankelijk van 
de situatie en de periode in 
de geschiedenis. In onze notitie van de Commissie 
Buitenland van het cda hebben we daarom 
gekozen voor een breed perspectief. Je kunt op 
twee manieren naar Europa kijken. Neem het 
voorstel voor een Europees Monetair Fonds. 
Dat kun je onder een microscoop leggen en dan 
allerlei gedetailleerde voorstellen voor verbetering 
doen. Binnen het cda kan Pieter Omtzigt 
dat fabelachtig goed, en dat is waardevol. 
Maar tegelijk moeten we de microscoop soms 
wegschuiven en de verrekijker pakken. Kijken 
naar het grotere geheel: wat voor Europa hebben 
we nu nodig? En dan komen we bij een Europa 
dat ons beschermt.’

Toch zullen mensen het pleidooi om ons actief 
aan te sluiten bij de Frans-Duitse voorstellen 
uitleggen als méér Europa. Is dat terecht?
‘Jazeker, al moeten we ook knokken voor 
afspraken die zo veel mogelijk bij ons passen. 
Dat kan soms betekenen: méér Europa. Als 
iemand dat niet wil, hoor ik graag het alternatief. 
Ik zie dat niet. Ik zie geen andere manier van 
bescherming van de waardegemeenschap 
die Europa in de allereerste plaats is. Als we 
dat nooit hardop durven te zeggen, als we 
van Europa alleen maar een centenkwestie 
maken, lopen we het risico dat het een zielloze 
onderneming wordt. Maar het alternatief kan 
inderdaad ook zijn dat we net als de Britten 
eruit stappen. Ze hebben alleen niet eerlijk 
verteld tegen welke prijs dat gebeurt. Ik begrijp 

de nostalgische verleiding 
van de Commonwealth 
en het oude imperium wel 
een beetje. Maar dat laat 
onverlet dat dit de toekomst 
voor de Britten is: er wordt 
voortaan zónder hen óver 
hen beslist.’

Burgers zullen op onderdelen best meer Europa 
willen, als ze aan de andere kant garanties 
krijgen dat de natiestaat niet verdwijnt en dat 
onnodige Europese bureaucratie verdwijnt. 
Kan het cda de eurosceptici in dit opzicht wat 
bieden?
‘Ja, maar eerlijk gezegd vind ik deze roep 
ook een beetje een dooddoener. Als cda 
willen we sowieso nooit een superstaat. We 
willen dat verantwoordelijkheden zo min 
mogelijk bij instituties en hogere overheden 
worden neergelegd. Wie een afkeer heeft van 
internationale samenwerking, zal altijd wel iets 
vinden wat niet goed gaat op Europees niveau – 
want bij elke instantie zijn er dingen die niet goed 
gaan. Je moet echter het grotere geheel zien van 
de toegevoegde waarde van Europa. Dan wordt 
het gemakkelijker om die kleine irritaties – en 

Helaas is het woord 
‘bescherming’ in het 
Frans iets met ‘protège’
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die zijn er; zelf erger ik me enorm aan bepaalde 
Europese aanbestedingsregels – te zien als wat 
ze zijn: irritaties over kleine zaken. Toch denk ik 
dat de visie en woordkeuze van president Macron 
perspectief kunnen bieden voor mensen die zowel 
een krachtig Europa willen als een Europa dat 
zich weet te beperken en de natiestaten niet voor 
de voeten loopt. Dan komen we dus niet uit bij 
een Europa dat à la het Verdrag van Lissabon 
enkel de deur openzet voor de kille kant van de 
globalisering.’

In de vorige cdv zei cda-leider Buma dat hij niet 
als euroscepticus gezien wil worden wanneer 
hij in de eu zaken wil veranderen. Hij noemde 
onder andere de tendens om veel geld in Europa 
uit te geven en dat het Noorden het Zuiden 
steunt. Kunt u hem tegemoetkomen?
‘Het is in ieder geval niet zo 
dat er steeds meer geld naar 
Europa gaat, hoewel Noord 
wel aan Zuid en vooral aan 
Oost geeft. En natuurlijk 
kost een krijgsmacht op 
Europees niveau geld. Maar 
bedenk ook wat we kunnen 
besparen als we minder 
vluchtelingen hoeven op te 
vangen. Een derde van alle defensie-uitgaven in 
Europa gaat nu verloren aan inefficiëntie, omdat 
iedereen zijn eigen type tank, schip of vliegtuig 
wenst. Daar valt veel te halen. En wat het debat 
over euroscepsis betreft: ik heb er helemaal geen 
behoefte aan om eurosceptisch of eurofiel te zijn 
en iemand de maat te nemen. Als mensen vragen: 
“Houd je van Europa?”, dan zeg ik: “Nee, ik 
hou van mijn vrouw.” Of ik van Europa hou 
interesseert me niet. Ik zie gewoon geen andere 
arena waar wij onze waarden en belangen beter 
kunnen beschermen.’

Ander debat noodzakelijk

Is zo’n volwassen gesprek in het cda over 
Europa mogelijk? Zonder elkaar te verwijten 
niet solidair te zijn of te streven naar een 
superstaat?
‘Ik denk het wel, en het is onze dure plicht. 
Mijn stelling is dat we dit debat moeten voeren 
voorbij de vraag of je voor of tegen Europa bent. 
Dat is in mijn ogen net zo onzinnig als vragen 
of iemand voor of tegen slecht weer is. Het is 
een vruchteloos positie kiezen in zelf gegraven 
schuttersputjes.’

Waarin verschilt deze benadering met een 
liberale, pragmatische houding over de juiste 
maatregelen? Wat is het christendemocratische 
in uw aanpak?

‘Dat zal ik zeggen. In 
ons deel van Europa, 
West-Europa, hebben wij na 
de Tweede Wereldoorlog een 
middenklassesamenleving 
opgebouwd die probeert 
naar vermogen inclusief 
te zijn en mensen erbij te 
betrekken. We hebben de 
beste gezondheidszorg ter 

wereld, het beste en toegankelijkste onderwijs, 
en de beste sociale voorzieningen. Wij hebben 
geen getto’s zoals de Amerikanen, en er zijn geen 
extreme verschillen tussen arm en rijk zoals bij de 
Chinezen. Natuurlijk zien we dat alles hier ook 
gebeuren, maar in mindere mate. Het is mij veel 
waard om zo’n samenleving met oog voor sociale 
cohesie, duurzaamheid en rentmeesterschap door 
te kunnen geven aan volgende generaties. Dat 
is het overeind houden van een gemeenschap 
van waarden, wat veel meer is dan een liberaal 
pragmatisme.’

Het is onze dure plicht 
binnen het cda een 
volwassen gesprek over 
Europa te voeren

Actualiteit

CDV_Lente_2018_11.indd   20 10-04-18   09:32



21Vanuit de basis: Europa als waarborg tegen de kille kant van globalisering

Wordt het debat over Europa niet te 
veel bepaald door angst om de burger 
voor het hoofd te stoten?
‘Daar ben ik het mee eens. Maar we 
moeten ook kritisch zijn over Europa. 
Europa heeft twintig jaar lang alleen 
maar een hervormingskader richting 
liberalisering verkondigd. Daardoor 
kregen burgers terecht het beeld dat 
Europa hen niet beschermt tegen de gure 
wind van de globalisering, maar dat het 
een verlengstuk daarvan is. We moeten 
duidelijk maken dat niet het liberale 
Europa ons met onze buurlanden in 
West-Europa bindt, maar dat dit het 
Rijnlandse model is met zijn waardering 
van een middenklasse en sociale cohesie. 
Dan heb ik het dus expliciet over het 
westelijk deel van Europa.’

Betekent dit ook dat we 
pensioenen naar Europees 
niveau moeten tillen?
‘Dat denk ik niet. Wij 
hebben in Nederland nu al 
geregeld dat de uitvoering 
van sociale zekerheid in 
Meppel anders kan zijn dan 
in Maastricht, dus waarom zou je dat op 
Europees niveau willen harmoniseren? 
Het is vragen om ruzie en wantrouwen. 
Bescherming tegen de buitenwereld doe 
je niet door intern pensioenpotten op 
één hoop te gooien.’

Dus ook geen Europese belastingen?
‘Inderdaad. Maar op dat punt moeten 
we ook niet krampachtig doen. 
Als wij in Europa geen afspraken 
maken over hoe wij belasting heffen 
op Google, betalen zulke bedrijven 
nergens belasting. Als wij omwille van 
saamhorigheid in onze samenleving 
vinden dat een bedrijf dat hier geld 

verdient ook belasting betaalt, moeten 
we niet in een kramp schieten wanneer 
daar Europa- of eurozonebrede 
voorstellen voor worden gedaan. 
Alsof het dan allemaal de verkeerde 
kant opgaat. Laten we daar een beetje 
relaxed in zijn. Wie wat wil doen aan 
de bureaucratie in Europa, is niet anti-
Europees. En wie stappen voor een beter 
Europa zet, is niet uitgesproken eurofiel.’

Kunt u uw insteek ook vertalen naar 
lokaal niveau? Wat heeft iemand 
wiens baan bedreigd wordt door 
een loodgieter uit Polen aan deze 
benadering?
‘Wij willen een Europa dat beschermt. 
Dat heeft effect op de Bolkestein- of 

detacheringsrichtlijn, waar ik altijd fel 
tegenstander van was. Tegen mensen 
in Friesland die geen werk kunnen 
krijgen door de concurrentie uit Oost-
Europa, zeggen we: “Het kan niet zo 
zijn dat deze richtlijn dit onmiddellijke 
effect op uw baan heeft.” En tegen 
de loodgieters uit Polen zeggen we: 
“De integratie op dit gebied gaat dan 
maar wat langzamer.” Vanuit het 
liberale laisser-fairekapitalisme is die 
detacheringsrichtlijn goed te verklaren, 
maar hij ondermijnt de gemeenschap. En 
dat moeten wij christendemocraten niet 
willen.’

Niet het liberale Europa 
bindt ons met onze 
buurlanden, maar het 
Rijnlandse model
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Het cda als 
vaste waarde 
in het midden
Het cda is geen middenpartij uit pragmatische of 
opportunistische berekening. Onze opdracht om te 
verbinden vanuit het politieke midden vloeit voort uit 
de traditie van de christendemocratie en het christelijk-
sociaal denken. Als het cda zich dreigt op te sluiten 
binnen het rechterdeel van het politieke landschap, 
vervreemdt het zich van zijn historische opdracht.

door Herman Kaiser De auteur is cda-bestuurder en -politicus en 

oud-burgemeester van Arnhem.

De lokale partijen zijn de grote winnaar 
geworden bij de verkiezingen voor de 
gemeenteraden op 21 maart. Het cda 
blijft de partij met het grootste aantal 
raadszetels. Weliswaar met minder 
overmacht dan voorheen, maar toch: 
een goed resultaat en een compliment 
aan alle lokale vrijwilligers die zich 
met hart en ziel hebben ingezet in de 
campagne. De laatste zaterdagen voor 
de verkiezingen was het berekoud. Veel 
cda’ers hebben die kou getrotseerd, 
en dat leverde warme gesprekken op. 
Menselijk contact is belangrijk. Een-op-
een, deur voor deur. Dat hebben nu ook 
de campagnestrategen van GroenLinks 
goed begrepen. Dat heeft die partij geen 
windeieren gelegd.

Tubbergen‑effect
Een compliment verdient ook Sybrand 
Buma. Bij alle landelijk tumult en gedoe, 
over kwesties die nauwelijks iets te 
maken hadden met gemeentepolitiek, 
liet hij zich niet van de wijs brengen. 
Zijn van nature wat afstandelijke 
houding werkte nu in zijn voordeel. Hij 
markeerde het cda als vaste waarde, 
en liet vooral veel ruimte aan de eigen 
lokale mensen. Het door velen bekeken 
Tubbergen-spotje was briljant. Vanwege 
de humor, maar ook door de kernachtige 
boodschap. In een van de vele panels 
met ‘deskundigen’ op de radio werd het 
spotje met dedain behandeld. Het zou 
niet professioneel zijn. Je zou er hooguit 
de eigen cda-achterban mee aanspreken. 
Gelukkig hebben onze campagnemensen 
begrepen dat een te ver doorgeschoten 
professionaliteit in de communicatie 
en pr voor een traditionele volkspartij 
vervreemdend werkt.
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Kansen in een veelsoortig landschap
In bijna alle commentaren op de uitslag komt 
de ‘versplintering’ van het politieke landschap 
in beeld. Velen zien er een bedreiging van de 
democratie in. Dat vind ik te kort door de bocht. 
Het woord ‘versplintering’ is suggestief. Het 
geeft aan dat er een destructief proces aan de 
gang is. Het feit dat de kiezers hun voorkeuren 
verdelen over een grotere reikwijdte van 
politieke groeperingen is de niet te verloochenen 
uitkomst van een democratisch proces. Het zal 
het besturen van gemeenten niet gemakkelijker 
maken. Er zal meer stuurmanskunst, ervaring 
en politieke wijsheid gevraagd worden. Voor 
het cda kan een complexer politiek landschap 
een voordeel zijn. Het combineert immers het 
beste uit twee werelden. Op de eerste plaats is 
het cda als volkspartij nauw verbonden met 
de grassroots in de samenleving. Op de tweede 
plaats heeft de partij een lange bestuurlijke 
ervaring. Er is veel kennis en kunde die gedeeld 
wordt in bestuurlijke netwerken. Juist de lokale 
partijen zullen er op enig moment behoefte aan 
hebben om in coalitieverband een deskundige en 
betrouwbare partner te hebben. Behalve ervaring 
en deskundigheid zijn ook het charisma en de 
persoonlijke verbindingskracht van de lokale 
politiek leiders van doorslaggevende betekenis.

Het verbindende midden
Het sterkste punt van het cda is zijn positie 
als middenpartij. En juist op dat punt maak ik 
mij zorgen. Het is nog niet zo lang geleden dat 
het cda zich afficheerde onder het banier van 
‘het radicale midden’. Ik vond dat destijds niet 
helemaal geslaagd vanwege de term ‘radicaal’. 
Het cda zal nooit een radicale partij kunnen 
zijn, tenzij we er een woordenspel van maken. 
Natuurlijk moeten wij met onze ‘radices’ 
(wortels) verbonden zijn. Maar in het gangbare 
taalgebruik is het cda geen radicale partij. Nooit 
geweest ook, en het zal dat ook nooit zijn. Maar 
van de weeromstuit is er binnen de partij een 
trend waar te nemen van beginnende schaamte. 
Alsof onze positie als middenpartij het gevolg is 
geweest van zwakte, fletsheid en het ontbreken 

aan moed om keuzes te maken. Met als gevolg 
dat onze frisgroene kleur steeds grauwer en 
grijzer werd. Begrijp mij goed: ook ik vind dat 
het cda kleur op de wangen moet hebben, en 
natuurlijk zijn er periodes en situaties geweest dat 
het cda te bleek en grijs was. Maar dat is geen 
reden om ten principale het middenkarakter van 
de partij ter discussie te stellen.

Het cda is geen middenpartij uit 
pragmatische of opportunistische berekening. 
Onze opdracht om te verbinden vanuit het 
politieke midden vloeit voort uit de traditie 
van de christendemocratie en het christelijk-
sociaal denken. Daarmee hebben het cda en zijn 
voorlopers een essentiële bijdrage geleverd aan 
de stabiliteit en cohesie van ons land. Dat cda 
is altijd wars geweest van bestuurlijke stoerheid 
en van het bewegen in de richting van politieke 
flanken.

Opdracht en roeping
Dat vermogen om vanuit het midden de politiek 
te verbinden, is nu niet alleen een uitdaging 
en kans op lokaal niveau. Het is vooral onze 
opdracht en roeping: vanuit onze beginselen 
stellen wij ons dienstbaar op om het bonum 
commune te dienen. Die dienstbaarheid is geen 
corvee of lakeienwerk. Zij komt direct voort 
uit onze bestaansgrond. De totstandkoming 
van politieke coalities gaat vaak met de nodige 
geboortepijn gepaard. Het vraagt van alle 
betrokkenen een eerlijke en voorspelbare inzet. 
Waar het gaat om de verdeling van de macht 
worden partners beproefd. Het is altijd een 
proces van vallen en opstaan, van twee stappen 
vooruit en dan weer een achteruit. Er komt 
emotie en scherpzinnigheid aan te pas. Je hoeft 
elkaar niet steeds met zijden handschoenen aan 
te pakken, maar wel altijd met respect, en met 
een verzoenende houding als mensen elkaar tegen 
de haren in hebben gestreken. Wat niet helpt is 
een hooghartige houding – of die nu voortkomt 
uit belustheid op macht of vanuit het benepen 
moralisme van mensen die hun handen niet vuil 
willen maken.
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Zorgvuldig handelen in de kraamkamer
Als het politieke landschap een grote mate 
van verscheidenheid kent – ik vermijd bewust 
het woord ‘versplintering’ –, wordt van 
alle deelnemers in de kraamkamer van de 
coalitievorming verwacht dat zij over en weer 
kunnen geven en nemen. Natuurlijk moeten de 
inhoud en het belang en de toekomst van de 
gemeente vooropstaan, maar ook het proces 
moet deugdelijk zijn. Door een constructieve en 
verbindende houding kunnen cda-bestuurders 
bijdragen aan een deugdelijk proces van 
afspraken maken. Door zelf het goede voorbeeld 
te geven. Door uitnodigend te zijn. Door over 
oud zeer heen te stappen. Maar ook door 
duidelijk te zijn over de grenzen waarbinnen goed 
en transparant bestuur moet plaatsvinden. Waar 
het cda zou worden meegezogen in een spiraal 
van machtsdenken, waar grenzen van fatsoen en 
deugdelijkheid met voeten worden getreden, zal 
de partij als eerste moeten afhaken.

360 gradenbewustzijn in het politieke 
landschap
Lokale cda’ers moeten goed om zich heen kijken 
waar mogelijke kansen en bedreigingen liggen. 
Maak niet de fout om potentiële kansen als een 
bedreiging te zien en omgekeerd. Dat risico is 
er altijd, en daar moeten onderhandelaars zich 
steeds van bewust zijn. Positieve ervaringen 
uit het verleden geven geen garantie voor de 
toekomst. En akkefietjes uit het verleden moeten 
niet een emotionele drempel opwerpen om 
een nieuwe start te maken – hoe moeilijk dat 
soms ook is. Juist de democratische partijen die 
als winnaar uit de verkiezingen zijn gekomen 
verdienen een onbevangen en open benadering. 
Dat hoort bij democratie. Dat hoort bij een 
partij die verbindend wil zijn vanuit het midden. 
Als het cda zich dreigt op te sluiten binnen 
het rechterdeel van het politieke landschap, 
vervreemdt het zich van zijn historische opdracht. 
Veel kinderen en kleinkinderen van trouwe 
cda’ers hebben weliswaar anders gestemd, maar 
toch trouw vanuit de waarden waarmee zij 

zijn opgegroeid. Het cda als onderdeel van de 
conservatief-sociale stroming in onze samenleving 
kan beter dan wie ook bruggen slaan. Bruggen 
tussen traditie en een uitdagende toekomst.
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cda moet 
kiezen tussen 
confessioneel 
en seculier 
Het feit dat het cda zowel met D66 en vvd als met 
ChristenUnie en sgp moet concurreren, maakt een 
electorale strategie er niet gemakkelijker op, meent 
Joop van Holsteyn. Kiest de partij voor een confessioneel 
‘Deo volente’, dan kunnen seculiere kiezers afhaken. 
Maar gaat ze voor een seculier ‘ijs en weder dienende’, 
dan lopen confessionelen weg. Prioritering is dus gewenst, 
en dan kan het cda wellicht het best voor een rechts-
conservatieve koers kiezen.

door Joop van Holsteyn De auteur is als hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeks-

methoden verbonden aan het Instituut Politieke Wetenschap van de Universiteit Leiden.

Joep Bertrams liet er nauwelijks twijfel 
over bestaan. Zijn politieke tekening 
van 25 oktober 2012 toont de leider 
van het cda in het kraaiennest van een 
zinkend schip. De cda-scheepsvlag is 
gehavend, Buma heeft een blauw oog. 
De cartoonist verbeeldde aldus zijn 
mening: ‘Het cda gaat onder politiek 
leider Buma definitief ten onder.’ En 
die boodschap kwam over. Onderzoek 
naar het begrip van politieke tekeningen 
wees uit dat bijna zestig procent van 
de ondervraagden dit juiste antwoord 
koos uit de vier antwoordalternatieven 
die hun in een meerkeuzevraag werden 
voorgelegd – al was het zeer opmerkelijk 
dat ongeveer een derde deel van de 

deelnemers meende dat Bertrams een 
wezenlijk andere boodschap wilde 
overbrengen: ‘Politiek leider Buma 
ziet in de verte nog een toekomst 
voor het cda.’1

Bertrams’ boodschap was 
begrijpelijk tegen de toenmalige 
politieke achtergrond. Het cda had bij 
de Kamerverkiezingen van september 
2012 minder dan tien procent van de 
stemmen gekregen en was teruggegaan 
van 21 naar 13 zetels – een historisch 
dieptepunt. Bij de kabinetsformatie viel 
de partij vervolgens buiten de boot. 
Het cda was verbannen naar de barre 
politieke woestijn.

cda moet kiezen tussen confessioneel en seculier 
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Maar misschien hadden de deelnemers aan 
het cartoononderzoek die een ‘foute’ bedoeling 
aan de tekening gaven historisch besef, al leek 
hun antwoord bovenal door de eigen politieke 
kleur te zijn ingegeven. Immers, 2012 was niet 
het eerste jaar dat het cda vroegtijdig de dood 
was aangezegd. Al in 1974 werden pogingen 
om te komen tot christendemocratische 
samenwerking beschreven in een hoofdstuk 
getiteld ‘Sterven in elkaars armen’. Met één oog 
op de politieke werkelijkheid van die tijd en één 
oog op hun glazen bol, konden auteurs Joop van 
den Berg en Henk Molleman slechts tot een voor 
het cda-in-wording sombere conclusie komen: 

‘Naar alle waarschijnlijkheid komt de christelijke 
eenheidspartij ruimschoots te laat om nog een 
redelijk massale aanhang te krijgen. Het wordt 
nu op zijn best een kwestie van sterven in elkaars 
armen.’2

Ruim veertig jaar later, bij de verkiezingen 
van 12 september 2017, wist het cda 1.301.796 
stemmen te verzamelen, goed voor een 
aandeel van 12,4 procent en 19 zetels in de 
Tweede Kamer. In grootte was de partij in een 
partijlandschap zonder echt grote partijen na 
vvd en pvv de derde partij van het land. En de 
navolgende kabinetsformatie verliep weliswaar 
traag, maar vanaf het begin was duidelijk dat 
het cda als een der essentiële onderdelen van 
het motorblok deel van een nieuw kabinet zou 

uitmaken. Toen het eenmaal zover was, bleek 
Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en tevens vicepremier niet alleen 
vanwege zijn schoenen op te vallen als cda-
politicus van de nieuwste generatie. Op 21 maart 
2018, ten slotte, wist het cda het tegenwoordig 
voor een junior coalitiepartner gebruikelijke 
zware electorale verlies sterk te beperken.3 De 
gezamenlijke lokale partijen en lijsten haalden op 
lokaal niveau de meeste stemmen, maar het cda 
bleef ‘na de lokalen de grootste partij’.4

Het politieke en electorale verleden van 
het cda kent, kortom, pieken en dalen. En 
de toekomst, wat mag de partij daarvan 

verwachten? Daarover zinvolle 
uitspraken doen is niet zonder 
risico – zie de uitspraken van 
Van den Berg en Molleman, 
in hun tijd begrijpelijk, 
maar ‘met de kennis van 
nu’ evident voorbarig waar 
het de aangekondigde 
dood van de Nederlandse 
partijpolitiek georganiseerde 

christendemocratie betreft.5 In een tijd dat het 
Nederlandse electoraat beweeglijker is dan 
ooit tevoren en beweeglijker dan kiezers in vele 
andere gevestigde Europese democratieën,6 is het 
schetsen van een electoraal perspectief voor het 
cda een onzekere, risicovolle aangelegenheid.

Juist die beweeglijkheid of volatiliteit is 
namelijk het dominante kenmerk van het 
hedendaagse electoraat. De tijd dat religieuze 
en sociaaleconomische scheidslijnen de 
Nederlandse samenleving tekenden en voor velen 
mede bepaalden op welke partij de stem op 
verkiezingsdag keer op keer werd uitgebracht, 
ligt achter ons. Dat is overigens niet al het 
geval sinds de roemruchte jaren zestig, maar 
is evenzogoed kenmerkend voor politiek en 

Onderzoek heeft bij herhaling uitgewezen 
dat de meeste kiezers in hun onderliggende 
wensen en verlangens redelijk stabiel zijn 
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verkiezingen sinds 1994 en 
zeker in de eenentwintigste 
eeuw. Die ontwikkeling 
is voor het electorale 
proces treffend verwoord 
als ‘van volkstelling naar 
verkiezingsstrijd’.7

Voor de goede orde: 
de beweeglijkheid van 
de Nederlandse kiezers 
mag niet worden verward 
met onwetendheid of 
richtingloosheid. Als bij 
de metafoor of zelfs het 
cliché van ‘de zwevende 
kiezer’ wordt gedacht aan 
een kiezer die alle opties 
openhoudt en geen vaste, 
enigszins stabiele politieke 
voorkeur heeft, dan is dat 
een in hoge mate onjuist 
beeld. Onderzoek heeft 
bij herhaling uitgewezen 
dat de meeste kiezers in 
hun onderliggende wensen 
en verlangens redelijk 
stabiel zijn.8 Ten aanzien 
van specifi eke politieke 
kwesties zoals de inkomensverdeling, het 
euthanasievraagstuk, de Europese eenwording en 
de kwestie van immigratie en integratie, en gezien 
hun overkoepelende ideologische opvattingen in 
termen van links en rechts, kent het Nederlandse 
electoraat over de tijd bezien niet bijzonder 
veel beweging of ontwikkeling. De electorale 
beweeglijkheid is primair het gevolg van het 
feit dat het zeer ruime aanbod van Nederlandse 
partijen voor veel kiezers betekent dat zij hun 
eigen voorkeuren in min of meer vergelijkbare 
mate terugzien bij meer dan één partij. Kiezers 

hebben of creëren dan zogenoemde keuzesets 
van een beperkt aantal verwante partijen; veel 
hedendaagse kiezers hebben twee of drie partijen 
bijna even lief. Uiteindelijk valt de keuze dan op 
een van de twee of drie partijen die deel uitmaken 
van hun individuele keuzeset. Dat maakt 
beweeglijkheid in termen van kiesgedrag mogelijk 
– dan eens krijgt de ene partij uit de keuzeset 
de stem, een volgende keer een andere – op een 
fundament van stabiele politieke verlangens en 
voorkeuren.9 In 2017, bijvoorbeeld, maakte 
het cda deel uit van twee van de belangrijkere 
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clusters van verwante partijen of keuzesets: een 
confessioneel cluster samen met ChristenUnie 
(cu) en sgp, en een seculier gematigd rechts 
cluster met D66 en vvd.10

De aanwezigheid van het cda in twee van 
de grotere keuzesets impliceert kansen en 
gevaren. In beide gevallen gaat het namelijk 
om een combinatie van niet minder dan drie 
partijen die in de perceptie van segmenten 
van het Nederlandse electoraat inhoudelijk 
verwant en vergelijkbaar zijn en in termen van 
politieke sympathie of voorkeur min of meer 
gelijkwaardig. In elke keuzeset zitten twee directe 
concurrenten voor dezelfde kiezers.

Het feit dat beide clusters een ander 
verenigend kenmerk hebben, maakt het er wat 
de toekomstige electorale strategie van het cda 
betreft niet eenvoudiger op. Een sterke(re) positie 
in de confessionele keuzeset veronderstelt dat 
het cda aandacht blijft besteden aan ‘de C’; 
mogelijk meer dan in het recente verleden het 
geval is geweest, om cu en sgp de electorale wind 
uit de zeilen te nemen. Echter, een sterke(re) 
positie in de seculiere, vanuit sociaal economisch 
perspectief gematigd rechtse keuzeset, kan andere 
inhoudelijke en strategische eisen stellen. Het 
cda speelt het electorale spel op twee borden, 
waarbij het niet vanzelfsprekend is dat eenzelfde 
positionering, strategie en imago het uiteindelijke 
resultaat in beide gevallen ten goede komt. 

Dat zou er allicht om pragmatische redenen 
voor pleiten – maar de keuze is uiteraard aan 
een strategisch overleg binnen het cda of een 
volgend campagneteam, niet aan mij als simpele 
kiezersonderzoeker – dat een prioritering wordt 
aangebracht, of dat gekozen wordt voor een 
gedifferentieerde aanpak. Speel vooral defensief 
op het confessionele bord, om het voor cu en 
sgp niet al te eenvoudig te maken kiezers weg 
te lokken, en ontwikkel een meer offensieve 
strategie op het seculiere bord, dat in omvang 
groter is en waar meer kiezers te winnen zijn (en 
vervolgens te verliezen, dat ook natuurlijk …).11

De vraag waarvoor het cda al meer dan eens 
is gesteld, blijkt aldus nog altijd 
actueel, zeker vanuit electoraal 
opzicht: is het cda primair een 
confessionele partij (Deo 
volente) of toch vooral een in 
wezen seculiere conservatieve 
partij (ijs en weder dienende), 
geworteld in een 
christendemocratische 
traditie?12 In een eerdere 

analyse van de electorale positie van het cda 
tendeerde de conclusie om pragmatisch-electorale 
redenen toch vooral naar die tweede positie: ‘Als 
strikt confessionele partij is het cda wellicht een 
partij van het verleden, maar als de verzuilde 
vacht is of kan worden afgelegd, is er alle kans op 
een nieuwe vacht voor een nieuw, aanstaand 
politiek jaargetijde. (…) vanuit electoraal 
perspectief kan de partij in de toekomst het best 
worden beschouwd als een conservatieve partij, 
aantrekkelijk voor mensen die zich 
politiekinhoudelijk aan de rechterkant van het 
politieke spectrum bevinden.’13 Prioriteit voor het 
seculiere gematigd rechtse cluster dus. Dat biedt 
mogelijkheden, met wel degelijk een toekomst 
voor de partij. En dan zouden de deelnemers aan 

De aanwezigheid van het cda in twee 
van de grotere keuzesets impliceert 
kansen en gevaren 
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het cartoononderzoek die geheel ten onrechte 
dachten dat Joep Bertrams dat aangename 
vergezicht voor het cda en politiek leider Buma 
in oktober 2012 reeds schetste, toch nog hun 
gelijk kunnen halen.
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Gemeenteraads
verkiezingen: 
tweederangs
verkiezingen?
De met jubel ontvangen opkomst van lokale partijen 
verhult volgens Van der Meer en De Blok dat de 
gemeenteraadsverkiezingen nog altijd tweederangsverkiezingen 
zijn waarbij landelijke trends bepalend zijn. Dat ondermijnt 
de mogelijkheden om de toegenomen bestuurlijke 
verantwoordelijkheden van het lokale bestuur in te bedden in 
een stevige lokale democratie.

door Tom van der Meer & Lisanne de Blok Van der Meer is hoogleraar politicologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en De Blok is promovendus aan dezelfde universiteit op het 

terrein van politiek vertrouwen.

De winst van lokale partijen bij de 
afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 
leidde bij verschillende kranten tot 
jubelende conclusies. Zo kopte Trouw: 
‘Winst van lokale partijen duidt op 
revitalisering van de plaatselijke 
democratie.’1 In de Volkskrant schreef 
hoogleraar Casper van de Berg (rug): 
‘De gemeente doet er weer toe en de 
lokale gemeenschap komt terug als de 
belangrijkste politieke gemeenschap.’2 
Lokale partijen bezetten inmiddels bijna 
een derde van de raadszetels. Met name 
indrukwekkend was de weerbarstigheid 
van lokale partijen in gemeenten waar 
de pvv en de sp in 2018 voor het eerst 
deelnamen aan de verkiezingen, zoals 
Emmen, Rotterdam, Rucphen en Venlo. 
In al deze gemeenten was de lokale partij 
succesvoller dan de landelijke uitdager(s).

Verhulde werkelijkheid
Maar laten we niet te vroeg juichen. 
Het succes van de lokale partijen verhult 
namelijk een andere structurele trend. 
Gemeenteraadsverkiezingen zijn nog 
altijd tweederangsverkiezingen waarbij 
landelijke thema’s en trends domineren. 
Dat ondermijnt de mogelijkheden om de 
toegenomen bestuurlijke verantwoorde-
lijk heden van het lokale bestuur in te 
bedden in een stevige lokale democratie.

Ook op gemeentelijk niveau is de 
democratie primair representatief van 
aard: de gemeenteraads verkiezingen 
vormen de kern van het democratische 
proces. Verkiezingen proberen het 
onmoge lijke te combineren. In één 
stem moeten kiezers partijen ter verant-
woording roepen over het verleden 
én zich laten vertegenwoordigen naar 
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de toekomst toe. Op nationaal niveau gaat dat 
wonderwel goed: partijen worden tussentijds 
af gerekend op hun prestaties, en beginnen 
gedurende de verkiezingscampagne weer vooruit te 
kijken. Maar in de gemeente functioneren de twee 
cruciale processen – verantwoording achteraf en 
vertegenwoordiging vooraf – ronduit slecht.

Op het eerste gezicht lijkt er weinig aan de 
hand met de lokale democratie. Uit het Lokaal 
Kiezersonderzoek (lko) van 2016 blijkt dat 
de meerderheid van de Nederlanders over het 
algemeen tevreden is met het functioneren van 
de democratie in hun gemeente.3 Ze hebben veel 
vertrouwen in de lokale politieke instituties (zoals 
de burgemeester, het college en de gemeenteraad) 
en ze zijn positief over de dienstverlening in hun 
gemeente (80% geeft een 6 of hoger).4 Maar deze 
tevredenheid gaat niet bijster diep. Veel kiezers 
hebben weinig belangstelling voor en kennis van 
de lokale politiek.5 De hoge tevredenheid blijkt 
vooral de afgeleide van tevredenheid met de 
democratie op nationaal niveau.6 De tevredenheid 
met de lokale overheid lijkt daardoor ongegrond. 
Ze wordt niet gedragen door een sceptische 
houding die kiezers aanzet de politiek te monitoren 
en zo nodig ter verantwoording te roepen.

Als kern van het verantwoordingsproces 
vellen kiezers via verkiezingen hun oordeel over 
zittende bestuurders op basis van de prestaties die 
zij de afgelopen periode in hun gemeente hebben 
geleverd. Zij kunnen partijen belonen voor 
goede prestaties en afstraffen voor slechte. Dat 
regeren bij de volgende verkiezingen electoraal 
verlies oplevert, is in Den Haag al decennia een 
wetmatigheid. Het dwingt politici hun koers wat 
bij te stellen en leidt tot wisselende coalities.

Op lokaal niveau leidt deelname aan het 
college eveneens vaak tot zetelverlies bij de 
volgende verkiezingen.7 Maar vergis u niet. Bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 en 
2010 werden politieke partijen ruim vier keer zo 
zwaar gestraft om hun deelname aan de nationale 
regering dan om hun deelname aan de colleges in 
hun gemeente.8 De afrekening vond dus vooral 
plaats langs nationale voorkeuren, niet langs 
lokale. In 2014 was dit probleem nog groter. 

Denk maar aan het electorale verlies van de PvdA 
in dat jaar. In Amsterdam viel het ‘rode bolwerk’: 
de PvdA verloor 37% van haar kiezers. De 
uitleg was dat de partij ter verantwoording werd 
geroepen voor foutieve keuzen op lokaal niveau, 
bijvoorbeeld doordat de Dienst Belastingen 
Gemeente Amsterdam (dbga) in december 2013 
per ongeluk 188 miljoen euro overboekte naar 
minima in plaats van de bedoelde 1,88 miljoen. 
Zelfs de kortgeknipte haren van de Amsterdamse 
lijsttrekker Pieter Hilhorst werden genoemd als 
verklaring voor het electorale verlies. Tegelijk 
verloor de PvdA in Rotterdam zogenaamd door 
de problemen in de wijk Feijenoord, in Den Haag 
door het Spuiforum, in Groningen door interne 
conflicten, in Amersfoort door een schandaal. 
Maar onder de streep verloor de PvdA in elk van 
die steden nagenoeg hetzelfde aandeel kiezers: ruim 
35%. Kiezers volgden dus grotendeels de landelijke 
trend bij de afrekening op het lokale niveau.

Gebrekkige verantwoording
En dat is ook niet zo gek. Kiezers zien de 
nationale overheid als verantwoordelijk voor 
allerlei beleid, ook voor onderwerpen die al 
lang en breed bij de lokale overheid liggen. 
Denk aan de uitvoering van de bijstand, of 
aan de ouderen- en jeugdzorg: kiezers kijken 
vooral naar Den Haag.9 Deze percepties hebben 
directe gevolgen. Doordat de nationale overheid 
verantwoordelijk wordt gehouden, rekenen 
kiezers deze bestuurslaag af op het beleid dat 
lokaal geïmplementeerd wordt.10 Als gevolg 
van problemen op lokaal niveau wordt op 
nationaal niveau geregeld een minister of staats-
secretaris op het matje geroepen door Kamer-
leden. En wanneer media hier vervolgens over 
rapporteren, bevestigt dat de schijn dat het 
toch werkelijk Den Haag is dat uiteindelijk de 
verantwoordelijkheid draagt.

Een succesvol electoraal verantwoordings-
proces is op lokaal niveau dus allerminst 
vanzelfsprekend. 2018 lijkt daar geen uitzondering 
op te zijn. Er is een dominante landelijke trend; 
de lokale variatie rond die trend is weliswaar 
niet irrelevant, maar wel secundair. Hoe sterker 
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de landelijke trend van een landelijke partij, 
hoe moeilijker het is voor lokale afdelingen van 
die partij om zich aan die trend te onttrekken. 
Dat maakt lokale verkiezingen een ‘tamelijk 
willekeurige interventie in het beleidsproces’.11

Gebrekkige vertegenwoordiging
Natuurlijk richten verkiezingen zich ook op de 
toekomst. Kiezers laten zich vertegenwoordigen 
in de gemeenteraad. Maar ook die vertegen-
woordiging loopt sterk langs nationale lijnen.

De verkiezingscampagne van 2018 werd 
wederom gedomineerd door landelijke 
politieke kopstukken en nationale thema’s. 
In het slotdebat op 20 maart waren centrale 
thema’s identiteitspolitiek, het referendum, het 
appartement van Alexander Pechtold, en (zelfs in 
twee debatjes) de dividendbelasting. De weken 
ervoor ging het vaak over Thierry Baudet en 
zijn Forum voor Democratie, dat uitsluitend in 
Amsterdam deelnam, en zelfs 
daar maar 3 van de 45 zetels 
binnenhaalde. Om in aanraking 
te komen met discussies over 
lokale thema’s moesten kiezers 
aanzienlijk harder hun best 
doen.

Dat heeft directe gevolgen. Het overgrote 
deel van de Nederlanders stemt bij de 
gemeenteraadsverkiezingen op dezelfde partij als 
bij de voorgaande Tweede Kamerverkiezingen.12 
Lokale uitslagen volgen voor een groot deel de 
landelijke trends.13 In 2018 is dit ook duidelijk 
te zien wanneer we het verschil in uitslagen 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
en 2018 vergelijken met de landelijke trend in 
de Peilingwijzer (over stemintenties voor de 
Tweede Kamer) tussen maart 2014 en maart 
2018.14 Ondanks alle problemen met een 
dergelijke vergelijking – partijen nemen niet 
in alle gemeenten deel, de lokale concurrentie 
verschilt, en lokale partijen doorkruisen de trends 
van landelijke partijen – zijn de overeenkomsten 
enorm. De Peilingwijzer toonde in deze periode 
op landelijk niveau een groei in de peilingen voor 
met name GroenLinks en de PvdD, denk, en in 

mindere mate de vvd. Voor met name de PvdA, 
maar ook de pvv, D66, de sp en in mindere mate 
het cda was er in deze periode in de Peilingwijzer 
juist een daling. Al deze trends zien we terug in de 
gemiddelde prestaties van de landelijke partijen 
op lokaal niveau. Gemeenteraadsverkiezingen 
zijn in belangrijke mate een afspiegeling van 
nationale voorkeuren.

Spanning tussen wens en realiteit
De voortdurende groei van lokale partijen vormt 
een belangrijk tegenwicht tegen deze trend. 
Uiteenlopende lokale partijen als Leefbaar 
Rotterdam, Wakker Rotterdam, eenlokaal en 
de Rucphense Volkspartij bleken niet alleen een 
plaatsvervanger te zijn van de pvv, maar waren 
zelfs aanzienlijk populairder dan de landelijke 
partij. Zelfs dit moet echter gerelativeerd worden. 
Kiezers die in hun gemeente anders stemmen 
dan landelijk – en die vormen maar een relatief 

klein deel van de bevolking – doen dat in ruim 
de helft van de gevallen niet om lokale redenen.15 
Hun nationale voorkeur is gewisseld (22%), hun 
landelijke partij deed lokaal niet mee (20%), ze 
stemden op een lijstverbinding (10%), of hun 
stem diende een nationaal strategisch doel (5%).

Gemeenteraadsverkiezingen zijn zodoende 
nog altijd tweederangsverkiezingen: de opkomst 
is relatief laag, en de uitslag in belangrijke mate 
een afgeleide van de Tweede Kamerverkiezingen. 
De processen van vertegenwoordiging en 
verantwoording zijn gemankeerd. Er zit zodoende 
spanning tussen de wens en de realiteit van de 
lokale democratie. Deze spanning is alleen maar 
groter geworden sinds het lokale bestuur de 
afgelopen jaren meer verantwoordelijkheden 
toebedeeld heeft gekregen, zoals die voor jeugd- 
en ouderenzorg. De toegenomen bestuurlijke 
verantwoordelijkheden vragen om een stevige 

De processen van vertegenwoordiging en 
verantwoording zijn gemankeerd
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democratische inbedding. De vraag blijft hoe de 
cyclus van vertegenwoordiging en verantwoording 
ook lokaal van de grond te krijgen is.

De veelzijdigheid van het probleem maakt het 
lastig om een oplossing te vinden. Pragmatische, 
bestuurlijke waarden domineren de lokale 
politiek. Ondanks de formele dualisering 
wordt de gemeenteraad overvleugeld door 
het college van burgemeester en wethouders. 
De partijpolitieke versplintering dwingt in 
toenemende mate tot brede, gedepolitiseerde 
compromissen die vervolgens aan de kiezers 
worden gepresenteerd alsof dit de enig mogelijke 
oplossing was. Bij gebrek aan wezenlijke 
alternatieven en vergezichten is de betrokkenheid 
van burgers niet bijster hoog. Daarnaast zijn 
lokale media schaars en ondergefinancierd. Ze 
draaien voor politieke verslaglegging in de meeste 
gemeenten op eenpitters.

Krachtige politieke profilering gevraagd
Een vliegwieleffect is nodig om de cyclus van 
vertegenwoordiging en verantwoording op te 

starten. De nieuwe gemeenteraadsleden kunnen 
hier een belangrijke rol in spelen. Binnen een 
democratie is het van belang dat politieke partijen 
onderlinge verschillen in visies op de samenleving 
duidelijk maken. Niet alleen in verkiezingstijd, 
maar juist ook in de gemeenteraad. Niet alleen 
langs de lijn coalitie–oppositie, maar ook tussen 
coalitiepartijen onderling. En niet een waardestrijd 
van alle partijen tegen één uitdager. In zulke 
gevallen riskeren de middenpartijen, die toch al 
onder druk staan, zich inwisselbaar te maken.

Met botsende visies kunnen partijen duidelijk 
maken dat er alternatieven zijn, en dat er iets op 
het spel staat. Raadsleden zouden zich ook in de 
gemeenteraad steviger moeten profileren als 
volksvertegenwoordiger, en de ruimte pakken om 
de onderlinge politieke waardestrijd te voeren. 
Een gemeenteraad die zijn politieke primaat pakt 
kan mogelijk het vliegwieleffect creëren dat nodig 
is voor de onontbeerlijke processen van vertegen-
woordiging en verantwoording. De verant-
woorde lijk heid daarvoor kan en mag niet alleen 
rusten op de schouders van lokale partijen.
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Kies voor een 
proEuropees 
geluid
Het cda moet bij de Europese verkiezingen volgend jaar 
een positief geluid over Europa laten horen, vindt Marc 
Jorna. De kiezers zijn er na jaren van negativisme aan toe 
en Nederland heeft baat bij een sterk Europa. ‘Macron heeft 
laten zien dat een verhaal pro Europa veel kiezers overtuigt.’

door Marc Jorna De auteur was hoofd van het juridische team van de Permanente 

Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Europese Unie (pv eu). 

Hij werkt nu bij de Europese Commissie in de dienst Justitie. Dit artikel is geschreven op 

persoonlijke titel.

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
voorbij. De verkiezingen voor het 
Europees Parlement staan voor de deur. 
Waar moet het cda op inzetten?

Sinds het referendum over het 
Europees grondwettelijk verdrag is 
er in Nederland nog steeds angst bij 
politici om een positief Europees geluid 
te laten horen. Als een uiting al positief 
is, wordt die steeds verbonden met een 
‘maar’. Het zou goed zijn als het cda 
dit ‘maar’ voor de volgende verkiezingen 
laat vallen. De brexit toont aan dat 
er geen echt alternatief is voor de eu. 
Zelfs de Britse regering geeft inmiddels 
toe dat de brexit gepaard zal gaan met 
economische teruggang en verlies van 
welvaart. Merkel en Macron willen 
meer Europese samenwerking, omdat ze 
menen dat dit goed is voor hun landen 
en bevolking. Is Nederland zoveel anders 
dan Frankrijk of Duitsland?

Volgens het cpb levert lidmaatschap 
van de eu iedere Nederlander jaarlijks 
rond de 2000 euro op. De eu heeft 
een structureel handelsoverschot van 
meer dan 300 miljard euro per jaar. 
Deze internationale handel verschaft 
werk aan zo’n 30 miljoen mensen in 
de eu, waarvan meer dan 1 miljoen in 
Nederland. In totaal hangt 1 op de 6 
banen in Nederland van deze Europese 
export af. Nederland profiteert van 
de interne markt. Sinds de toetreding 
van landen als Polen en Roemenië tot 
de eu is onze export naar deze nieuwe 
lidstaten verviervoudigd tot bijna 26 
miljard per jaar. Dit is allemaal positief. 
Europa creëert banen en brengt welvaart 
in Nederland.

Het is mijn stellige overtuiging dat 
na jaren van negativisme het merendeel 
van de mensen weer een positief geluid 
wil horen, zich wil kunnen inzetten 
voor iets goeds. Ik denk dat we daar 
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als cda op moeten inspelen. Volgens de laatste 
Eurobarometer (opinieonderzoek) is 76% van 
de Nederlanders pro Europa. Dáár zitten onze 
kiezers, en niet bij de 24% die kritisch is. Laten 
we ook niet vergeten wie de vorige Europese 
verkiezingen won. Dat was D66, de enige partij 
met een volledig positief Europees verhaal. Als 
we als cda weer de grootste willen worden, lijkt 
dit me de weg: een eigen pro-Europees geluid.

Agenda
Wat zou een positieve Europese agenda kunnen 
zijn voor het cda? Ik stel voor te putten uit 
het scala van onderwerpen waarover brede 
overeenstemming bestaat dat we die niet 
zelfstandig kunnen oplossen, en waar Europese 
samenwerking kan lonen, zoals:
• Defensie. Nauwere Europese samenwerking 

bij aankoop en research in defensie kan 
honderden miljoenen besparen en de 
gezamenlijke militaire kracht verhogen. 
De Europese bijdrage aan de navo wordt 
sterker en het kost minder. Doen.

• Een sterkere en eerlijke interne markt. De 
interne markt is niet af. Met name op digitaal 
terrein staat Europa voor grote uitdagingen. 
Laten we inzetten op een sterke Europese 

digitale markt met Europese spelers. En met 
eerlijke spelregels. Goed voor Nederland.

• Belastingontwijking. Bij eerlijke spelregels 
hoort ook dat bedrijven belasting betalen. 
Grote (buitenlandse digitale) bedrijven 
betalen op dit moment nauwelijks belasting in 
Nederland en Europa. Nationale maatregelen 
werken niet. Een Europese aanpak om deze 
bedrijven belasting te laten betalen in het land 
van hun consumenten zet zoden aan de dijk en 
brengt geld binnen.

• De euro. Zoals de Raad van State recentelijk 
concludeerde, is de euro goed voor Nederland 
en de Nederlandse economie. De financiële 
crisis heeft laten zien dat het gebouw nog 
niet helemaal af is. Terwijl lidstaten zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun economie 
en welvaart, moeten we ervoor zorgen dat 
we de noodzakelijke instrumenten hebben 
om een nieuwe crisis te voorkomen, zoals 
een Europees monetair fonds. Laten we 
niet vergeten dat abn amro en ing, als 
Nederlandse banken, bijna in de crisis ten 
onder zijn gegaan. Daarvan willen we geen 
herhaling.

• Migratie. Enkel in Europees verband kunnen 
we migratiestromen tegenhouden en de last 
eerlijk verdelen. Maar we moeten als eu ook 

Zelfs de Britse regering geeft toe 
dat de brexit gepaard zal gaan met 
economische teruggang en verlies 
van welvaart
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investeren in de veiligheid en de welvaart 
van de ons omringende landen (en vooral 
het Afrikaanse continent), zodat mensen 
thuisblijven of weer teruggaan.

• Rechtsstaat. Gezamenlijk de Europese 
waarden en normen verdedigen, zowel binnen 
de eu als daarbuiten, is toch een van de 
kernwaarden van het cda.

• Klimaat. Laten we gezamenlijk voorkomen 
dat het zeewater straks tot over onze lippen 
stijgt. Alleen kunnen we dit niet; we hebben er 
onze Europese partners bij nodig.

• Duurzaamheid. Mede voor ons klimaat 
zullen we op een andere manier met onze 
bronnen moeten omgaan. We moeten van 
een wegwerpeconomie naar een kringloop-
economie. Dat vergt een Europese aanpak.

• Onderzoek en ontwikkeling. Daar is 
Nederland altijd groot in geweest. De 
uitdagingen waar we nu voor staan, zoals die 
van het klimaat en de kringloopeconomie, 
maken een gezamenlijke aanpak met 
grensover schrijdende samenwerking gewenst 
en noodzakelijk.

Financiële middelen
Wat mag dit Europa ons kosten? Het Europees 
budget voor 500 miljoen Europeanen is met 150 
miljard een stuk kleiner dan de Nederlandse 
begroting van 277 miljard voor 17 miljoen 
Nederlanders. Duitsland en Frankrijk hebben 
al aangegeven bereid te zijn meer te betalen. De 
Nederlandse positie op dit moment is: geen extra 
geld naar Brussel. Maar is dat de kernvraag? 
Moet er niet eerst gekeken worden naar wat we 
op Europees niveau willen doen, en dan kijken 
hoeveel geld daarvoor nodig is? De hele discussie 
over hoeveel we als nettobetaler bijdragen is 
een splijtzwam, zowel binnenlands als in de 
relatie met andere lidstaten. Vroeger werd de 
eu volledig gefinancierd uit eigen middelen. Dit 
waren douane- en landbouwheffingen, een klein 
deel van de btw-heffingen, en boetes op kartels. 
Met het beslechten van handelsbarrières kwam er 
steeds minder binnen aan heffingen. De lidstaten 
vulden het gat met (stijgende) eigen bijdragen. 

Kunnen we de discussie over onze bijdrage niet 
in iets positiefs omzetten? Bijvoorbeeld door 
te pleiten voor nieuwe eigen middelen, zodat 
iedereen, of men nu Nederlander, Roemeen of 
Griek is (net als in Nederland een Groninger of 
Rotterdammer), gelijkelijk bijdraagt aan Europa? 
Dat is rechtvaardiger, en ministers van Financiën 
kunnen zich dan concentreren op de vraag waar 
we het geld aan uitgeven. En waar hebben we 
het over? Het Europese budget bedraagt rond de 
400 euro per Europeaan per jaar. Daarvoor is 
geen directe Europese belasting nodig; het bedrag 
is te laag. Maar we kunnen denken aan een 
milieuheffing op plastic, of aan een belasting op 
financiële transacties waarvan de opbrengst naar 
Europa vloeit.

Tot besluit 
Voor het vaststellen van de richting van een 
programma kunnen focusgroepen nuttig zijn. 
Maar zijn wij er als politieke partij om de kiezers 
te volgen, of maken we een programma waarvan 
we de kiezer proberen te overtuigen? In de 
praktijk is er natuurlijk sprake van een continue 
wisselwerking. Uiteindelijk bepaalt iedereen 
zijn keuze op basis van het verhaal dat hij hoort 
en de persoon die het vertelt. Als het verhaal 
overtuigend is, zal hij ervoor kiezen. Degenen 
die twijfelen of Europa electoraal verkoopbaar 
is, raad ik aan nog eens te kijken naar het tv-
debat tussen Macron en Le Pen, bij de Franse 
presidentsverkiezingen van vorig jaar. Dat ging 
grotendeels over Europa. En we weten allemaal 
wie die verkiezingen gewonnen heeft.

De hele discussie over hoeveel 
we als nettobetaler bijdragen is 
een splijtzwam
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Fade news
Désanne van Brederode De auteur is schrijver. In deze rubriek 

belicht ze een woord of uitdrukking uit het politieke taalveld.

Over nepnieuws is veel te doen, en 
terecht. Op 5 maart besteedde de 
nos er een lange live-uitzending aan 
(Nieuws of Nonsens). Het programma 
was zeer eenzijdig in de berichtgeving. 
Rusland en Trump-Amerika leken in het 
programma per definitie fout, Obama 
en Hillary Clinton waren zonder meer 
‘goed’. ‘Zo zal de welwillende kijker 
het tenminste blijven begrijpen’, moet 
men bij de redactie hebben gedacht. 
Israël kwam niet aan bod: grote kans 
dat zelfs een enkel vraagtekentje bij het 
mediabeleid van dat land zou leiden tot 
een twitterstrijd die de rustige ernst van 
dit programma weer teniet zou doen.

Eveneens geen woord over het 
knappe, tendentieuze nepnieuws dat het 
Syrische Assad-regime en zijn supporters 
via staatszenders en sociale media 
verspreiden. Precies dit nieuws zorgt 
ervoor dat degenen die aanvankelijk 
best meelevend en geïnteresseerd zijn, 
gaan twijfelen. Assad zal zeker ernstige 
fouten maken, maar misschien wordt 
hij ook wel gedemoniseerd door landen 
die hier belang bij hebben? Wie zegt dat 
de beelden uit Oost-Aleppo en thans uit 
Ghouta niet zijn gemanipuleerd? Dat 
onderschriften, vertalingen en duidingen 
correct zijn?

Ook met het bestaan van nepnieuws 
doen het regime en zijn supporters 
al jaren hun voordeel: zodra het ze 
te heet onder de voeten wordt, toont 
men, desnoods met gebruikmaking van 
beelden van drie jaar eerder, eventueel 
zelfs in een andere stad, maar in ieder 

geval in een andere context, dat dít nu 
de waarheid is die zo’n beetje de hele 
wereld wordt onthouden. Waardoor 
sommige nieuwsconsumenten toch 
maar weer afhaken, ‘want met die 
berichten uit het Midden-Oosten 
weet je het nooit’. Anderen oordelen 
hierna zelfs iets milder over Assad, die 
immers wél religieuze minderheden 
tegen moslimterrorisme beschermt, al 
decennia, en zich bovendien niet als een 
wrede dictator gedraagt. Om de oorlog 
in Syrië vervolgens weer te beschouwen 
als iets waar je je maar beter niet over 
kunt uitspreken, want het is allemaal 
zo complex… Het zijn deze murwheid, 
onzekerheid en onmacht die maken 
dat het moorden op volle kracht kan 
doorgaan, met hulp van Rusland.

Dit alles is heel eenvoudig vast te 
stellen, maar het nos Journaal zendt er 
niet al te veel van uit, en niemand stuurt 
aan op veel meer politieke daadkracht 
tegenover deze massaslachtingen à la 
Srebrenica. ‘Wij zouden het graag veel 
hoger agenderen’, zeggen politici en 
redacteuren me geregeld. ‘Maar burgers 
en publiek vinden andere onderwerpen 
nu eenmaal belangrijker.’ Geen fake 
news dus maar fade news: als u het 
liever niet wilt weten, vallen wij u er 
niet meer mee lastig.
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Niet te gast
door Jan Dirk Snel De auteur is historicus. In deze rubriek 

belicht hij de actualiteit vanuit parlementair-historisch perspectief.

Angela Merkel is al 27 jaar, sinds 
december 1990, lid van de Duitse 
Bondsdag. Theresa May is sinds mei 
1997, dus bijna 21 jaar, lid van het 
Britse Lagerhuis. Dat Merkel van 1991 
tot 1998 minister was en sinds 2005 
bondskanselier, veranderde daar niets 
aan. Zij bleef afgevaardigde, zoals 
dat ook gold voor May toen die in 
2010 het ministersambt verwierf en in 
2016 premier werd. In Duitsland, het 
Verenigd Koninkrijk en andere landen is 
het gebruikelijk dat ministers lid van de 
volksvertegenwoordiging blijven.

Dualisme
In Nederland is dat anders. Toen het 
kabinet-Rutte iii in oktober aantrad, 
gaven twaalf aanstaande bewindslieden 
hun lidmaatschap van de Tweede Kamer 
op, en een dat van de Eerste Kamer. De 
meerderheid der ministers kwam van 
buiten het nationale parlement, maar zes 
van de acht staatssecretarissen waren tot 
dat ogenblik volksvertegenwoordiger. 
De Grondwet is daar duidelijk over: 
een lid van de Staten-Generaal kan niet 
tegelijker tijd minister of staatssecretaris 
zijn.

Vanaf het allereerste begin, in 
1815 dus, ging de Grondwet er wel 
met zoveel woorden van uit dat ‘de 
hoofden der departementen van 
algemeen bestuur’ of – sinds 1848 – ‘der 
ministeriële departementen’ tot ‘leden 
der vergadering’ benoemd konden 
worden. Pas de grondwetsherziening 
van 1938 maakte daar een eind aan. 
Maar in de praktijk is de combinatie van 

ministerschap en Kamerlidmaatschap 
zelden voorgekomen. Hendrik 
Goeman Borgesius en Cornelis Lely 
waren de laatsten die zich, nadat ze 
in juli 1897 tot het kabinet-Pierson 
waren toegetreden, nog eens tot 
volksvertegenwoordiger lieten verkiezen.

Het dualisme heerste krachtig. 
Zowel de drie opeenvolgende 
koningen als de na 1848 dominante 
politicus en staatsrechtsgeleerde Johan 
Rudolph Thorbecke meenden, vanuit 
ietwat onderscheiden optiek, dat 
regering en parlement ieder een eigen 
verantwoordelijkheid hadden. Door de 
niet al te zichtbare hand van de koning 
week de ligging van kabinetten in de 
vier decennia voor 1888 vaak enigszins 
af van die van de Tweede Kamer. In de 
dertig jaar daarna werd het monisme 
sterker: rechts of links kon op grond van 
de verkiezingsuitslag vrijwel direct een 
regering vormen. Maar het principiële 
onderscheid tussen de twee organen was 
reeds vast verankerd.

Men ziet het ook aan de indeling van 
de Tweede Kamer: terwijl in Westminster 
de prime minister en de ministers zitting 
nemen tussen de overige parlementariërs 
van hun partij, tegenover de 
oppositie, nemen op het Binnenhof de 
bewindslieden ten overstaan van de 
gehele Kamer plaats in het zogeheten 
vak K. Een poosje geleden was nog te 
zien hoe de voorzitter een minister die 
zich ontspannen op de parlementaire 
werkvloer begaf, voor de hervatting 
der zitting weer zijn hok injoeg. Het 
verschil met de oude zaal, die tot 1992 
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in gebruik was, is opvallend. Destijds bevond de 
regeringstafel zich in het midden tussen de aan 
weerszijden oplopende bankjes, en zetelde de 
voorzitter tegenover de bewindslieden.

In de omgang tussen Kamer en kabinet lijkt 
zich een zekere verschuiving voorgedaan te 
hebben. De Kamer heeft wel erg de neiging om 
op haar strepen te gaan staan. Ministers worden 
vaak als gasten beschouwd, doch niet immer 
gastvrij behandeld. Bij de grote debatten althans 
zie je dat Kamerleden niet alleen hun collega’s 
voortdurend hinderlijk inter rumperen, maar 
ook bewindslieden, terwijl je eigenlijk nooit 

meemaakt dat een minister of staatssecretaris 
inbreekt in de redevoering van een Kamerlid. 
Het Reglement van Orde – net als de Grondwet 
oorspronkelijk uit 1815 stammend, echter veel 
vaker gewijzigd – stipuleert zelfs dat als ministers 
het woord verlangen, de voorzitter hun dat pas 
verleent ‘nadat de spreker die aan het woord is 
zijn rede heeft beëindigd’. Niet helemaal helder 
is of zij daarmee opzettelijk uitgesloten zijn van 
de bepaling dat de voorzitter interrupties kan 
toelaten.

Hoe het ook zij, wie weleens in oude 
handelingen grasduint, weet dat in vroeger dagen 
ook bewindslieden Kamerleden interrumpeerden. 
Officieel werd de interruptie pas in 1966 in 
het Reglement van Orde opgenomen, maar in 
werkelijkheid bestond de praktijk al langer dan 
een halve eeuw.

Hoffelijker
Het wordt tijd dat de Kamer bewindslieden 
hoffelijker bejegent. Van 1815 tot 1983 zei 
de Grondwet dat ministers ‘zitting in de beide 
Kamers’ hadden en als zodanig ‘een raadgevende 
stem’ hadden. Sinds 1983 is de formulering: 
‘De ministers en de staatssecretarissen hebben 
toegang tot de vergaderingen en kunnen aan 
de beraadslaging deelnemen.’ De memorie van 
toelichting uit 1976 stelde ondubbelzinnig dat 
hiermee materieel precies hetzelfde bedoeld werd. 
‘Tegenover de verplichting van de ministers 
om aan de kamers de verlangde inlichtingen 

te verstrekken en daartoe in 
de vergaderingen der kamers 
aanwezig te zijn, past een 
bevoegdheid van de ministers 
om, wanneer zij dat wenselijk 
achten, ook ongevraagd de 
beraadslagingen bij te wonen en 

zich daarin te mengen.’ Let wel: ongevraagd.
Onlangs heeft het presidium van de Tweede 

Kamer besloten om het Reglement van Orde 
grondig te doen herzien. Onder leiding van sgp-
fractie voorzitter Kees van der Staaij, sinds 1998 
lid van de Kamer en primus in anciënniteit, 
zal een brede werkgroep uit de fracties het 
komende jaar een nieuwe tekst opstellen. Het 
ware te wensen dat men daarbij de aangehaalde 
constitutionele bepaling explicieter uitwerkt. 
Niet alleen de regering behoeft het tegenwicht 
van de volksvertegenwoordiging, ook de Kamer 
kan bij tijden best wat ongevraagde tegenspraak 
gebruiken.

Het wordt tijd dat de Kamer 
bewindslieden hoffelijker bejegent
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‘Vreest niet; 
de rest wijst zich 
dan vanzelf wel’
Ruud Lubbers was niet alleen de pragmatische 
politicus over wie veel commentatoren het na zijn 
overlijden hadden. Hij was diep doordrenkt van het 
katholieke gedachtegoed dat al vanaf het begin van 
de jaren tachtig zijn politiek bepaalde.

door Theo Brinkel De auteur is redactielid van Christen Democratische Verkenningen 

en oud-medewerker van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda.

Bij het afscheid van Ruud Lubbers

Als net afgestudeerd historicus stuurde 
ik in 1983 Ruud Lubbers een versie 
van mijn doctoraalscriptie die het 
debat over grondslag en koers van 
de kvp in de jaren zestig en zeventig 
onderzocht. Ik dacht toen: Hij zal het 
wel niet lezen, maar je weet nooit of 
hij geïnteresseerd is. Je zou denken dat 
Lubbers, net minister-president, genoeg 
te doen had. Maar zie: hij nam de tijd 
om mijn scriptie te lezen en binnen een 
week ook nog eens in een persoonlijk 
briefje zijn commentaar op te sturen. 
Hij was attent, las alles – zeker dingen 
die met het katholieke politieke denken 
te maken hadden – en gaf gevraagd en 
ongevraagd zijn advies.

Katholiek‑sociale leer
Ruud Lubbers is op 14 februari op 
78-jarige leeftijd overleden. Er zijn 
veel redenen om daarbij stil te staan. 
Vanwege zijn loopbaan uiteraard: hij 
was minister van Economische Zaken 
in het kabinet-Den Uyl (1973-1977), 
lid van de Tweede Kamer (1977-1982), 
en na november 1978 fractievoorzitter 
van het cda. Hij was minister-
president in een coalitie met de vvd 
(1982-1986 en 1986-1989) en met de 
PvdA (1989-1994). Daarna was hij 
bijzonder hoogleraar globalisering in 
Tilburg en Hoge Commissaris voor 
de Vluchtelingen (2001-2005). Het is 
ook de moeite waard hem te gedenken 
vanwege zijn betrokkenheid bij het 
Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda. Als fractievoorzitter was hij lid van 
de redactie van cdv en van 1995 tot 
1999 voorzitter van het bestuur van het 
Wetenschappelijk Instituut voor het cda.
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Een andere, minstens zo belangrijke reden om 
aandacht te besteden aan zijn overlijden is het 
feit dat hij een toonaangevend vertegenwoordiger 
was van de laatste generatie katholieke 
staatslieden die nog waren opgegroeid in een 
wereld waarin het geloof en de katholiek-
sociale leer vanzelfsprekend waren. Zijn grote 
voorbeeld Ruijs de Beerenbrouck was de eerste 
katholieke minister-president van Nederland, 
Ruud Lubbers vooralsnog de laatste. Voor 
Lubbers’ generatie was het katholiek-sociale 
denken vanzelfsprekend. Thuis, op de middelbare 
school bij de paters, in zijn studententijd, 
en in organisaties als de Katholieke Jonge 
Werkgeversvereniging (kjwv) en Justitia et Pax. 
Toen hij minister-president was, hing in het 
Torentje een kruisje aan de muur dat de kenners 
weten te associëren met Franciscus van Assisi, 
de heilige die radicaal koos voor de zorg en 
het gebed voor de armen. Zijn belangstelling 
voor het christelijk-sociale denken liet Lubbers 
twee jaar geleden nog één keer publiek blijken 
tijdens zijn verrassende komst naar en actieve 
deelname aan de Schaepmandag die op 9 april 
2016 in Tubbergen gehouden werd. Daar nam 
hij vanuit de zaal het woord om het belang 
van de encycliek Laudato Si’ te onderstrepen.

Sinds de jaren zestig wisten opiniemakers niet 
hoe snel ze de katholieke beschaving waaruit 
ze waren voortgekomen van zich af moesten 
schudden. Toch kon Lubbers, getuige de uitslagen 
van de twee Tweede Kamerverkiezingen waarbij 
hij lijsttrekker was (1986 en 1989), nog met 
electoraal succes de brug slaan met nieuwe 
generaties. Die bestond uit kiezers voor wie dat 
katholiek-sociale erfgoed niet bekend was, of 
die het zichzelf – tegen het heersende culturele 
klimaat in – hadden eigen gemaakt. Ook 
daarom mag er bij zijn rol in de politiek worden 
stilgestaan.

In de publicaties die volgden op zijn 
overlijden werd veel aandacht besteed aan zijn 
taalgebruik, zijn politieke geslepenheid, zijn 
meedenken met andere bewindslieden, en zijn 
stijl als minister-president. Ook werden zijn 
grote verdiensten voor het land genoemd: het 

bestrijden van de economische crisis in de jaren 
tachtig, het poldermodel, zijn internationale 
allure. Ten slotte was er ook de nodige kritiek, 
vooral op de manier waarop hij collega’s voor de 
voeten liep en de politiek leek te beheren als een 
manager. Die kritiek is terecht, maar hier mag 
ook verwezen worden naar de manier waarop 
het christelijk- of katholiek-sociale denken zijn 
staatkunde inspireerde. Ik neem de vrijheid 
daartoe twee documenten te behandelen: een 
lang, moeilijk, en een kort, persoonlijk.

Verzet tegen de status quo
Het eerste is de tekst van een toespraak uit 1979, 
getiteld ‘De eschatologische dimensie van de 
christelijke politiek’.1 Lubbers was een van de 
politici die Edward Schillebeeckx’ werk Jezus. 
Het verhaal van een levende hadden gelezen en 
daar ook echt inhoudelijk op in konden gaan.2 
‘Mensen zijn samen onderweg’, was een van 
de zinnen waarmee hij zijn slottoespraken op 
cda-partijraden vaak beëindigde, ‘naar Hem die 
reikend aan de einder staat.’ Lubbers noemde dat 
eschatologisch denken. Dat wil zeggen: ‘Ieder van 
ons en wij gezamenlijk zijn met Gods schepping 
op weg naar Hem die staat aan het eind der 
tijden. “Want uit Hem en door Hem en tot Hem 
zijn alle dingen” (Romeinen 11, 36)’, schreef hij.3 
En hij werkte dat in drie punten uit:
‘1. [De eschatologische dimensie] beoogt het 

“leven na de dood” in zijn geïndividualiseerde 
betekenis te overstijgen en de dimensie te 
herwinnen van een mensheid op weg. 
Daarmee wordt de eschatologie ook 
weer bruikbaar als politieke dimensie. 
Eschatologisch denken is zo een antwoord en 
reactie op de privatiseringstendens niet alleen 
in religieuze, maar ook in politieke zin.

2. De eschatologische dimensie is dynamiserend. 
Zij verzet zich steeds tegen de status quo. Het 
verstaat de begrippen vrede en gerechtigheid 
niet als rustgevend, maar als dwingend tot 
actie nu.

3. De eschatologische dimensie is oriënterend. 
Zij richt zich op het opkomen voor 
onderdrukten en zwakken, voor weerlozen 
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en eenzamen. In politieke zin doet zij dat 
door de naastenliefde ook te doen ingaan 
in maatschappelijke en politieke structuren: 
“wat gij aan de minste der mijnen gedaan 
hebt, hebt gij mij gedaan”.’4

Lubbers vond dat christenen afstand 
moesten nemen van de status quo, tegen al te 
conservatieve neigingen in: ‘(…) in ieder tijdvak 
[proberen] christenen (…) afstand te nemen van 
de “heersende samenleving” van de politiek of 
[trachten] in de politiek (…) de christelijke vonk 
te laten overslaan. Het zich steeds bewust maken 
van de afstand tussen droom en werkelijkheid 
is daarbij inderdaad een machtig wapen. Zowel 
het afstand nemen van de bestaande samenleving 
als het er middenin gaan staan en er solidair mee 
zijn, zijn er kenmerken voor.’5

‘Toch is als wij over onze eigen structuren 
nadenken de eerste vrees: zijn onze structuren 

zelf niet beklemmend? Worden wij zelf niet 
beducht door het toch ook neerdrukkende 
van onze verzorgingsstaat, beducht ook voor 
de neerdrukkende krachten van techniek en 
organisatie? Hoe “openen” wij die structuren; 
hoe doorbreken wij beklemmende tendensen? 
Hoe scheppen wij ruimte voor maatschappij en 
mens om zelf verantwoordelijk te zijn?’6 Dat was 
de vraag waarmee Lubbers begin jaren tachtig 
aan zijn beleid begon teneinde de uit de hand 
gelopen overheidsuitgaven en de verzorgingsstaat 
aan te pakken.

Het concept van de verantwoordelijke 
samenleving was het christendemocratische 
antwoord waarmee het cda te werk ging. 
Het beleid zoals dat in de kabinetten-Lubbers 
gevoerd werd, was een combinatie van 

bezuinigingen enerzijds en een appel op een 
grotere verantwoordelijkheid voor burgers 
en organisaties anderzijds. Het aspect van de 
bezuinigingen was dominant in de coalities met 
de vvd; de sociale vernieuwing had de inzet 
moeten worden in het kabinet met de PvdA. Dat 
laatste is uiteindelijk veel minder goed uit de verf 
gekomen.

Lubbers’ beleid riep verzet op: grote 
ambtenaren demonstraties, een volks-
petitionnement met miljoenen hand tekeningen, 
onrust binnen de PvdA over voorgenomen 
wao-maatregelen, Europese bondgenoten die 
Nederland als een baksteen lieten vallen toen 
het met vergaande voorstellen kwam voor een 
hechtere Europese Unie. Voortdurend probeerde 
Lubbers bruggen te bouwen en te zoeken naar 
breed draagvlak voor zijn beleid. Zo hoog 
waardeerde hij het zoeken naar wat mensen 
bindt, dat het tegenovergestelde voor hem 

gelijkstond aan de duivel.

Diabolos
‘Diabolos, dat is hij die 
verdeelt’, zou hij eens in een 
liber amicorum zeggen. Dat 
is de tweede tekst waar ik 
uit wil putten. Het was een 

bijdrage aan een niet-gepubliceerde bundel 
vriendenbrieven bij de 65e verjaardag van mgr. 
Philippe Bär (op 29 juli 1993), die tot maart 
1993 bisschop van Rotterdam geweest. Lubbers 
verwees in zijn bijdrage naar de pontificale mis 
in de Domkerk van Aken ter gelegenheid van de 
toekenning van de Karelsprijs aan zijn vriend en 
tijdgenoot Felipe González. De laatste alinea’s 
daaruit luiden: ‘[D]at het toch ooit zover moest 
komen dat wij moeten bidden om oecumene in 
onze eigen kerk; dat wij als woorden in Gods 
verhaal ons toch niet kunnen voegen tot een 
zin die spreekt van Gods geloof, hoop en liefde; 
dat nu toch zo vaak de duivel, diabolos, hij die 
verdeelt, het lijkt te winnen van de dialoog; 
van het spreken én luisteren en het zo elkaar 
waarderen.’

Lubbers vond dat christenen afstand 
moesten nemen van de status quo 
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Aan het einde van zijn bijdrage aan genoemd 
liber amicorum schrijft Lubbers: ‘[L]aten wij 
samen (…) halthouden. Knielen (…) met Felipe 
González en de bisschop van Toledo; laten wij als 
vier herders daar samen een kruispunt vormend, 
ieder onze herdersstaf neerleggen; om even te 
bidden en te luisteren; om weer die hand op onze 
schouder te voelen en de Stem die ons zegt: 
“Vreest niet. De rest wijst zich dan wel.”’

1 Ruud Lubbers, ‘De eschatologische dimensie van 

de christelijke politiek’, in: A.G. Weiler e.a. (red.), 

Mythe en realiteit van christelijke politiek. Baarn: 

Ambo, 1979, pp. 68-81.

2 Edward Schillebeeckx, Jezus. Het verhaal van een 

levende. Bloemendaal: Nelissen, 1974.

3 Lubbers 1979, p. 68.

4 Lubbers 1979, pp. 68-69.

5 Lubbers 1979, p. 74.

6 Lubbers 1979, p. 80.
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Politieke 
waarheid kent 
diepere dimensie
De hele discussie over nepnieuws laat zien dat er ook 
een keerzijde is: de waarheid doet ertoe. Ook al is die 
waarheid complex en nooit een rustig bezit.

door Theo Brinkel, Marc Janssens & Lútsen Kooistra De auteurs zijn redactielid 

van Christen Democratische Verkenningen en vormen de kernredactie van dit 

themanummer.

Wat moeten we met het fenomeen ‘nepnieuws’? Die vraag is actueel nu iedereen te 
pas en te onpas het woord in de mond neemt. Niet alleen nepnieuws (doelgerichte 
valse informatie) uit onder andere Rusland zou de democratie in Europa en de vs 
bedreigen, ook in ons vrije Westen doen zich bedenkelijke ontwikkelingen rond 
nepnieuws voor. De Amerikaanse president Trump gebruikt het om media die hem 
onwelgevallig zijn af te serveren, terwijl hij zelf geregeld een loopje met de waarheid 
neemt. Wat moeten we doen als veel nieuws op internet niet meer betrouwbaar 
is en sommige politici weinig behoefte hebben zich aan de waarheid te houden? 
Kunnen we nog wel van ‘waarheid’ spreken, wanneer ook veel burgers steeds meer 
geïnteresseerd lijken in de bevestiging van hún visie op de werkelijkheid, of die nu op 
feiten is gebaseerd of niet?

Rustige analyse
In deze Christen Democratische Verkenningen nemen we u graag mee door het woud 
van het nepnieuws. Want een ondoor dringbaar bos lijkt het, vooral omdat iedereen 
een eigen invulling aan het begrip geeft. Tekenend was dat op de avond in maart 
waarop de nos een lange tv-uitzending aan nepnieuws wijdde, op Twitter de reacties 
sterk uiteenliepen. Hoe kon een omroep die zelf zoveel nepberichten de ether in 
slingert, gezagvol over nepnieuws berichten, klaagden critici. Een ander vroeg zich af 
waarom godsdienst niet aan de kaak werd gesteld. Is immers de boodschap van een 
God die voor mensen zorgt niet de grootste fabel, de ergste vorm van nepnieuws die 
we op dit moment kennen? En dat terwijl paus Franciscus enkele weken daarvoor 
nog ‘de duivel’ als de vader van alle leugen had getypeerd, waarmee de slang in het 
paradijs de eerste was die nepnieuws verspreidde.

Iedereen stelt zich dus iets anders bij ‘nepnieuws’ voor en dat is ook niet gek. Als 
het om de waarheid gaat, de tegenhanger van nepnieuws, komen we ook vaak in 
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Feiten zijn vanuit de wetenschap 
niet los verkrijgbaar

een discussie terecht wat we nu precies bedoelen. Tegelijk raakt het ons diep, omdat 
waarheid dichtbij komt en met identiteit te maken heeft. Een debat over waarheid 
en nepnieuws is daarom gebaat bij een rustige analyse van datgene waarover we het 
hebben. En precies dat is wat we in deze cdv willen geven.

Wie het debat over nepnieuws wil verkennen, doet er goed aan eerst het interview 
in deze cdv met Peter Burger en Alexander Pleijter van de Universiteit Leiden te 
lezen. Zij zijn de absolute nepnieuwsdeskundigen in Nederland, die zelf geregeld 
berichten op sociale media als vals ontmaskeren. Hun analyse: er wordt wel degelijk 
nepnieuws in Rusland gefabriceerd, maar dit bereikt Nederland nauwelijks. De 
overheid moet zich dan ook terughoudend opstellen als het gaat om het verbieden 
of zelfs aanwijzen van nepberichten. Anders begeeft ze zich op het vlak van censuur 
en wordt de vrijheid van meningsuiting ingeperkt. Dat middel zou erger zijn dan 
de kwaal, en de gevolgen waren al zichtbaar toen eu vs Disinfo, de werkgroep van 
de Europese Commissie, onder andere dagblad De Gelderlander ten onrechte als 
verspreider van nepnieuws had aangemerkt.

In een aantal artikelen zoomen we vervolgens op Rusland, de vs en Europa 
in. Volgens Han Bouwmeester is nepnieuws voor Russen een normale zaak, 
onderdeel van maskirovka, een containerbegrip voor allerlei vormen van misleiding. 
Amerikadeskundige Diederik Brink focust op de diverse betekenissen die ‘fake news’ 
in de vs heeft. Niet alleen onderscheidt hij de manier waarop Trump dit begrip 
hanteert en de wijze waarop 
diens aanhang in de eigen 
waarheid is geïnteresseerd, 
ook onderzoekt Brink de 
Amerikaanse volksaard, waarin 
origineel en namaak anders 
gewaardeerd worden dan in 
Europa. Esther de Lange bespreekt de spanning in de vraag wat Europese overheden 
tegen nepnieuws moeten doen. Niets doen is geen optie, maar het gevaar van 
overheidspropaganda vanuit de eu ligt op de loer. Ze wijst daarom op de belangrijke 
rol die ouders en onderwijzers kunnen spelen als het om mediawijsheid gaat.

In de spiegel kijken
We kijken niet alleen naar het verre Rusland of de veranderende vs, maar willen 
ook in de eigen spiegel kijken. Allereerst via de vraag waar die onzekerheid over 
waarheid en nepnieuws nu eigenlijk vandaan komt. Speelt het postmodernisme, 
de levensbeschouwelijke lucht die we inademen, een rol, omdat deze stroming de 
waarheid subjectiever heeft gemaakt? Als waarheid slechts een verhaal is, krijgt 
dan degene die het aantrekkelijkste verhaal vertelt, ook de waarheid aan zijn zijde, 
of dit nu met nepnieuws gepaard gaat of niet? Filosoof Maarten Boudry ziet het 
postmodernisme inderdaad als boosdoener en stelt dat wie het geloof in de waarheid 
opgeeft, geen middel meer in handen heeft om de leugen te ontmaskeren. De huidige 
Denker des Vaderlands, René ten Bos, is hiervan minder overtuigd en houdt in 
navolging van de zeventiende-eeuwse filosoof Blaise Pascal een pleidooi voor de 
waarde van illusie. Burgers zijn erbij gebaat dat machthebbers een bepaalde mate van 
schijn ophouden, omdat de waarheid voor hen weleens te hard kon uitpakken.
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Deze betogen lijken wellicht wat abstract, maar ze raken wel degelijk de reële 
wereld. Want wie bepaalt er tegenwoordig nog wat waar is en wat schijn? Is dat 
de publieke opinie, die zich tegen een politicus kan keren, waardoor diens positie 
onhoudbaar wordt? Is het de wetenschap, die een objectief oordeel zou moeten vellen 
als politici het met elkaar oneens zijn? Of zijn het de traditionele media, die hun rol 
als waakhond van de macht ondanks alle kritiek blijven vervullen?

Henri Beunders gaat in op de rol van de publieke opinie, terwijl Dick Houtman 
haarfijn uitlegt waarom de wetenschap moeilijk een scheidsrechter kan zijn in een 
politiek debat. Politici schermen immers allemaal met wetenschappelijke studies, en 
soms zelfs met dezelfde, omdat iedereen er wel iets van zijn gading in vindt. Feiten 
zijn volgens Houtman vanuit de wetenschap niet los verkrijgbaar en afhankelijk 
van de politieke vraag die gesteld wordt; een vraag die linkse en rechtse politici 
verschillend zullen beantwoorden. Jan van der Stoep neemt ten slotte de positie van 
de pers onder de loep. Hij pleit ervoor de waarde van en de waarheid binnen de 
journalistiek gelaagd te bezien. Journalisten moeten niet alleen zorgvuldig te werk 
gaan en de waarheid boven tafel halen, maar ook positie kiezen en voor een bepaalde 
waarheid durven te gaan staan.

Om het nog concreter te maken kijken we verder naar de praktijk. Marcel Canoy 
gaat in op de positie van sociale media als Twitter en Facebook met betrekking tot 
nepnieuws, en regiojournalist Jan Kas beschrijft wat er lokaal gebeurt met nieuws 

en waarheid nu de regionale 
journalistiek steeds meer in 
de verdrukking komt. De 
relatie tussen waarheid en de 
plaatselijke democratie wordt 
verder uitgediept in een gesprek 
met burgemeester Willemijn 
van Hees van Geertruidenberg, 

die eerder journalist is geweest. Hoe moeilijk is het om je als lokaal politicus aan de 
waarheid te houden, wanneer je bijvoorbeeld direct in lokale huis-aan-huisbladen 
je eigen berichten kunt plaatsen? En moeten er lokaal mediafondsen komen om de 
journalistieke tegenmacht in een gemeente meer body te geven?

De discussie over nepnieuws roept veel vragen op, die ook voor ons als 
christendemocraten spannend zijn, of we nu in Brussel, Den Haag, Arnhem of 
Katwijk opereren. Informeer ik als burgemeester direct mijn gemeenteraad als 
er iets aan de hand is, of zorg ik dat ik eerst de feiten op een rijtje heb? Hoe 
bejegen ik mijn politieke opponent als ik vind dat hij onzin verkoopt, die vanuit 
zijn ideologische visie echter wel te verklaren is? En hoever kan ikzelf gaan om 
mijn politieke boodschap te verkopen? Mag je feiten, die in de praktijk best lastig 
objectief vast te stellen zijn, aandikken als dat het politieke verhaal ondersteunt? 
Wanneer gaan gewenste politieke verbeelding en stevig campagne voeren over in 
framing en vervolgens zelfs in ongewenste manipulatie of regelrechte leugens dan wel 
nepnieuws? Kunnen ook gewiekste christendemocratische spindoctors daarin te ver 
gaan?

Halbe Zijlstra werd niet kwalijk genomen 
dat hij een bewust politieke uitleg van 
Poetins woorden had gegeven

Nepnieuws
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Uit de bijdragen in deze cdv en uit recente politieke praktijken blijkt dat deze 
vragen niet eenduidig te beantwoorden zijn. Tegelijk wijst zich een weg die spannend 
maar toch begaanbaar is. Neem de gebeurtenissen rond Halbe Zijlstra. Hem werd 
niet zozeer kwalijk genomen dat hij een bewust politieke of ideologische uitleg van 
bepaalde woorden van Poetin had gegeven. Pas toen bleek dat hij niet alleen feitelijke 
onwaarheden over een concrete situatie had verteld, maar ook zijn bron verkeerd 
geciteerd had, was zijn geloofwaardigheid als minister van Buitenlandse Zaken 
aangetast.

De gelaagdheid van de waarheid
Waarheid is gelaagd. Dat geldt voor de journalistiek, zoals Van der Stoep laat zien, 
maar ook voor de wetenschap en de politiek. Niemand zal de wiskundige stelling 
2 + 2 = 4 betwisten, maar de economische bewering dat je moet bezuinigen in tijden 
van overheidstekort, is al discutabeler. Zo is het ook met de waarheid in de politiek. 
Leugens om een politieke boodschap kracht bij te zetten, zijn ontoelaatbaar, en 
daarom is het goed dat er steeds meer aan factchecken wordt gedaan. Onderzoek, 
wetenschappelijk én journalistiek, kan wel degelijk valse beweringen en aanspraken 
ontmaskeren. Niet voor niets bevat deze cdv veel pleidooien voor een krachtige 
onafhankelijke pers die als tegenmacht moet functioneren.

Dat betekent echter niet dat we het in de politieke arena allemaal gemakkelijk 
eens worden over wat politiek 
waar is en wat niet. Politieke 
waarheid kent immers ook een 
diepere dimensie, namelijk die 
van de ideologische overtuiging. 
Die kan blind maken, als we 
met oogkleppen op enkel 
nog geïnteresseerd zijn in 
degenen die onze visie op de werkelijkheid bevestigen, zonder te verdisconteren 
of dit op feiten is gebaseerd. Het is te gemakkelijk om daarvan alleen de ander 
te beschuldigen. Een blik op de geschiedenis leert immers dat ook wij en onze 
bondgenoten in onwaarheden en nepnieuws kunnen gaan geloven. De beweringen 
over massavernietigingswapens in Irak zeggen wat dat betreft voldoende.

Tegelijk kan juist die diepere dimensie van de politieke waarheid ook verrijken. 
Christendemocraten geloven in een politiek van recht, verbinding en solidariteit. 
We staan voor die waarheid, ook als de feiten weerbarstig zijn. Die waarheid kan 
fel maken wanneer er leugens of nepnieuws worden verspreid, maar die waarheid 
schept ook inzicht en bedachtzaamheid. Het is zelfs zo dat we door te handelen 
en te spreken aan die politieke waarheid kunnen bijdragen. Noem het politieke 
verbeelding, die begeestert omdat ze nepnieuws en onrecht bestrijdt en vrijheid en 
verantwoordelijkheid bevordert. Die politieke verbeelding vormt ook een waarheid, 
zij het nooit een die als gemakkelijk verworven bezit kan worden gezien. We hopen 
dat die waarheid als tegenhanger van nepnieuws bij het lezen van deze cdv opdoemt.

Ook wij en onze bondgenoten kunnen in 
nepnieuws en onwaarheid gaan geloven 
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Interview
Nepnieuws: 
graag een beetje 
bezonnenheid!
door Marc Janssens & Jan Prij Janssens is hoofdredacteur van Christen Democratische 
Verkenningen en Prij redactiesecretaris 

Peter Burger en Alexander Pleijter, onderzoekers aan de 
Universiteit Leiden, nemen nepnieuws serieus. Beiden zijn 
verbonden aan het project NieuwsCheckers, waarbij op 
de website nieuwscheckers.nl onjuiste informatie aan de 
kaak wordt gesteld. Toch moet de zorg om nepnieuws niet 
overdreven worden, vinden ze. Burger: ‘Het middel waarmee 
overheden nepnieuws willen bestrijden, kon weleens erger zijn 
dan de kwaal. Want hoe omvangrijk het is en welke impact het 
heeft, weten we niet. En dat terwijl ingrijpen van de overheid 
wel de vrijheid van meningsuiting kan aantasten.’

Is er sprake van een hype rond 
nepnieuws?
Burger: ‘Het heeft er allerlei kenmerken 
van. Iedereen praat erover, maar er is 
weinig hard nieuws over nepnieuws. 
Er is nauwelijks onderzoek gedaan 
naar de omvang ervan en naar wie 
erachter zit. Ook over de impact 
weten we niet veel. Daarnaast wordt 
het begrip op verschillende manieren 
gebruikt, waardoor de verwarring nog 
groter is. De term is eind 2016 met de 
verkiezing van Trump als een raket 
opgekomen. Zelf gebruikt hij het om 
berichten of media weg te zetten als 
onbetrouwbaar. Trumps woordkeuze 

is daarbij opvallend. Hij noemt 
journalisten zelf “nepnieuws”, een wijze 
van beschuldigen die door veel mensen, 
ook in Nederland, wordt overgenomen. 
Nepnieuws staat dan voor alles en 
iedereen wat jou niet bevalt.’

‘Daarnaast gaan er talloze berichten 
op internet rond waaruit blijkt dat 
mensen voor commercieel of politiek 
gewin bewust onjuiste informatie 
verspreiden. Ook dit dook eind 2016 op, 
toen Macedonische jongeren geld bleken 
te verdienen op sites door nepberichten 
te schrijven waar advertenties naast 
geplaatst werden. Ook zijn er de 
berichten dat Rusland verkiezingen 

Nepnieuws
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Interview

in het Westen probeert te 
beïnvloeden via het verspreiden 
van onjuiste informatie. Omdat 
het begrip “nepnieuws” zo 
verschillend gebruikt wordt, 
moeten we er wetenschappelijk 
gezien voorzichtig mee omgaan. 
Maar ook wij kunnen niet om 
de term heen.’

Wat is het verschil tussen 
nepnieuws en propaganda?
Pleijter: ‘De term “nepnieuws” 
suggereert dat er een duidelijke 
scheidslijn is met “echt 
nieuws”; de suggestie wordt 
gewekt dat het ene nieuws 
volledig is verzonnen en het 
andere helemaal waar is. Maar 
zo eenvoudig is het niet. Er 
bestaat een grijs gebied. Dat 
kan zijn omdat berichten 
bewust gekleurd zijn; dan 
kom je bij propaganda. Maar 
er kunnen ook per ongeluk 

foutjes in een verhaal zitten, en 
tegenwoordig wordt dat soort 
berichten ook als nepnieuws 
aangeduid.’

Burger: ‘Politieke 
beïnvloeding van nieuws 
is er altijd al geweest. Wat 
dat betreft is propaganda 
zo oud als de politiek zelf. 
Ik heb in oude kranten 
onderzoek gedaan naar wat 
we nu “broodjeaapverhalen” 
of “nepnieuws” zouden 
noemen. Tussen 1850 en 1950 
bestonden die woorden nog 
niet, maar hadden journalisten 
het over komkommer- of 
zeeslangverhalen. Die zeeslang 
stond symbool voor nieuws 
dat in een nieuwsluwe periode 
opdook – net als een zeeslang –, 
maar waarvan onduidelijk was 
of het op waarheid berustte. 
Ze werden geschreven om 
lezers te trekken en zo geld te 

Interview in 
het kort

* Nepnieuws en 
propaganda worden 
door alle partijen ingezet, 
vooral in oorlogstijd

* Het huidige Russische 
nepnieuws heeft niet 
veel impact, zeker in 
Nederland niet

* Tweets met bewust 
gemanipuleerde 
waarheden worden 
vooral door politici 
van pvv en Forum 
voor Democratie 
rondgestuurd

* Onafhankelijke 
journalistiek, ook lokaal, 
is van levensbelang

* Wetenschap kan slechts 
een beperkte rol als 
scheidsrechter spelen in 
de strijd om de waarheid

Peter Burger (links) en Alexander Pleijter. Foto: Dirk Hol
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verdienen. Het opvallende is dat ook toen werd 
gezegd: “Die zeeslangverhalen komen uit de vs. 
Wij Nederlandse journalisten zijn de waarheid 
toegedaan.” Vanaf de jaren zeventig komt dan 
het broodjeaapverhaal boven, dat staat voor een 
telkens terugkerend onzinbericht. Totdat in 2016 
de term “nepnieuws” verschijnt. Het nieuwe 
is vooral dat dit een lekker bekkende term is, 
waarmee je mensen makkelijk kunt wegzetten.’

Gebruiken alle partijen nepnieuws en 
propaganda, bijvoorbeeld in oorlogstijd?
Pleijter: ‘Ja, ze gebruiken in ieder geval de 
begrippen om daarmee de ander te beschuldigen. 
Elke partij zal de berichten van de ander als 
propaganda typeren, terwijl de berichten die 
voor jou gunstig zijn als echt worden bestempeld. 
Je kunt gerust stellen dat iedereen zich van 
nepnieuws bedient of zijn gekleurde visie op de 
werkelijkheid geeft. Dat geldt niet alleen voor 
de Russen. Voorafgaand 
aan de Amerikaanse inval 
in Irak begin deze eeuw 
werd door de Amerikanen 
over de aanwezigheid van 
massavernietigingswapens 
gesproken. Die bleken er 
later niet te zijn. Een vorm 
van nepnieuws dus. Maar 
ook bij de Golfoorlog 
in de jaren negentig was 
er sprake van onjuiste 
informatie. In Amerika 
circuleerden verhalen van 
Iraakse soldaten die Koeweitse couveusekindjes 
in ziekenhuizen op de grond hadden gegooid. 
Dat was ingestoken door een Amerikaans 
publiciteitsbureau om de Amerikaanse inval te 
rechtvaardigen.’

Burger: ‘De zogenaamde verpleegster in het 
Amerikaanse congres die hiervan getuigde bleek 
de dochter van de ambassadeur van Koeweit in 
de vs te zijn. Dat was bedoeld als tranentrekkend 
verhaal om de Amerikaanse politici te bewegen 
met de oorlog in te stemmen. Propaganda en 
gruwelverhalen die niet waar zijn, heb je altijd 

al gehad. Het interessante is echter dat wat 
we nu weten over Russische pogingen om de 
Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, nog 
nooit zo gedetailleerd is geweest.’

De Gelderlander

Als het er altijd is geweest, wat is dan nu het 
probleem rond de discussie over nepnieuws?
Pleijter: ‘De hyperigheid en het feit dat de 
omvang en impact ervan door politici en 
bewindspersonen overdreven worden. Van 
nepnieuws dat vanuit Rusland Nederland zou 
bedreigen, hebben we feitelijk niet één echt 
voorbeeld.’

Burger: ‘Er wordt overhaast en overtrokken 
gereageerd, waardoor de maatregelen erger 
kunnen zijn dan de kwaal. In landen om ons heen 
is al wetgeving die nepnieuws wil tegengaan. En 
vanuit de Europese Commissie is de werkgroep 

eu vs Disinfo bezig, die 
inmiddels diverse media, 
waaronder De Gelderlander 
en GeenStijl, onterecht als 
verspreiders van nepnieuws 
hebben aangemerkt. Dat 
raakt de vrijheid van 
meningsuiting. Voordat 
je het weet knabbel je iets 
af van een grondrecht, 
zonder dat we het probleem 
echt goed in kaart hebben 
gebracht.’

Pleijter: ‘Bovendien kan 
het ongefundeerd waarschuwen voor nepnieuws 
het vertrouwen in de samenleving ondermijnen. 
Als er voortdurend wordt gesproken over een 
lawine van nepnieuws zonder goed aan te 
geven waaruit dat bestaat, zullen mensen ook 
respectabele media niet meer vertrouwen.’

De vraag of de vs of 
andere bondgenoten 
niet hetzelfde doen als 
waarvan we Rusland 
beschuldigen, wordt te 
weinig gesteld 

Nepnieuws
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Maar ondertussen is duidelijk dat er nepnieuws 
uit Rusland komt. Is dat dan geen kwaal die 
bestreden moet worden?
Burger: ‘Ja, maar niet met censuur door de 
overheid, die erger is dan het probleem dat je 
bestrijdt. Vooral omdat de impact, zelfs van 
het Russische nepnieuws rond de Amerikaanse 
verkiezingen, erg klein is. Er is uitgerekend 
dat als de verkiezing van Trump door 
Russisch nepnieuws zou zijn bevorderd, één 
nepnieuwsbericht de uitwerking van ongeveer 36 
tv-spotjes zou moeten hebben gehad. Dat is erg 
onwaarschijnlijk. Anderen stellen daartegenover 
dat de verkiezingsuitslag in Amerika altijd erg 
nauw is. Als je nepnieuws heel gericht kunt 
inzetten, zou je toch wat kunnen bereiken. 
We kunnen in ieder geval vaststellen dat het 
Russische nepnieuws in Nederland weinig 
uitricht. Bovendien zien via Facebook en Twitter 
juist die mensen nepnieuws die toch al van iets 
overtuigd zijn. Het bereikt 
mensen van wie de mening 
al vaststaat.’

Welk nepnieuws komen 
jullie tegen en hoe groot is 
dat?
Pleijter: ‘Russisch 
nepnieuws richt zich meer 
op de landen die dicht bij 
Rusland liggen, zoals de 
Baltische staten, Hongarije 
en Polen.’

Burger: ‘Er zijn 
berichten dat navo-militairen in de Baltische 
staten de plaatselijke bevolking verkrachten. Dat 
soort berichten zijn er over Nederland niet. Een 
belangrijke aanwijzing voor de desinteresse van 
Rusland in Nederland is dat er geen Russisch 
staatskanaal in het Nederlands bestaat.’

Er zijn Rusland-liefhebbers en -deskundigen 
die zeggen dat we door alle waarschuwingen 
onterecht tegen Rusland worden opgehitst.
Pleijter: ‘Het is waar dat door de opmerkingen 
van politici mensen het idee krijgen dat we in 
oorlog zijn met Rusland en ons moeten wapenen.’

Alle grootmachten bedienen zich van 
oneigenlijke propaganda of nepnieuws. Is het 
niet zo dat we het van bondgenoten minder erg 
vinden dan van landen die potentieel de vijand 
kunnen zijn of van wie we verder af staan?
Burger: ‘Dat denk ik niet. Beschuldigingen aan 
het adres van Trump dat hij het met de waarheid 
niet zo nauw neemt, zijn ook aan de orde 
van de dag. En ten aanzien van de vermeende 
massavernietigingswapens in Irak, is er – zij het 
pas later – veel kritiek geweest. Maar het is wel 
zo dat de vraag of de vs of andere bondgenoten 
niet hetzelfde doen als waarvan we Rusland 

beschuldigen, te weinig wordt 
gesteld. Het radioprogramma 
Argos meldde dat er vanuit 
Amerika zenders zijn gericht op 
Rusland om daar de publieke 
opinie te beïnvloeden. Daar 
hoor je in het algemeen weinig 
over.’

Forum voor Democratie

Als de nepberichten uit 
Rusland u geen zorgen baren, 
welke dan wel?

Burger: ‘De berichten die ik op Twitter aan de 
kaak stel, betreffen vooral nepinformatie met 
gruwelverhalen over migranten. Die zouden 
allerlei misdaden hebben begaan, wat politici 
van pvv en Forum voor Democratie vervolgens 
koppelen aan de komst van migranten naar 
Europa en aan het migratiebeleid van Nederland 
en Duitsland. Dat betreft meestal echte 
desinformatie die ik niet bij andere politici 
tegenkom.’

De berichten die ik op 
Twitter aan de kaak 
stel, betreffen vooral 
nepinformatie met 
gruwelverhalen over 
migranten 
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Die politici zullen op hun beurt zeggen: ‘Wij zijn 
decennialang met desinformatie bestookt van 
politici die zeggen dat de Europese Unie goed 
voor ons is. Dát is pas nepnieuws.’ Wat kunt u 
daarop antwoorden?
Burger: ‘Daar zit toch echt een verschil tussen. 
Want inzake Europa kun je zeggen dat er sprake 
is van framing: de boodschap zo formuleren en 
verkopen dat deze zo gunstig mogelijk uitpakt 
voor jouw verhaal. Dat is echt iets anders dan het 
totaal verzinnen van berichten, zoals in die tweets 
gebeurt.’

Wanneer gaat framen over in manipuleren of 
zelfs in het verspreiden van leugens?
Pleijter: ‘Framen is als je op zich geen onwaarheid 
vertelt, maar de boodschap wel zo verpakt 
dat het jou goed uitkomt. Onlangs was er een 
onderzoek over criminaliteit bij asielzoekers. 
Uitkomst was dat de criminaliteit in buurten niet 
stijgt als er een azc komt. 
Vrijwel alle nieuwssites 
brachten dit als kop boven 
hun berichten. De Telegraaf 
kwam echter met de 
kop “Asielzoekers vaker 
crimineel”, wat ook in het 
rapport stond. De gegevens 
van De Telegraaf klopten 
dus, maar je moet het wel 
specifiek framen om deze conclusie te krijgen.’

Burger: ‘Maar dit is niet het probleem dat ik 
op Twitter tegenkom van nepnieuws, waar het 
echt om het verzinnen van informatie gaat.’

Pleijter: ‘Het is een glijdende schaal. De eu-
organisatie die nepnieuws bestrijdt, heeft kranten 
beschuldigd van desinformatie omdat ze artikelen 
publiceerden die een negatief beeld van Oekraïne 
wilden schetsen. Het gaat hier niet om feitelijke 
onjuistheden, maar om berichten die niet stroken 
met de propagandadoelstellingen van de eu.’

Burger: ‘De tweets die pvv’ers of politici van 
Forum voor Democratie verspreiden, zijn van 
beide categorieën. Soms is er echt sprake van 
desinformatie. Ik heb bijvoorbeeld berichten 
gezien met zestien foto’s van mensen die door 

vluchtelingen mishandeld zouden zijn. Alle 
zestien waren puur gelogen. Er waren foto’s van 
internet geplukt van bijvoorbeeld een vrouw die 
mishandeld was door haar partner of van een 
vrouw die make-up showt voor speciale effecten. 
Daar maak ik me echt kwaad over, omdat 
iemand dit heel bewust in elkaar heeft gezet.’

‘Aan de andere kant is dit maar een klein deel 
van wat ze verspreiden. Het merendeel is framing 
en het selecteren van alle berichten die negatief 
uitpakken voor vluchtelingen of moslims. Als 
een moslim iemand heeft verkracht, sturen ze een 
bericht door, bij een Nederlander doen ze dat 
niet. Het geeft een scheef beeld, maar je kunt niet 
zeggen dat het nepnieuws is.’

En als u politici confronteert met verzonnen 
informatie die ze rondsturen. Hoe reageren ze 
dan?
Burger: ‘Ik heb dat bij René Dercksen gedaan, 

Eerste Kamerlid van de pvv. 
Hij had foto’s rondgestuurd 
van gewelddadige Antifa-
aanhangers. Ik kon 
aantonen dat twee van de 
vier foto’s daar niets mee 
te maken hadden, en dat 
er een zelfs vervalst was: 
het Antifa-logo was op het 
jack van een demonstrant 

gefotoshopt. Zijn reactie was dat het niet 
uitmaakte of de foto’s klopten; het ging om de 
boodschap dat bij dit soort demonstraties veel 
geweld voorkomt. Een verzonnen foto doet er 
dan niet toe, en daarom liet hij zijn bericht staan.’

Lokaal nepnieuws

We hebben het vaak over internationaal 
nepnieuws, maar komt het ook lokaal voor?
Burger: ‘Er wordt veel geklaagd over de 
teloorgang van de regionale journalistiek, 
maar dat gaat meer om het feit dat ze niet alles 
kan verslaan dan om dat er nepnieuws wordt 
verspreid.’

Liegen op zich is niet 
strafbaar en dat is maar 
goed ook 

Nepnieuws
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Pleijter: ‘Wel zie je dat commerciële 
clickbaitsites bezoekers lokken door bijvoorbeeld 
een filmpje over iemand die zijn hond mishandelt, 
in een specifieke stad of een bepaald dorp te 
plaatsen. Dan is het bijvoorbeeld in Manchester 
gebeurd, maar zeggen ze dat het in Deventer was, 
waardoor mensen er sneller op klikken.’

Burger: ‘Verder circuleren er op lokaal 
niveau geregeld broodjeaapverhalen, die zelfs 
door de politie worden verspreid. Inbrekers 
zouden bijvoorbeeld geheime tekens op huizen 
zetten om vervolgens een paar nachten later een 
breedbeeldtelevisie mee te nemen. Dat is echt 
onzin, maar het blijft maar terugkomen.’

Pleijter: ‘Of het bericht dat inbrekers een 
stokje tegen je voordeur zetten om te controleren 
of jij wel thuis bent geweest.’

Burger: ‘Dat soort berichten wordt via 
Facebook zelfs door de politie verspreid. Het 
opvallende is dat als we haar daarop wijzen, de 
eerste reactie vaak dezelfde 
is als die van de pvv-senator. 
Het klopt dan misschien 
wel niet, maar het gaat om 
de boodschap erachter, 
namelijk dat je alert moet 
zijn op inbrekers. Terwijl 
ik vind dat je ook wat dit 
betreft geen onzinberichten 
moet rondsturen. Na enige 
tijd halen ze het bericht wel 
van Facebook weg.’

‘Een aantal jaar geleden is er ook een vorm 
van nepnieuws geweest over een ijscoman in 
het Gelderse Wijchen. De man werd voor een 
kinderlokker aangezien, waarna er allerlei 
verhalen verschenen over kinderlokkers in witte 
busjes. Een basisschool deed per brief zelfs een 
waarschuwing de deur uit; de ijscoman verkocht 
niets meer en de politie zag zich genoodzaakt zich 
ermee te bemoeien.’

Wat kan er tegen nepnieuws, zowel het 
commerciële als het politieke, gedaan worden? 
Ligt hier een rol voor de overheid?
Burger: ‘Ik vind over het algemeen dat de 
overheid zich heel terughoudend moet opstellen. 
Liegen op zich is volgens mij niet strafbaar en 
dat is maar goed ook. Er is al wetgeving om het 
verspreiden van haat en smaad aan te pakken. 
Als je nog meer wetgeving wilt, kom je algauw bij 
censuur. Hoe dat overigens met het commerciële 
nepnieuws zit, weet ik niet. Ik zou graag van 
een jurist willen weten of het strafbaar is als je 
onzinberichten op internet zet met het doel om 
geld te verdienen.’

Pleijter: ‘Het belangrijkste is dat respectabele 
media goed hun werk kunnen doen. We hebben 
gevarieerde media nodig, die tegenwicht 
bieden aan de verhalen van politici en andere 
machthebbers.’

Burger: ‘En daar schort het nu vaak aan. Je 
ziet dat veel media niet 
in staat zijn om eigen 
onderzoek te doen. Ze 
richten zich meer op 
allerlei nieuwtjes dan dat 
ze dieperliggende zaken 
blootleggen. Daarnaast vind 
ik dat media te volgzaam 
zijn en vooral de overheid, 
ngo’s of andere instellingen 
nalopen. Ze vinden het 

groot nieuws als minister Ollongren voor 
Russisch nepnieuws waarschuwt, maar stellen 
weinig de vraag of de Amerikanen of andere 
landen niet van dezelfde tactiek gebruikmaken. 
Ook de tweets van rechtse politici met evident 
nepnieuws worden nauwelijks opgepikt. Pas als 
een minister ervoor waarschuwt, is het nieuws. 
Politiek en media zijn te veel een Siamese 
tweeling.’

Je moet niet de illusie 
hebben dat je als 
fact‑checker de waarheid 
in pacht hebt 
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Mediafonds

Hoe kunnen we de rol van onafhankelijke media, 
zeker op lokaal en regionaal niveau, versterken?
Pleijter: ‘Dat is een lastig probleem, maar je ziet 
wel initiatieven ontstaan die navolging verdienen.’

Burger: ‘Hier in Leiden heeft de gemeente 
een mediafonds opgericht met 250.000 euro. 
Het beheer daarvan is in handen van een 
onafhankelijk bestuur, los van de politiek. 
Journalisten kunnen verzoeken insturen om 
subsidie voor projecten die echt iets toevoegen. 
Wel moeten de journalisten in samen werking met 
bestaande media hun artikel of documentaire 
publiceren. Als dit blijkt te werken, zouden 
andere gemeenten iets dergelijks kunnen 
opstarten. Het gaat erom dat er ook lokaal een 
goede journalistieke tegenmacht is.’

En de factcheckrubrieken die al in de kranten 
verschijnen?
Pleijter: ‘Op zich is dat goed, maar je moet niet de 
illusie hebben dat je als factchecker de waarheid 
in pacht hebt. De ombudsman van de nrc zei 
vorig jaar dat als je factcheckt het wel in één keer 
goed moet zijn. Natuurlijk moet je zorgvuldig te 
werk gaan, maar ook fact checkers kunnen altijd 
een verkeerde conclusie trekken of dingen over 
het hoofd zien. Dat is niet erg. Het gaat erom dat 
het gesprek erover gevoerd wordt.’

Kan de wetenschap een scheidsrechter zijn inzake 
de vraag of uitspraken van politici waar of 
onwaar zijn?
Burger: ‘Wel als het gaat over welke cijfers er zijn 
en wat je daaruit voor een specifieke vraag zou 
kunnen afleiden. Maar niet over de vraag naar 
waarden en hoe erg je iets vindt. Wetenschappers 
kunnen gegevens aanleveren omtrent de kwestie 
of de criminaliteit is toegenomen als gevolg van 
de komst van een asielzoekerscentrum. Maar hoe 
je die cijfers inter preteert, wat je acceptabel vindt 
en welke waarden en belangen daartegenover 
staan, dat is een afweging voor politici. Daar kan 
de wetenschap geen antwoord op geven.’

Ook de wetenschap is dus beperkt als het om de 
waarheid gaat?
Burger: ‘Het is een combinatie. Wij kunnen prima 
factchecken en kijken of een bericht klopt of 
niet: is die foto inderdaad bij die demonstratie 
genomen en hoort zij dus bij het verhaal dat 
eronder staat? Daarop is een glashelder ja of nee 
mogelijk. Maar tegelijk kan er discussie zijn over 
vragen als de volgende: Wat voor demonstratie 
was het? Werd er geweld gepredikt? Was er 
sprake van religieuze onrust of van sociale? 
Op dat soort vragen is natuurlijk veel minder 
eenduidig antwoord mogelijk. En het zijn juist dat 
soort vragen die er politiek toe doen.’

Nepnieuws
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Het geheime 
wapen van de 
robuuste waarheid
Waarheidsrelativisme is een soort intellectueel betonrot, stelt 
filosoof Maarten Boudry. ‘Als je je geloof in de waarheid 
opgeeft, sta je met je mond vol tanden bij een pathologische 
leugenaar als Trump.’ Journalisten en politici moeten dus niet 
opgeven om naar de waarheid te streven, wat niet betekent 
dat ze de waarheid ook in pacht hebben. Wie niet streeft naar 
waarheidsvinding, heeft geen middel meer om nepnieuws als 
leugens te ontmaskeren.

door Maarten Boudry De auteur is als filosoof verbonden aan de Universiteit Gent. 

Hij schreef onder andere Illusies voor gevorderden. Of waarom waarheid altijd beter is.

In 1938, toen nazi-Duitsland een deel van Tsjechoslowakije annexeerde, besloot de 
Britse bbc om een Duitstalige radiozender op te richten.1 De oorlogsplannen van 
Hitler waren steeds moeilijker te loochenen, en de bbc wilde met haar vertaalde 
uitzendingen de harten winnen van de Duitse bevolking, in de hoop dat die zich 
tegen het naziregime zou keren. Dat was geen eenvoudige opdracht, zeker nadat de 
Tweede Wereldoorlog daadwerkelijk uitbrak. Een decennium lang al werd de Duitse 
bevolking bestookt met nazipropaganda, die voortdurend de superioriteit van het 
arische ras uitdroeg en de onoverwinnelijkheid van de Wehrmacht onderstreepte. 
Bovendien was luisteren naar radiozenders van de vijand strikt verboden: Duitse 
burgers werden ervoor vervolgd, en in bezette gebieden riskeerde je executie.

Recent onderzoek in de archieven van de bbc toont aan dat de Britten een geheim 
wapen ontwikkelden om door het propagandaoffensief van de nazi’s te breken: de 
waarheid.2 De bbc streefde ernaar om een betrouwbare bron van nieuws te zijn, 
ook voor de Duitse burgers. In tegenstelling tot de naziradiozenders, die enkel 
triomfantelijke berichten de ether in stuurden waarmee ze de waarheid geregeld 
geweld aandeden, berichtte de bbc ook waarheidsgetrouw over de tegenslagen van 
de geallieerden. In 1942 kon je op de bbc bijvoorbeeld vernemen dat de Franse 
vloot in Toulon opzettelijk tot zinken werd gebracht, om overname door de 
Duitsers te voorkomen. Locaties en dodental van bombardementen werden accuraat 
verslagen, zolang ze geen strategisch voordeel opleverden voor de vijand. Het 
waarheidsoffensief van de bbc bleek succesvol. Niet alleen in de bezette gebieden, 
maar ook in Duitsland zelf begonnen mensen steeds vaker heimelijk naar de bbc 
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te luisteren. Duitse burgers kregen snel door dat de bbc een betrouwbaardere 
informatiebron was dan de eigen radiozenders.

Vandaag gonst het van de geruchten dat de waarheid haar beste tijd heeft gehad. 
Geloof in de waarheid wordt door velen als naïef en achterhaald beschouwd. De 
waarheid bestaat niet, zo klinkt het uit vele monden; of voor zover ze wél bestaat, 
gaat het om een louter sociale constructie, een kwestie van dominante interpretaties. 
Anderen stellen dat er een pluraliteit aan waarheden bestaat, die allemaal inherent 
subjectief zijn. Deze ideeën zijn schatplichtig aan de academische stroming van het 
postmodernisme, een benaming voor de losse verzameling van voornamelijk Franse 
denkers in de tweede helft van de twintigste eeuw, zoals Jacques Derrida, Michel 
Foucault, Jean-François Lyotard en Jacques Lacan.

De invloed van het postmoderne waarheidsrelativisme op onze samenleving is 
bijzonder funest, maar het is belangrijk om die invloed goed te begrijpen, en haar 
ook niet te overschatten. Kwade tongen beweren dat we de verkiezing van Donald 
Trump rechtstreeks aan het postmodernisme kunnen toeschrijven, maar die analyse 
is te simpel. Het is een bekende denkfout van intellectuelen om hun invloed op de 
maatschappij te overschatten. Dat een academische stroming als het postmodernisme, 
die teksten voortbracht die vooral uitblinken in ondoordringbaarheid en irrelevantie, 
een zo verstrekkende invloed zou hebben gehad op de wereldpolitiek, is nogal 
onwaarschijnlijk. Alsof Trump eerst het oeuvre van Derrida, Foucault en Lacan 
heeft doorgeploegd, alvorens hij zich kandidaat stelde voor zijn presidentschap. Dat 
Trump überhaupt boeken doorploegt, is zo goed als uitgesloten.

De corrumperende invloed van het postmodernisme verloopt eerder indirect. 
Waarheidsrelativisme is een soort intellectueel betonrot. Het heeft Trump niet 
veroorzaakt, maar het heeft de progressieve linkerzijde wel intellectueel ontwapend 
tegen het trumpisme. Als je je geloof in de waarheid opgeeft, sta je met je mond vol 
tanden bij een pathologische leugenaar als Trump, die onophoudelijk onwaarheden 

Bron: iStock
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en complottheorieën verspreidt. De beweringen van Trump zijn immers allemaal 
maar ‘interpretaties’. En het enige wat je volgens het postmodernisme tegenover 
onwenselijke interpretaties kunt plaatsen, zijn nog meer interpretaties. De idee 
van een objectieve en gedeelde werkelijkheid als ijkpunt om feitelijke discussies 
te beslechten, ligt allang op de intellectuele schroothoop. En zonder een robuust 
waarheidsconcept kunnen we begrippen als ‘leugen’ en ‘nepnieuws’ niet langer zinvol 
definiëren.

Hoe ver dat intellectuele betonrot is doorgedrongen, blijkt uit het essay ‘Waarom 
feiten niet het antwoord zijn op nepnieuws’ van Rob Wijnberg, hoofdredacteur van 
De Correspondent.3 Daarin betoogt Wijnberg, zoals de titel stelt, dat het geen zin 
heeft om ‘meer feiten’ in stelling te brengen tegen nepnieuws en complotdenken. 
De weg van de waarheid is een ‘heilloze weg’, aldus Wijnberg, want sinds het 
postmodernisme weten we dat geloof in waarheid en feitelijkheid niet langer 
houdbaar zijn. ‘Er is niet zoiets als waarheid, want – voor zover er één realiteit is – 
ervaart, interpreteert en beschrijft iedere mens die steeds weer anders.’ Een journalist 
hoeft dan ook geen objectiviteit na te streven, want dat komt zo ‘opdringerig’ over. 
Objectieve feiten bestaan toch niet. Er is enkel de ‘inherente subjectiviteit’ van 
interpretaties.

Waarheidsschroom
Het relativisme van Wijnberg is de ernstigste 
graad van postmodern betonrot, maar er bestaat 
ook een milde versie van het syndroom: een 
soort schaamte om het woord ‘waarheid’ in 
de mond te nemen. Die waarheidsschroom 
wordt goed beschreven door Karel Verhoeven, 
hoofdredacteur van De Standaard, in een essay 
voor zijn krant met de veelzeggende titel ‘Wij 
verkondigen de waarheid niet’.4 Het is niet dat Verhoeven geloof in de waarheid 
helemaal heeft afgezworen, zoals Wijnberg, of dat hij meent dat ze een louter sociale 
constructie is van hegemonische machtsstructuren (om even wat postmodern jargon 
te bezigen). Maar, zo schrijft hij, veel journalisten krijgen een ‘ongemakkelijk gevoel’ 
bij het begrip ‘waarheid’. Als het woord ergens valt, beginnen ze onrustig op hun 
stoel te schuifelen en nerveus aan hun potloden te knabbelen.

Bestaat dat wel, ‘de waarheid’? Is dat geen naïeve, negentiende-eeuwse opvatting? 
Mag een journalist wel pretenderen dat hij of zij ‘de waarheid’ spreekt? Het woord 
laat een vieze nasmaak achter, alsof het iets is waarvoor je je moet verontschuldigen. 
Verhoeven wil nog wel in waarheid geloven, maar hij schaamt zich er een beetje 
voor. Zowel Wijnberg als Verhoeven pleit ervoor om het ideaal van waarheid in de 
journalistiek dan maar te laten varen. In plaats van naar waarheid moet een krant 
streven naar ‘eerlijkheid’, ‘waarachtigheid’ en ‘empathie’.

Die opvatting is goedbedoeld, maar bijzonder schadelijk. Waarheid is een centraal 
en onmisbaar concept in ons denkweefsel. Er bestaat enorm veel verwarring over, 
maar in werkelijkheid is de waarheid doodgewoon. Een ware bewering is er een die 
overeenstemt met de werkelijkheid, en er is slechts één werkelijkheid. Beweringen 
zijn als pijlen die we afvuren op de wereld. Als we recht in de roos schieten, dan 
noemen we ze ‘waar’. Als we in de buurt zitten, dan zijn ze bij benadering waar. En 

Er bestaat enorm 
veel verwarring over, 
maar in werkelijkheid is de 
waarheid doodgewoon
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als we helemaal naast de roos schieten, dan noemen we ze vals of onwaar. Sommige 
waarheden zijn makkelijk te achterhalen, omdat ze direct toegankelijk zijn. Andere 
vergen uitgebreid onderzoek, zoals in wetenschap of geschiedenis gebeurt. Om de 
metafoor van het boogschieten voort te zetten: soms bevindt het doel zich dichtbij. 
Je kunt het makkelijk raken en nadien verifiëren dat je pijl in de roos zit. Maar soms 
bevindt het doel zich verder weg. Niet alleen is het dan lastiger om het doel te raken, 
maar het is ook moeilijker om achteraf consensus te bereiken over je succes.

Pontius Pilatus
De problemen beginnen wanneer we het abstracte woord ‘waarheid’ zelf gebruiken 
om de eigenschap aan te duiden die al die ware beweringen met elkaar gemeen 
hebben. Dat woord is in principe misbaar, maar het is best handig om bepaalde 
zaken uit te drukken. Je stelt het voor alsof ‘waarheid’ een soort ding is dat je kunt 
aantreffen of in je blazoen dragen of geweld aandoen. In dat metaforische register 
kun je bijvoorbeeld stellen – zoals ik hiervoor in de inleiding deed – dat de bbc ‘de 
waarheid’ in stelling bracht tegen nazi-Duitsland. Dat klinkt alsof de waarheid een 
soort langeafstandsraket is, ontwikkeld door Britse ingenieurs. Maar het enige wat 
die metafoor uitdrukt, is dat de berichten van de bbc strookten met de werkelijke 
gebeurtenissen op het slagveld, en die van de nazipropagandamachine vaak niet. 
De waarheid is geen metafysisch mysterie, maar iets alledaags en ordinairs. Er zinkt 

een boot, en de bbc bericht 
dat er een boot zinkt. Er zijn 
massavernietigingswapens 
in Irak, of er zijn er geen. 
Ex-president Obama is 
geboren in Kenia of in Hawaï. 
Terroristen hebben religieuze 
drijfveren of ze hebben die 

niet (of slechts in bepaalde mate). Natuurlijk zijn er soms complicaties. De vraag of 
ongelijkheid gestegen is in onze samenleving, hangt af van de definitie van het begrip 
‘ongelijkheid’ en van de methodes die we hanteren. Wie de waarheid over deze 
kwesties wil achterhalen, moet eerst zorgvuldig bepalen over welke ‘waarheid’ we 
het hebben. Anders krijg je spraakverwarring. En soms kan geloof zelfs een bepaalde 
‘waarheid’ in vervulling brengen (‘bewaarheiden’), zoals wanneer speculanten 
beginnen te geloven dat de beurs ineen zal storten. Overeind blijft echter dat er 
helemaal niets bijzonders is aan het onderscheid tussen ‘waar’ en ‘vals’, en aan het 
daarvan afgeleide woord ‘waarheid’.

Niettemin heeft het begrip ‘waarheid’ dikwijls aanleiding gegeven tot een onnodige 
mystificatie, ook in de academische filosofie. ‘Wat is waarheid?’, vroeg Pontius 
Pilatus al, zijn handen in de lucht werpend. Want als ergens een woord voor bestaat, 
dan moet er toch een ding mee overeenstemmen? En waar vinden we ‘waarheid’ dan? 
Is het als een schat die je opgraaft? Is er iemand die ze hoogstpersoonlijk in bezit 
heeft? Voor je het weet, gebruik je een hoofdletter ‘W’, en raak je verstrikt in een 
kluwen van metafysische spinsels.

Het is een misvatting te denken dat wie het 
woord waarheid in de mond neemt, ook 
meent haar in pacht te hebben

Nepnieuws
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De grootste misvatting over het concept waarheid, waaraan zowel Wijnberg als 
Verhoeven zich bezondigt, is dat wie het woord in de mond neemt, meent haar (de 
waarheid) in pacht te hebben. Maar dat is zoals zeggen dat een boogschutter die het 
woord ‘bull’s eye’ in de mond neemt, zich inbeeldt dat hij de perfecte schutter is, 
die altijd in de roos schiet. Natuurlijk niet. We zijn allemaal feilbaar. Een schutter 
probeert de bull’s eye te raken, maar hij weet dat hij daar niet altijd in slaagt. We 
moeten de waarheid nastreven, maar we zullen niet altijd doel treffen.

Het verhaal van de bbc tijdens de Tweede Wereldoorlog toont niet alleen aan 
hoe eenvoudig het begrip ‘waarheid’ is, maar ook hoe belangrijk het is om de 
waarheid na te streven. Wie consequent de waarheid vertelt, of daar althans een 
eerlijke poging toe doet, trekt uiteindelijk aan het langste eind. De waarheid – daar 
gaat die metafoor weer – is de gedeelde grond van waaruit we vertrekken, de lingua 
franca van elk rationeel debat. Ze is onze beste vriend, onze toeverlaat in tijden van 
nepnieuws en complotdenken.

Natuurlijk klinkt het deemoedig en bescheiden om te zeggen dat je als journalist 
niet pretendeert de waarheid te verkondigen, maar enkel je eigen subjectieve 
‘interpretatie’, waarmee je in respectvolle dialoog wilt treden met anderen. Maar 
wie het streven naar waarheid en objectiviteit opgeeft, zaagt de tak af waarop hij 
zit. Waarom zouden we nog enige aandacht besteden aan wat iemand te zeggen 
heeft, als hij zijn eigen waarheidsaanspraken bij voorbaat wegcijfert? En als je enkel 
‘eerlijkheid’ nastreeft, wie zal dan bepalen of je waarlijk eerlijk bent? Ook dat wordt 
in het postmoderne denken herleid tot een kwestie van subjectieve interpretaties.

Geloof in waarheid opgeven, is een vorm van intellectuele zelfontwapening. En 
dat is niet zonder gevaar. Zoals socioloog Mark Elchardus in De Morgen schreef: 
‘Als het verschil tussen waarheid en onwaarheid, feit en verzinsel vervaagt, rest enkel 
machtspolitiek.’5 De sterkere legt zijn ‘waarheid’ op aan de zwakkere. Dat voorspelde 
de filosoof Bertrand Russell al in 1935, toen zich donkere wolken samenpakten 
boven Europa. In het misprijzen van de waarheid, aldus Russell, ligt de kiem van het 
fascisme. Gelukkig is zij, de waarheid, ook het beste geheime wapen ertegen.

1 Dit artikel is een uitbreiding van een essay van Boudry 

in De Morgen van 18 juni 2017. Voor een uitgebreidere 

introductie op dit thema, zie: Maarten Boudry, Illusies 

voor gevorderden. Of waarom waarheid altijd beter 

is. Antwerpen: Polis, 2015. Boudry trok in 2012 de 

aandacht door een nepartikel geplaatst te krijgen in 

een bundel over de scheppingsorde, die verscheen 

bij gelegenheid van het congres The Future of 

Creation Order, georganiseerd door de vu en de 

Vereniging voor Christelijke Filosofie. Zie hiervoor: 

Maarten Meester, ‘vu voor schut met namaakartikel 

Maarten Boudry: “Doelbewuste onzin valt moeilijk van 

postmoderne theologie te onderscheiden”’, Filosofie.

nl, 4 oktober 2012.

2 Jamie Doward, ‘How the bbc’s truth offensive beat 

Hitler’s propaganda machine’, The Guardian, 15 april 

2017.

3 Rob Wijnberg, ‘Waarom feiten niet het antwoord zijn 

op nepnieuws’, De Correspondent, 3 mei 2017.

4 Karel Verhoeven, ‘Wij verkondigen de waarheid niet’, 
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Moet het volk 
de waarheid horen?
De geloofwaardigheid van machthebbers en politici staat of 
valt niet zozeer met een voortdurend beroep op waarheid en 
waarachtigheid, maar ook met hun vermogen om de schijn 
op te houden. Wat we van de filosoof Pascal kunnen leren, is 
dat in de politiek waarheid en schijn misschien wat minder 
radicaal van elkaar gescheiden kunnen worden dan we soms 
wenselijk achten.

door René ten Bos De auteur is filosoof en Denker des Vaderlands.

Vaak horen we dat de democratie zonder liefde voor de waarheid ten dode is 
opgeschreven. Daar zit iets in, maar toch is er een lange traditie die ervan uitgaat dat 
waarheid en macht moeilijk samengaan. Het is misschien goed dat de machthebbers 
– in een democratie of welk politiek systeem ook – zelf de waarheid kennen, maar 
dat betekent niet dat ze deze waarheid vervolgens ook aan het volk bekend moeten 
maken. Schijn en illusie zijn aangenamer voor het volk dan de waarheid, die vaak 
pijn doet. Sowieso is het lastig om over waarheid en feiten te spreken. De etymologie 
van het woord ‘feiten’ maakt dat al duidelijk: ‘feit’ komt van het Latijnse factum, 
en dat komt weer van facere, wat ‘maken’ betekent. Als we dus een feit definiëren 
als ‘wat werkelijk is’, moeten we nooit vergeten dat ‘het werkelijke’ gemaakt en 
geproduceerd is. Een feit is niet iets wat je aantreft, en werkelijkheid, zo heeft menig 
filosoof opgemerkt, is iets waaraan gewerkt wordt.

Het sprookje van Pascal
Angst dat het volk de waarheid of de feiten te weten komt, gaat al terug tot Plato. 
Zijn beroemde allegorie van de grot gaat over niets anders dan de vraag waarom het 
volk in de grot niet verlicht wil worden; waarom het zich liever laat bezwendelen 
door charlatans en waarom het de illusie prefereert boven realiteitszin. Socrates 
kan praten als Brugman om de mensen uit de grot te krijgen, maar voor de meeste 
mensen is het leven in de grot, zonder de kennis die Socrates van de buitenwereld 
heeft, zo gek nog niet. Kennis, zo weet het volk in die grot, is vaak onnodig als het 
om een gelukkig leven gaat.

In dezelfde traditie als Plato is er nog een andere filosoof die veel heeft nagedacht 
over schijn en werkelijkheid: Blaise Pascal (1623-1662). Hij was een filosoof die aan 
het begin van de moderne tijd stond, en een geboren twijfelaar. Twijfel hoort bij de 
mens, zoals lopen bij een paard, schrijft hij ergens in zijn beroemdste boek, Pensées. 
In 1661, een jaar voordat hij stierf, vertelde Pascal een sprookje aan Charles-Honoré 
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d’Albert de Luynes, de zoon van Louis xiii en dus een niet onbelangrijke prins. Ik 
parafraseer het sprookje enigszins:

Een man spoelt door een storm aan op een onbekend eiland. De bewoners op dat 
eiland, zo blijkt, missen hun koning omdat hij om mysterieuze redenen verdwenen 
is. De man blijkt toevallig nogal wat gelijkenis met de koning te hebben, zowel qua 
gezicht als qua lichaam. Het wekt dan ook geen verbazing dat de bewoners denken 
dat hun koning is teruggekeerd. Ze bewijzen hem alle eer. Aanvankelijk aarzelt de 
man, maar uiteindelijk besluit hij zijn geluk te accepteren en neemt de rol van koning 
op zich: hij laat zich als een vorst door zijn volk behandelen.

Toch heeft de man het er niet makkelijk mee. Hij weet waar hij vandaan komt, 
hij weet van zijn ‘natuurlijke conditie’, hij weet dat hij niet de man is die het volk 
zocht. Hij weet, met andere woorden, dat dit koninkrijk hem niet toekomt. Op deze 
manier krijgt hij een dubbel bewustzijn: nu eens denkt en handelt hij als koning, dan 
weer is hij zich pijnlijk bewust van zijn werkelijke toestand en van het feit dat slechts 
het toeval hem tot koning maakte. De laatste gedachte verzwijgt hij echter, maar de 
eerste onthult hij aan iedereen die het horen wil. De eerste gedachte staat centraal 
in zijn omgang met de mensen, de tweede in zijn omgang met hemzelf.

Alvorens Pascal aan dit sprookje begint, legt hij uit waarom hij het aan prins 
Charles-Honoré vertelt: hij wil deze prins niets 
minder dan ‘de ware kennis geven over [diens] 
toestand’. Stel je voor, zo zegt Pascal, dat de 
echte koning op een gegeven ogenblik terugkomt 
en besluit om zich niet als de echte koning te 
openbaren, maar het volk te laten geloven dat ze 
de echte koning al hebben teruggevonden. Zou je 
in zo’n situatie eigenlijk wel kunnen spreken van 
een echte koning en een nepkoning? Dat is maar 
net de vraag, want qua toeval is er helemaal geen 
verschil tussen de echte koning en de nepkoning. 
Of je nu per toeval aanspoelt op een eiland en ook nog eens per toeval lijkt op de 
eigen koning, verschilt in principe niet van de eindeloze reeks toevallige verbindingen 
die iemand tot koning of tot prins maken: huwelijken die van huwelijken afhangen, 
allerlei soorten verervingen en vertakkingen, enzovoort. Toeval bepaalt of iemand 
een hertog, een prins of een koning wordt.

Charles-Honoré krijgt van de filosoof dus te horen dat het gewoon stom toeval 
is dat hij nu net de zoon van de koning is. Dat is zijn ware situatie. Ja, het volk 
gelooft misschien dat de vork anders in de steel zit en denkt wellicht dat ware adel 
gebaseerd is op ‘ware grootheid’, maar een prins zou, net als de koning, moeten 
weten dat alle vormen van excellentie schijn zijn. Slechts toeval bepaalt wie machtig 
is, niet natuurlijke begaafdheid. Ofwel: het volk kan de koning bewonderen, maar 
het kent niet het geheim van de koning. En wat is dat geheim? Iedere koning, of hij 
nu is aangespoeld op een eiland of door stamverwantschap en lange familietradities 
omhoog is geklommen, is slechts aan de macht doordat het volk zich vergist. Pascal 
sluit zijn les voor de prins af met de mededeling dat al het geweld in de wereld 

Al het geweld in de wereld vloeit 
voort uit de ijdelheid van de 
‘groten’, die in feite vergeten 
wat hun ware plaats is en wie 
ze werkelijk zijn
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voortvloeit uit de ijdelheid van de ‘groten’, die in feite vergeten wat hun ware plaats 
is en wie ze werkelijk zijn.1

Koningen en misschien prinsen behoren dit allemaal te weten, maar wat te 
denken van het volk zelf? Moet je het het volk ook vertellen? Denk nog eens aan het 
onderscheid dat de ‘aangespoelde’ koning maakt tussen een gedachte die hij deelt 
met het volk en de gedachte die hij voor zichzelf houdt. Zolang hij voor zichzelf 
weet dat zijn macht slechts berust op een vergissing van het volk, hoeft hij het volk 
niet de waarheid te vertellen. Het dubbele denken – dat is waar het op aankomt. Je 
moet als koning altijd een pensée de derrière hebben: een achterliggende gedachte die 
je werkelijk koestert omdat je weet dat ze waar is, maar die je desalniettemin nooit 
deelt met het volk.

Het politieke belang van schijn
Wat moeten we aan met deze ideeën van Pascal? Voor mensen die geloven dat het in 
democratie op openheid en transparantie aankomt, kan het bijna niet anders dan dat 
Pascal vervalt tot het reinste cynisme als het gaat om het volk. Voor anderen getuigen 
zijn ideeën juist van een verstandige manier van denken. Politici doen er goed aan het 
innerlijke en het uiterlijke netjes uit elkaar te houden. Zoiets is verstandig, en zoiets 
kunnen we verwachten van mensen op belangrijke posities. Hoge bomen vangen 
veel wind, en zonder een reflexieve vering in je bewustzijn gaan die bomen knappen. 
De wijze mens, zo schrijft de Duitse filosoof Hans Blumenberg 
(1920-1996) in een commentaar op Pascal, heeft een soort dubbele 
ruimte in zijn bewustzijn.2 De metafoor die hier op de achtergrond 
sluimert, is die van een gelaagd bewustzijn, alsof het om een huis 
gaat met twee verdiepingen: een voor het zijn en een voor de schijn. 
Schijn is iets voor de buitenwacht, ‘ware wijsheid’ is iets voor de 
‘binnenwacht’.3

Blumenberg, die zijn commentaar op jeugdige leeftijd schrijft, 
sympathiseert met Pascal. Hij is er, bijvoorbeeld door de filosofiehistoricus Kurt 
Flasch (geb. 1930), om bekritiseerd. Pascal en Blumenberg zouden niets anders te 
bieden hebben dan een cynische en achterbakse levenskunstfilosofie voor mensen die 
hun existentie op het spel hebben gezet door politicus te worden. Zouden we ons 
politici echt kunnen en willen voorstellen als mensen die louter uit zelfbescherming 
het wezenlijke, het echte,  
het werkelijke nooit onthullen?

Een en ander hangt af van de vraag of politiek zonder schijn kan. Politieke 
macht heeft altijd twee kanten: ze kan haar tanden in het vlees zetten van het volk 
én ze kan dat volk laten zien hoe mooi ze is. Het zou heel naïef zijn om het eerste, 
de Herrschaft, gelijk te schakelen met werkelijkheid, en het tweede, de Herrlichkeit, 
met illusie en schijn. Het volk is niet dom: het prefereert meestal Herrlichkeit 
over Herrschaft, om de doodeenvoudige reden dat ze minder pijn doet. De schijn 
is misschien niet de echte werkelijkheid, maar ze kan wel effecten in en op die 
werkelijkheid hebben. De mensen die zich iedere Prinsjesdag vergapen aan de gouden 
koets of die de koning lintjes zien doorknippen en schaatsster Irene Wüst zien 
omhelzen, weten precies dat de heerlijke kant van macht te prefereren valt boven de 
heersende kant.

Het volk vergaapt 
zich aan een 
schijnwereld

CDV_Lente_2018_11.indd   65 10-04-18   09:32



CDV / Lente 201866

Het volk vergaapt zich aan een schijnwereld. Niet ál het volk, maar het meeste 
wel. Pascal heeft een zeer interessante theorie over het volk, dat volgens hem uit drie 
groepen bestaat:
1. De laagste groep: het eenvoudige volk dat kritiekloos het leven leeft en dat 

gehoorzaam is (omdat het de gewone sociale ordeningen niet vervelend en zelfs 
verstandig en door God gegeven vindt). Dit is het volk dat inderdaad naar 
Prinsjesdag gaat. Er gaat, aldus Pascal, geen enkel gevaar van uit.

2. Een middengroep: een groep van ‘halfverlichte geesten’ die het volk wil gaan 
uitleggen hoe belachelijk alles is. Dit deel van het volk is niet zonder gevaar. 
Het zou het volk willen opjutten en zo tot ontevredenheid aanzetten. Het weet 
dat het lage volk leeft in een soort ‘sociale betovering, die zichzelf vermomt als 
onwetendheid’.4 Dit door te prikken wordt het hoogste doel van de halfwijze. 
En hoe dover het laagste volk blijft, hoe harder de halfwijzen schreeuwen. Het 
probleem van deze tweede groep is heel simpel: ze doorzien de schijn, ze begrijpen 
dat alles in de politiek gebaseerd is op nep en illusie, maar ze begrijpen niet de 
ware functie van de schijn. Ze analyseren zich een ongeluk, maar ze denken 
niet na over hoe de schijn de werkelijkheid beïnvloedt. Ze zien niet in hoe hard 
illusies noodzakelijk zijn voor een maatschappelijke orde. Als de waarheid over 
de nepkoning naar boven komt, zou het weleens gedaan kunnen zijn met de rust 
en de stabiliteit.

3. De ‘hoogste’ groep: de halfwijzen kunnen heel 
soms wijze mensen worden. Zij laten de schijn 
vigeren, omdat zij geen illusies koesteren over 
wat de waarheid vermag. Zij weten dat de 
mensen geen waarheid willen. De wijze weet 
dat het gevaarlijk is om het volk uit te leggen 
dat het beduveld wordt, dat de wetten niet 
deugen of dat de koning een charlatan is. 
Misschien weet hij wel hoe het zit, maar hij 
verkiest het om zijn mond dicht te houden. 
Hij koestert (zich in) zijn dubbele bewustzijn en accepteert de hardheid ervan.

Strikt genomen lijkt mij de groep van wijzen geen deel uit te maken van het 
volk, maar de wijzen willen het spel dat het laagste deel van het volk zo liefheeft, 
best meespelen. Hoewel ik geen harde aanwijzing in de tekst van Pascal ben 
tegengekomen, ben ik toch geneigd om te zeggen dat het zich laat raden wat er 
met de halfwijze groep dient te gebeuren. Deze mensen zijn, in termen van Plato, 
de sofisten, die het echte gevaar vormen. In tegenwoordige taal: de journalisten, de 
cartoonisten, de sociologen, de cultuurcritici, de kunstenaars, de striptekenaars, de 
cabaretiers, de postmodernen, misschien zelfs een enkele wetenschapper. Ik weet niet 
of lieden als Donald Trump, Vladimir Poetin of Recep Erdoğan zich hebben verdiept 
in de wereld van Pascal, maar ze zouden een goudmijn aan legitimaties voor hun 
handelen vinden. Interessant is natuurlijk hoe zijn gedachten zich verhouden tot de 
parlementaire democratie. Heeft Rutte de mensen echt duidelijk gemaakt dat hij het 
bedrijfsleven een belastingvoordeeltje zou gunnen? Kan hij altijd met de waarheid 
uit de voeten? Hoeveel leugens gaan er inmiddels niet de ronde over bijvoorbeeld het 
Rusland van Poetin?

Hoeveel leugens 
gaan er niet de ronde 
over het Rusland 
van Poetin?
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Pascal wil niet dat de hartstochten van de mensen gemobiliseerd worden. Een 
beroemde tijdgenoot van hem dacht dat ook: Thomas Hobbes gaat het in zijn 
staatstheorie vooral om de beteugeling van de hartstochten. Een schijnwereld is de 
oplossing bij Pascal, een staatsmonster bij Hobbes. Weer Herrlichkeit en Herrschaft. 
Het volk moet denken dat het met die macht altijd twee kanten op kan, en daardoor 
blijft het zich gedeisd houden.

Heeft Pascal gelijk? Is hij een onverwachte medestander van de waarheids-
ontkenners die we tegenwoordig overal in en rond de politiek zien? Dat denk ik niet. 
Waarheid blijft bij hem een rol spelen: ook de nepkoning moet weten hoe het zit. 
Enig realiteitsbesef blijft essentieel, maar de nepkoning hoeft, aldus Pascal, met dat 
realiteitsbesef niet te koop te lopen. De geloofwaardigheid van machthebbers en 
politici staat of valt niet zozeer met een voortdurend beroep op waarheid en 
waarachtigheid, maar ook met hun vermogen om de schijn op te houden. Wat we 
van Pascal kunnen leren, is dat in de politiek waarheid en schijn misschien wat 
minder radicaal van elkaar gescheiden kunnen worden dan we soms wenselijk 
achten.

1 Blaise Pascal, Oeuvres Complètes iv. Parijs: 

Bibliothèque Européenne, 1992, pp. 1051-1052.

2 Hans Blumenberg, ‘Das Recht des Scheins in den 

menschlichen Ordnungen bei Pascal’, Philosophisches 

Jahrbuch 57, 1947, pp. 413-430, p. 428.

3 Kurt Flasch, Hans Blumenberg. Philosoph in 

Deutschland: Die Jahre 1945-1966. Frankfurt am Main: 

Vittorio Klostermann, 2017, p. 40.

4 Flasch 2017, p. 43.
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we een politicus uit de tijd van de 
verzuiling, die tegelijk journalist of zelfs hoofdredacteur was. 
Hoe ging Abraham Kuyper (arp en De Standaard) om met zijn 
dubbelfunctie? 

Kuypers 
komische opera

door Johan Snel De auteur is hoofddocent journalistiek aan de 

Christelijke Hogeschool Ede. Hij doet een promotieonderzoek naar 

Kuyper als journalist.

Dat Abraham Kuyper (1837-1920) een geweldenaar was, is een 
beeld dat velen nog wel hebben. Hij was Kamerlid en premier, 
stichtte de eerste politieke partij, een eigen universiteit en zelfs 
een (mislukte) kerk. Minder bekend is zijn hoofdrol: meer 
dan een halve eeuw was hij journalist, en hij leidde het jonge 
journalistengilde.

Gek werden ze van hem. Wanneer antirevolutionairen iets 
wilden, in de Kamer of in de regering, konden ze de krant al 
spellen. Die krant was De Standaard, en het roer daarvan was 
stevig in handen van Kuyper. En laat dat nou een man zijn van 
onvermurwbare principes. Of beginselen, zoals hij zelf schreef. 
De wereld draaide volgens Kuyper letterlijk om beginselen: 

tijdloze, aan de werkelijkheid voorafgaande oeropties waaraan onze ideeën en de 
hele cultuur ontspringen. In de Angelsaksische wereld geldt Kuyper nog altijd als de 
man die de onvermijdelijke world‑view van de mens op de kaart heeft gezet.

In de politiek kunnen zulke ideeën lastig zijn. Zijn partijgenoten ondervonden 
dat nogal eens. Toen ze eindelijk het liberale monopolie wisten te breken en met 
veel balanceerkunst een eigen coalitie optuigden – we schrijven 1888 – troffen ze 
Kuyper op hun pad. Vanuit zijn veilige redactiestoel bleef hij hen bestoken met zijn 
antirevolutionaire eisen, klaagden ze. Hij had gemakkelijk praten, hij stond niet 
met zijn klompen in de modder. Maar toen ze hem uitdaagden en Kuyper zelf weer 
plaatsnam in de Kamer (1894-1901), als politiek leider nog wel, werd het er niet 
beter op.

Al vanaf het begin van zijn journalistieke carrière had Kuyper veel werk gemaakt 
van, jawel, zijn journalistieke principes (grondiger dan wie ook, in die tijd). De kern 
luidt dat journalistiek volstrekt onafhankelijk dient te zijn. ‘Zelfstandigheid’ heet dat 

Abraham Kuyper 
Bron: Fotoarchief 
Eerste Kamer
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bij Kuyper: vrij tegenover de politieke machten en zo mogelijk ook de economische, 
enkel gestuurd door ideeën en beginselen. De openbare discussie moet vrij zijn.

Dat houdt hij in 1895 letterlijk collega Lohman voor, wanneer deze zich weer 
eens beklaagt. Kuyper leest hem die les in een ingezonden brief in, inderdaad, zijn 
eigen krant. Lezer Kuyper krijgt namelijk van hoofdredacteur Kuyper beleefd de 
ruimte om een persoonlijke kopstoot uit te delen. De Standaard zelf is immers 
onafhankelijk, nietwaar.

In 1901 zijn eindelijk de rollen omgekeerd. Als premier (1901-1905) legt Kuyper 
zijn journalistieke werk neer. Maar Kuyper zou Abraham niet zijn als de ‘journalist-
minister’ – zoals hij half-afkeurend wordt genoemd – ook dan niet de zaken naar zijn 
hand zou weten te zetten.

Als premier kan hij immers ook de krant bedienen. Het interview is in die jaren 
een nog maar net uit Amerika overgewaaide nieuwigheid, maar Kuyper houdt 
ervan. Tientallen geeft hij er, vooral aan buitenlandse journalisten. Niet alleen is hij 
de eerste Nederlandse premier die dat doet, maar hij beschouwt de ‘persmuskieten’ 
(zijn vondst!) ook als collega’s, en praat vrijuit. Veel te vrij, vindt haast iedereen, en 
interviews met Kuyper worden gelezen als de tweets van Trump: met een mengeling 
van sensatie en ongemak om wat hij nu weer publiekelijk durft te stellen.

Sterker: volgens insiders blijft hij stiekem ook in De Standaard schrijven. Onder 
journalisten – hij was hun leider in de eerste landelijke journalistenclub – gaat het 
verhaal dat hij tijdens Kamerdebatten zelfs zijn manchetten vol pent met kopij. 
Krantenartikelen zijn in deze tijd nog anoniem, al is Kuypers stijl zo herkenbaar als 
de huid van Ezau.

In 1902 schaakt hij mee op het bord van de internationale politiek. In het 
Torentje laat een paar keer journalist Alexander Cohen langskomen. Nu was Cohen 
als anarchist veroordeeld en naar Frankrijk gevlucht, maar Kuyper ontvangt het 
enfant terrible joviaal, en ze zijn dikke maatjes. Cohen kan zijn verhaal kwijt bij 
de grote kranten van Parijs, en de volgende dag staat Kuypers boodschap op de 
voorpagina’s van The Times en The New York Times.

Op veel interviews met Kuyper reageren opiniemakers trouwens afwijzend: 
nepnieuws, menen ze. Dat kan de Nederlandse premier onmogelijk hebben gezegd: 
die buitenlandse interviewers willen scoren met goedkope sensatie.

Echt nepnieuws is er ook. Zo duikt in 1902 in Londen het verhaal op dat de 
Nederlandse premier niet alleen veel boeken, maar zelfs een opera op zijn naam heeft 
staan. In New York is het even later al een komische opera. Het verhaal – dat zijn 
oorsprong vindt in het feit dat Kuyper de theologische werken (opera) van Franciscus 
Junius had uitgegeven – gaat nog jarenlang de wereld rond, en dat terwijl Kuyper 
gruwde van opera.

En in 1914 heeft een Amerikaanse krant nog een interview met de broer van 
Kuyper. Alleen: Kuyper had geen broer.
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Ontwaakt de 
Russische beer?
Nepnieuws is voor de Russen een normale zaak, stelt 
Han Bouwmeester. ‘Het is onderdeel van maskirovka, 
een containerbegrip voor alle vormen van misleiding: 
zowel fysieke camouflagetechnieken als het liegen en 
bedriegen met valse informatie.’ Ook al is Russische 
inmenging in Nederland nog niet aangetoond, 
toch moeten overheden, politie, krijgsmacht en 
veiligheidsdiensten erop voorbereid zijn.

door Han Bouwmeester De auteur is universitair hoofddocent militaire 

strategie en landoptreden bij de Faculteit Militaire Wetenschappen aan de 

Nederlandse Defensie Academie.

Op 20 januari jongstleden schreef nrc-columniste Rosanne Hertzberger dat 
nepnieuws wellicht zélf nepnieuws is.1 Haar column was die zaterdag een 
reactie op het aanstellen van Madeleine de Cock Buning als het hoofd van een 
Europese nepnieuwstaskforce. De Cock Buning had bij haar aantreden gezegd 
dat zowel het brexitreferendum als de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
‘waarschuwingssignalen’ waren voor activiteiten waarbij sprake leek van 
beïnvloeding door nepnieuws. Dat is nogal wat! Als deze twee gevallen slechts 
waarschuwingen zijn, wat volgt er dan nog meer? Wie doet dit eigenlijk? Zit Rusland 
hierachter? De nepnieuwstaskforce dient nu een ‘belangrijk wapen tegen verdere 
vertroebeling van de waarheid’ te worden, maar Hertzberger gelooft dit niet. Zij 
vindt het beangstigend dat overheidsinstanties rechtstreeks media-activiteiten gaan 
keuren, of mensen gaan vertellen wat de waarheid is. Hard bewijs dat nepnieuws 
de Nederlandse samenleving ontwricht, ontbreekt nog steeds, aldus Hertzberger. 
Zij concludeert dat berichtgeving die weergeeft dat nepnieuws een grote bedreiging 
vormt voor westerse samenlevingen, op zichzelf een knap staaltje nepnieuws is. 
Ah, dat is een mooie uitspraak om eens dieper over na te denken, want wat is nu 
nepnieuws? In hoeverre vormt het een bedreiging voor Nederland? En hoe gaat 
Rusland te werk?

Nepnieuws
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Twee betekenissen
De term ‘nepnieuws’ heeft sinds kort twee betekenissen. De jongste variant is te 
danken aan de Amerikaanse politiek: ‘nepnieuws’ is het etiket dat de regering-Trump 
achteraf plakt op nieuws dat haar niet uitkomt. De oudere variant is bedoeld als 
instrument dat weloverwogen wordt ingezet om mensen te beïnvloeden. Bij deze 
vorm van nepnieuws is van tevoren al goed nagedacht over hoe men met gerichte 
informatie een doelgroep, het target audience, kan beïnvloeden. Het is dus geen 
reactie, maar actie! Deze variant zorgt ervoor dat een collectieve opvatting ontstaat, 
oftewel de publieke opinie. Het is interessant om de ontwikkeling van deze variant 
eens nader te beschouwen.

Een van de eerste onderzoekers van de vorming van publieke opinie was de 
Amerikaanse politiek commentator Walter Lippmann. Gefascineerd door de Eerste 
Wereldoorlog wilde hij weten hoe een gezamenlijke mening tot stand kwam. 
Lippmann keek vooral naar de wijze waarop de schrijvende pers te werk ging. Zijn 
opvatting is eenvoudig: het publiek kan nu eenmaal niet overal aanwezig zijn, dus 
maken de media een verslag van een gebeurtenis, en het publiek leest vervolgens die 
reportage terug in de krant. Het leidt tot stereotyperingen, en de media bepalen zo 
hoe er gedacht wordt, en vooral over welke onderwerpen.2

De Amerikaanse sociaal psycholoog Leonard Doob verrichtte, net als Lippmann, 
in het interbellum onderzoek naar publieke beïnvloeding en propaganda. Hij 
formuleerde de zogeheten ‘psychologie van suggestie’, een subtiele vorm van 
overreding. Het slaken van enkel wat nationalistische leuzen is niet voldoende; je 
moet inspelen op het publiek, op hun cultuur en gevoel, want pas dan komt de 
boodschap aan. En de boodschap blijft echt hangen als men deze een aantal keren 
herhaalt, zo constateerde Doob.3 Het waren interessante inzichten, die tegenwoordig 
nog steeds gelden.

Harold Lasswell, een Amerikaanse communicatiewetenschapper, onderzocht 
in dezelfde periode specifiek propagandamechanismen. Hij concludeerde dat 
propaganda vooral inspeelt op vooroordelen, en zo de wij-zij-tegenstellingen 
versterkt. De ‘wij-groep’ verheerlijkt graag de eigen ‘goede’ daden en maskeert 
de eigen ‘mindere’ daden, terwijl ze op een omgekeerde wijze over de ‘zij-groep’ 
communiceert.4 Propaganda werd na de Tweede Wereldoorlog een besmette term in 
het Westen. Mensen houden er niet van als de overheid hen beduvelt. Vooral door 
het gebruik van internet en social media komen mensen er tegenwoordig snel achter 
dat de overheid anders heeft gehandeld dan zijzelf aangeeft, en dat is een doodzonde. 
Momenteel spreken we liever over ‘strategische communicatie’, hoewel er in de 
academische wereld nog steeds een discussie woedt of strategische communicatie 
nu een vorm van eerlijke overheidsvoorlichting of van publieksbeïnvloeding is. De 
laatste variant is omstreden, net zoals propaganda, omdat een overheid deze ook kan 
gebruiken om haar eigen bevolking te manipuleren.
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Misleiding als strategisch instrument
Rusland pakt dit anders aan. Nepnieuws is voor de Russen een normale zaak. Het 
is onderdeel van maskirovka, een containerbegrip voor alle vormen van misleiding: 
zowel fysieke camouflagetechnieken als het liegen en bedriegen met valse informatie.5 
Sommige wetenschappers beweren dat maskirovka is ontstaan in de Keizerlijke 
Garde van de tsaar.6 Anderen evenwel, vooral Russische historici, schrijven het 
ontstaan van maskirovka toe aan de slag op het Koelikovo-veld7 in 1380, waarbij de 
Russen met veel bedrog de Mongolen wisten te verslaan.8 Aanvankelijk beschouwde 
iedereen maskirovka als een louter militair concept, maar dat is onjuist. De Russen 
gebruiken het binnen alle machtsinstrumenten: zowel bij diplomatieke, informatieve 
en militaire als bij economische en financiële maatregelen.9

Een speciale vorm van maskirovka is het gebruik van reflexieve-
controlemechanismen bij het delen van informatie. Reflexieve controle staat ook 
wel bekend als de ‘manipulator van het denkproces’.10 De Russische wetenschapper 
Vladimir Lefebvre heeft met de reflexieve controle in de jaren zestig van de vorige 
eeuw een methode ontwikkeld om invloed uit te oefenen op de besluitvorming 
van je tegenstander.11 Het reflexieve element verwijst naar het zelfbeeld van een 
besluitvormer en hoe deze zijn omgeving ervaart. Het gaat erom de besluitvormer 
informatieprikkels toe te dienen zodat hij zijn eigen ‘waarheid’ gaat vormen. De 
scheidslijn tussen verbeelding en realiteit wordt dan erg vloeibaar, en geloof in 

leugens neemt toe.12 Het is een gewiekste vorm 
van manipulatie. Bovendien is het de kunst 
om de besluitvormer met valse informatie 
onder tijdsdruk te zetten. De besluitvormer 
ervaart dan urgentie en neemt een besluit, 
terwijl de noodzaak hiertoe eigenlijk niet 
aanwezig is.13 Een voornaam element bij de 
toepassing van reflexieve controle is het gebruik 

van dezinformatsiya: verzonnen informatie met vaak kwalijke gevolgen voor de 
besluitvormer. De Sovjetleiders noemden dezinformatsiya liever active measures: 
boodschappen waar actie van uitgaat. Het zet besluitvormers aan om een besluit 
te nemen terwijl het eigenlijk niet hoeft.14 De Russen hebben met hun reflexieve-
controlemethodieken de inzichten op het gebied van stereotypering, agendasetting 
en manipulatie van Lippmann, Doob en Lasswell goed in hun informatieoperaties 
verankerd.

Informatieoperaties zijn onderdeel van Russische hybride oorlogvoering, 
momenteel een heet hangijzer binnen de krijgswetenschappen. Het is een wijze 
van optreden waarbij naast manipulatie en propaganda ook reguliere militaire 
eenheden, special forces en vaak ook paramilitaire groeperingen worden ingezet. 
Het Westen duidt de Russische variant van hybride oorlogvoering graag aan als de 
‘Gerasimov-doctrine’.15 Het gaat Rusland bij deze wijze van optreden er vooral om 
de beeldvorming van de tegenstander en de publieke opinie te beïnvloeden.16 Rusland 
heeft het, met een nadruk op informatieoperaties en propaganda, toegepast tijdens 
hun overname van de Krim en het conflict in Zuidoost-Oekraïne. De Russen zelf zijn 
hier laconiek onder: na driehonderd jaar horigheid onder de Romanovs en meer dan 

Het is de kunst om de besluit‑
vormer met valse informatie 
onder tijdsdruk te zetten
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zeventig jaar communisme zijn ze gewend geraakt aan machthebbers met een eigen 
uitleg van de waarheid.

Taskforce
Het Westen heeft geen enkel respect voor deze Russische werkwijze en neemt 
maatregelen. De nieuwe Europese nepnieuwstaskforce is hier een voorbeeld van. De 
vraag is of zo’n taskforce nu een effectief middel is. Hertzberger is er in haar column 
huiverig voor.17 De westerse burger wil niet beperkt worden in zijn meningsvorming; 
het riekt naar inmenging en censuur van overheidswege. Hertzberger betwijfelt of 
de Nederlandse samenleving ontregeld raakt door nepnieuws, want er is nog geen 
hard bewijs.18 Dat eerste is nog maar de vraag. Russische inmenging in Nederland 
is inderdaad nog niet aangetoond, maar dat wil nog niet zeggen dat die er ook 
niet is. Het is vaak lastig de initiële bron van dezinformatsiya of cyberaanvallen te 
achterhalen. Wel heeft Rusland de laatste tijd meer aandacht voor de Nederlandse 
samenleving. Door het onderzoek naar de oorzaak van de mh17-ramp en de 
onthullingen over de Nederlandse ontmaskering van Russische hackersgroepen die 
waren binnengedrongen bij de Amerikaanse Democratische Partij,19 raakt Nederland 
belangrijke Russische gevoeligheden. De Russische beer kan daardoor ontwaken 
en in actie komen, en dan niet met geweld maar door ongemerkt in de Nederlandse 
samenleving binnen te dringen. Volgens journaliste Julia Ioffe gaan Poetin en zijn 
nationale veiligheidsraad over tot vergelding als 
hun persoonlijke interesse of gevoelige Russische 
belangen worden geraakt.20

Waarschuwingssignalen
In welke vorm eventuele Russische vergelding 
gaat plaatsvinden is lastig te voorspellen, 
maar eind januari, gelijktijdig met de onthullingen over de Russische hackers, 
was elektronisch geldverkeer bij een aantal Nederlandse banken niet mogelijk en 
werd de Belastingdienst getroffen door cyberaanvallen afkomstig van Russische 
servers. Rusland zelf ontkende elke betrokkenheid. En terecht, want uiteindelijk 
bleek het te gaan om een 18-jarige man uit Brabant die de Russen in een kwaad 
daglicht wilde stellen.21 Dergelijke voorvallen zijn echter wake-upcalls, want we zijn 
in Nederland nog steeds laconiek: ‘Ach, ons gebeurt dat niet…!’ De Nederlander 
houdt zich nauwelijks bezig met veiligheidsaangelegenheden, en we wensen er ook 
niet te veel geld aan te spenderen. Dit geldt zowel voor veiligheid binnen Nederland 
als voor dreigingen van buitenaf. Al jaren weigeren we jaarlijks twee procent van 
ons bruto binnenlands product aan defensie uit te geven, zoals binnen de navo is 
afgesproken. Vreemd eigenlijk, want juist de Nederlandse diensteneconomie is erg 
gevoelig voor eventuele verstoringen en digitale aanvallen. Zij vormt samen met een 
sterk gedigitaliseerde overheid in Nederland een dankbaar doelwit voor de Russen, 
mochten ze Nederland willen aanpakken.

We dienen wel eerlijk te zijn: diep in de haarvaten van het Nederlandse 
bestuurlijke systeem, zoals provinciale staten en gemeentes, zullen de Russen niet snel 
doordringen. Het kost veel capaciteit en voorbereiding om deze niveaus gericht met 
cyberaanvallen of dezinformatsiya te bestoken. Aan de andere kant dienen centrale 

In Nederland zijn we nog 
steeds laconiek
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overheidsdiensten (zoals ministeries, de krijgsmacht, de politie, de rechtspraak, de 
veiligheidsdiensten, de Belastingdienst), maar ook financiële instellingen en grote 
bedrijven wel voorbereid te zijn op mogelijke Russische inmenging met valse 
informatie of verstoringen veroorzaakt door cyberaanvallen. Tijdig en gezamenlijk 
optreden is het beste, want: voorkomen is beter dan genezen. Stel je nou toch voor 
dat die beer al ontwaakt is …
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Trump en het 
‘you are fake news’
President Trump gebruikt de term ‘fake news’ om hem 
onwelgevallige media weg te zetten, terwijl hijzelf lichtzinniger 
met de feiten omgaat dan alle presidenten voor hem. Zijn 
aanhangers nemen dat voor lief, omdat de president tenminste 
in hetzelfde ideologische frame spreekt als zijzelf. Ook zijn zij 
gevoelig voor nepnieuws uit Rusland. Een verkenning van de 
achtergrond en de diverse betekenissen die het begrip ‘fake 
news’ in de Amerikaanse politiek heeft.

door Diederik Brink De auteur geeft als Amerikadeskundige op radio en televisie duiding 

aan ontwikkelingen in de Amerikaanse politiek en rondom verkiezingen.

Nepnieuws kent verscheidene vormen. In de Nederlandse context wordt het gebruikt 
als duiding voor bewust misleidende berichten die voornamelijk op sociale media 
verschijnen en pogen de publieke opinie te beïnvloeden. Veel van deze berichten 
zijn afkomstig uit Rusland. Al dan niet voortkomend uit of ondersteund door het 
Kremlin, lijken ze tot doel te hebben het publieke vertrouwen in overheden, feiten, 
onderzoeken en maatschappelijke normen te ondermijnen.

Verenigde Staten
Momenteel doet voormalig fbi-directeur Robert Mueller onderzoek naar inmenging 
door Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Tevens 
doet hij, als Special Counsel, onderzoek naar mogelijke samenwerking tussen de 
Russen en de campagne van Trump. Tot nu toe is duidelijk geworden dat er veel 
nepnieuws is: berichten die door nepaccounts van Russische trolls zijn verspreid. 
Sterker nog: het gaat niet alleen om de verspreiding van nepnieuws, maar ook om 
het aanmoedigen van groepen kiezers op basis van misleidende informatie en het 
veroorzaken van chaos in de informatiestroom naar (potentiële) kiezers. Online zijn 
afbeeldingen te vinden van Hillary Clinton die tegenover de duivel wordt geplaatst 
en waarbij de keuze weinig subtiel is: met Clinton kies je voor het kwaad. Deze 
afbeeldingen en andere berichten waren afkomstig van Russische beïnvloeders die, 
zeer waarschijnlijk aangestuurd door het Kremlin, als taak hadden het vertrouwen 
in de democratische verkiezingen te ondermijnen. Volgens de gezamenlijke conclusie 
van de Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hadden zij tevens als doel 
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de kandidatuur van Donald Trump te ondersteunen.1 De Amerikaanse Director of 
National Intelligence laat duidelijk weten wat de rol van Rusland is geweest:

‘Russian efforts to influence the 2016 us presidential election represent the 
most recent expression of Moscow’s longstanding desire to undermine the 
us-led liberal democratic order, but these activities demonstrated a significant 
escalation in directness, level of activity, and scope of effort compared to 
previous operations.

We assess Russian President Vladimir Putin ordered an influence campaign 
in 2016 aimed at the us presidential election. Russia’s goals were to undermine 
public faith in the us democratic process, denigrate Secretary Clinton, and 
harm her electability and potential presidency. We further assess Putin and the 
Russian Government developed a clear preference for President-elect Trump. 
We have high confidence in these judgments.’2

Ongeacht de uitkomsten van het onderzoek van Mueller lijken de gevolgen al 
zichtbaar. Miljoenen kiezers hebben via Facebook en Twitter nepnieuws gelezen in 
aanloop naar de verkiezingen. Socialemediagiganten Facebook, Google en Twitter 
haasten zich om hun platforms op te schonen van nepnieuws om ingrijpende 
wetgeving uit Washington te voorkomen, maar nog dagelijks komen er berichten 
naar buiten over de hoeveelheid schade die nepnieuws via sociale media heeft 
berokkend aan privacy en publiek vertrouwen. Voor- en tegenstanders van 
Trump hebben het vertrouwen verloren in vele nieuwsorganisaties, en ook in de 
waarborgen van de verkiezingen. Inmiddels is ook bekend dat er ingebroken is in 
verkiezingssystemen en kiezerslijsten in verschillende staten, en de huidige federale 
regering lijkt daar vooralsnog weinig tegen te doen. Als dit het oorspronkelijke 
doel vanuit het Kremlin was, dan heeft het resultaat ongetwijfeld de verwachtingen 
overtroffen.

President Trump
‘You’re fake news!’, riep President‑elect Trump, terwijl hij wees naar cnn-journalist 
en Witte Huiscorrespondent Jim Acosta. Dit bekende beeld van de persconferentie 
van woensdag 11 januari 2016 geldt misschien wel als de wereldwijde introductie 
van de trumpiaanse versie van ‘fake news’. Voor critici van de president is ‘fake news’ 
een verwijzing naar onwelgevallige berichtgeving of feiten die door opponenten niet 
geaccepteerd worden. Toen presidentieel adviseur Kellyanne Conway op 2 februari 
2017 op televisie kwam met ‘alternatieve feiten’ aangaande het zogenaamde ‘Bowling 
Green Massacre’ was de chaos compleet. Conway stelde, tegen de achtergrond 
van het debat over het toelaten van immigranten uit voornamelijk moslimlanden: 
‘I bet it’s brand-new information to people that President Obama had a six-month 
ban on the Iraqi refugee program after two Iraqis came here to this country, were 
radicalized, and were the masterminds behind the Bowling Green Massacre. Most 
people don’t know that because it didn’t get covered.’3 Volgens de presidentieel 
adviseur hadden de media dus geen verslag gedaan van deze slachtpartij in Bowling 
Green – niet verwonderlijk, want deze heeft nooit plaatsgevonden.

Nepnieuws
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Wat moet je als nieuwsorganisatie doen wanneer de president en zijn staf 
stelselmatig verifieerbare feiten negeren, ontkennen of tegenspreken? Wat wanneer 
je zelf als nieuwsorganisatie als ‘fake news’ wordt bestempeld? Met name cnn 
heeft grote verbale klappen van president Trump gekregen. Het is gebruikelijk dat 
Amerikaanse presidenten vanuit het respect voor hun ambt zo veel mogelijk de vrije 
pers ondersteunen. Dat geldt voor alle geloofwaardige journalisten. Voor cnn is het 
extra zwaar, omdat de nieuwsorganisatie Trump tijdens de verkiezingscampagne 
veel vrije (en gratis) zendtijd heeft gegeven. Beelden van een leeg podium met 
katheder wisten televisie-uitzendingen te vullen, terwijl cnn (en andere media) 
zaten te wachten op kandidaat Trump. De Democraten klaagden dat Hillary met 
minder show en meer inhoud nauwelijks zoveel zendtijd kreeg als de chaotische 
en impulsieve campagne van Trump. Daarom is de kritiek van Trump op cnn 
opmerkelijk: hij heeft veel aan ze te danken.

Huidige ontwikkelingen
Recent onderzoek heeft uitgewezen dat nepnieuws zich sneller verspreidt door sociale 
netwerken dan echt nieuws, en mensen zijn daar zelf de oorzaak van.4 Onderzoekers 
van het Massachusetts Institute of Technology concludeerden dat ‘false news 
reached more people than the truth; the top 1% of false news cascades diffused to 
between 1000 and 100,000 people, whereas the truth rarely diffused to more than 
1000 people. Falsehood also 
diffused faster than the truth. 
The degree of novelty and 
the emotional reactions of 
recipients may be responsible 
for the differences observed.’5 
De onderzoekers stellen dus 
dat nepnieuws meer mensen 
heeft bereikt dan op feiten 
gebaseerde informatie. Het 
verspreidde zich ook sneller, en daarbij spelen vooral menselijke factoren een rol.

Dat nepnieuws zich sneller verspreidt over sociale platforms dan echt nieuws 
heeft de impact van nepnieuws op de verkiezingen van 2016 vergroot. Met minder 
inspanning en meer impact hebben, zoals het ernaar uitziet, Russische trollen chaos 
kunnen creëren in de manier waarop kiezers geïnformeerd worden, zodat leugens 
zich als feiten konden verspreiden. Dit geldt niet alleen de beïnvloeding van de 
verkiezingscampagne van 2016. Er zijn daadwerkelijke voorbeelden van hoe een 
nepnieuwsbericht een bijna dodelijke impact heeft gehad in de werkelijke wereld. In 
december 2016 kwam een gewapende man een pizzeria in Washington D.C. binnen, 
in de veronderstelling daar kinderen uit een door Hillary Clinton geleid seksnetwerk 
te moeten redden. Niets was echter minder waar, en de man is door de politie in 
hechtenis genomen zonder dat er slachtoffers vielen. Edgar Welch uit North Carolina 
was naar de federale hoofdstad gekomen op basis van nepnieuwsberichten en leugens 
over de Clintoncampagne na het uitlekken van campagnemails via WikiLeaks.6

Wat moet je als nieuwsorganisatie doen 
wanneer de president en zijn staf stelsel‑
matig verifieerbare feiten negeren, 
ontkennen of tegenspreken?
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Amerika en de werkelijkheid
Kan het begrip ‘fake news’ verklaard worden vanuit een diepere betekenis van hoe 
in de vs naar de werkelijkheid wordt gekeken? Naast een grote groep Amerikaanse 
burgers, wetenschappers en journalisten die zich afzetten tegen de trumpiaanse notie 
van ‘fake news’ en die daar in de Amerikaanse media en online veelvuldig een andere 
werkelijkheid tegenover stellen, bestaat er een groep Amerikanen voor wie ‘truth’ een 
andere betekenis heeft. Waar voor de eerstgenoemde groep de werkelijkheid gestoeld 
moet zijn op onomstotelijk bewezen feiten, verifieerbaar onderzoek en – het liefst – 
controleerbare data, beleeft laatstgenoemde groep een ‘post-truth’ Amerika.

De Franse socioloog Jean Baudrillard heeft onderzoek gedaan naar de manier 
waarop Amerikanen omgaan met de originaliteit van dingen. Hij keek naar de 
verbroken relatie tussen een origineel exemplaar en een kopie. Immers, wat is het 
verschil tussen een renaissancekasteel uit Frankrijk en een nagebouwd exemplaar 
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in Disneyland? Europeanen hechten aan het origineel, dat staat voor de adellijke 
klasse en de wedergeboorte van Europese kunst en intellectualisme na de donkere 
dagen van de middeleeuwen. Voor veel Amerikanen is het gewoon een mooi kasteel 
waarvan een gekopieerd exemplaar een amusementspark kan sieren. Dit lijkt een 
verre stap van fake news vandaan, maar komt vanuit de gedachte van Baudrillard op 
hetzelfde neer: moeten feiten of nieuwsberichten een originele of waarheidsgetrouwe 
waarde hebben, of zijn de termen ook los te koppelen van wat wij al generaties lang 
met de termen ‘feiten’ en ‘nieuws’ associëren?

Baudrillard beschreef het als volgt in zijn boek America uit 1988: ‘America ducks 
the question of origins; it cultivates no origin or mythical authenticity; it has no past 
and no founding truth. Having known no primitive accumulation of time, it lives in a 
perpetual present. Having seen no slow, centuries-long accumulation of a principle of 
truth, it lives in perpetual simulation, in a perpetual present of signs.’7

Vanuit het denken van Baudrillard is dit te wijten aan het ontstaan van de 
Verenigde Staten: vrij van eeuwenlange feodale strijd zoals die op het Europese 
continent heeft plaatsgevonden, maar geboren uit idealen die door verlichte 
denkers in de Declaration of Independence zijn opgenomen. Volgens Baudrillard 
bestaat er een Amerikaanse notie van, in dit geval, woorden en symbolen waarbij 
de betekenis (of datgene waar ze voor staan) losstaat van de oorspronkelijke 
betekenis. Dit zou kunnen verklaren waarom fake news voor sommigen een 
betekenis kan krijgen buiten datgene waar het 
oorspronkelijk voor staat. Nepnieuws is dan 
niet meer wat we aanvankelijk beschouwden 
als ‘onjuist nieuws’, en in het geval van Trump 
slaat het op berichtgeving die niet past binnen 
het ideologische kader van veel kiezers. Voor 
veel aanhangers van de president is wat hij zegt 
het ideologische frame van waaruit naar de 
werkelijkheid wordt gekeken. Woorden krijgen 
daarmee een betekenis die losstaat van de 
oorspronkelijke betekenis, maar die verbonden is 
met hun huidige werkelijkheid: Trump.

Uit peilingen blijkt dat een derde van de 
Amerikaanse kiezers de verbroken relatie van Trump met de werkelijkheid voor lief 
lijkt te nemen; ook hijzelf lijkt (soms) te beseffen dat wat hij zegt niet de waarheid is. 
Zo had Trump onlangs een gesprek met de Canadese premier Justin Trudeau waarin 
hij beweerde dat de vs een groot handelstekort heeft ten opzichte van Canada. 
Trudeau betwistte dit (en had gelijk), en Trump gaf later toe niet te weten of zijn 
eigen bewering wel klopte. Dat weerhield hem er echter niet van bij zijn standpunt 
te blijven, en later werd dit bevestigd in de officiële woordvoeringslijn van het Witte 
Huis.8

Witte Huiscorrespondent van The New York Times Peter Baker trekt een 
paar pittige conclusies. Volgens de peilingen hebben Amerikanen al lang geleden 
besloten dat Trump oneerlijk is, aldus Baker. Hoewel ook eerdere presidenten, en 
andere politici, niet altijd de waarheid hebben verteld, is het aantal leugens nog 
nooit zo groot geweest als onder Trump. Baker citeert Bill Adair, oprichter van de 

Woorden krijgen daarmee 
een betekenis die losstaat van 
de oorspronkelijke betekenis, 
maar die verbonden is met 
hun huidige werkelijk heid: 
Trump
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Pulitzerprijs-winnende en niet-partijgebonden website PolitiFact: ‘He seems so willing 
to say whatever suits him at that moment regardless of whether it’s true.’9

Historicus Van Veldhuizen waarschuwt voor vervreemding van de mensen die in 
vertrouwen achter Trump aanlopen, de zogenoemde ‘post-truthers’: ‘(…) omdat het 
een groep mensen letterlijk versimpelt vanwege hun elastische omgang met de feiten. 
Hun eigen waarheid wordt slecht gezien. (…) we doen er geen goed aan om degenen 
die ontvankelijk zijn voor Trump en andere populisten (…) als onnozele slachtoffers 
te zien. Wie deze mensen serieus wil nemen, moet hun verhaal begrijpen. Niet om 
het ermee eens te zijn, wel om te zien wat ze denken.’10 De notie dat ‘Mr. Trump’s 
supporters do not see deception, they see a commitment to winning’ is dus een 
beginpunt in de zoektocht naar wat Amerikaanse kiezers beweegt.11

De term ‘fake news’ heeft een wervelende introductie gemaakt in het wereldwijze 
lexicon van politieke termen. Het complexe aan dit vraagstuk is dat enerzijds uit 
onderzoek blijkt dat mensen in nepnieuws zijn gaan geloven en de verspreiding ervan 
erg snel gaat, en dat anderzijds werkelijk nieuws (op feiten en onderzoek gebaseerd) 
als fake news wordt weggezet. We moeten daarom eerst zelf leren begrijpen welke 
facetten fake news heeft, om vervolgens de achtergronden te doorgronden van de 
grote groepen kiezers die erin geloven. Pas als dat gebeurd is, kunnen we fake news 
ontmaskeren en er de echte werkelijkheid tegenover zetten.
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9 Baker 2018.
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‘Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar wel’, 
is een bekend gezegde. Maar dat is niet langer vanzelfsprekend. 
De snelheid waarmee informatie zich via het internet en sociale 
media verspreidt, biedt veel ruimte voor partijen die, voor 
eigen gewin of voor het destabiliseren van het publieke debat, 
alternatieve feiten verspreiden: het zogenoemde nepnieuws. 
De omgang met nepnieuws is een brede maatschappelijke 
uitdaging die intensieve aandacht vereist van onderwijzers, 
media, het maatschappelijk middenveld en de overheid.

door Esther de Lange De auteur is lid van het Europees Parlement voor het cda.

De vragen die het debat over nepnieuws opwerpt, zijn fundamenteel en complex. 
De Europese Unie is pas sinds 2015 serieus bezig met nepnieuws. Het huidige beleid 
vindt zijn oorsprong in de verslechterde relatie met Rusland na de annexatie van 
de Krim. Maar ook het veelvoud aan nepnieuws rond het brexitreferendum, de 
migratiecrisis en de verkiezing van Trump hebben bijgedragen aan de bewustwording 
over de potentiële politieke gevolgen van nepnieuws in combinatie met sociale media.

Wat wij hier voor het gemak ‘nepnieuws’ noemen is eigenlijk een veel complexer 
probleem. In moedwillig geproduceerde desinformatie zit namelijk vaak een mix 
van verzinsels en waarheden en de associatie met echt nieuws is misleidend. Een 
groep experts die in opdracht van de Europese Commissie het fenomeen nepnieuws 
onderzocht, spreekt in haar rapport dan ook bij voorkeur over desinformatie.1

De definitie van desinformatie die de experts handhaven, is deze: ‘(…) 
valse, inaccurate of misleidende informatie die is ontworpen, gepresenteerd en 
gepromoot om moedwillig publieke schade aan te richten, of voor eigen gewin.’2 
Ze benoemen ‘democratische processen en democratische waarden’ als kwetsbaar 
voor desinformatie.3 Immers, om een democratisch recht uit te oefenen hebben 
burgers accurate informatie nodig, zowel van de processen als van de kandidaten 
en standpunten. Desinformatie is een bedreiging voor het gelijke speelveld in een 
democratie.
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Nepnieuws: Europese kinderschoenen
In maart 2015 besloten de regeringsleiders tot het opzetten van de East StratCom 
Task Force (estf), als onderdeel van de communicatieafdeling van de European 
External Action Service (eeas). Met steun van Nederland klonk het in de conclusies 
van de Europese Raad als volgt: ‘De Europese Raad benadrukt dat tegenwicht moet 
worden geboden tegen de aanhoudende desinformatiecampagnes door Rusland, en 
verzoekt de hoge vertegenwoordiger om in samenwerking met de lidstaten en de eu-
instellingen (…) met een actieplan inzake strategische communicatie te komen. De 
instelling van een communicatieteam vormt een eerste stap in die optiek.’4

Als vervolg op deze conclusies kwam de estf in juni 2015 met een strategisch 
communicatieplan. De eu moest haar beleid beter gaan communiceren richting het 
oostelijke partnerschap, ondersteuning bieden aan onafhankelijke media, en het 
bewustzijn verhogen rond desinformatiecampagnes van derde landen.5

MH17
De trend is dus duidelijk: Europese landen zijn zich in korte tijd grote zorgen gaan 
maken over nepnieuws. De cijfers liegen er dan ook niet om: in een hoorzitting in 
het Amerikaanse congres over desinformatie moest Twitter toegeven dat er tijdens 
de presidentsverkiezingen 50.258 aan Rusland gelinkte accounts actief waren, veelal 
met Amerikaans klinkende namen, zoals ‘@10_gop’, die verantwoordelijk waren 

voor 2,1 miljoen tweets. Facebook vond 470 
accounts met 80.000 posts, en Google sprak 
over 18 kanalen op YouTube met in totaal 43 
uur aan politieke video’s.6

Maar ook tijdens de brexitcampagne 
deden 400 Russische nepaccounts enthousiast 
mee met het versterken van het wantrouwen 

jegens de eu en het verspreiden van valsheden.7 Zelfs tijdens de protesten en 
het politieoptreden rond het Catalaanse referendum circuleerden meteen oude 
misleidende beelden van slachtoffers van politiegeweld.8

Het is naïef om te denken dat deze storm aan ons voorbij zal gaan. Sybrand Buma 
had dus groot gelijk toen hij stelde dat Nederland deze dreiging van buitenlandse 
inmenging in onze democratie serieus moet nemen.

Veel foute berichten die in Europa de ronde doen, gaan over Oekraïne. Voor 
Nederland kwam dat ineens heel dichtbij toen vlucht mh17 werd neergeschoten 
boven Oost-Oekraïne. In de nasleep van deze ramp hebben de Russen er alles aan 
gedaan om de conclusies van het internationale onderzoek naar de toedracht van 
de mh17-ramp te ontkrachten.9 Wie de Russische media zou geloven, denkt dat het 
Oekraïense leger indertijd het vliegtuig heeft neergeschoten.10 Desinformatie wordt 
gebruikt om de internationale rechtsgang te belemmeren en de conclusies van het 
onderzoek in twijfel te trekken.

Het is naïef om te denken dat deze 
storm aan ons voorbij zal gaan
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EU vs Disinfo
Tegenover de Nederlandse ambassade aan een drukke straat in Brussel vinden we een 
groot kantoor met spiegelende ruiten. Achter één van deze ramen jaagt een kleine 
groep ambtenaren van de eeas de hele dag naar desinformatie. Deze dienst ‘eu vs 
Disinfo’, een direct uitvloeisel van het nieuwe strategische communicatieplan van de 
estf, heeft de handen vol aan het identificeren en zichtbaar maken van nepnieuws, 
vooral afkomstig uit Rusland, in onze media.

Alleen al in 2017 heeft voornoemde dienst 1310 onwaarheden tegengesproken. 
Sinds de oprichting in 2015 gaat het om 3680 berichten. Maar de omgang met 
nepnieuws is niet zonder valkuilen. Zo werd bekend dat het Europese register 
enkele artikelen uit Nederlandse media, namelijk een van De Gelderlander11 en een 
op de website ThePostOnline,12 bestempelde als nepnieuws, terwijl de journalisten 
niets anders deden dan het weergeven van een mening van derden. Het is een 
overduidelijke faux pas wanneer we journalisten verantwoordelijk houden voor de 
standpunten van anderen waar ze verslag van doen. Het cda heeft dit gebrek aan 
nuance in het Europees Parlement aangekaart met schriftelijke vragen.13 De dienst 
heeft snel gereageerd op deze vragen met een aanpassing van het beleid. In plaats 
van de media waar een bericht in verschijnt te bestempelen als een ‘disinformation 
outlet’, wordt nu een preciezere aanduiding gebruikt, namelijk ‘outlet where the 
disinformation appeared’.14

Toch blijft het een precaire balans: waar 
houdt het tegenspreken van onwaarheden op 
en begint overheidspropaganda? Het laat zien 
dat we ons met het bestrijden van nepnieuws 
op glad ijs begeven. Zeker als het ontbreekt aan 
voldoende medewerkers met voldoende kennis 
van de Nederlandse taal en het Nederlandse 
medialandschap.

Gamechanger
‘Niks nieuws onder de zon’, stellen sommigen – en dus geen reden tot zorg of actie. 
Zij hebben uiteraard gelijk dat desinformatie, leugens en het bewust verdraaien of 
verzwijgen van de feiten van alle tijden zijn. Al rond het begin van onze jaartelling 
liet keizer Octavianus verzinsels verspreiden over zijn politieke rivaal Marcus 
Antonius in de vorm van korte berichten gedrukt op munten. Nieuw zijn echter de 
snelheid waarmee de desinformatie zich verspreidt en de omvang van het fenomeen 
– met dank aan nieuwe media en technologieën zoals algoritmen, die de inzet 
van bots (geautomatiseerde accounts) en trolls (pseudonieme accounts) op grote 
schaal mogelijk maken. Waar het in deze discussie dus om draait, is de rol van de 
technologie die gebruikt wordt om informatie te verspreiden. Het internet is de echte 
gamechanger.

Het blijft een precaire balans: 
waar houdt het tegenspreken 
van onwaarheden op en begint 
overheids propaganda?
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De enorme vrijheid die sociale media bieden, waar het leven van zoveel mensen 
mee verrijkt is, wordt door anderen ook moedwillig misbruikt, soms ook met het 
doel om te destabiliseren en onzekerheid te verspreiden of wantrouwen te voeden. 
Het wordt langzamerhand steeds duidelijker dat de digitale (sociale) media, en 
vooral de algoritmen die hierachter schuilgaan, in korte tijd het medialandschap 
totaal op zijn kop hebben gezet. De algoritmen bepalen, vaak met ons goedvinden, 
wat zichtbaar wordt en wat niet. Zoals Sammy Mahdi het omschrijft in zijn 
bijdrage aan Christen‑Democratische Reflecties, de Vlaamse tegenhanger van cdv: 
‘De digitale wereld had als doelstelling onze wereld te verruimen. Alleen wees 
marktonderzoek uit dat mensen vooral bevestigend nieuws willen horen en lezen, 
waardoor de algoritmes het oneindig breed gezichtsveld van sociale media van de 
nodige oogkleppen voorzien.’15 Dat heeft gevolgen voor onze democratie.

Spelregels
Betrokken en geïnformeerde burgers zijn de beste reactie op deze gevaren. Hier ligt in 
de eerste plaats een taak voor ouders en onderwijzers: zij moeten onze kinderen leren 
dat niet alles op het internet waar is, en hun de kennis en vaardigheden geven om 
echt van nep te onderscheiden. Veel desinformatieaccounts gebruiken bijvoorbeeld 
oude foto’s om hun claims kracht bij te zetten. Hoe kun je dat checken?

Daarnaast spelen de onderzoeksmedia een belangrijke rol, al werkt de tijd 
vaak in hun nadeel. Het duurt soms maanden voordat een troll 
kan worden opgespoord door onderzoeksjournalisten, zoals de 
Volkskrant en Nieuwsuur deden met de man die zich voordeed 
als de broer van een slachtoffer van de mh17-ramp16 of de zeer 
invloedrijke luchtverkeersleider die claimde dat er Oekraïense 
gevechtsvliegtuigen in het luchtruim te zien waren toen het drama 
zich voltrok.17

En hoewel voorzichtigheid en terughoudendheid geboden zijn, 
hebben ook overheden een rol te spelen. Websites of accounts op 
sociale media afsluiten is uiteraard geen taak van de Europese 

Unie, maar de spelregels van het internet zijn wél een Europese aangelegenheid. 
Amerikaanse techreuzen zijn notoir oncoöperatief als het aankomt op het aanpakken 
van misstanden die plaatsvinden op hun platformen. Daar moet echt verandering in 
komen.

En ook de transparantie kan beter. Als Twitter met een blauw vinkje kan 
aangeven wat (tussen alle parodie- en nepaccounts) het officiële account van popster 
Rihanna of bondskanselier Merkel is, waarom kan deze dienst dan niet zichtbaar 
maken wanneer we te maken hebben met een robotaccount dat aan de lopende band 
identieke berichten produceert? Wanneer techbedrijven dit niet uit eigen initiatief 
aanbieden, is de overheid aan zet.

Een overheid 
moet zich kunnen 
verweren als zij 
aangevallen wordt
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Conclusie
De moeizame start van eu vs Disinfo toont hoe gevoelig de discussie over 
moedwillige desinformatie is. In principe bemoeit een democratische overheid zich 
niet met de vrije pers en met het vrije woord in de publieke ruimte, maar onze 
democratie en de rechtsstaat moeten ook weerbaar zijn. Een overheid moet zich 
kunnen verdedigen als zij aangevallen wordt.

De vele vragen die het fenomeen nepnieuws opwerpt, zijn zeer fundamenteel en 
complex. De Europese Unie is pas sinds 2015 serieus bezig met het fenomeen, en ook 
de nationale overheden zoeken nog naar hun rol. Terughoudendheid is geboden van 
de zijde van overheden, maar de Europese aanpak moet echt beter, want (praktisch) 
niets doen is ook geen optie: daarvoor staat er te veel op het spel. Hoog tijd dus voor 
een gedegen en diepgaand debat.
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we een politicus uit de tijd van de 
verzuiling, die tegelijk journalist of zelfs hoofdredacteur was. 
Hoe ging Carl Romme (kvp en de Volkskrant) om met deze 
dubbelfunctie? 

Romme worstelde 
met dubbelfunctie 

door Jac Bosmans De auteur is emeritus hoogleraar geschiedenis 

aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Dat kvp-politicus Carl Romme (1896-1980) zich per 1 januari 
1945, nog in bezettingstijd, heeft laten benoemen tot staatkundig 
hoofdredacteur van de Volkskrant, heeft alles te maken met zijn 
missioneringsdrang om het katholieke gedachtegoed, voor hem 
superieur aan liberalisme, socialisme en communisme, over heel 
Nederland uit te rollen. Hij had gedroomd van nog slechts één 
groot katholiek dagblad dat ook niet-katholieken zou overtuigen 
van de heilzaamheid van de katholieke beginselen voor een beter 
Nederland. Alleen de Volkskrant, eigendom van de katholieke 
vakbeweging, zag er brood in. De krant kreeg een tweehoofdige 
hoofdredactie: naast Romme werd de jonge journalist Lücker 
aangetrokken voor de dagelijkse leiding. Op 8 mei 1945 
verscheen het eerste nummer van de vernieuwde Volkskrant.

Problemen
Ambities richting een politieke carrière ontbraken op dat moment nog bij Romme. 
De krant beschouwde hij als het middel bij uitstek om zijn missie te vervullen. Hij 
concentreerde zich op het schrijven van columns die een paar keer per week op de 
voorpagina in de rechterkolom verschenen, niet ondertekend met zijn naam, maar 
voorzien van een ster. Voor het overige redactiewerk liet hij Lücker de vrije hand.

Toen Romme begin 1946 alsnog bezweek voor druk uit de Katholieke Volkspartij 
(kvp) om politiek leider te worden, stelde hij de voorwaarde dat hij zijn werk voor 
de Volkskrant zou kunnen blijven doen. Hij gaf te verstaan dat hij, als men hem 
ooit voor de keuze zou stellen, voor de krant zou kiezen. Nadat hij in mei 1946 
voorzitter van de katholieke fractie in de Tweede Kamer was geworden, kreeg zijn 
krantenwerk vanzelf ook politiek gewicht. Menigeen zag voortaan in de auteur 

Carl Romme 
Bron: Nationaal 
Archief/Collectie 
Spaarnestad

Nepnieuws
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Intermezzo

Intermezzo: Romme worstelde met dubbelfunctie 

van de sterartikelen niet alleen de staatkundig hoofdredacteur, zoals de functie toen 
heette, maar ook en vooral de fractievoorzitter van de grootste partij.

Noch de kvp, noch de Katholieke Arbeidersbeweging (kab) zag aanvankelijk 
enig bezwaar in de combinatie. Ook Romme zelf niet. Hij verwees graag naar 
illustere voorgangers als Kuyper, Troelstra en Colijn, bij wie de combinatie goed 
had gefunctioneerd. Toch zouden er problemen ontstaan, toen in de partij oppositie 
opkwam tegen de regeringssamenwerking met de PvdA. De bezwaren richtten zich 
vooral tegen het financieel-economische beleid; de kvp zou zich laten inpakken 
door de PvdA en werkte, in strijd met de christelijke beginselen, mee aan de 
collectivisering van de maatschappij. Romme verdedigde de samenwerking te vuur en 
te zwaard. Daardoor ontstond de indruk dat de kvp een dwangmatige voorkeur voor 
de PvdA had. In 1951 vormde zich zelfs een groep bezwaarden onder aanvoering 
van oud-minister Steenberghe. Nu dreigde vleugelvorming en kwam Romme in 
een lastig parket. In de krant moest hij het beleid van de fractie rechtvaardigen 
én de bezwaarden binnenboord zien te houden. De groep-Steenberghe liet zich na 
een maandenlang ‘vertrouwvol beraad’ met de partij tevredenstellen met enkele 
concessies, en daarmee leek de kous af.

In kringen van de kab was men er echter niet gerust op. Daar zag men in de 
concessies eerder een toegeven aan rechts. Toen Romme in zijn column de uitkomst 
van het beraad omarmde, was voor de kab de maat vol. De Volkskrant vond men 
door toedoen van de staatkundig hoofdredacteur meer een partijkrant geworden. 
Men wilde van Romme af. Hij mocht medewerker blijven, maar dat was beneden 
zijn waardigheid. Intussen waren ook anderen, onder wie zelfs Lücker, het 
problematische van de combinatie gaan inzien. De politiek leider liep de staatkundig 
hoofdredacteur steeds meer voor de voeten.

Afloop
Tegen Rommes zin kwam er eind 1952 een einde aan zijn hoofdredacteurschap. 
Hij had meer dan elfhonderd sterartikelen geschreven, waarin hij het katholieke 
gedachtegoed op velerlei terrein had uitgedragen. Zijn stijl was polemisch van aard, 
zijn taal gebeeldhouwd en zijn zinsbouw ingewikkeld, waardoor het nogal eens 
gissen was naar wat hij precies bedoelde. Van diverse kanten was erover geklaagd 
– te elitair, te verhullend, te lastig voor de gewone man –, maar voor de kab had 
daar nooit de pijn gelegen. Breekpunt werd het onvermogen van Romme om als 
staatkundig hoofdredacteur de fractievoorzitter op afstand te houden. De kab voelde 
haar grip op de politieke koers van de krant verloren gaan. Rommes vertrek was 
in haar ogen een noodzakelijke correctie. Al na een jaar keerde hij weer terug, nu 
als medewerker. Tot aan het moment waarop hij de politiek verliet, begin 1961, 
verzorgde Romme in de zaterdagkrant de veel gelezen rubriek ‘Politiek Allerlei’. 
Strubbelingen leverde het niet meer op. Per slot van rekening had Romme als 
medewerker geen invloed op het beleid van de krant, precies wat de kab al in 1952 
had gewild.
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Uit de praktijk

Willemijn van 
Hees. Bron: 
Gemeente 
Geertruiden‑
berg

‘Laat gemeente 
raadsleden ook 
gescreend worden’

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen 

Willemijn van Hees is burgemeester (vvd) 
van Geertruidenberg en voormalig journalist. 
Veel hard nepnieuws ziet ze lokaal niet 
langskomen. Toch wordt ook in een dorp of 
stad het spel rond waarheid en leugen gespeeld. 
Een gesprek over communicatie, hoor en 
wederhoor, sociale media en integriteit op 
plaatselijk niveau. Van Hees: ‘Ik zeg altijd: 
spreek de waarheid, dan hoef je maar één 
verhaal te onthouden.’

Komt u veel nepnieuws tegen in uw 
werk als burgemeester?
‘Niet in de zin dat er heel bewust 
onjuiste informatie wordt verspreid. 
Wel dat we ook op lokaal niveau elkaar 
aanspreken op zaken die niet goed gaan, 
of uitspraken die gecorrigeerd moeten 
worden. En soms zie ik op Facebook 
iets waarvan ik denk: Dat klopt niet. 
Gisteren nog was er een brand in een 
schuur in Geertruidenberg. Een meisje 
beklaagt zich dan op Facebook dat 
volgens dagblad bn DeStem de brand 
ontstond doordat zij haar scooter aan 
het repareren was, terwijl dat niet het 

geval was. Vervolgens ontpopt zich 
een rel dat de krant onwaarheden 
schrijft, waarop een ander reageert dat 
het sowieso nooit klopt. Dat is wel de 
invloed van de moderne media: mensen 
krijgen nu zelf, buiten de traditionele 
media om, zó veel informatie dat een 
relletje snel geboren is. Maar meestal is 
het ook zo weer weg. Over het algemeen 
zien we dat onwaarheden zich heel snel 
weer corrigeren.’

Nepnieuws
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Uit de praktijk
Er wordt wel gesproken over 
de teloorgang van de lokale 
journalistiek, waardoor 
de lokale democratie een 
tegenmacht ontbeert. Ziet u dat 
ook in Geertruidenberg?
‘Nee. Nu moet ik wel 
zeggen dat wij in de 
gelukkige omstandigheid 
zijn dat een journalist van 
bn DeStem speciaal met de 
politieke verslaggeving van 
Geertruidenberg belast is en 
dit heel erg consciëntieus doet. 
Hij behandelt alle partijen 
even kritisch en vraagt ook 
door. Dat is heel anders dan de 
manier waarop de politiek in 
de lokale huis-aan-huiskrant 
De Langstraat aan bod 
komt. Dit krantje speelt ook 
een belangrijke rol, omdat 
iedereen het ontvangt, maar 
het bijzondere is dat politieke 
partijen hierin zelf rechtstreeks 
hun stukken kunnen plaatsen.’

Op die manier kunnen politici 
dus hun versie van de waarheid 
geven, alsof het een partijkrant 
is, en komt er geen kritische 
tussenlaag meer aan te pas?
‘Ik geef toe dat ik er in het begin 
ook wel aan moest wennen. 
Toch zie je dat ook hier zaken 
vanzelf weer in balans komen. 
Als de ene politicus onaardige 
dingen over een ander zegt, 
zie je een week later dat de 
ander daarop reageert. En ook 
als iemand claimt dat door 
hem of haar een voorstel in de 
gemeenteraad het heeft gehaald, 
zie je later reacties in de trant 

van: “Maar daar hebben wij 
ook aan bijgedragen.”’

Toch kan degene die het hardst 
schreeuwt of die het geslepenst 
in de communicatie is, als 
winnaar uit de bus komen.
‘Wat ik vooral lastig eraan vind 
is dat over het algemeen datgene 
groeit wat je aandacht geeft. 
Er kan een negatieve prikkel 
van uitgaan om de ander of 
diens positie wat zwarter te 
maken. Aan de andere kant 
zijn we er juist de afgelopen 
collegeperiode in geslaagd om 
minder ruzies te hebben dan 
voorheen. We proberen elkaar 
zo open en transparant mogelijk 
op zaken aan te spreken.’

Worden er tijdens 
raadsdebatten weleens 
onwaarheden over en weer 
verteld?
‘Dat is lastig te beantwoorden. 
Het gaat meestal over ideologie 
waarover je het niet met elkaar 
eens bent. Maar is het dan ook 
onwaar? Als voorzitter hecht 
ik wel aan een correcte manier 
van debatteren. We hebben 
afgesproken dat we het tegen 
elkaar zeggen als we ons als 
politici onheus bejegend voelen 
door de ander. Tijdens het 
presidium, het overleg van de 
fractievoorzitters, evalueren we 
altijd hoe de raadsvergadering 
is gegaan. Dan kunnen mensen 
zich dus uitspreken. Verder 
houden we minimaal eens 
per jaar met de raad een 
“haardvuursessie” om samen 

Interview in het kort

* Dat politici in huis-aan-
huisblaadjes burgers 
zonder journalistieke 
tussenkomst kunnen 
aanspreken is bijzonder, 
maar hoeft niet voor 
onbalans te zorgen

* Het is goed wanneer 
lokale politici naar elkaar 
uitspreken wanneer ze 
zich onheus behandeld 
voelen

* Waarheidsvinding is niet 
alleen een taak van de 
journalistiek, maar ook 
van de gemeenteraad

* Raadsleden moeten 
gescreend worden om 
de onderwereld geen 
kans te geven de raad te 
beïnvloeden

Uit de praktijk: ‘Laat gemeente  raadsleden ook gescreend worden’
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in een vertrouwde setting zaken uit te spreken 
waar dat nodig is. Daarnaast hebben we aan het 
eind van deze periode een grote haardvuursessie 
met raad en college georganiseerd waar 
een “raadstestament” is opgesteld; hierin is 
opgetekend wat goed gaat en wat beter zou 
kunnen, om over te dragen aan een nieuwe raad.’

Is het voor een burgemeester moeilijk om zich 
altijd aan de waarheid te houden?
‘Het is vooral lastig om te bepalen wanneer je iets 
gaat vertellen en wanneer niet. Als college zijn we 
verplicht om de gemeenteraad altijd actueel en 
volledig over relevante onderwerpen in te lichten. 
Maar wat doe je als je nog niet alle informatie 
hebt? Ik merk dat andere gemeenten daar wat 
anders mee omgaan dan wij. Zij informeren 
pas als ze alle informatie over een onderwerp 
hebben en daar zeker van zijn. Ik sta meer op 
het standpunt om al eerder informatie te geven 
en er dan maar bij te zeggen dat we zelf ook nog 
niet alles weten. In sommige gevallen kiezen we 
er dan voor om er “Vertrouwelijk” bij te zetten, 
omdat informatie gevoelig kan zijn of onze 
eigen onderhandelingsposities in een dossier kan 
beïnvloeden. Maar daar gaan we terughoudend 
mee om. De regel is immers “openbaar, tenzij…”, 
en de wet is duidelijk wanneer dat wel en niet 
zo is.’

Over het algemeen zie je dat het aantal 
voorlichters bij overheden groeit, terwijl 
het aantal journalisten in de samenleving 
onder druk staat. Hoe is die balans in 
Geertruidenberg?
‘Het klinkt misschien gek, maar wij hebben 
eerder het idee dat de krant meer tijd heeft om 
zich ergens in te verdiepen en dat onze afdeling 
communicatie onderbezet is. Dit komt ook 
doordat er op het gebied van communicatie veel 
meer te doen is. We krijgen steeds meer vragen, 
zó veel zelfs dat het ons niet altijd lukt om binnen 
een dag te reageren.’

Hoe kijkt u aan tegen lokale initiatieven om de 
plaatselijke journalistiek meer body te geven 
via mediafondsen? Journalisten kunnen dan een 
aanvraag doen voor subsidie voor een project 
dat zij willen uitvoeren.
‘Ik weet het niet. Groot probleem lijkt me dat 
de politiek geld verschaft voor projecten die 
diezelfde politiek kritisch moeten bejegenen. 
Maar wat gebeurt er als de uitkomst de politici 
of mij als burgemeester niet bevalt? Nu kan ik 
nog de hoofdredacteur van bn DeStem bellen als 
ik denk dat een journalist een keer iets verkeerds 
doet, maar wie moet ik dan bellen? Mezelf?’

In principe wordt er een onafhankelijke stichting 
opgericht waarbij de aanvragen ingediend 
kunnen worden.
‘Maar dan nog lijkt het me een middel dat pas 
in beeld komt als alle andere opties onmogelijk 
zijn. Want wat voor mensen komen er in 
zo’n stichting? Journalisten? Politici? En wie 
beoordeelt die commissie op haar beurt?’

Lukt het lokale media in uw regio om 
zelfstandig, via eigen journalistiek handwerk, 
zaken boven water te halen?
‘Ik kan hier in Geertruidenberg niet zo snel 
wat noemen, maar in onze buurgemeente 
Oosterhout heeft bn DeStem veel geschreven 
over de burgemeester, die uiteindelijk wegens 
grensoverschrijdend handelen heeft moeten 
vertrekken. De krant is in het gat gesprongen 
omdat het stadhuis en de gemeenteraad zelf er 
geen onderzoek naar wilden doen. Als collega-
burgemeester heb ik daar geen oordeel over, maar 
als voormalig journalist denk ik wel dat het goed 
is wanneer er mensen zijn die een kwestie durven 
te bespreken en te ontrafelen.’

Nepnieuws
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Is de rol van de journalist in zo’n situatie 
anders dan die van de gemeenteraad?
‘Op zich niet. Waarheidsvinding is niet alleen 
iets van de onafhankelijke journalistiek, maar 
ook van de gemeenteraad als hoogste orgaan 
in de lokale democratie. Ik ben daarom ook 
blij dat wij hier heel kritische raadsleden 
hebben die zich niet met een kluitje in het 
riet laten sturen en echt precies willen weten 
waarom iets is misgegaan. De functie van 
volksvertegenwoordiger en die van journalist 
liggen erg in elkaars verlengde. Hoor en 
wederhoor zijn niet alleen goede principes in 
de journalistiek, maar ook in de gemeenteraad. 
Net als weten wat er speelt, goed luisteren 
en niet te snel oordelen. Dat laatste geef 
ik vaak als tip mee. Sommige raadsleden 
vinden het van daadkracht getuigen om 
snel met een geharnast standpunt te komen. 
Maar je zet jezelf vast en kunt niet meer 
van opvatting veranderen. 
Onderzoek eerst iets en 
bepaal dan pas je visie. En 
verder is het van belang 
mee te wegen wie iets zegt 
en welk belang hij daarbij 
kan hebben. Goed naar 
je bron kijken dus. Als er 
een inspraak komt tegen 
bijvoorbeeld een nieuwe 
weg, maakt het veel uit of 
een inspreker zelf belanghebbende is of dat hij 
elders woont en echt het milieu voor ogen heeft.’

Als het om waarheid gaat, kan ook de integriteit 
van politici en bestuurders van belang zijn. 
Speelt dat in Geertruidenberg?
‘Op zich niet, maar er is hier wel iets wat we in 
Nederland in zijn algemeenheid zeer goed moeten 
bekijken. Ik vind het een enorme lacune dat 
raadsleden niet gescreend worden. En dat terwijl 
ze als onderdeel van het hoogste orgaan wel de 
bevoegdheid hebben om mij als burgemeester 
het hemd van mijn lijf te vragen inzake orde en 
veiligheid en de strategie om misstanden aan 
te pakken. Los van of er aanleiding is in een 
gemeente om te denken dat de onderwereld de 
gemeenteraad wil binnenkomen of beïnvloeden, 
moeten we proberen te voorkomen dat zoiets 
gebeurt. Het is hier Brabant en er speelt 
van alles. Zo hebben we als gemeente een 
chaletpark opgekocht, omdat we wisten dat 
criminelen dat wilden gebruiken voor zaken als 
wapenhandel, witwassen en drugshandel. Ik heb 

de gemeenteraad zorgvuldig 
betrokken bij dat dossier 
en de raadsleden daarna op 
de hoogte gehouden. Dat 
is goed bevallen. Maar we 
kennen wel een moeilijke 
spagaat: enerzijds willen we 
dat het hoogste ambt van 
volksvertegenwoordiger 
voor iedereen toegankelijk 
is, anderzijds willen 

we vermenging van boven- en onderwereld 
voorkomen. Een burgemeester moet erop kunnen 
vertrouwen dat de gemeenteraad goed omgaat 
met dergelijke gevoelige informatie. Ik denk dat 
het daarom goed is als er, net als bij wethouders, 
iets van een screening van gemeenteraadsleden 
komt.’

Uit de praktijk: ‘Laat gemeente  raadsleden ook gescreend worden’

Hoor en wederhoor 
zijn niet alleen goede 
principes in de 
journalistiek, maar 
ook in de gemeenteraad 
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Lokale journalistiek 
op afstand en 
achterstand
De lokale journalistiek kan haar rol als waakhond van 
de democratie nog maar beperkt uitoefenen, constateert 
regiojournalist Jan Kas. En dat terwijl gemeenten juist 
belangrijker worden als gevolg van decentralisaties op 
het gebied van zorg, jeugd en werk. Er moeten daarom 
andere middelen worden gezocht ter bevordering van ‘een 
noodzakelijk tegengif in deze tijden van nepnieuws en 
ongecontroleerde waarheden’.

door Jan Kas De auteur is freelancejournalist (www.jankas.nl).

Vrijwel elke maand was ik erbij, op een dinsdagavond. Op de publieke tribune 
weliswaar. Een collega was de vaste raadsverslaggever van ons lokale dagblad, de 
Barneveldse Krant. Hij zat aan de perstafel vooraan, naast de correspondente van 
het Veluws Dagblad. Vaak was ook nog een correspondent van het Reformatorisch 
Dagblad aanwezig. De volgende dag berichtten de kranten uitvoerig over wat de 
gemeenteraad besproken en besloten had: de aanleg van een recreatieplas, het al dan 
niet bekostigen van een christelijke schoolbegeleidingsdienst, de zondagsrust. Zo was 
het in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

De gemeenteraad van Barneveld is het politieke orgaan dat ik in ruim veertig 
jaar journalistiek het meest volgde. De afgelopen vijf jaar maakte ik tweemaal een 
vergadering mee, nu als freelancejournalist voor zowel het Reformatorisch Dagblad 
als ad Amersfoortse Courant, dat de gemeente Barneveld als aandachtsgebied 
overnam van het Veluws Dagblad. Er was in beide gevallen dan ook echt wat aan 
de hand: een debat over de integriteit van een raadslid, en de toekomst van het 
plaatselijke theater. Normaal gesproken is tegenwoordig een verslaggever van de 
Barneveldse Krant de enige journalist die de beraadslagingen van de gemeenteraad 
bijwoont. Er is veel veranderd in vier decennia.

Uit de praktijkNepnieuws
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Uit de praktijk
Marginalisering
Een karige bezetting van perstafels van gemeenteraden is geen uitzondering. ‘Ik zit 
steeds vaker alleen op de perstribune’, zei John Bijl van het Periklesinstituut vorig 
jaar op de Dag van de Lokale Democratie. Als de ‘Mystery Burger’ van Binnenlands 
Bestuur bezoekt hij iedere week een raads- of statenvergadering om er in het vakblad 
voor politiek en bestuur verslag van te doen.

In steeds meer gemeenten wordt de rol van de journalistiek marginaal, 
constateerde Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging 
van Journalisten (nvj), in februari dit jaar in de Volkskrant. ‘Bij regionale 
dagbladredacties werken 50 procent minder journalisten dan 20 jaar geleden, bij de 
huis-aan-huisbladen werkt bijna geen enkele journalist in dienstverband meer (…). 
In sommige grote steden in Nederland, zoals Almere, is überhaupt geen journalistieke 
redactie van redelijke omvang meer te vinden. (…) Regionale omroepen berichten 
op gemeenteniveau alleen over grote incidenten, lokale zenders ontstijgen slechts in 
enkele gemeenten het vrijwilligersniveau.’1

De regionale journalistiek is verschraald als gevolg van opeenvolgende 
bezuinigings rondes van krantenuitgevers die hun inkomsten zagen teruglopen 
(minder abonnementen, krimpende oplagen, minder adverteerders). De ingekrompen 
redacties hebben zich, vaak ook letterlijk, uit de samenleving teruggetrokken. 
Redactiekantoren zijn gevestigd op industrieterreinen, veel artikelen zijn bureauwerk. 
Vroeger hadden redacties nog in elke gemeente een bijkantoor in het levendige 
centrum, dicht bij het op straat liggende nieuws. Ook daarop is bezuinigd. Ook dat 
heeft de journalistiek op afstand gezet.

Goede regiojournalistiek geeft in ons democratisch bestel burgers – 
stemgerechtigde kiezers – inzicht in actuele maatschappelijke en politieke kwesties 
in eigen omgeving. Dat vereist juist grote redacties om het verschijningsgebied te 
kunnen coveren, stelde Kees Buijs, oud-journalist van dagblad De Gelderlander, 
in 2014 in zijn proefschrift Regiojournalistiek in spagaat.2 De werkelijkheid is 
een andere. ‘Het enige dagblad dat in de regio doorgaans nog resteert, kan door 
de verkleining van de journalistieke staf minder breed en diep op de regionale 
actualiteiten en achtergronden ingaan’, concludeerde de Tijdelijke Commissie 
Innovatie en Toekomst Pers onder aanvoering van oud-mediaminister Elco Brinkman 
al in 2009.3 De journalistiek kan haar functie als waakhond van de democratie maar 
beperkt uitoefenen, terwijl de decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk 
en de nieuwe omgevingswet gemeenten en gemeenteraden juist meer gewicht geven.

Het hangt mede van de formule van het regionale dagblad af hoe groot de 
belangstelling van de redactie voor de gemeentepolitiek is. Die moet het niet zelden 
afleggen tegen de voorkeur voor menselijke verhalen in het vertrouwde ad-sausje. 
Zeldzamer worden de kritische raadsverslaggevers die kunnen terugvallen op 
dossierkennis die zij gedurende jaren hebben opgebouwd. Veel kopij komt van een 
flexibele schil van freelancers om de redactie heen: ‘zzp’ers wier lokale geheugen 
minder ver terug gaat’, aldus de studie Nieuwsvoorziening in de regio 2014 van het 
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.4 Soms kunnen die freelancers ook minder 
kritisch zijn, als ze buiten hun journalistieke werk voor onafhankelijke media ook 
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opdrachten uitvoeren voor de gemeente waarover zij berichten. Noodgedwongen om 
de geringe beloning voor hun dagbladartikelen te compenseren.

Tijd is geld voor freelancers; voor onderzoeksjournalistiek hebben ze al helemaal 
geen gelegenheid. Zichzelf respecterende dagbladen reserveren daar wel een deel van 
het redactiebudget voor. Geregeld leggen ze misstanden bloot. De Wet openbaarheid 
van bestuur is daarbij een welkom instrument. Maar redacties laten – mede door hun 
beperkte omvang en de gekozen prioriteiten – lokaal ook veel liggen. De Persgroep, 
uitgever van veel regionale dagbladen, pronkte dit voorjaar met haar kieswijzers 
in 220 gemeenten; niet overal is ze echter een vaste journalistieke volger van de 
raadsvergaderingen.

Over de situatie in Friesland schreef Rimmer Mulder, oud-hoofdredacteur van 
de Leeuwarder Courant, in de Volkskrant dat hij bij zijn bestuurlijke activiteiten 
geregeld op zaken stuit waarbij hij denkt: Hier zou een journalist eens diep in moeten 
duiken. ‘Tegelijk besef ik dan dat voor zulk spitwerk de menskracht op de sterk 
uitgedunde redacties vaak ontbreekt.’5

Ik zie het bij de Barneveldse Krant, waarvoor ik jarenlang werkzaam was. 
Wethouders struikelden in het verleden over aanhoudende publicaties over mislukte 
grondaankopen. Dit kleine dagblad kan zich zulke tijdrovende verhalen echter niet 
meer veroorloven. De twee overgebleven verslaggevers laten zich nu meer leiden door 
de gemeenteraadsagenda dan dat ze die nog bepalen.

Met de eigen nieuwsgaring van huis-aan-huisbladen is het nog minder gesteld. 
In de ‘goede oude tijd’, zonder de zorg voor sociale media en internet, hadden 
collega’s van nieuwsbladen in Ede, Leusden en Doorn die eens of tweemaal per week 
verschenen, wel ruimte voor gedegen onderzoek. Telkens weer nieuwe details in 
de Leusder Krant kostten een volledig college van burgemeester en wethouders, de 
gemeentesecretaris en een deel van de ambtelijke top de kop. Nu vullen aangeleverde 
persberichten meer en meer de bladen en bijbehorende internetsites. Vaak worden 
ze integraal en zonder enige redactionele check geplaatst. Geen nepnieuws, wel 
ongecontroleerde ‘waarheden’ die niet of onvoldoende door een journalistieke zeef 
gaan.

Communicatiefunctionarissen
Voorlichters en communicatiemedewerkers hebben onmiskenbaar hun rol en 
betekenis in het uitdragen van gemeentelijk beleid, maar er ontstaat een klimaat dat 
hun vrij spel lijkt te geven. De eerdergenoemde commissie-Brinkman waarschuwde 
reeds voor een tegenstelling die ‘de waakhonden van de democratie op termijn op een 
onaanvaardbare achterstand [zet]’, namelijk die tussen de krimpende journalistieke 
capaciteit en het groeiende leger van publiekgefinancierde communicatie-
functionarissen die de overheid op alle bestuursniveaus op de been brengt.6

In mijn beginjaren waren wethouders en ambtenaren doorgaans makkelijk 
toegankelijk voor toelichting of commentaar. Tegenwoordig houden 
gemeentevoorlichters graag de regie. Een ambtenaar rechtstreeks benaderen is er 
meestal niet meer bij. Die verwijst vaak uit zichzelf al naar de afdeling voorlichting 
– en anders is de voorlichter van dienst er na een geconstateerde ‘overtreding’ wel 
als de kippen bij om vriendelijk te melden dat de volgende keer de communicatie 
weer langs de formele weg moet lopen.
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95Uit de praktijk: Lokale journalistiek op afstand en achterstand

Voor het dagelijkse journalistieke werk zijn voorlichters soms best handig om 
even een feitje te checken of een rapport gemaild te krijgen. Ik herinner me echter 
ook artikelen waarvan ik achteraf moest vaststellen dat ze anders – adequater – 
waren geweest als ik zelf een ambtenaar had gesproken of een document had kunnen 
inzien. Communicatiefunctionarissen van gemeenten handelen immers vanuit het 
eigen perspectief en belang van de lokale overheid; daarmee zijn ze per definitie 
eenzijdig.

Persberichten zijn als samenvatting handzaam, maar ze kunnen – net als 
antwoorden van voorlichters – ook zaken verdoezelen en problemen wegmasseren. 
Soms staat het echte nieuws ondergeschikt pas in de vierde of vijfde alinea. Een 
gemeentelijk rapport zelf doorspitten – zoals vroeger – kan beloond worden met 
nieuwswaardige details op pagina 57. Als een journalist daar tenminste de tijd voor 
heeft.

Tom-Jan Meeus van nrc Handelsblad legde terecht de vinger bij een vraaggesprek 
op Communicatie Online met Marc Lamers, communicatiedirecteur van Wageningen 
Universiteit. ‘Over vijf jaar hebben we nauwelijks nog contact met journalisten’, 
luidde de kop.7 Meeus haalde verhaal. Traditionele media, zoals kranten, hebben, 
zo vertelde Lamers hem, steeds minder tijd voor onderzoek, en steeds minder bereik 
onder jonge mensen. ‘Vandaar dat Marc Lamers zei: ik wil dat mijn woordvoerders 

Bron: iStock
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zich intern gaan gedragen als journalist, zodat we voortaan zélf de feiten naar 
buiten brengen. Naar traditionele journalisten. Maar vooral naar zogenoemde 
influencers, interactief op sociale media, onder cursisten, studenten en andere online 
belangstellenden’, aldus Meeus in nrc Handelsblad.8

Ook gemeenten kunnen zo in hun voorlichting de onafhankelijke journalistiek 
buitenspel gaan zetten. Burgemeester Theo Weterings van Tilburg, bestuurder van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zou dat betreuren. ‘Een sterke en open 
democratie heeft een kritische en pluriforme pers als waakhond nodig’, zei hij in 
januari 2017 – toen nog als burgemeester van Haarlemmermeer – in een open brief 

in het Haarlems Dagblad. Sociale media kunnen de teloorgang 
van regionale journalistiek niet compenseren. ‘De posts en likes 
die daar worden geplaatst zijn niet het product van onafhankelijke 
verslaggeving met toepassing van het principe van hoor en 
wederhoor en missen daarom veelal de balans die wél in een goede 
journalistieke productie is aangebracht.’9

Een actieve lokale journalistiek die met onafhankelijke bril 
informeert en controleert, ‘is de zuurstof die een florerende 
gemeenschap nodig heeft’, propageert nvj-secretaris Bruning in de 
Volkskrant. Zijn organisatie ziet graag dat de overheid daar 
landelijk, regionaal en lokaal geld voor vrijmaakt. ‘Zolang de 

kracht van de journalistiek – haar volstrekte onafhankelijkheid – maar voorop blijft 
staan.’10 Tilburg, Leiden en de provincie Groningen hebben al zo’n mediafonds. Ze 
bevorderen daarmee een noodzakelijk tegengif in deze tijd van nepnieuws en 
ongecontroleerde waarheden.

1 Thomas Bruning, ‘Lokale journalistiek is de zuurstof 

die een florerende gemeenschap nodig heeft’, de 

Volkskrant, 9 februari 2018.

2 Kees Buijs, Regiojournalistiek in spagaat. De kwaliteit 

van het redactieproces in de regionale journalistiek. 

Een case-studie. Den Haag: Boom Lemma, 2014.

3 Tijdelijke Commissie Innovatie en Toekomst Pers, De 

volgende editie. Adviesrapport. Den Haag: tcitp, 2009, 

p. 56.

4 Henri Beunders, Annelies van der Horst en Justin de 

Kleuver, Nieuwsvoorziening in de regio 2014. Leegte 

in het landschap. Den Haag: Stimuleringsfonds voor 

de Journalistiek, 2015, p. 3.

5 Rimmer Mulder, ‘Regionale krant leunt op amateurs’ 

[ingezonden brief], de Volkskrant, 17 februari 2018.

6 tcitp 2009, p. 51.

7 Zie Rocco Mooij, ‘Marc Lamers (wur): “Over 5 jaar 

hebben we nauwelijks nog contact met journalisten”’, 

Communicatie Online, 22 januari 2018.

8 Tom-Jan Meeus, ‘Als de burger alleen nog een 

hulpstuk is voor de marketing van de overheid’, nrc.nl, 

26 januari 2018.

9 Zie: https://www.socialevraagstukken.nl/maak-van-

de-media-als-lokale-waakhond-geen-tandeloos-

keffertje

10 Bruning 2018.
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97Intermezzo: Gereformeerde Friezen

In dit Intermezzo belichten we een politicus uit de tijd van de 
verzuiling die tegelijk journalist of zelfs hoofdredacteur was. 
Hoe ging Hendrik Algra (arp en Friesch Dagblad), en in zijn 
kielzog Sytze Faber, om met deze dubbelfunctie?

Gereformeerde 
Friezen

door Sytze Faber De auteur is oud-politicus voor de arp en het cda, 

en oud-hoofdredacteur van het Friesch Dagblad.

Het was in de zestiger jaren onrust troef in de partijpolitiek. 
De oprichting van D66. Nieuw Links zette de PvdA op stelten. 
In de confessionele partijen roerden de christenradicalen de 
trom. Ook in Friesland, waar ik woonde en me met verve bij hen 
aansloot.1 Ik was daarom verrast toen in 1966 Hendrik Algra 
(1896-1982) me vroeg – we hadden elkaar niet eerder gesproken 
– om lid te worden van de Commissie van Redactie van het 
Friesch Dagblad (fd). Algra was een tycoon op de rechterflank 
in het gereformeerde, antirevolutionaire wereldje. In Friesland 
zelfs een magnaat in het kwadraat. Was onder andere 23 jaar lid 
van de Eerste Kamer en al sinds 1935 hoofdredacteur van het fd.

Trots
De landelijke top van de Anti-Revolutionaire Partij was gevoelig voor de door 
Algra in zijn hoofdartikelen verwoorde opvattingen. Dat gaf het fd extra aanzien 
en de abonnees een trots gevoel. Algra was een externe hoofdredacteur. Behalve 
bij de maandelijkse vergaderingen van de voor het algemene redactionele beleid 
verantwoordelijke Commissie van Redactie, liet hij zich nauwelijks op de krant zien. 
Zijn kopij, het hele jaar door wekelijks in ieder geval zes hoofdartikelen, werd bij 
hem opgehaald.

In 1967 vroeg hij me een wekelijkse politieke column te schrijven. Dat heb ik 
tien jaar gedaan. Over veel actuele onderwerpen waren we het oneens. Nooit is me 
echter een strobreed in de weg gelegd. We hadden een stilzwijgende afspraak: leven 
en laten leven. Klaas de Jong Ozn, die de geschiedenis van het fd tussen 1903 en 
1971 beschreef, constateert dat de fd-lezer voortaan vaak met twee verschillende 
commentaren over politieke onderwerpen werd geconfronteerd.2

In het voorjaar van 1977 kreeg ik een verkiesbare plaats op de (eerste) cda-
kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in juni. Kort daarop liet 

Hendrik Algra 
Bron: Nationaal 
Archief/Collectie 
Anefo
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Algra weten het hoofdredacteurschap neer te leggen. Hij instigeerde het bestuur 
van de vereniging die het fd uitgaf mij te vragen hem op te volgen als politiek 
hoofdredacteur, in combinatie met het aanstaande Kamerlidmaatschap. Aldus 
geschiedde.

In de persoon van ds Ype Schaaf (hervormd!) kwam er ook een fulltime hoofd-
redacteur. Afgaande op de oplagecijfers pakte de nieuwe structuur en bemensing van 
de hoofdredactie goed uit. Wij begonnen met circa 18.000 abonnees en na enkele 
jaren konden we de 25.000ste begroeten. Maar eerlijk is eerlijk: het ging de hele 
dagbladsector toen voor de wind.

Laatste Mohikaan
In het zuilentijdperk was het niet ongebruikelijk dat landelijke partijleiders ook 
hoofdredacteur waren van het huisorgaan van hun zuil. Dat was een kwestie van 
een-op-een. Met de implosie van het monopolitische zuilenstelsel kwam daar een eind 
aan. Dankzij ‘de lange arm van Algra’ werd ik de laatste die het Kamerlidmaatschap 
combineerde met het hoofdredacteurschap van een (provinciale) krant (1977-1985). 
Twee voorvallen uit die tijd als laatste Mohikaan.

Bij de kandidaatstelling voor de Kamerverkiezingen in 1981 bleek dat de cda-
achterban genoeg kreeg van de christenradicalen, die inmiddels te boek stonden als 
‘loyalisten’ en ‘dissidenten’. Ze duikelden stuk voor stuk op de lijst die het landelijk 
partijbestuur had geadviseerd. Mij bleef dat bespaard; het zal mede te danken zijn 
geweest aan het hoofdredacteurschap annex drie wekelijkse hoofdartikelen.

Op 27 juni 1980 diende de linkse oppositie een motie van afkeuring in tegen 
het kabinet-Van Agt i. Het kabinet weigerde namelijk een eerder aangenomen 
motie uit te voeren – waar ook ik voor had gestemd – om mee te werken aan een 
olieboycot van Zuid-Afrika wegens het abjecte apartheidsbewind. Anders dan zes 
van mijn christenradicale maatjes heb ik, met een neerslachtig gemoed, tegen de 
motie van afkeuring gestemd. Waarom? Ik voelde dat ik niet in staat zou zijn om 
in mijn hoofdartikel geloofwaardig uit te leggen dat de weigering van het kabinet 
een eventuele kabinetscrisis rechtvaardigde; die crisis zou disproportioneel zijn. De 
hoofdredacteur in mijn borst verhoedde dat bij mijn stemgedrag emoties de ratio 
zouden overrulen. De motie werd met een meerderheid van één stem verworpen.

Beide voorvallen zullen Algra deugd hebben gedaan. Maar er is tussen ons geen 
woord over gevallen. Die stilzwijgende afspraak gold tot het laatst. Gereformeerde 
Friezen onder elkaar.

1 Sytze Faber, ‘Wat bezielt de a.r. radikalen?’, 

in: Bas de Gaay Fortman en Wim in’t Veld (red.), 

Op weg naar de ontknoping. Christen-radikaal 

pamflet. Kampen: Kok, 1970.

2 K. de Jong Ozn, Gods eer zij ’t merk van al uw werk. 

De geschiedenis van het Friesch Dagblad. Deel ii 

[1935-1971]. Gorredijk: Bornmeer, 2015, pp. 330 e.v.
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Feiten? 
Welke feiten?!
Het is naïef te denken dat politici zich eenvoudig moeten laten 
leiden door de feiten die de wetenschap aanlevert, betoogt 
Dick Houtman. Die feiten zijn immers afhankelijk van de 
vraag wat het politieke probleem is – een vraag die linkse en 
rechtse politici verschillend zullen beantwoorden. Politiek en 
wetenschap moeten daarom niet te veel verstrengeld raken: dat 
schaadt het vertrouwen in beide en kan leiden tot populisme.

door Dick Houtman De auteur is als hoogleraar sociologie van cultuur en religie 

verbonden aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CeSO) van de ku Leuven.

There’s a world of difference between truth and facts. Facts can obscure the truth.
Maya Angelou

Washington D.C., 22 april 2017. Wetenschapspopularisator en mediapersoonlijkheid 
Bill Nye (‘the Science Guy’) spreekt in de stromende regen de menigte toe. Het 
massale protest is gericht tegen politici die de resultaten van wetenschappelijk onder-
zoek onvoldoende serieus nemen. Op veel van de meegetorste spandoeken prijkt dan 
ook de naam van de versgekozen Amerikaanse president Trump, net als afkeuring 
van diens omstreden klimaatbeleid. Het Amerikaanse protest staat niet op zichzelf, 
want op dezelfde dag vinden op vele plaatsen elders in de wereld vergelijkbare 
protesten plaats, ook in niet-westerse steden als Ho Chi Minhstad, Taipei, 
Hongkong, Haiderabad, Dhaka, Seoel, Quezon City, Accra, Abuja en Kampala.

De wetenschap is hiermee steeds meer terechtgekomen in een positie die lijkt 
op die waarin zij zelf ten tijde van de verlichting de religie had gedrongen.1 Haar 
toenmalige kritiek op de religie heeft sindsdien een centrale plaats verworven binnen 
het moderne westerse zelfbeeld: ‘Wij, de “modernen”, zijn rationeel en superieur, 
want wij denken, wij onderzoeken en wij weten, terwijl zij, de “voormodernen”, 
allerlei geloofsovertuigingen en irrationele flauwekul serieus nemen.’ Een 
vergelijkbare notie doortrekt vanouds de sociaalwetenschappelijke notie van 
‘modernisering’. Expansie van wetenschap en rationaliteit zou ‘irrationele’ krachten, 
niet in de laatste plaats traditie, religie en geloof, steeds verder ondermijnen en 
marginaliseren. De hedendaagse conflicten over het gezag van de wetenschap zijn 
alleen al interessant en belangwekkend omdat ze nopen tot intellectuele herbezinning 
op dit naïeve juichverhaal.

In haar confrontatie met het toegenomen wantrouwen aan haar adres grossiert 
de wetenschap echter vooral in defensieve, moralistische en politieke reacties, die qua 
kortzichtigheid en bekrompenheid nauwelijks onderdoen voor het populistische anti-
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intellectualisme. Pleidooien voor fact‑based politics vegen daardoor in de regel twee 
belangrijke kwesties onder het vloerkleed, die ik in het vervolg van deze bijdrage wil 
behandelen. De eerste is dat ‘de’ feiten waarop politici zich zouden moeten baseren 
helemaal niet bestaan; de tweede is dat tegen beter weten in blijven tamboereren 
op de trom van de fact-based politics de roep om populisme en fact‑free politics 
waarschijnlijk alleen maar zal versterken.

‘De’ feiten bestaan niet
‘Een beroep doen op de feiten’ is een morele of politieke handeling die met weten-
schap niets van doen heeft. Zo’n beroep behelst immers onvermijdelijk een keuze uit 
een scala aan beschikbare feiten die niet op strikt wetenschappelijke gronden kan 
worden gerechtvaardigd. Er zijn immers altijd ook heus nog wel ‘alter natieve feiten’ 
voorhanden: feiten die men zelf ‘niet belangrijk’ vindt, of zelfs zo onaangenaam 
dat men hun bestaan maar liever helemaal verdringt om de roze levensbeschouwe-
lijke bloemetjeswereld waarin men leeft intact te kunnen houden. Op hun beurt 
onthalen politieke tegenstanders kwispelend van enthousiasme juist deze ‘alternatieve 
feiten’ om ze vervolgens fraai uitgelicht in hun eigen politieke etalage tentoon te 
stellen. Het selecteren van de relevante feiten is kortom geen wetenschappelijke, 
maar een politieke en levensbeschouwelijke daad, steeds ingegeven door een op 
strikt wetenschappelijke gronden niet te rechtvaardigen antwoord op de vraag 

wat nu eigenlijk ‘het’ probleem is. Feiten zijn niet belangrijk of 
onbelangrijk; men kan ze alleen maar belangrijk vinden. Gevraagd 
naar de belangrijkste sociale problemen wijzen verschillende 
politieke en levensbeschouwelijke groepen dan ook op verschillende 
maatschappe lijke standen van zaken. Bij politiek rechts gaat het 
bijvoorbeeld om criminaliteit, misbruik van sociale voorzieningen, 
of overheidsbemoeienis met de inkomensverdeling, terwijl politiek 
links desgevraagd eerder wijst op intolerantie, racisme of armoede.

Zelfs als links en rechts zich ogenschijnlijk druk lijken te maken 
over ‘hetzelfde’ probleem, dan blijkt dat bij kritische beschouwing 
toch niet het geval te zijn, zoals kan worden gedemonstreerd aan 
de hand van ‘het’ werkloosheidsprobleem.2 Voor politiek links 
is ‘het’ werkloosheidsprobleem bovenal een armoedeprobleem, 
terwijl politiek rechts het veeleer problematisch vindt om sociale 
uitkeringen te verstrekken zonder dat daar arbeidsprestaties 
tegenover staan. Politiek links verwijst bijgevolg graag naar 

wetenschappelijke studies die op indringende wijze het trieste en uitzichtloze bestaan 
onder aan de inkomensladder schetsen. Politiek rechts verwijst daarentegen liever 
naar studies die demonstreren hoe economische herintreding van werklozen wordt 
ontmoedigd doordat aanvaarding van werk vaak geen verbetering van de eigen 
financiële situatie oplevert (de zogenoemde ‘armoedeval’).

Twee typen wetenschappelijke studies, resulterend in twee clusters van op 
wetenschappelijk verantwoorde wijze gegenereerde feiten. Toch is het net zo 
onmogelijk om de eerstgenoemde op te voeren als rechtvaardiging voor de verhoging 
van de sociale uitkeringen als de laatstgenoemde als rechtvaardiging voor hun 
verlaging. Beleidskeuzes kunnen helemaal niet worden gebaseerd op feiten, want ze 
vereisen een niet wetenschappelijk te funderen morele of politieke beslissing over 

In haar confrontatie 
met het toegenomen 
wantrouwen aan 
haar adres grossiert 
de wetenschap 
in defensieve, 
moralistische en 
politieke reacties

Nepnieuws

CDV_Lente_2018_11.indd   100 10-04-18   09:32



Feiten? Welke feiten?! 101

wat precies ‘het’ probleem is en welke feiten bijgevolg wel en niet ‘van belang zijn’. 
De politiek sluipt de wetenschap dan ook niet pas in de eerste plaats binnen aan het 
einde van de rit, via het uitoefenen van politieke druk om de onderzoeksresultaten 
aan te passen, zoals in de wodc-affaire. Het probleem van de verhouding tussen 
wetenschap en politiek is veel fundamenteler, omdat de politieke vooringenomenheid 
reeds besloten ligt in de geformuleerde vraagstelling van het onderzoek. Wie zich 
afvraagt welke vorm gevulde koeken hebben, manoeuvreert immers op voorhand het 
aspect ‘amandelspijs’ buiten beeld, en wie zich afvraagt welke vulling gevulde koeken 
hebben, doet hetzelfde met het aspect ‘rond’.

De ‘feiten’ die wetenschappelijk onderzoek aanlevert, behelzen bijgevolg 
onvermijdelijk een selectie die is ingegeven door een niet wetenschappelijk te 
rechtvaardigen probleemdefinitie van de kant van de onderzoeker. En uiteraard: 
als ‘het’ probleem niet bestaat, dan doen ‘de feiten’ dat evenmin, en kan men ze 
al helemaal niet ‘voor zichzelf laten spreken’. Dit betekent uitdrukkelijk niet dat 
feiten niet bestaan, maar dat ze worden gegenereerd en aan het spreken gebracht 
door groepen in wier politieke kraam ze te pas komen. Competente onderzoekers 
die dezelfde onderzoeksvraag stellen (bijvoorbeeld die naar het aantal verongelukte 
automobilisten in een bepaald jaar), komen – of zij dat nu leuk vinden of niet – 
logischerwijs immers tot hetzelfde onderzoeksresultaat. Vervolgens valt echter te 
twisten over de vraag of de resulterende feiten eigenlijk wel ter zake doen c.q. of het 
wel de relevante feiten zijn. Waarom bijvoorbeeld 
alleen het aantal verongelukte automobilisten, en 
niet ook andere dodelijke slachtoffers van auto-
ongelukken, zoals voetgangers en fietsers? En 
waarom eigenlijk alleen auto-ongelukken, en niet 
verkeersongelukken in het algemeen?

Wat de relevante feiten zijn, is kortom nooit 
onomstreden. Zowel in onze rol als onderzoeker als in die van politiek betrokken 
burger selecteren wij het type feiten dat van belang is voor wat wij zien als ‘het’ 
probleem. Dit selectieproces heeft niets te maken met wetenschap en alles met 
politiek en levensbeschouwing. Smaken, ook politieke smaken, verschillen nu 
eenmaal.

Fact‑based politics: medicijn of kwaal?
Suggereren dat wetenschappelijk onderzoek niet alleen kan blootleggen ‘wat het 
geval is’, maar ook kan bepalen of dat al dan niet ‘erg’ is, behelst niets meer of 
minder dan een politiek misbruik van wetenschap. De Duitse socioloog Max Weber 
wees hier een eeuw geleden al op,3 en iedere student in de sociale wetenschappen die 
zijn of haar eerste jaar met goed gevolg heeft doorlopen, behoort dit te weten – en 
weet dit in de praktijk ook. Oordelen over hoe de wereld zou moeten zijn, kunnen 
niet op strikt logische gronden worden afgeleid uit kennis over hoe de wereld feitelijk 
is. Daarmee is de suggestie dat politici zich zouden kunnen en moeten laten leiden 
door ‘de’ feiten, intellectueel naïef. Dat is zij echter ook politiek gezien, omdat juist 
de verstrengeling van wetenschap en politiek de aantrekkingskracht van populistische 
fact-free politics aanmoedigt.

Recent onderzoek maakt althans duidelijk dat de wetenschap prominent figureert 
in hedendaagse complottheorieën.4 Laatstgenoemde beschuldigen universiteiten 
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en academisch onderzoekers ervan de onafhankelijke wetenschapsbeoefening te 
hebben verkwanseld en zich op te stellen als slaafse slippendragers van gevestigde 
economische en politieke belangen. Het vertrouwen in wetenschap wordt dus niet 
opgezegd omdat men geen brood in wetenschapsbeoefening zou zien, maar omdat 
men de kritische, sceptische en wantrouwende intellectuele grondhouding die men 
vereenzelvigt met ware wetenschapsbeoefening nauwelijks ontwaart binnen de 
gevestigde wetenschap.

Surveyonderzoek naar het vertrouwen van het grote publiek in de wetenschap 
komt tot gelijkaardige bevindingen.5 Vooral laagopgeleiden blijken weinig 
vertrouwen te hebben in wetenschap, universiteiten en onderzoeksinstituten, wat 
echter geenszins blijkt te betekenen dat zij het belang van wetenschapsbeoefening 
ontkennen. Volgens de onderzoekers is het juister om te concluderen dat de 
betrokkenen er weinig vertrouwen in hebben dat de gangbare praktijken binnen 
hedendaagse universiteiten en onderzoeksinstituten veel met ‘echte’ weten schaps-
beoefening van doen hebben. Pikant detail hierbij is uiteraard dat vergelijkbare 
klachten over het wetenschappelijke gehalte van de wetenschap ook worden geuit 
vanuit de academie zelf.6

Beide studies suggereren kortom dat de verstrengeling van wetenschappelijke 
en niet-wetenschappelijke belangen een belangrijke oorzaak is van de hedendaagse 
gezagscrisis van de wetenschap. Men moet zich bijgevolg afvragen of een 

wetenschaps beleid dat voluit 
inzet op ‘kennisvalorisatie’ 
deze crisis niet alleen maar 
zal verdiepen, en daarnaast 
bovendien het vertrouwen in de 
politiek verder zal ondergraven. 
De politiek raakt door zo’n 
beleid immers politiek-
ideologisch ontzield, wordt 
pragmatisch en technocratisch, 
en versterkt juist daardoor 

het populistische verlangen naar een terugkeer van de bezieling in het hart van de 
politiek.7 Na bijna twintig jaar lijken velen vergeten hoe het populisme destijds zijn 
intrede deed in de Nederlandse politiek. Dat kwam inderdaad doordat het Fortuyn 
onthutsend weinig moeite kostte om vele kiezers te mobiliseren tegen de politiek-
ideologische niksigheid van de technocratische paarse coalities, die ‘politiek’ hadden 
gedegradeerd tot weinig meer dan ‘bestuur’. Iets vergelijkbaars geldt voor de in de 
afgelopen jaren in Nederland scherp toegenomen dwang richting onderzoekers om 
toch vooral ‘nuttig’ onderzoek te verrichten c.q. zich gewillig voor politieke karretjes 
te laten spannen. Dit zal het toch al geringe publieke vertrouwen in de wetenschap 
waarschijnlijk alleen maar verder ondergraven.

De politieke billen bloot
Ten slotte de vraag wat te doen. Dat is, zo zal de lezer na het voorgaande begrepen 
hebben, in de eerste plaats een politieke vraag. Maar vooruit dan maar: onderzoeker 
Houtman met de politieke billen bloot. Persoonlijk ben ik net zomin voorstander 
van een technocratische politiek die zich achter ‘de’ feiten pretendeert te kunnen 

Onderzoekers moeten zich niet voor 
politieke karretjes laten spannen, want 
dat zal het geringe publieke vertrouwen 
in de wetenschap alleen maar verder 
ondergraven
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verschuilen, als van een wetenschap die zich gewillig voor politieke karretjes laat 
spannen. Evenmin ben ik ervan overtuigd dat fact-free politics ‘erger’ is dan fact-
based politics, al is het maar omdat het hier niet gaat om politiek-inhoudelijke 
verschillen, maar slechts om verschillen in politieke stijl. Slechts een halve eeuw 
geleden kwamen pleidooien voor fact-free politics en tegen fact-based politics 
immers niet uit de hoek van politiek rechts, maar uit die van de linkse ‘tegencultuur’. 
Hoogopgeleide jongeren verzetten zich destijds tegen een zielloos technocratisch 
‘systeem’; eisten meer ruimte voor democratie, individuele vrijheid en persoonlijke 
authenticiteit; en meenden dat nu dan toch eindelijk eens ‘de verbeelding aan de 
macht’ moest – en als de theorie niet strookte met de feiten, dan vond men dat 
jammer voor de feiten.8

Wie twijfelt aan de zegeningen van fact-based politics is dus niet per se een 
rechtse populist, en wie beweert dat ‘de’ feiten niet bestaan is evenmin per se een 
post moderne warhoofd die niet gelooft dat ‘feiten’ bestaan. Ik stoor mij dan ook aan 
het onophoudelijke politieke en anti-intellectualistische gedram en gedrein over de 
zegeningen van fact-based politics en ‘kennisvalorisatie’ – niet zozeer omdat dit het 
vertrouwen in wetenschap en politiek waarschijnlijk eerder zal ondergraven dan 
versterken, maar omdat het in mijn optiek schadelijk is voor de kwaliteit van de 
politiek en de wetenschap. En nee, dat betekent niet dat ik vind dat de politiek zich 
niets aan de resultaten van wetenschappelijk onderzoek gelegen zou moeten laten 
liggen. Het betekent dat ik vind dat politici politieke keuzes moeten durven maken 
en verdedigen, en dus niet moeten doen alsof die simpelweg worden gedicteerd door 
zogenaamde feiten. Het betekent ook dat ik vind dat wetenschappelijk onderzoekers 
zich zouden moeten verzetten tegen de voortschrijdende greep van de politiek op 
hun onderzoeksagenda’s, en tegen de politisering van de wetenschap die daarmee 
gepaard gaat.

1 Zie het te verschijnen boek Science under siege. 

Contesting scientific authority in the postmodern era 

onder redactie van Stef Aupers, Dick Houtman en 

Rudi Laermans

2 Dick Houtman, Werkloosheid en sociale 

rechtvaardigheid. Oordelen over de rechten en 

plichten van werklozen. Amsterdam: Boom, 1994.

3 Max Weber, Collected methodological writings 

(bezorgd door Hans Henrik Bruun en Sam Whimster). 

Londen: Routledge, 2012.

4 Jaron Harambam en Stef Aupers, ‘Contesting 

epistemic authority. Conspiracy theories on the 

boundaries of science’, Public Understanding 

of Science 24 (2015), nr. 4, pp. 466-480; Jaron 

Harambam, ‘The Truth Is Out There.’ Conspiracy 

culture in an age of epistemic instability (proefschrift 

Erasmus Universiteit Rotterdam). Rotterdam: Erasmus 

Universiteit Rotterdam, 2017.

5 Peter Achterberg, Willem de Koster en Jeroen van 

der Waal, ‘A science confidence gap. Education, trust 

in scientific methods, and trust in scientific institutions 

in the United States, 2014’, Public Understanding of 

Science 26 (2017), nr. 6, pp. 704-720.

6 Chris Lorenz (red.), If you’re so smart, why aren’t you 

rich? Universiteit, markt & management. Amsterdam: 

Boom, 2008.

7 Margaret Canovan, ‘Trust the people! Populism and 

the two faces of democracy’, Political Studies 47 

(1999), nr. 1, pp. 2-16.

8 Zie bijvoorbeeld: Theodore Roszak, The making of 

a counter culture. Reflections on the technocratic 

society and its youthful opposition. Garden City, ny: 

Doubleday, 1969.
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De gelaagde 
waarheid van 
de journalistiek
De recente discussie over nepnieuws en filterbubbels 
laat zien dat we journalisten hard nodig hebben. 
Een samenleving kan niet zonder instanties die aan 
waarheidsvinding doen. Waarheidsvinding is meer dan 
recht doen aan de feiten of controleur zijn van de macht.

door Jan van der Stoep De auteur is lector journalistiek en communicatie aan de 

Christelijke Hogeschool Ede.

Het beroep van journalist is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Laten we, 
om de gedachten te bepalen, een stap terug doen in de tijd, een stap van 25 jaar. 
In 1993 hadden veel mensen al een computer, maar nog geen internet, en ook nog 
geen mobiele telefoon of smartphone. Onze informatie haalden we uit de krant, of 
van de radio of de televisie. Journalisten hadden een monopolie als het ging om de 
informatievoorziening. En reclame-inkomsten leverden niet alleen dikke kranten op, 
maar waren ook een goede inkomstenbron. 

Vandaag de dag is de situatie totaal anders. We hoeven maar even te zoeken 
op internet om de informatie te vinden die we nodig hebben. Ook hoeven we, om 
het laatste nieuws te horen, niet te wachten tot de krant op de mat valt of tot het 
achtuurjournaal begint. De nieuwsvoorziening gaat dag en nacht door, 24 uur per 
dag. Politici maken gebruik van Twitter, Facebook en vlogs om direct met burgers 
te communiceren. Journalisten lijken overbodig te worden. We hebben ze niet meer 
nodig als informatievoorzieners of als intermediair.

Even leek het allemaal rozengeur en maneschijn. Burgers die via internet beter 
dan ooit geïnformeerd zouden zijn over wat er in de wereld gebeurt en die ook zelf 
verslag kunnen doen of opinies kunnen schrijven. Sociale media zouden tot meer 
openheid en meer verbondenheid leiden en het democratische debat versterken. 
Inmiddels staan we weer met beide benen op de grond. Sociale media zitten in het 
beklaagdenbankje, de verspreiding van nepnieuws is een politiek issue geworden, en 
we maken ons zorgen over de vorming van filterbubbels.

Waarheidsvinding
Ik heb de neiging om de discussie over nepnieuws en de werking van algoritmes 
en sociale media te beschouwen als een wake-upcall. De discussie laat zien dat we 
instanties nodig hebben die aan waarheidsvinding doen. Een democratie kan alleen 
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Waarheid spreken is méér dan de feiten 
op een correcte manier weergeven

goed functioneren als informatie beschikbaar is waar burgers en politici van op 
aan kunnen. Anders kan alles wel voor waarheid doorgaan en krijgt de grootste 
schreeuwer als eerste gelijk. Burgers en politici kunnen niet alles zelf checken. Ze 
moeten kunnen vertrouwen op journalisten, wetenschappers en experts.

Journalisten hebben een belangrijke functie als het gaat om het bewaken van 
de hygiëne van het publieke debat. Ze moeten toetsen welke verhalen wel en welke 
verhalen niet deugen en die stemmen inbrengen die anders niet gehoord zouden 
worden. Door hard zwoegen hebben journalisten een praktijk opgebouwd waarin 
waarheidsvinding centraal staat en waarin zich allerlei regels en procedures hebben 
gevormd om zo onafhankelijk en objectief mogelijk verslag te kunnen doen. 
Journalisten zijn ook maar mensen. De waarheid die ze ontdekken heeft vaak een 
voorlopig karakter en moet steeds opnieuw worden bijgesteld.1 Maar dat neemt niet 
weg dat journalisten een instrumentarium tot hun beschikking hebben dat van grote 
maatschappelijke betekenis is.

Waakhond
Vaak worden journalisten afgeschilderd als waakhonden van de democratie. 
Journalisten moeten de onderste steen boven halen en zorgen dat de feiten op tafel 
komen. Ze moeten de werkelijkheid weergeven zoals deze is en zich niet door 
allerlei meningen, overtuigingen of politieke spelletjes laten leiden. Iconisch zijn in 
dit verband de verhalen over het Watergateschandaal en over de Pentagon Papers. 

Bron: iStock
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Over het eerste schandaal verscheen in 1976 de film All the President’s Men, waarin 
de journalisten Carl Bernstein en Bob Woodward centraal stonden. De affaire rond 
de Pentagon Papers is onderwerp van de recente film The Post. Steven Spielberg, 
producer en regisseur van de film, had haast: The Post kan worden opgevat als een 
statement tegen de regering-Trump.

Het beeld van de journalistiek als waakhond van de democratie is populair 
en spreekt aan. We hebben een dergelijke vorm van journalistiek ook nodig. Het 
is schokkend om te ontdekken hoe bijvoorbeeld bij de Teevendeal zaken steeds 
doelbewust in de doofpot werden gestopt.2 Er zijn echter ook vragen te stellen bij 
het beeld van de journalist als waakhond van de democratie. De belangrijkste vraag 
is misschien wel of journalisten altijd en overal moeten zorgen dat de onderste steen 
boven komt. In het geval van de Teevendeal was dat gewenst, maar hoe zit dat met 
de geheime missie die Marco Kroon uitvoerde? Nieuwsuur koos er, in tegenstelling 
tot De Telegraaf, voor om niet tot publicatie over te gaan. Terecht, denk ik, vooral 
omdat er mensenlevens door in gevaar zouden kunnen worden gebracht.

De Duitse predikant en theoloog Dietrich Bonhoeffer werd door de nazi’s in 1944 
ter dood veroordeeld vanwege zijn betrokkenheid bij een mislukte moordaanslag 
op Hitler. In zijn cel schreef hij een essay over waarheid.3 Wat betekent het om 
de waarheid te spreken, zo vraagt hij zich af. Hij gebruikt het voorbeeld van een 
leerkracht die in de klas aan een jongetje vraagt of zijn vader vannacht weer dronken 

is geweest. Het jongetje ontkent, ook al heeft de 
leerkracht feitelijk gelijk. Toch heeft het jongetje 
niet willens en wetens een leugen verkondigd. 
Hij kwam op voor de eer van zijn vader, terwijl 
omgekeerd de leerkracht ongepast handelde door 
de dronkenschap van de vader publiekelijk ter 
sprake te brengen. Waarheid spreken is méér 

dan je aan de feiten houden, zo concludeert Bonhoeffer. Het is ook het juiste woord 
spreken op het juiste moment.

Meerdere lagen
Het voorbeeld dat Bonhoeffer gebruikt laat zien dat waarheid gelaagd is. Waarheid 
spreken is méér dan de feiten op een correcte manier weergeven. Het heeft ook te 
maken met een gevoel voor de juiste verhoudingen. Soms kun je beter een geheim 
bewaren en iets wat persoonlijk of kwetsbaar is niet publiek maken. En dan hebben 
we het nog niet eens gehad over de vraag of kale feiten op zichzelf kunnen bestaan. 
Aan ieder feit dat we benoemen gaat al een interpretatie vooraf.4 Het bonnetje van 
Teeven bestond echt. We zouden dit een feit kunnen noemen. Maar dit feit krijgt pas 
betekenis binnen een bredere context, een context waarin aan een deal tussen een 
officier van justitie en een drugshandelaar politieke consequenties kunnen worden 
verbonden.

Waarheid spreken in de journalistiek veronderstelt allereerst dat journalisten 
zorgvuldig te werk gaan en zo precies mogelijk de werkelijkheid beschrijven die ze 
aantreffen. Want ook al bestaan er geen kale feiten, we kunnen de werkelijkheid niet 
zomaar naar onze hand zetten. Toen het bonnetje van Teeven gevonden was, had dit 
direct politieke consequenties. Opstelten en Teeven moesten aftreden.

Waarheid spreken betekent ook 
ergens voor gaan staan
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Waarheid spreken betekent ten tweede ook dat journalisten zo zorgvuldig 
mogelijk omgaan met de informatie die ze hebben verzameld. Sommige informatie 
vraagt erom direct publiek gemaakt te worden, andere informatie juist niet. Er 
zijn zaken die beter niet in de openbaarheid gebracht kunnen worden, zoals bij de 
geheime missie van Marco Kroon het geval lijkt te zijn – hoe frustrerend en pijnlijk 
dat misschien ook is.

Er is nog een derde dieptelaag aan waarheid te onderscheiden. Daarover wil ik 
het tot slot in dit artikel hebben. Waarheid spreken betekent ook ergens voor gaan 
staan, onderscheid maken tussen wat belangrijk en nastrevenswaardig is en wat niet. 
Van journalisten mag worden verwacht dat ze gebeurtenissen duiden binnen een 
breder maatschappelijk perspectief, dat ze aangeven welke zaken er wel en welke 
zaken er niet toe doen.

Positie kiezen
Als journalist ben je niet louter waarnemer, je maakt ook zelf deel uit van de 
werkelijkheid die je beschrijft. Steeds zul je moeten kiezen welke stem je wel, en 
welke stem je niet zwaar laat wegen. Alleen met het principe van hoor en wederhoor 
kom je er niet. De ene stem heeft nu eenmaal meer gewicht dan de andere stem. 
En soms is het zelfs een minderheid die gelijk heeft. Wanneer je klimaatpessimisten 
en klimaatoptimisten gelijkelijk aan het woord laat, bagatelliseer je de ernstige 
situatie waarin onze aarde verkeert. Als je geen keuze maakt als het gaat om 
godsdienstvrijheid en islam, of erger nog, wanneer je je laat leiden door publieke 
sentimenten, kun je de waarheid behoorlijk geweld aandoen. Het zou je zomaar 
kunnen opleveren dat je straks aan de verkeerde kant van de geschiedenis komt te 
staan.

De discussie over nepnieuws en filterbubbels laat zien dat we journalisten nodig 
hebben die zoeken naar waarheid. Journalisten die nauwkeurig beschrijven wat er 
aan de hand is en zorgvuldig omgaan met informatie. Maar ook journalisten die onze 
tijd weten te duiden. Op zulke mensen moeten we als samenleving zuinig zijn. 
Waarheidsvinding houdt niet alleen in dat je de werkelijkheid zorgvuldig in kaart 
brengt en gevoel hebt voor maatschappelijke verhoudingen, het betekent ook dat je 
bereid bent om jezelf als journalist in te brengen en positie te kiezen. In de christelijke 
geloofstraditie, en met name de brieven van Johannes, wordt gesproken over 
wandelen in de waarheid, waarheid als een weg die je moet gaan. Je leven in dienst 
van de waarheid stellen betekent keuzes maken, richting kiezen, het risico nemen 
soms ook mis te gokken.

1 Bill Kovach en Tom Rosenstiel, The elements of 

journalism. What newspeople should know and the 

public should expect (derde, herziene editie). New 

York: Three Rivers Press, 2014, p. 56.

2 Zie bijvoorbeeld: Bas Haan, De rekening voor Rutte. 

De Teevendeal, het bonnetje, en de politieke prijs voor 

leugens. Amsterdam: Prometheus, 2017.

3 Dietrich Bonhoeffer, Aanzetten voor een ethiek. 

Zoetermeer: Boekencentrum, 2012, pp. 326-334.

4 John D. Caputo, Truth. The search for wisdom in the 

postmodern age. Londen: Penguin, 2016, pp. 193-194.
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we een politicus uit de tijd van de 
verzuiling, die tegelijk journalist of zelfs hoofdredacteur was. 
Hoe ging Pieter Jongeling (gpv en het Nederlands Dagblad) 
om met deze dubbelfunctie? 

De driedubbele pet 
van Piet Prins

door Herman Veenhof De auteur is journalist bij het Nederlands 
Dagblad en de biograaf van Pieter Jongeling.1

Pieter Jongeling (1909-1985) was van 1963 tot 1977 lid van de 
Tweede Kamer voor het Gereformeerd Politiek Verbond (gpv), 
een van de kleine partijen waaruit in 2000 de ChristenUnie 
is ontstaan. Maar Jongeling was van 1948 tot 1974 ook 
hoofdredacteur van een krant, die tot 1967 het Gereformeerd 
Gezinsblad heette en na die tijd het Nederlands Dagblad.

Voor Jongeling was het hanteren van die dubbelfunctie geen 
enkel probleem. Hij zag geen belangenverstrengeling of conflict; 
sterker nog, hij zag de dubbelfunctie zelfs als wenselijk. Dat 
lag ten diepste aan zijn opvatting dat de identiteit van de krant 
een kerkelijke moest zijn. Zowel het gpv als het Gereformeerd 
Gezinsblad en tot 1992 het Nederlands Dagblad hadden hun 
bestaansrecht en het grootste deel van hun achterban te danken 

aan het bestaan van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Deze waren ontstaan in 
1944 uit een conflict binnen de gereformeerde kerken en vormden altijd een duidelijk 
afgebakende groep christenen van rond de 130.000 zielen.

Een eigen krant, een eigen partij, een eigen vakbond, en vooral eigen scholen, van 
basisonderwijs tot aan een theologische opleiding (Kampen, Broederweg): dat werd 
in de eerste decennia na de oorlog en de kerkscheuring door velen als één pakket 
beleefd. Het was veilig, maar knelde toch ook steeds meer.

Snaaks
Niet alzo bij Jongeling. De Groninger was aanvankelijk actief in de toen nog 
kuyperiaanse arp en trad jong in dienst van de Nieuwe Provinciale Groninger 
Courant. Hij was actief in het verzet en zat vanaf 1942 tot het einde van de 
oorlog gevangen in concentratiekamp Sachsenhausen. De oorlog en de kerkkeuze 
stempelden zijn verdere leven.

Pieter Jongeling 
Bron: Fotobureau 
Stokvis
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Intermezzo: De driedubbele pet van Piet Prins

Bij alle rechtlijnigheid die dat met zich meebracht (‘Hij voedde zich uit eigen 
bron’, schrijft de protestantse historicus A.Th. van Deursen niet zonder ironisch 
dedain), wordt vaak vergeten dat Jongeling ook heel handig, opportunistisch en zelfs 
snaaks kon zijn. Als politicus bleek hij wendbaar, aimabel en in staat om oneliners en 
soundbites te formuleren voordat de tijdgeest daarom vroeg.

Hij dacht niet origineel, maar kon de inzichten van anderen als geen ander 
creatief vertolken. Dat gebeurde in een taal die nu, driekwart eeuw later, nog zo fris 
als een hoentje overkomt. Helder, bondig, begrijpelijk en vaak met een twist of bon 
mot op het eind; niet voor niets schreef hij ook zijn leven lang puntige gedichten, 
spotrijmen op opgeblazen menselijkheden of foute ideologieën.

Spotten kon de christen Jongeling heel goed. Als progressieve kerken in 
beschermde zaaltjes zelf speelfilms draaien, schrijft hij: ‘De grondfout is hier dat 
men de duivel met Beëlzebub tracht uit te drijven.’ En als de Staatsloterij (‘een heel 
oud animeermeisje’) wordt gemoderniseerd, klinkt het: ‘Het is als de man die op een 
hellend vlak staat en roept: “Hier sta ik, ik kan ook anders!”’

Goochelen
Het goochelen met dubbele petten zat hem in het bloed. Niet alleen had hij een 
parallel leven als jeugdboekenschrijver Piet Prins (hij creëerde Snuf de hond), in de 
eerste jaren was zijn krant een eenmansbedrijf. Jongeling hanteerde wel zes, zeven 
pseudoniemen om het driemaal in de week verschijnende periodiek te vullen, terwijl 
zijn vrouw de schaarse kolommen voorzag van naald en draad, kookkunst en 
pedagogisch vrouwenadvies.

Jongeling groeide niet als hoofdredacteur (hij bleef daar streng en weerde 
zelfs ingezonden brieven), maar als kinderboekenschrijver en politicus uit tot een 
bekende Nederlander. Dat mondde uit in onverholen bewondering van de in zijn 
tijd beroemde Godfried Bomans, die om Jongeling zelfs gpv stemde, al zou de even 
bourgondische als geprangde ziel in hem nooit enige goesting voor de vrijgemaakte 
finesses ontwikkelen.

Jongeling schuwde zelf de media niet. Vooral radio en televisie bleken in 
toenemende mate zijn ding. Het wekte soms zelfs irritatie op, vooral bij Het Parool, 
dat in 1965 een televisieprogramma rondom Jongeling schetste als ‘een haast 
beklemmend bidprentje. Soms was het een komische schets voor één heer, dan weer 
hing hij de zeer ordentelijke huisvader uit, ten slotte de parlementariër van het 
onvertogen woord.’ Journalist Nico Scheepmaker was milder: ‘Jongeling toonde zich 
een uiterst vriendelijke, bescheiden man, die zijn eigen betrekkelijkheid wel inzag, en 
daar zonder koketterie over sprak’, zei hij in februari 1965 in de gpd-kranten.

1 Herman Veenhof, Zonder twijfel. Pieter Jongeling 

(1909-1985), journalist, politicus en Prins. Barneveld: 

De Vuurbaak, 2009.
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Nepnieuws kan het 
best door de markt 
opgelost worden
Een marktoplossing voor nepnieuws is beter dan een ingreep 
van de overheid, omdat de neveneffecten ontbreken die 
onlosmakelijk samenhangen met overheidsingrijpen (censuur!). 
Uiteindelijk hebben Facebook en Twitter geen keuze, aldus 
Marcel Canoy: ‘Of ze laten zien dat ze serieus werk maken van 
het aanpakken van nepnieuws, of ze riskeren nieuwe wetgeving 
in Europese landen of ingrepen van toezichthouders.’

door Marcel Canoy De auteur is distinguished lecturer aan de Erasmus School of 

Accounting & Assurance en economisch adviseur bij de Autoriteit Consument & Markt.

De beloning van Ralph Hamers bij ing, het inzetten van zzp’ers bij maaltijdbezorg-
service Deliveroo, en het onvermogen van Facebook om effectief tegen nepnieuws op 
te treden: allemaal manifestaties van marktpartijen die worstelen met hun rol.

Het langetermijnbelang vereist een goede reputatie voor marktpartijen, maar het 
vlees is vaak zwak. Kortetermijnverleidingen kunnen tot keuzes leiden die verkeerd 
uitpakken, zoals pijnlijk duidelijk werd bij ing. Maar soms is het oordeel te snel 
geveld; het kan juist goed zijn dat marktpartijen ingaan tegen ‘maatschappelijk 
draagvlak’ of ‘ophef’. Ik moet er niet aan denken dat in de markt alles droog-
gepolderd wordt of er via volkstribunalen geregeerd wordt. Bij het ondernemen 
hoort risico’s nemen. Risico’s kunnen goed of verkeerd uitpakken. Zo is het helemaal 
niet zeker dat Deliveroo zijn riders uitknijpt; misschien heeft het bedrijf wel een slim 
businessconcept ontwikkeld waar iedereen op langere termijn lol van heeft. Maar 
misschien ook niet.

Vroegtijdig ingrijpen van de overheid in de markt (‘Strenge wetgeving tegen 
topbeloningen bij banken!’) kent vaak een hoge prijs, omdat niet alleen misstanden 
worden aangepakt, maar ook zinvolle experimenten worden onderdrukt en 
investeringen ontmoedigd.

Ondoenlijk
Deze discussie is ook relevant bij nepnieuws. Weliswaar is nepnieuws een vervelend 
probleem in Nederland, maar het is niet simpel om als overheid in te grijpen zonder 
bijwerkingen. De uitzending van Zondag met Lubach over de bizarre fouten van het 
bureau eu vs Disinfo spreekt boekdelen.1

Nepnieuws
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Of het nu met nieuwe wetgeving is, of met het handhaven van het bestaande 
instrumentarium van toezichthouders: gratis is het ingrijpen niet op het moment dat 
er nog veel onzekerheid is over omvang, effecten en verantwoordelijkheden.

Ook bij nepnieuws weten we natuurlijk niet welke kant het opgaat. Misschien 
trekt de bui over. Wie zal het zeggen? Maar we weten wel dat online platforms zoals 
Facebook, Google en Twitter een rol spelen bij het verspreiden van nepnieuws. En 
we weten dat als consumenten massaal nieuws via sociale media gaan vergaren, 
die platforms griezelig veel gaan bepalen wat mensen wel of niet zien. Ook het 
businessmodel van kwaliteitsjournalistiek kan dan nog verder onder druk komen te 
staan. En daarmee kunnen de pluriformiteit en zelfs de democratie in gevaar komen.

Voorts weten we dat sommige lieden (troll farms, Russische hackers, aanhangers 
van samen zwerings theorieën, verspreiders van nepnieuws voor politieke doeleinden) 
platforms misbruiken voor het verspreiden van nepnieuws. Dat fenomeen 
beperkt zich niet tot de entourage van Donald Trump. Zo bleken Thierry Baudet 
en Harry van Bommel bewust Russische trolls te hebben ingeschakeld bij het 
Oekraïnereferendum in 2016.2 Een ongemakkelijke gedachte, op zijn minst.

De talloze vormen van nepnieuws die verschijnen op online platforms bereiken op 
een laagdrempelige manier grote groepen mensen. Voor consumenten (en anderen) 
is het ondoenlijk vast te stellen of de algoritmes van platforms ten dienste staan van 
de consument, of dat ze publieke belangen aantasten. Zo kan ongemerkt de ‘prijs’ 

Bron: iStock

CDV_Lente_2018_11.indd   111 10-04-18   09:32



CDV / Lente 2018112

omhooggaan (bijvoorbeeld door steeds meer reclame) of de ‘kwaliteit’ dalen (meer 
nepnieuws en clickbait in de tijdlijn). Wat te doen?

Wat online platforms kunnen doen
Het mooie is dat de markt dit probleem wel kan oplossen. Platforms kunnen acties 
ondernemen die malafide gebruikers opsporen en verwijderen, eenvoudigweg omdat 
ze een schat aan data hebben die dat mogelijk maken. En het is ook in hun eigen 
langetermijnbelang om zulks te doen. Het lijkt misschien dat de posities van Google 
en Facebook onaantastbaar zijn, maar we weten uit het verleden dat een slechte 
reputatie een platform net zo snel kan laten verdwijnen als het is opgekomen. Google 
lijkt dit wat sneller door te hebben dan Facebook en Twitter, want het bedrijf toont 
zich slagvaardiger met het aanpakken van nepnieuws dan de andere twee.

Uiteindelijk hebben ook Facebook en Twitter geen keuze. Of ze laten zien dat 
ze serieus werk maken van het aanpakken van nepnieuws, of ze riskeren nieuwe 
wetgeving in Europese landen of ingrepen van toezichthouders, met alle gevolgen 
van dien voor hun reputatie en andere onderdelen van hun businessmodel. Of ze 
verdwijnen gewoon omdat consumenten het niet langer pikken. Een marktoplossing 
is beter dan een ingreep van de overheid, omdat de neveneffecten ontbreken die 
onlosmakelijk samenhangen met overheidsingrijpen (censuur!).

En als de platforms die langetermijnbelangen onvoldoende zien, kunnen 
toezichthouders in Europa ze een duwtje in de goede 
richting geven, bijvoorbeeld door te eisen dat onafhankelijke 
wetenschappers toegang krijgen tot de algoritmes. Dat doet pijn, 
want die algoritmes worden net zo gekoesterd als de geheime Coca-
Colaformule.

De ceo’s van Facebook en Twitter, Mark Zuckerberg en Jack 
Dorsey, willen vast niet de Ralph Hamers van Techland worden: 
beschadigd door onvoldoende rekening te houden met 
maatschappelijke onvrede. Nu moeten ze het alleen nog even doen. 
En niet nep. Maar echt. En een beetje snel graag.

1 Zondag met Lubach (seizoen 8, aflevering 1), vpro, 

28 januari 2018. Zie https://www.youtube.com/

watch?v=-epCMNYgZkU

2 Andrew Higgins, ‘Fake news, fake Ukrainians. How a 

group of Russians tilted a Dutch vote’, The New York 

Times, 16 februari 2017. Zie https://www.nytimes.

com/2017/02/16/world/europe/russia-ukraine-fake-

news-dutch-vote.html
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Crisis der 
zekerheden
De mens leeft in een situatie tussen volledige kennis 
en totale onwetendheid in. In deze tussenruimte van 
meningen en vermoedens is illusie een belangrijk 
sociaal middel om te overleven. ‘De naakte waarheid, de 
totale openheid, volledige vrijheid van meningsuiting en 
handelen, kan uitmonden in burgeroorlog’, aldus Henri 
Beunders. Een analyse van de mens die permanent laveert 
tussen werkelijkheid en fictie, en een pleidooi voor een 
samenleving waarin ‘het merk ik’ niet de dienst uitmaakt.

door Henri Beunders De auteur is hoogleraar ontwikkelingen in de publieke opinie 

aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

We beleven een aanval van morele paniek, zelfs een crisis der zekerheden. De 
verspreiding via de sociale media van leugens en laster, onzin, kletskoek en 
desinformatie over mensen en onderwerpen doet de oude wereld met zijn oude 
politieke, culturele en journalistieke elites op zijn grondvesten schudden.

Door de communicatierevolutie van internet en mobiele telefonie is de top-
down-informatieverschaffing – van hoog naar laag, van één naar velen – veranderd 
in een horizontale informatie-uitwisseling waarin iedereen zender is, tegen vrijwel 
geen kosten. Het resultaat is, volgens de Raad van Europa, information disorder. De 
revolutie heeft de begrippen ‘feit’, ‘leugen’ en ‘waarheid’ en de gangbare prioritering 
van het nieuws in de lucht doen vliegen. Een vals bericht als ‘Paus steunt Trump’ 
kon zo in 2016 ‘viraal gaan’, net zoals allerlei feitelijk onjuiste informatie over de 
kosten van de eu bij het Britse referendum over de brexit. Ook zouden via gerichte 
desinformatie en manipulatie verkiezingen, zoals die in de vs, beïnvloed zijn. De 
verkiezingen in Kenia in 2017 werden zelfs nietig verklaard.

Het zijn vooral de oude elites binnen politiek en kwaliteitsmedia die zich afvragen 
in welke helse wereld we zijn aanbeland als iedereen zomaar van alles en nog wat 
kan beweren over het privéleven van politici, over het klimaat, over inentingen 
die tot autisme leiden – ja, waarover niet? De traditionele randvoorwaarden van 
informatieoverdracht – zoals controleerbaarheid, en hoor en wederhoor – bestaan 
in deze nieuwe wereld niet meer.
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Crisis achter de crisis
Bij een morele paniek is er grote, wijdverbreide angst of bezorgdheid dat er boze 
krachten aan het werk zijn, dat zekere vijanden van de samenleving proberen 
sommigen van ons, of ons allemaal, kwaad te doen. De angst die plotseling tot 
uitbarsting komt over ‘het gevaar’ blijkt naderhand meestal buiten proporties te 
zijn geweest. En soms was ‘het gevaar’ zelfs helemaal niet aanwezig. Maar in alle 
historische gevallen – clowns die peuters ontvoeren – was de paniek niet simpelweg 
het product van hyperventilerende fantasie of van ‘de media’. Nee, deze angst had 
een sociale fundering en dynamiek die de veranderingen in de maatschappij en in 
onze eigen opvattingen daarover blootlegden.

De ‘crisis achter de crisis’ rond bijvoorbeeld Oude Pekela (1987), de Brent Spar 
(1995), Meindert Tjoelker (1997) of Marianne Vaatstra (1999) bestond bij nader 
inzien uit respectievelijk schuldgevoel over crèches, zorgen over de vernietiging van 
Moeder Aarde, een gevoel van onveiligheid van burgers in de publieke ruimte, en de 
komst van ongevraagde asielzoekerscentra.

In deze eeuw is de komst van nieuwe media vaker de contextuele oorzaak geweest 
voor explosies van angst of euforie. De via Facebook verstuurde ‘open’ uitnodiging 
voor een verjaardagsfeestje in Haren liep in 2012 uit op grote rellen. Waarom? 
Omdat Facebook een nieuw en onbekend medium was, en de ongenode gasten even 
het verschil niet zagen tussen de werkelijkheid van een vergissing van de jarige en de 

gewenste werkelijkheid van een wild partijtje. Bij 
de nationale hysterie rond de publieke speurtocht 
naar de vermiste jongetjes Julian en Ruben in 2013 
– de landmacht hield een nachtelijke speuractie (die 
vanwege het donker volstrekt nutteloos was), alleen 
voor de bühne van de publieke opinie – speelde 
de oproep via Facebook van hun moeder ook een 
belangrijke rol. Hierbij was de ‘crisis achter de crisis’ 
het fenomeen van de ‘vechtscheiding’.

Politieke elites
De woede en bezorgdheid die er sinds de brexit en de 
verkiezingszege van Trump heersen bij de verliezende 

partijen over de verspreiding van nepnieuws – en over de mogelijke rol van de 
Russen hierbij – lijken ook op een aanval van morele paniek. Ook nu is er de angst – 
verwoord door de minister van Binnenlandse Zaken – dat buitenlandse machten het 
hebben voorzien op onze stabiel geachte orde van de informatiesamenleving zoals we 
die kenden, met stabiele verkiezingen met te vertrouwen uitkomsten.

Dit keer zijn het dus niet angstige en boze burgers, maar de politieke 
elites zelf die voelen dat het vloerkleed van de overzichtelijke en betrouwbare 
informatievoorziening tussen kabinet en parlement, ‘Den Haag’ en de rest van het 
land, onder hun voeten wordt weggetrokken. Als het niet meer uitmaakt of iets waar 
is, vertekend of een regelrechte leugen, of beter gezegd: als anderen uitmaken wat 
de grenzen zijn van de marge tussen waarheid en leugen (en niet langer Den Haag in 
wisselwerking met de oude massamedia), dan is plotseling de bekende bandbreedte 
van persconferentie en spin bij niet goed overkomende berichten verbreed tot de hele 

De politieke elites voelen 
dat het vloerkleed van de 
overzichtelijke en betrouwbare 
informatievoorziening 
onder hun voeten wordt 
weggetrokken
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ral-kleurenwaaier, die 213 kleurtinten heeft. Maar die in de optiek van sommigen nu 
nog maar één kleur heeft: zwart.

Omdat door de communicatierevolutie nu iedere wereldburger zijn eigen 
roeptoeter heeft om welk zelf bij elkaar gefotoshopt beeld, geluid of tekst ook de 
wereld in te sturen, hebben de desinformatie rond de brexit en de regelrechte leugens 
en laster van presidentskandidaat Trump deze morele paniek de trekken gegeven van 
een crisis der zekerheden.

Kleine zaken kunnen zo’n crisis uitlokken. Eén voorbeeld: het Scopes Monkey 
Trial oftewel het ‘apenproces’ in het onbeduidende plaatsje Dayton in Tennessee 
(vs) in 1925. Daar was een onderwijzer ontslagen omdat hij naast de Bijbelse uitleg 
over de schepping van de wereld ook de visie van Charles Darwin had verkondigd. 
Het proces in Dayton werd een nationaal evenement, een waar mediacircus, met 
honderden kranten en rechtstreekse radio-uitzendingen. Waarom? Omdat het veel 
méér was dan een mediacircus. Het ging hier om de toekomstbepalende vraag 
of Amerika zich op een religieuze grondslag zou blijven baseren, of (ook) op 
nieuwerwetse wetenschappelijke inzichten.

Zo’n crisis beleven we nu ook ten aanzien van ‘de waarheid’. We ontdekken 
plotseling dat mensen aangaande de waarheid erg weinig eisen stellen. Het is 
misschien een oud gezegde dat ‘de dingen niet zijn wat ze lijken’, maar is dat wel 
waar? Veel dingen zijn precies wat ze lijken. Andere zaken staan open voor discussie. 
En sommige dingen zijn makkelijk te vervangen 
door een pseudowerkelijkheid. We kunnen wel 
zeggen dat de ‘crisis achter de crisis’ is dat door 
het postmodernisme ‘de waarheid’ is afgeschaft, 
en dat we daarom niet meer weten wat waar 
is, maar dit is slechts ten dele het geval. Veel 
mensen en overheden wisten sinds de val van het 
communisme en de zege van het kapitalisme namelijk juist heel goed wat waar is, en 
wel véél te goed.

Wij mensen zijn eilandjes van kennis in een oceaan van onwetendheid. Een 
mening is, om met Plato te spreken, alles tussen kennis en totale onwetendheid 
in. Als echte kennis het plafond is, en de vloer de totale onwetendheid, dan leven 
wij permanent ergens daartussenin. We worden in de kamer dus omringd door 
voornamelijk meningen en vermoedens. En dat kan ook niet anders. De illusie is 
een belangrijk sociaal mechanisme om te overleven. De ‘naakte waarheid’, totale 
openheid, volledige vrijheid van meningsuiting en van handelen, kan uitmonden in 
burgeroorlog. Dus voelen mensen zich behaaglijker en veiliger in het accepteren van 
‘de werkelijkheid van het onwerkelijke’ dan in het permanent moeten opmerken 
van de kloof tussen die twee. ‘De mens wil de wereld niet. Hij wil zijn visie van de 
wereld’, schreef de socioloog A.N.J. den Hollander ooit.1 En wie andermans visie wil 
corrigeren, hoeft niet automatisch op dankbaarheid te rekenen – zie het lot van de 
meeste klokkenluiders.

Als de mens te lang in een tijd van schijn leeft, krijgt hij behoefte aan harde 
waarheden, aan onthullingen over de corruptie en de bedriegerij van de zakenlui en 
machthebbers om hem heen. Als de mens te veel akelige werkelijkheid om zich heen 
ziet – oorlog, misdaad, migratiestromen, terrorisme, werkloosheid – dan vlucht hij 

Wie liegt kent de waarheid en 
respecteert deze stiekem
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naar het beeldscherm om weg te dromen bij Downton Abbey. Of hij gaat op yoga, of 
naar een wellnesscenter. We laveren dus permanent tussen werkelijkheid en fictie.

De huidige crisis aangaande ‘de waarheid’ is een logisch uitvloeisel van de 
zekerheid van de waarheid die in het Westen na 1989 bijna algemeen werd. Die 
waarheid had premier Margaret Thatcher gepresenteerd: ‘There is no alternative’ 
(kortweg tina). Dat wil zeggen: volgens haar was er geen alternatief voor het 
democratische kapitalisme. De Koude Oorlog had angstig gemaakt, maar ook 
zekerheid gegeven: ‘Zij zijn slecht en wij zijn goed.’ Het moeten afwenden van de 
nucleaire apocalyps noopte tot zelfbeheersing; de Koude Oorlog vormde zo een 
soort exoskelet rond onze intussen wel steeds veelzijdiger wordende persoonlijkheid. 
Toen dat uitwendige skelet in 1989 wegviel, bleef er een weekdier over, met een 
obsessie voor het eigen psychische welbehagen en het eigen uiterlijke succes. Hierbij 
was Thatchers ideologie van tina (en ook: ‘There is no such thing as society’) heel 
behulpzaam. Het ‘turbokapitalisme’ en ‘het merk ik’ werden na 1989 de twee 
zijden van de munt van de waarheid. Het woord ‘wij’ verdween hierbij achter de 
horizon. Het probleem daarmee komt nu aan het licht: zonder het woord ‘wij’ 
is er helemaal geen waarheid, want als iedereen zijn eigen waarheid heeft, en het 
feit door de mening is vervangen, is een gesprek overbodig en ook vruchteloos. 
Immers, democratie betekent discussie en spelregels voor machtsuitoefening, maar 
discussie vereist al een minimum van consensus: je moet sámen met iemand anders 

discussiëren, en het eens zijn over het onderwerp.

Liegen
Natuurlijk, een feit is een lege zak; je moet er 
veel andere feiten, context en redenering bij 
proppen wil die zak overeind blijven staan. Zelfs 
Denis Diderot, de grote man van de verlichting, 
kwam in zijn Encyclopédie rond 1760 daarom 

uiteindelijk uit bij deze conclusie: ‘Een feit moet je geloven.’ Het punt is dat we 
door tina hebben verleerd na te denken over Friedrich Nietzsches vraag ‘Hoeveel 
waarheid heeft de mens nodig?’, en ook over de complexe vragen naar de relatie 
tussen feit en fictie, waarheid en werkelijkheid.

Filosoof Jan Bransen heeft aangaande nepnieuws terecht opgemerkt dat we nu 
liegen met bullshit verwarren.2 Liegen doet een kind van 2 al, en voor liegen heb je 
intelligentie nodig, en ook een goed geheugen. Daarbij: wie liegt kent de waarheid, 
en respecteert deze stiekem. Wie er echter zomaar wat op los kletst, geeft helemáál 
niet om de waarheid. Alleen een gesprek, de dialoog, kan tot overeenstemming leiden 
over de interpretatie van de werkelijkheid of ‘de waarheid’.

In de politiek gaat het ook, net als in het dagelijkse leven, meer dan om ‘de 
feiten’, om de volgende vraag: ‘Hoe willen we leven?’ Daarvoor is wel een minimum 
aan consensus nodig over deze vraag: ‘Hoe is de situatie nu?’ Dan volgen de 
mogelijkheden, en vaak een compromis. Het compromis is een waarheid die niemand 
wil, maar die men wel accepteert, omdat er niet meer mogelijk is. Het accepteren van 
een compromis vereist vaak meer moed dan het vasthouden aan de eigen waarheid.

Een mens is een dier dat beloften doet. Een politicus is iemand die op het juiste 
moment het goede doet. Die twee kenmerken samen vormen ‘de waarheid’ van de 
politiek. Te weinig weten levert rampzalige politiek op; te veel weten verhindert 

Politiek is een zaak van 
vredestichting op het terrein 
van strijdige waarheden
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het handelen, dat altijd een zeker ‘vergeten’ veronderstelt – wie namelijk aan álle 
mogelijke negatieve gevolgen denkt, raakt verlamd. Wie een toekomst wil, moet 
daarom een mix van het denkbare en het mogelijke presenteren en als leidraad 
nemen. Immers, het tegendeel van goed is goedbedoeld.

Steeds als de mensheid met grote waarheden genezen moest worden, leverde dat 
dictatuur en genocide op. Politiek is dus een zaak van vredestichting op het terrein 
van strijdige waarheden. De elementaire waarheid van de politiek zou de waarheid 
van de spelregels van de democratie moeten zijn. En die liggen meer op het terrein 
van de moraal en de geloofwaardigheid dan op het terrein van de feitelijke cijfers en 
gegevens. De regelrechte leugen die Halbe Zijlstra debiteerde, werd hem fataal omdat 
die gecontroleerd kon worden. Slimme politici verpakken hun boodschappen in wol, 
of in beleidsrapporten.

De kunst en de cultuur vormen het terrein van de ‘feitenvrije’ fictie, van het 
‘liegen van de waarheid’, of van welke verbeelding dan ook; alles binnen de grenzen 
van het strafrecht natuurlijk.

Het voordeel van de schok van brexit en Trump is dat we nu halsoverkop 
moeten nadenken over de communicatie ‘in tijden van sociale media’. Zoals 
over de vraag of er dan niets moet worden gedaan om de verspreiding van laster, 
leugens en nepnieuws te voorkomen. Aangezien de huidige ‘crisis der zekerheden’ 
voortkomt uit de misplaatste geslotenheid van het tina-wereldbeeld, is het zich 
openstellen voor alternatieven voor de bestaande wereld het belangrijkst. En dat 
geldt uitdrukkelijk ook voor het digitaalplatformkapitalisme waar Silicon Valley ons 
mee verblijdt én aan verslaafd maakt. Elke click levert immers geld op, en seks en 
samenzweringstheorieën verkopen het best.

Maatregelen
Om de crisis rond zaken als feit en fictie te bezweren, zou ‘de politiek’ wel enige 
maatregelen kunnen nemen. Hier volgen enkele mogelijkheden:
1. De journalistiek, ja de hele communicatie, zou weer langzamer moeten worden. 

Aangezien de technologie en de commercie dat niet waarschijnlijk maken, is het 
voor de overheden zaak een ‘snelle interventiemacht’ te creëren om nepnieuws 
te ontmaskeren, onder andere door voorhanden zijnde bewijzen voor de 
feitelijkheden openbaar te maken.

2. Aandringen bij de Verenigde Naties op het ontwikkelen van ‘tafelmanieren voor 
staten’ inzake het bestoken van elkaars maatschappijen met ondermijnende valse 
informatie. De Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (cvse), 
die tijdens de Koude Oorlog probeerde ‘vertrouwenwekkende maatregelen’ te 
nemen om het wantrouwen te verminderen, kan hierbij als voorbeeld dienen.

3. Een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, vergelijkbaar met de Autoriteit 
Financiële Markten, zou geen kwaad kunnen. Data zijn immers het geld van 
deze tijd. Onafhankelijkheid is hierbij cruciaal, want als de overheid zelf zegt de 
waarheid in pacht te hebben, is de ‘autoritaire verleiding’ groter dan de dreiging.

4. Kalm blijven. Als overheden, politici, experts en massamedia vertrouwen en 
gezag uitstralen, is dat het beste voor de houding ten opzichte van ‘de waarheid’ 
bij de burger. Uiteindelijk is karakter in deze horizontale communicatiewereld 
doorslaggevend.
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In de politiek gaat het om beloftes en de kunst van het mogelijke, én om de 
resultaten. Het is zoals Niccolò Machiavelli vijfhonderd jaar geleden stelde in 
De vorst: ‘Het gewone volk is altijd onder de indruk van schijn en van resultaten.’ 
In onze wereld ligt de nadruk nu te veel op de schijn. De angsten kunnen echter 
bezworen worden als deze overdaad aan schijn wordt aangevuld met resultaten die 
het dagelijkse leven van burgers verbeteren.

De oudste les over wat ‘werkelijk waar’ is (gebeurd), leverde Herodotus. Hij had 
als uitgangspunt deze vraag: ‘Wie is het die mij dit vertelt?’ Dat nu iedereen geneigd 
is om alles en iedereen te geloven, is een gevolg van de fragmentering van de 
maatschappij en van de overwaardering van het eigen ik als maatstaf aller dingen. 
Als politici duidelijker worden, meer ruggengraat tonen, en vooral meer 
vertrouwenwekkende beloftes doen en resultaten tonen inzake de gezamenlijke 
toekomst, dan zal de huidige crisis der zekerheden weer wegebben, of zelfs geheel 
verdwijnen.

1 A.N.J. den Hollander, Het démasqué in de samen-

leving. De journalistiek van de anti-schijn. Amsterdam: 

Athenaeum—Polak & Van Gennep, 1976, p. 187.

2 Jan Bransen, ‘Wie lult, maakt een echte discussie 

onmogelijk’, de Volkskrant, 19 oktober 2016.
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De waarde van 
De val van Aantjes 
en Land van Lubbers 
als fictie?
Kwalitatief goede verbeelding tovert een verzonnen wereld 
voor die overtuigt, die de kijker emotioneel raakt en hem 
daarmee in zekere zin zelfs transformeert. Fictie dus die 
letterlijk ‘vermaakt’, zoals sprookjes, romans en schilderkunst 
al eeuwenlang doen. Wil een televisieserie als (politieke) 
verbeelding werken, dan komt het aan op betrokkenheid, 
waarschijnlijkheid en geloofwaardigheid. Ook overtuigende 
politiek draait om een geloofwaardige belichaming van 
politieke verbeeldingskracht.

door Geerten Boogaard & Heidi de Mare De auteurs zijn medewerkers van het Instituut 

voor Maatschappelijke Verbeelding. Daarnaast is Boogaard stafmedewerker van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het cda.

Een béétje politieke gemeenschap beschikt over een stichtingsmythe: een goed 
verhaal over een heroïsche afkomst. Het bekendste voorbeeld is ongetwijfeld het 
verhaal van de stichting van de stad Rome door de ruziënde godenzonen Romulus 
en Remus. Van dezelfde categorie, maar minder bekend, is de zogeheten ‘Bataafse 
mythe’. Dat is het verhaal waarmee Hugo de Groot en Joost van den Vondel in 
de zeventiende eeuw aan Holland een fatsoenlijke geschiedenis wilden geven.1 
De Hollanders waren volgens hen afstammelingen van de Batavieren over wie de 
Romeinse geschiedschrijver Tacitus had geschreven. De opstand tegen Spanje was 
zo eigenlijk niets anders dan een herhaling van het heroïsche verbond der Batavieren 
onder leiding van Julius Civilis. De burgemeesters van Amsterdam vonden dat zo’n 
goed verhaal dat ze er bij Rembrandt een schilderij over bestelden om hun stadhuis 
meer allure mee te geven. Het verhaal klopt echter niet: de Bataven hebben wat 
afstamming betreft niets met de Nederlanders te maken, en onze Staten-Generaal is 
geen voortzetting van het Verbond der Batavieren. Een kwestie van nepnieuws uit de 
Gouden Eeuw, of een klassiek staaltje politieke verbeelding?
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Dezelfde vraag kan worden gesteld bij de moderne politieke verbeelding 
in televisie series. Ook series met historische hoofdpersonen laten ons niet per 
se waarheid zien, maar een ‘filmische interpretatie’ ervan. Zij spiegelen een 
gedramatiseerde werkelijkheid voor. Dat heeft een goede reden. De waarheid zal 
ons vrijmaken, maar kan als vertelling behoorlijk saai zijn. Op internet circuleert de 
anekdote dat de televisieserie Willem van Oranje uit 1984 (met Jeroen Krabbé in de 
rol van de Vader des Vaderlands) zoveel had geïnvesteerd in de historische juistheid 
van het script, dat Willem nogal kleurloos was geworden. De slechte hertog van Alva 
was onder de kijkers stukken populairder.2

De kracht van politieke verbeelding
Nederland heeft inmiddels een bescheiden traditie van miniseries met faction: 
een samentrekking van feit (fact) en fictie. Daaronder bevinden zich twee recente 
miniseries die uit de geschiedenis van de christendemocratie putten: De val van 
Aantjes (eo, 2013; tweedelig) en Land van Lubbers (avrotros, 2016; vierdelig). 
Ook daarin klopt van alles niet met de geschiedenisboeken,3 maar wij beschouwen 
dat hier niet als de relevante vraag om deze series mee te beoordelen. De jacht op 
nepnieuws mag ons niet blind maken voor de waarde van goede politieke verbeelding 
die inzicht biedt in wat het publiek denkt (en hoopt) dat er gebeurt.4 Wij richten ons 
hier dus niet op waar de series in historisch opzicht mogelijk falen, maar op waar 

zij als filmische vertelling slagen. Is het goede 
politieke verbeelding? En wat kunnen huidige 
politici daarvan leren?

Het oproepen van een verbeeldingswereld 
vereist allereerst kwaliteit. Het gaat dan niet 
alleen om de verhaallijn en de dialogen, maar ook 
om de wijze waarop het verhaal verteld wordt. 
Welke accenten leggen de cameravoering en 
kadrering, mise-en-scène en montage? Wanneer 
doet de filmmuziek haar vaak ongemerkte werk?5 

Het samenspel tussen de audiovisuele aspecten bepaalt het onderscheid tussen de 
vakman en de prutser. Deels is dat natuurlijk een kwestie van budget, maar zeker 
ook van talent. Wat kwaliteit betreft steken beide series gunstig af tegen de vrij 
hysterische serie De Fractie van Femke Halsema, die in de zomer van 2016 met een 
derde seizoen een stille dood stierf. De wens om de knulligheid van het parlementaire 
handwerk in beeld te brengen (‘Zelfs de verlepte kamerplanten klopten!’) en het 
theatrale acteren leverden een cruciale fout op: er werd – letterlijk – te weinig aan de 
verbeelding overgelaten.6 In zowel De val van Aantjes als Land van Lubbers gebeurt 
dat veel meer. De montage is rustiger, er wordt geregeld gezwegen, en gezichten 
worden in close-up getoond, zodat emoties iets kunnen vertellen zonder dat dit echt 
gezegd hoeft te worden. Visueel valt er ook meer te beleven. De wijze waarop in De 
val van Aantjes de aantrekkingskracht van steeds meer microfoons in beeld wordt 
gebracht, levert mooie plaatjes op. In Land van Lubbers wordt meer gespeeld met 
blikkenspel, attenderende kleuren, licht en schaduw om zo (ongemerkt) accenten 
te leggen. Al is het knarsende geluid dat we horen telkens als het beeld inzoomt op 
Lubbers als hij terugdenkt aan vroeger, een volkomen overbodige hint om ons naar 
dat verleden mee te nemen.

De jacht op nepnieuws mag 
ons niet blind maken voor de 
waarde van goede politieke 
verbeelding

Nepnieuws
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Betrokkenheid, waarschijnlijkheid en geloofwaardigheid
Kwalitatief goede verbeelding tovert een verzonnen wereld voor die overtuigt, die de 
kijker emotioneel raakt en hem daarmee in zekere zin zelfs transformeert. Fictie dus 
die letterlijk ‘ver-maakt’, zoals sprookjes, romans en schilderkunst al eeuwenlang 
doen. Wil een televisieserie als (politieke) verbeelding werken, dan komt het aan op 
betrokkenheid, waarschijnlijkheid en geloofwaardigheid.

Betrokken is de kijker die helemaal opgaat in de imaginaire wereld en de tijd 
vergeet, wat mogelijk is doordat het menselijk brein in staat is zintuiglijke indrukken 
te verwerken tot een zinvol geheel voordat het verstand er vat op heeft. Maar 
daarvoor moeten de details wel voldoende kloppen: de opgeroepen wereld moet 
waarschijnlijk zijn. Waarschijnlijkheid gaat over de interne consistentie van een serie 
– in dit geval de setting uit de zeventiger en tachtiger jaren, de interieurs, het behang, 
kleding en kapsel, de sigaret, de muziek, de tv-beelden, nieuwigheden als Franse kaas 
en olijven-met-pit. Zo’n serie kan geen moderne intercitytrein gebruiken om Aantjes 
naar Spakenburg te vervoeren, noch Lubbers met zijn mobieltje laten spelen. Kleine 
foutjes (zoals digitale beveiligingscamera’s op het Binnenhof) zijn te vergeven, maar 
te veel van dit soort blunders ontnemen een serie haar waarschijnlijkheid, leiden de 
kijker af en verstoren zo het ontstaan van betrokkenheid.

Bij de geloofwaardigheid van een serie gaat het niet over de vraag of de serie 
innerlijk tegenstrijdig is, maar of zij voldoende aansluit bij wat het publiek verwacht. 
Het betreft de externe afstemming tussen de actuele (politieke) verwachtingen van 

De Bergrede van Aantjes in: ‘De val van Aantjes’. Bron: EO 
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het publiek en de (politieke) waarden die de serie presenteert. Lopen die te veel 
uiteen, dan wordt een serie ongeloofwaardig gevonden en zal deze vooral irritatie of 
hilariteit oproepen. Geloofwaardig in de hier besproken miniseries is bijvoorbeeld 
de vanzelfsprekendheid dat Nederlandse politici geen kapsones mogen krijgen, 
ook niet als ze belangrijk worden. arp-leider Aantjes reist nog gewoon tweede 
klas, en minister-president Lubbers serveert in een simpel Torentje broodjes kaas 
aan de Franse president. Dergelijke details bevestigen wat wij graag zien, zelfs als 
het historisch onjuist is. Dat Van Agt als minister-president in de serie Land van 
Lubbers in het Torentje zetelt, is bijvoorbeeld onjuist: Van Agt presideerde in de veel 
statiger Admiraliteitskamer. Pas Lubbers maakte van het Torentje zijn werkplek en 
het symbool van de positie van de Nederlandse minister-president. Hij heeft dat zó 
effectief gedaan dat het inmiddels geloofwaardig is dat onze minister-president van 
oudsher in dat bescheiden torentje zit – hoewel dat dus evenzeer een mythe is als dat 
wij van de Bataven afstammen. Dat de gemiddelde kijker het niet ongeloofwaardig 
vindt om Van Agt in het Torentje te zien, zegt dus vooral iets over wat die kijker 
verwacht. Ongeloofwaardig is soms wel de casting. In die zin ziet historisch drama 
over een relatief recent verleden zich voor een bijzondere uitdaging gesteld. Waar 
Lubbers, jong en oud, qua taalgebruik, uitspraak en uitstraling redelijk goed gekozen 
zijn, zitten Den Uyl, Vredeling, Andriessen, Van Agt en Brinkman er meer naast. 
In Land van Lubbers is de rol van Koningin Beatrix een grensgeval. Voor sommige 
oudere kijkers zal de charmante tipsy-toenadering tot Lubbers zo ver af liggen van 

De ‘jonge’ Lubbers in ‘Land van Lubbers’. Bron: AVRO/TROS 
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het dominante beeld van de beheerste workaholic dat men zich van haar herinnert, 
dat zij haar rol weinig geloofwaardig zullen vinden. Voor anderen – jongeren 
misschien – kan het er juist op wijzen dat het bij politieke samenwerking ook draait 
om persoonlijke chemie tussen mensen.

De meest intense betrokkenheid treedt op tijdens de zogenaamde ‘empathische 
momenten’ waarin de kijker doorleeft wat er op het spel staat. Het zijn de 
momenten waarop alles elkaar versterkt: filmisch wordt alles ingebracht om de 
kijker gevoelsmatig en verstandelijk in de verbeeldingswereld te trekken. Het zijn 
de contemplatieve momenten waarin weinig wordt uitgelegd, waarin verhaallijnen 
samenkomen en waarin de muziek zich aandient om de emotie te versterken. Het zijn 
de momenten van de brok in de keel; het ultieme ‘ver-maak’ van de kijker.

Hoewel de geloofwaardigheid van een televisieserie en de betrokkenheid erbij 
van persoon tot persoon zal verschillen en niet iedereen op afroep een empathisch 
moment beleeft, heeft verbeelding ook een collectieve dimensie. Zeker bij populaire 
fictie is het meer dan een kwestie van individuele smaak. In die zin zijn series 
als Land van Lubbers en De val van Aantjes moderne spiegels van wat wij nu 
geloofwaardig vinden en waar wij emotioneel op betrokken zijn. Land van Lubbers 
biedt op dit punt een verteltechnisch bijzondere invulling doordat Lubbers in 
een College Tour-setting wordt ondervraagd door studenten, afgewisseld door 
terugblikken met een jongere Lubbers. Juist door de oudere Lubbers te contrasteren 
met de gemakzuchtige opinies van de huidige 
studenten, wordt deze dimensie verbeeld. De 
studenten vallen flink door de mand door hun 
snelle conclusies en worden in de serie op hun 
nummer gezet. Ze denken slechts in termen van 
niet-transparant, niet-democratisch en niet-
integer, terwijl Land van Lubbers erin slaagt 
de complexiteit van politieke processen en de 
ambivalentie van het politieke bedrijf te laten zien. In de vier afleveringen doet de 
serie behoorlijk recht aan de grotere dossiers die Lubbers onder handen heeft gehad 
(de oliecrisis, het terugdringen van het ziekteverzuim, de kruisraketten en de euro), 
aan zijn successen (zoals het Akkoord van Wassenaar), maar ook aan de fouten die 
hij heeft gemaakt (mislukking van een politieke unie in Europa, conflict met Kohl). 
De serie laat dus zien dat in de politiek ‘feit’ en ‘fictie’ door elkaar lopen, en het dus 
weinig zin heeft om de politiek te beoordelen in termen van leugen en waarheid. 
Interessant is ook – en dat geldt voor beide genoemde series – dat private ondeugden 
(eerzucht, wraakzucht) bij Aantjes en Lubbers in dienst kunnen staan van de publieke 
zaak.

Afgaande op beide series wordt ook duidelijk hoe belangrijk de rol is van het 
gezin thuis – Gisela Aantjes en Ria Lubbers zijn geen softe types die gedwee het 
landsbelang boven hun eigen huwelijk plaatsen en rustig afwachten wanneer hun 
mannen een keer een avond thuis zijn. Dat was volgens de televisieseries al zo in 
huize Den Uyl, maar dat is in de christendemocratische gezinnen van Lubbers en 
Aantjes niet anders. Sterker nog, de series maken aannemelijk dat het gezinsleven 
en de ideeën die daar worden besproken, doorwerken in de standpunten van beide 
politici – geen slechte zaak voor politici die niet louter in abstracto het publieke 

In ‘Land van Lubbers’ is 
de rol van Koningin Beatrix 
een grensgeval
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belang willen dienen. Tegelijk wordt de vraag wat een rol in de landelijke politiek 
van iemands gezinsleven mag eisen in de verbeelding nadrukkelijk geproblematiseerd.

Van Aantjes, ‘de meest integere politicus van het Binnenhof’, kan de kijker in 
de eerste aflevering bijna alle politieke hoofdzonden en morele zwaktes van politici 
afvinken: machtsbelust, onbetrouwbaar en altijd beschikbaar voor een seksueel 
uitstapje met een jonge journaliste. De serie had wat dat betreft net zo goed De 
zondeval van Aantjes kunnen heten. Het is bijna ongeloofwaardig hoe openlijk 
Aantjes (en Lubbers) op dit laatste punt in de serie hun gang gaan. Een politicus 
die moreel zo hoog te paard zit als Aantjes, zou tegenwoordig vermoedelijk met 
ontrouw grotere problemen ondervinden dan met zijn gemarchandeer en gemarcheer 
in de oorlog. Goed en fout in de publieke opinie zijn voortdurend in beweging, en 
politieke verbeelding met historisch drama maakt dat zichtbaar. De serie is zo zelfs 
een zekere politieke rehabilitatie van Aantjes. Vergeleken met hem wordt Lubbers 
neergezet als een gelaagder personage: slimmerik, no-nonsense-ondernemer, goed 
katholiek en jezuïet, huisvader, echtgenoot, boef en charmeur. Geen armzalig type, 
en daardoor krijgt hij dingen voor elkaar. Kwaliteiten die van belang zijn voor een 
goede lijsttrekker. Beslissend in dat opzicht is ook het verschil in omgang met fouten: 
Aantjes bekent zijn fouten en is daarna uitgespeeld. Lubbers weet wat hij heeft 
gedaan, erkent zijn fouten ook, maar laat zich daardoor niet van de wijs brengen.

Hoopgevend voor huidige cda-politici, ten slotte, zijn de empathische momenten 
in de beide series. Zoals aan het einde van 
de aflevering ‘Oorlog en vrede’ in Land van 
Lubbers, de aflevering over kernwapens. In 
een scène waarin Ria Lubbers zich in een klein 
autootje door de regen naar het Catshuis spoedt, 
dertig kilometer lang bang dat ze haar man daar 
met een vreemde vrouw zal aantreffen, krijgt 

Lubbers juist het verlossende telefoontje van Gorbatsjov waardoor de kruisraketten 
niet geplaatst hoeven te worden. De scène besluit een aflevering waarin Lubbers 
vooral eenzaam was, wikkend en wegend op de Waalsdorpervlakte. Duidelijk 
wordt dat pragmatische politiek bij Lubbers geen opportunistische politiek is. 
Als de oude Lubbers de afloop van de kruisrakettenkwestie dan als ‘persoonlijke 
overwinning’ omschrijft, zullen veel kijkers hem daarin gelijk geven. Zijn zaal vol 
onstuimige studenten is er in ieder geval stil van en komt hem een hand geven. De 
emotionele betrokkenheid bij dit succes van Lubbers is de ultieme rechtvaardiging 
van zijn manier van politiek bedrijven: problemen oplossen. Zoals het hem zelf in de 
mond wordt gelegd: ‘Als het huis in brand staat, kun je het blussen bezwaarlijk een 
ideologie noemen.’ Deze benadering van aanpakken en geen praatjes verkopen past 
goed bij een staatsman die boven de partijen naar oplossingen zoekt, inclusief een 
zeker dedain voor de volksvertegenwoordiging (‘de slak met honderdvijftig koppen’). 
Hiertegenover staat de parlementariër die in de zaaltjes van de politieke partij de 
beginselvastheid van zijn politieke handelen heeft te verdedigen, precies waar Aantjes 
in de serie zijn gezinsleven aan opoffert. Binnen het cda is deze tegenstelling meer 
dan een kwestie van gezond staatsrechtelijk dualisme tussen een parlementariër en 
een minister-president. Het is ook de oude grondslagendiscussie tussen pragmatische 
katholieke en beginselvaste protestantse politiek. Van dat laatste was juist Aantjes 
een van de grootste aanvoerders. Maar net zoals het de serie Land van Lubbers lukt 

Goede politiek is ook een 
kwestie van verbeelding
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om Lubbers’ aanpak van de kruisraketten te waarderen, zo is in De val van Aantjes 
zijn fameuze Bergrede niet alleen destijds een reden om bergen post te ontvangen, 
maar ook voor de huidige kijker een empathisch kippenvelmoment van inspiratie.

Politiek als theater
En wat kunnen huidige cda-politici hiermee? Veel. Althans, voor zover zij de 
overeenkomsten tussen het politieke bedrijf en het theater inzien. Goede politiek is ook 
een kwestie van verbeelding. Een goede politicus heeft niet alleen verstand van zaken, 
maar weet ook emotionele betrokkenheid bij zijn verhaal te organiseren. Moet dat 
door christendemocratische oplossingen uit te venten of door christen democratische 
principes uit te dragen? De dramaseries van het christendemocratisch erfdeel laten zien 
dat het nog steeds mogelijk is om bij kijkers emotionele betrokkenheid te organiseren 
bij zowel Aantjes’ Bergrede als bij Lubbers’ pragmatische oplossingen. Beide 
benaderingen slaan aan. Het zijn verhalen die het nog altijd ‘doen’ bij de kijkende 
kiezer. Mits ze goed verteld worden, tenminste, en geloofwaardig zijn.

1 Zie hiervoor uitgebreid: Auke van der Woud, De 

Bataafse hut. Denken over het oudste Nederland 

(1750-1850). Amsterdam/Antwerpen: Contact, 1998.

2 Koen Kleijn, ‘De ware Willem’, De Nieuwe Reporter, 

30 oktober 2009. Zie http://www.denieuwereporter.

nl/2009/10/de-ware-willem/

3 Zie voor Aantjes: Roelof Bouwman, De val van een 

bergredenaar. Het politieke leven van Willem Aantjes. 

Amsterdam: Boom, 2002. Zie voor Lubbers, bij 

gebrek aan een wetenschappelijke biografie: Marcel 

Metze, De stranding. Het cda van hoogtepunt naar 

catastrofe. Nijmegen: sun, 1995; en Pieter Gerrit 

Kroeger en Jaap Stam, De rogge staat er dun bij. 

Macht en verval van het cda 1974-1998. Amsterdam: 

Balans, 1998.
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Law & Order (svu) en ncis als geloofwaardige fictie’, 

in: Inge van der Vlies (red.), Beeldvorming voor 

rechtsvorming. Hoe het recht in beeld wordt gebracht. 

Den Haag: Boom Juridisch, 2017, pp. 137-173.

6 Geerten Boogaard en Heidi de Mare, ‘De Fractie. 

Verbeelding en rechtsvorming in het politieke 
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we een politicus uit de tijd van de 
verzuiling, die tegelijk journalist of zelfs hoofdredacteur was. 
Hoe ging Marcus Bakker (cpn en De Waarheid) om met deze 
dubbelfunctie? 

Marcus Bakker, de 
cpn en De Waarheid

door Leo Molenaar De auteur is historicus, chemicus en biograaf. 

In 2015 verscheen van hem Nooit op de knieën. Marcus Bakker 
(1923-2009), communist en parlementariër.

cpn-politicus Marcus Bakker (1923-2009) is vier jaar 
hoofdredacteur van De Waarheid geweest, van 1953 tot 1957. 
Het dagelijks bestuur van de Communistische Partij van 
Nederland had hem uit de ‘vredesbeweging’ geplukt. Elke week 
bepaalde het dagelijks bestuur de inhoud van de krant; Bakker 
en partijsecretaris Paul de Groot hielden dagelijks contact. 
Bakker begon eind 1952 met het ondertekenen van de tot dan 
toe anonieme redactionele stukken met ‘M.B.’.

In 1955 deed Bakker een poging om een vredesperspectief te 
scheppen. Hij nam contact op met mensen die met communisten 
tegen de atoomwapenwedloop wilden optreden: schrijvers als 

Hella Haasse en A. den Doolaard, maar ook geoloog Escher, en zelfs PvdA-politici 
als Fedde Schurer en Jan van Zutphen. Toen de laatste, nota bene de aangetrouwde 
grootvader van Bakker, memoreerde dat ‘socialisten en communisten uit dezelfde 
bron’ putten, blies partijleider De Groot de vredesserie op. Wel zorgde jurist Van 
Hamel, kamerheer van Juliana, voor informatie vanuit de hofkringen. De Koningin 
was bij het prestigieuze jubileum van de Columbia University in New York tegen de 
wapenwedloop opgetreden. De Waarheid verdedigde haar tegen de regering en prins 
Bernhard. Toen de Koningin in 1956 te kennen gaf dat zij met alle hoofdredacteuren 
wilde spreken, inclusief Bakker, volgde een corrigerende brief van minister Beel (kvp). 
In juni volgden de ontboezemingen van Bernhard over Greet Hofmans in het West-
Duitse weekblad Der Spiegel.

Verzwegen onthullingen
In Bakkers periode mogen de onthullingen over Stalin van cpsu-leider Nikita 
Chroesjtsjov centraal worden gesteld. Diens ‘geheime rede’ voor het Sovjet-

Marcus Bakker 
Nationaal Archief/
Collectie Anefo
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Intermezzo
partijcongres van 25 februari 1956 geeft een beeld van hoe het met ‘de waarheid’ 
gesteld was in De Waarheid. Chroesjtsjov klaagde in een urenlange rede voorganger 
Stalin aan. De in 1953 overleden en vergoddelijkte leider had gruwelijke misdaden 
gepleegd. De cpn-gedelegeerden hoorden pas thuis van deze rede, die zij toeschreven 
aan nepnieuws van de cia. Het nieuws stond via The New York Times in De 
Groene Amsterdammer van 4 april, waarop de PvdA een overdruk verspreidde 
in ‘communistische’ buurten. Bakker ging dat weekeinde naar het congres van de 
Communist Party of Great Britain (cpgb), en zat aan tafel tussen de Britse voorzitter 
Harry Pollitt en de Franse pcf-voorman Waldeck Rochet. Hij veroorloofde zich een 
sarcastische grap over dit cia-verhaal, maar vernam van de twee partijleiders dat 
Chroesjtsjov dit echt had uitgesproken. Het cpn-partijbestuur hoorde op 8 april 
geschokt Bakkers verslag aan: ‘Het is alsof je van je vader hoort dat ie in plaats van 
een fatsoenlijke kerel een hoerenloper is’, had Bakker gezegd.

Indertijd werd Chroesjtsjovs betoog in de westerse communistische pers 
gecensureerd, ook in De Waarheid. Verzwegen werden de lotgevallen van de 
Russische partij: in 1934 kozen 1.966 gedelegeerden een Centraal Comité (cc) 
van 139 leden. Van die gedelegeerden werden 1.108 personen, zes op de tien, 
geliquideerd; van het cc werden 98 leden, zeven van de tien, doodgeschoten: de 
meesten in 1937 en 1938. Chroesjtsjov verzweeg 
dat Stalin persoonlijk alle partijdistricten 
‘dodenquota’ had voorgeschreven. Wel maakte 
hij bekend dat Stalin de dood had gelast van 
tienduizenden hoge militairen.

Het partijbestuur van de cpn moest op 
10 april 1956 een oordeel uitspreken over het 
Russische congres en de eigen meeloperij. De eigen woede stond in één zin: ‘De thans 
bekend geworden gerechtelijke dwalingen moeten een aansporing zijn voor alle naar 
rechtvaardigheid strevende mensen om samen te werken tot het bereiken van een 
definitieve internationale ontspanning, waardoor het mogelijk zal zijn de doodstraf 
voor politieke delicten af te schaffen.’ Ofwel: de executies in de Sovjet-Unie en haar 
‘volksdemocratische’ buurlanden zouden in beschaafde landen niet mogelijk zijn 
geweest.

Toch schreef het bestuur: ‘De figuur van Stalin zal de geschiedenis ingaan als 
een van de bekwaamste denkers en organisatoren van de marxistisch-leninistische 
beweging.’ Over ‘de waarheid’ ging het niet; wel om een afwegen van welke 
informatie de leden nog net zouden kunnen verwerken. Door het verzwijgen van 
de kern van Chroesjtsjovs rede kon het partijbestuur beweren dat Stalins werk 
blijvend ‘gedachtegoed van communisten’ vertolkte. In de stellingen werd trouwens 
verankerd dat ‘een socialistisch Nederland slechts op basis van de grondwet en 
langs parlementaire weg gerealiseerd kon worden’. Deze congresresolutie werd met 
algemene stemmen aangenomen. De hoofdredacteur van De Waarheid kon indertijd 
geen andere koers uitzetten dan die van de partijsecretaris. Hij wilde dat ook niet. 
Bakker wist dat hij de waarheid onder het tapijt had geschoven, en later, rond 1981, 
werd hem dat door een vernieuwde partij zwaar aangerekend.

Bakker wist dat hij de waarheid 
onder het tapijt had geschoven
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Food for thought 
over de staat van 
de democratie
door Sophie van Bijsterveld De auteur is hoogleraar empirische en 

praktische religiewetenschap aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en 

Eerste Kamerlid voor het cda.

Voor wie belangstelling heeft voor de 
moderne democratie, in een notendop 
een samenhangende impressie van 
kenmerkende episodes van onze 
eigentijdse westerse democratieën bijeen 
wil zien, en houdt van mooie citaten 
over democratie, is het boek van Marcel 
ten Hooven alleen al een aanrader. In 
een toegankelijke schrijfstijl en met 
journalistieke souplesse neemt Ten 
Hooven de lezer mee in zijn analyse 
van de trends in de hedendaagse 
democratische politiek en geeft daarbij 
wetenswaardige inkijkjes in het recente 
verleden. Dat een goed functionerende 
democratie Ten Hooven aan het hart 
gaat, proeft de lezer op elke bladzijde. 
Democratie vat hij daarbij niet alleen 
op als een formeel systeem van politieke 
besluitvorming. Hij beziet democratie 
ook in haar morele dimensie: ‘In die 
morele gedaante is de democratie een 
vorm van beschaving, een manier om 
fatsoenlijk met elkaar om te gaan, 
hoeveel de een ook van de ander 
verschilt’ (p. 8). Om deze laatste 
dimensie is het Ten Hooven uiteindelijk 
vooral te doen. Democratie is een 
manier om maatschappelijke vrede te 
bewaren.

Representatieve democratie 
onder druk
Ten Hooven legt in zijn boek 
uitdrukkelijk zijn eigen kaarten op 
tafel. Om deze functie te vervullen, is 
representatieve democratie superieur. 
Hij veroordeelt het mechanisme van 
een referendum, dat in zijn visie tot 
polarisatie leidt: ‘Het referendum 
kleedt de democratie uit tot enkel het 
stemrecht en reduceert haar daarmee 
tot de simpele gedachte dat een kwestie 
is afgedaan zodra de kiezer heeft 
gesproken’ (pp. 28-29). Ten Hooven 
verkiest evenredige vertegenwoordiging 
boven een districtenstelsel. Kortom: hij 
kiest bewust voor een klassiek systeem 
van vertegenwoordigende democratie 
met evenredige vertegenwoordiging.

De adhesiebetuiging aan het stelsel 
van de Nederlandse democratie is voor 
Ten Hooven niet zonder enige urgentie, 
zoals ook uit de titel van het boek blijkt. 
Hij signaleert een wezenlijke bedreiging 
van de democratie, tot uiting komend in 
twee uiteenlopende politieke stromingen: 
populisme en neoliberalisme. Beide 
ondermijnen de sociale basis van een 
democratische samenleving. Het is 
ondoenlijk Ten Hoovens analyse van 
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deze verschijnselen hier recht te doen. 
In elk geval kwalifi ceert hij populisme 
als ‘een pathologische afwijking van 
de democratie’ (p. 21) die pluralisme 
verwerpt door te pretenderen namens 
het volk te opereren (p. 39). Van 
neoliberalisme ziet hij ‘een nefaste 
invloed op de gelijkheid en de 
solidariteit in de samenleving’ uitgaan, 
en ‘een geperverteerde vorm van denken 
over vrijheid’ (p. 90).

In zijn analyse van de ondermijnende 
krachten die deze stromingen op de 
democratie uitoefenen, komt ook naar 
voren wat Ten Hooven juist belangrijk 
acht voor het goed functioneren 
van een democratie. Voorbeelden 
zijn: het vasthouden aan het belang 
van objectieve waarheid tegenover 

nepnieuws; het appelleren aan het 
algemeen belang door politici, in plaats 
van het verleiden van kiezers door hun 
hun eigen belang voor te houden; het 
waarderen van het compromis tegenover 
het behalen en doorvoeren van slechts 
het eigen gelijk; en het berusten in de 
traagheid die het compromis meebrengt 
tegenover het voeden van ongeduld.

Met die laatste twee voorbeelden 
komen wij bij het belang dat Ten 
Hooven toekent aan relativering in een 
democratie: het besef dat democratie 
nooit af is en dus nooit perfect. Dat zou 
ook niet wenselijk zijn! ‘Alles wat in de 
wereld van nu mensen in staat stelt zich 
met de onvolmaaktheid te verzoenen, 
zoals kunst, seks en wetenschap, maar 
óók democratie, is in [de] perfecte 

Marcel ten Hooven
De ontmanteling van de democratie. 
Hoe de kunst van het samenleven 
verstoord raakt – en wat eraan te 
doen
De Arbeiderspers | 2018 | 256 pp. | 
¤ 19,99 | isbn 9789029511247
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wereld overbodig geworden’ (p. 9). 
Wij mogen dus geen overspannen 
verwachtingen hebben van democratie. 
In zijn beschouwing klinkt overigens ook 
optimisme door dat de democratie wel 
robuust genoeg is om tegen een stootje te 
kunnen.

Vragen
In de laatste twee hoofdstukken, ‘De 
lerende democratie’ en ‘Vermetel denken, 
gematigd handelen’, gaat Ten Hooven 
onder meer in op de risico’s van een 
te groot monisme in de verhouding 
tussen regering en parlement, op de 
noodzaak voor politiek om zich met 
‘grote vraagstukken’ bezig te houden in 
plaats van met ondergeschikte kwesties, 
en op de verkieslijkheid van vertrouwen 
boven wantrouwen als basishouding, 
en bespreekt hij het onderscheid tussen 
vruchtbare politisering en onvruchtbare 
polarisatie. Deze twee hoofdstukken 
hadden voor mij langer mogen zijn.

De geschetste ontwikkelingen van 
populisme en neoliberalisme zijn geen 
natuurverschijnselen. Zoals Ten Hooven 
ook zelf zegt, zijn het reacties op eerdere 
maatschappelijke ontwikkelingen. Al 
zijn ze niet geheel politiek bepaald, ze 
hebben wel een politieke component. 
Wat betekent dat voor democratische 
politiek? Ten Hooven haalt hier 
Schuyt aan, die de term ‘politieke 
denkluiheid’ in de mond neemt waar 
hij spreekt over de verzorgingsstaat 
die problemen afwentelde op de 
toekomst (p. 132). Was er ook sprake 

van ‘denkluiheid’ bij andere wezenlijke 
dilemma’s, bijvoorbeeld rond de 
verbreding of verdieping van de eu? 
Hoe maatschappelijke veranderingen 
tijdig te kanaliseren om te voorkomen 
dat zij te snel of te onbeheerst gaan? 
Kan een representatief stelsel ook 
te traag zijn? Onder kiezers die nu 
gecharmeerd worden door populisme 
en neoliberalisme zijn ongetwijfeld vele 
voormalige aanhangers van de grote 
klassieke middenpartijen. Waar is het 
misgegaan? Daarover zou ik nog meer 
hebben willen horen.

Marcel ten Hooven snijdt een 
belangrijk onderwerp aan. Dat er 
vragen overblijven, toont dat hij food 
for thought biedt. Dat, in combinatie 
met zijn toegankelijke betoogtrant en 
zijn betrokkenheid bij het thema, maakt 
dit boek het lezen waard voor ieder die 
belangstelling heeft in onze democratie.
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Personalisme: 
van Antigone 
tot het Binnenhof

door Frank van den Heuvel De auteur is oud-redacteur van 

Christen Democratische Verkenningen.

Dit boek is het beste antwoord op 
het individualisme dat ik de laatste 
jaren gelezen heb. Natuurlijk staat 
de mens centraal in de samenleving. 
En natuurlijk in interactie met de 
andere mensen, de maatschappelijke 
organisaties, ondernemingen en, 
inderdaad uiteindelijk ook, de overheid. 
Deze essays over personalisme, een 
begrip dat eveneens in de sociale leer 
van de katholieke kerk veelvuldig aan 
de orde komt, zijn geschreven door 
Vlaamse intellectuelen, politici en andere 
deskundigen. Ze geven hun visie op 

maatschappelijke denkkaders, maar 
eveneens concreet op onderwijs, zorg, 
economie en ecologie. Juist de mens als 
persoon staat midden in deze dagelijkse 
praktijk.

Broederschap in plaats van 
instrumentalisering
Het personalisme komt in de 
negentiende eeuw op in met name 
Franse kringen. In diezelfde tijd komen 
andere fi losofen, kerkelijk leiders en 
politici met vergelijkbare denklijnen. 
Na de hectiek van Franse Revolutie, 

Dries Deweer & Steven Van Hecke 
(red.) 
De mens centraal. Essays over het 
personalisme vandaag en morgen
Pelckmans Pro | 2017 | 216 pp. | 
¤ 24,99 | ISBN 9789463370776
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oorlogen en opkomst van de industrie 
was de samenleving zoekende. In 
de fabrieken werd het leven steeds 
zwaarder, en linkse, later marxistische 
en communistische bewegingen kregen 
grip op de mensen, in reactie op het 
doordenderende liberalisme met de 
harde kapitalistische uitwassen. Ook 
hier kwam weer een reactie op: de 
encyclieken, met Rerum Novarum 
van paus Leo xiii in 1891 als start- 
en ijkpunt. Zij richtten zich tegen 
de uitwassen van de moderne tijd, 
en pleitten voor meer balans voor 
mensen. De mens is, in interactie 
met anderen, een zelfstandig wezen 
dat niet geïnstrumentaliseerd moet 
worden in fabrieken of, later, door 
fascistische leiders in legers en andere 
uitvoeringsorganisaties. En zo heeft 
het personalisme zich steeds weten 
te ontwikkelen. Tegenwoordig is het 
een alternatief voor collectivistische 
stromingen als het communisme en 
het fascisme, en onderscheidt het zich 
van het individualisme en van het 
kille objectivisme van de Amerikaans-
Russische filosofe Ayn Rand. Bij deze 
laatste twee wordt de mens, geïsoleerd 
van de samenleving, verheven. En als we 
dan spreken over de Franse Revolutie 
kunnen we misschien zeggen – hoewel 
deze term in het boek niet voorkomt 
– dat het personalisme het element 
‘broederschap’ van de revolutieleus 
‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ 
benadrukt. Broederschap wijst op de 
interactie met anderen. Het Latijnse 
per‑sonare betekent dan ook ‘door-
klinken’. Het moet vooral niet bij 
het individu zelf blijven. In de essays 
komen de Franse filosofen Paul Ricœur 
en Jacques Maritain veelvuldig terug. 
Zij bepaalden, zo lezen we, dat en hoe 

de christendemocratische politici van 
België in de vorige eeuw de samenleving 
versterkten met het personalisme als 
denkfundament.

Over oude denkers en 
beelddragers
Het personalisme haakt aan bij 
hoe de samenleving, in lijn met 
het subsidiariteitsbeginsel (zie 
Quadragesimo Anno van paus Pius xi 
uit 1931), kan en misschien wel moet 
worden ingericht: van onderaf. Volgens 
het subsidiariteitsbeginsel zijn mensen 
zo veel mogelijk zelf aan de bal binnen 
hun gemeenschappen, en wordt de 
samenleving van onderaf opgebouwd, 
bij voorkeur via maatschappelijke en 
private organisaties. De overheid handelt 
slechts indien noodzakelijk. En dus staat 
ook hier de mens, de persoon, steeds 
centraal.

Het personalisme grijpt terug op 
oude denkers; zo komen Thomas 
van Aquino en Socrates langs. 
Het personalisme geeft ruimte aan 
beelddragers, helden, voorbeelden. En 
daar passen natuurlijk de katholieke 
heiligen in, die ons allen door hun daden 
en goedheid tot voorbeeld strekken, 
maar ook hedendaagse minder bekende 
rolmodellen. En dan moet niet de positie 
van zo’n persoon centraal staan, maar 
hoe hij of zij als persoon midden in 
de samenleving een rol gespeeld heeft, 
en dat goed gedaan heeft. Dat het 
personalisme breder verspreid was dan 
enkel in Frankrijk en België, blijkt uit 
de verwijzingen naar de Duitse jezuïet 
Heinrich Pesch en de Oostenrijkse 
psychiater Viktor Frankl, die het denken 
in hun landen verder brachten.

Uitgebreid komt ook Sophocles’ 
Antigone aan bod: Antigone wilde tegen 
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de wil van haar oom (Kreon) toch haar 
overleden broer (Polyneikes) begraven 
en hem zo de laatste eer geven, waar 
ieder mens recht op heeft. Hiermee 
handelde ze in lijn met de wetten van 
de goden en tegen die van de staat en 
haar oom in. Het was haar persoonlijke 
keuze, handelen en eigen optreden. 
Moreel handelen door mensen staat 
boven de wet.

Meer nog hadden de schrijvers 
personalisme als onderscheidend punt 
van het communitarisme kunnen 
bespreken. Ook het cda refereert 
geregeld aan het communitarisme, 
vertegenwoordigd door filosofen 
als Christopher Lasch en Alasdair 
MacIntyre, want deze stroming legt de 
nadruk op de gemeenschap. Dit betekent 
wel dat mensen die niet tot een grote 
groep, de meerderheid, behoren, in 
de knel kunnen komen. Personalisme 
benadrukt de pluriformiteit, de 
verscheidenheid, en dan is het 
voornoemde gevaar veel geringer.

Denklijnen voor de Haagse arena
Wat kan personalisme ons leren voor 
vandaag? Veel. Ook in Christen 
Democratische Verkenningen is vaak 
geschreven over ‘beroepseer boven 
beroepszeer’. Mensen in de zorg, het 
onderwijs en andere maatschappelijke 
organisaties moeten weer trots op 
hun werk kunnen zijn; ze moeten 
meer gezien worden als mens die 
anderen helpt, dan als radertje in een 
uitvoeringssysteem van de overheid. Het 
personalisme toont aan dat mensen méér 
zijn dan consument, belastingbetaler, 
bsn-registratie. Ook de coöperatie 
(opgekomen in de negentiende eeuw) 
en een balans tussen persoonlijk 
ondernemerschap en samenwerking past 

in deze lijn van denken en handelen. Het 
personalisme biedt aanknopingspunten 
om impasses rondom modernisering 
van de pensioenen te doorbreken en een 
eigentijdse zzp-benadering op te zetten: 
geen zelfstandigen creëren die dag en 
nacht gecontroleerd worden door de 
overheid, maar ook geen zzp-schap dat 
je naar de onderkant van arbeidsmarkt 
duwt.

Voor cda-politici in gemeenten en 
Den Haag biedt de gedachtelijn van 
het personalisme het perfecte antwoord 
op de door linkse politici vaak beleden 
staatsoplossingen en de door andere 
politici bewierookte markt. Richting de 
extremen van Baudet en Wilders bieden 
de essays argumenten, onderbouwing en 
een maatschappijvisie die ook aandacht 
geeft aan Europese oplossingen, 
maar zonder dat ‘de bureaucratie van 
Brussel’ meteen omarmd wordt. Het 
personalisme ziet vluchtelingen als 
mens en niet als statistisch gegeven 
of een quotum. Bovendien geven de 
gedegen stukken over personalisme 
munitie om de verheerlijking van 
het individu door D66, de echte 
antipool van het cda, te pareren. 
Onderwerpen als het referendum, 
orgaandonatie, de winkeltijdenwet, de 
doorgeschoten openheid, enzovoort 
komen niet expliciet aan de orde, 
maar wel denklijnen die cda’ers sterk 
maken in deze debatten. En, tot slot, 
het personalisme en de bijbehorende 
pluriformiteit en verscheidenheid 
geven ruimte aan de verschillen tussen 
onze fantastische bloedgroepen. Het 
cda kan, mag, móét verschillend 
zijn in Amsterdam, Ameland, Sneek, 
Tubbergen, Zoetermeer en Nuenen.
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Onze innerlijke strijd
door Rien Fraanje De auteur is oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut 

voor het cda. In deze rubriek belicht hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

In ieder mens ligt een paradoxaal 
verlangen besloten. Wij willen enerzijds 
gezien en gekend worden als individueel 
en uniek wezen, en anderzijds verbonden 
zijn met en deel zijn van een groep 
of gemeenschap, iets wat groter is 
dan wijzelf. De Vlaamse psycholoog 
Paul Verhaeghe spreekt in zijn mooie 
boek Identiteit van ‘een spanningsveld 
tussen samenvallen met en afstand 
nemen van de ander’. Of in nog andere 
bewoordingen van Verhaeghe: ‘We 
willen deel uitmaken van grotere 
gehelen en tegelijk streven we naar 
onafhankelijkheid.’

Dat spanningsveld zien we eerst en 
vooral terug op individueel niveau: we 
stoeien wat af in onze relaties, of het nu 
gaat om de liefde, vriendschap, familie 
of werk. De strijd die we daar leveren 
met de ander is vaak niets anders dan 
de projectie van een innerlijke tweespalt 
over wanneer wij bereid zijn iets van 
onszelf op te geven en wanneer wij voor 
onze eigenheid moeten opkomen.

Franz Schubert (1797-1828) ging in 
die strijd zo ver dat hij er niet in slaagde 
om een romantische liefde aan te gaan, 
terwijl hij daar zo naar verlangde. 
De Zweedse choreograaf Johan Inger 
vindt dat dat verlangen voelbaar is 
in het werk van deze Oostenrijkse 
componist. Daarom koos hij twee 
stukken uit Schuberts oeuvre voor de 
choreografie van One on One. Hij 
schiep het voor het Nederlands Dans 

Theater, waar hij als danser ook enige 
jaren aan was verbonden.

Aantrekken en afstoten
One on One onderzoekt precies dat 
spanningsveld dat Verhaeghe zo treffend 
benoemt: samenvallen en afstand nemen, 
aantrekken en afstoten. Twee dansers 
komen het podium op. Op de snelle 
ritmiek van Schuberts Impromptu nr. 
4 (Op. 90) tasten ze elkaar af. Wie is 
die ander? Herken ik iets van mijzelf in 
hem? Begrijpt zij mij?

Als het tempo van de muziek lang-
zamer wordt, komen de dansers dichter 
bij elkaar. Af en toe dansen ze ook 
volledig gelijk, vallen ze samen; heel 
even maar, want om één te worden met 
een ander moet je iets van jezelf opgeven 
en dat is eng. Dus al snel laten ze die 
symmetrie los en gaan ze weer hun 
eigen weg.

Een nieuw koppel komt op. Met hen 
gaan we een nieuwe fase van een relatie 
in. Ze lijken elkaar al langer te kennen, 
ze zijn al vertrouwd met elkaar. Aftasten 
hoeft daarom niet meer, maar hun strijd 
lijkt juist daarom manifester te zijn 
dan de onderdrukte strijd van het nog 
tastende en zoekende stel. Juist omdat 
ze elkaar goed kennen, is er eerder en 
heviger verontwaardiging. De dansers 
cirkelen om elkaar heen, nog net niet 
stampvoetend; de lichtvoetigheid die de 
eerste twee lieten zien, is verdwenen. 
Blijkbaar zijn ze te veel in elkaar 
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opgegaan en moeten zij op zoek naar 
hun eigenheid.

Het derde duo dat gaat dansen op 
de klanken van Schubert is de strijd 
voorbij. Het verlangen naar in ieder 
geval voor een deel samenvallen is groter 
dan de wens om met grootse gebaren 
eigen ruimte op te eisen. Dat was ooit; 
die tijd en strijd hebben ze nu wel gehad. 
Ze durven zelfs zo nu en dan weer 
synchroon te dansen, lieflijk en virtuoos. 
Ze weten wat ze aan elkaar hebben, 
kennen elkaar langer dan vandaag. 
Maar vooral: ze kennen zichzelf beter, 
weten goed wanneer het aangenaam 
voelt iets van jezelf weg te geven en 
wanneer het echt nodig is om op te 
komen voor wat echt heilig voor je is. 
Dat is wat zelfvertrouwen doet: je weet 
wanneer samenvallen doet groeien en 
wanneer afstand nemen beter is.

Spartelen
Hoe mensen in relaties met elkaar 
omgaan en strijd leveren, is een 
metafoor voor hoe gemeenschappen zich 
naar andere samenlevingen enerzijds 
onafhankelijk willen opstellen, maar 

anderzijds ook weten dat samenwerking 
hen sterker maakt en daarmee loont. 
De dans van Inger is daarmee ook 
een metafoor voor hoe samenlevingen 
innerlijk strijd met zichzelf leveren. 
Ergens is wel het latente besef aanwezig 
dat wij, als wij de handen ineenslaan en 
daarbij een stuk van onszelf opgeven, 
aanzienlijk sterker worden. Het totaal 
is meer dan de som der delen. Maar 
we zijn zo bang om onze eigenheid te 
verliezen! Het zelfvertrouwen dat de 
laatste twee dansers hadden, lijken we 
in Europa te zijn kwijtgeraakt.

In de laatste scène van Ingers 
choreografie zoeken de zes dansers van 
de drie koppels nu samen naar hun 
grenzen van samenvallen en afstand 
nemen. Eén van de danseressen valt op 
haar rug en terwijl de muziek wegsterft 
en de andere dansers verdwijnen, tast zij 
met haar armen en benen naar de hemel. 
Is zij aan het spartelen?

Dat is wat we doen: eeuwig 
spartelen, omdat we steeds opnieuw 
moeten zoeken naar de juiste balans 
tussen aantrekken en afstoten.

Uit de kunst
Zelfvertrouwen 
is weten wanneer 
samenvallen 
doet groeien en 
wanneer afstand 
nemen beter is

Beeld: Joris‑Jan Bos 
Nederlands Dans 
Theater 2 | One 
on One | Johan 
Inger. Gezien 
op woensdag 
6 december 2017 
in De Goudse 
Schouwburg.
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Waarom altijd die anti‑Russische vooringenomenheid?
In Nepnieuwsexplosie, een bundeling van een tiental artikelen, 
wordt kritisch stilgestaan bij de rol van de Nederlandse pers in 
het publieke debat. Veel media doen geen eigenstandig onderzoek, 
maar fungeren vooral als doorgeefluik van de elite in politiek 
en bedrijfsleven. Naast een zwartboek van het nos Journaal 
door Arnold Karskens zijn er kritische beschouwingen over de 
pro-Amerikaanse en anti-Russische vooringenomenheid van de 
journalistiek. Veel keihard nepnieuws produceren Nederlandse 
media niet, maar door selectief en weinig kritisch te berichten 
doen ze toch mee aan de anti-Russische propaganda in het 
Westen, menen diverse auteurs. Terwijl juist de eigen politieke 
elite in Nederland en de eu ten aanzien van allerlei geopolitieke 
stellingnames een veel kritischer bejegening verdient.

Nepnieuws komt uit post modernisme voort
Verzet en rede in tijden van nepnieuws is niet zozeer een diep-
gravende studie, maar eerder een filosofisch pamflet. De in Berlijn 
wonende Amerikaanse filosofe Susan Neiman neemt het op tegen 
het post modernisme, het neoliberalisme en Donald Trump. Waar 
Bill Clinton in de Lewinsky-affaire nog zijn best deed de schijn van 
waarheid overeind te houden, lapt Trump de waarheid helemaal 
aan zijn laars. En daarvan is het postmodernisme de schuldige, 
omdat deze ideologie waarheid niet als iets absoluuts opvat, maar 
slechts als aanspraak op macht. ‘Als niets waar is en alles slechts 
als een verhaal kan worden opgevat, dan hoef je alleen maar een 
nieuw dominant verhaal te creëren om de huidige politieke orde te 
ondermijnen’, aldus Neiman.

Propaganda is van alle tijden
In een compact overzicht neemt historicus Han van der Horst 
de lezer mee door de geschiedenis van nieuws, propaganda en 
journalistiek. Veel mensen mogen dan opeens in de ban zijn van 
‘nepnieuws’, maar wie zijn geschiedenis kent weet dat met name 
machthebbers altijd al hun eigen versie van de werkelijkheid 
hebben willen geven. Neem Julius Caesar, die in De Bello Gallico 
veldheer en journalist tegelijk was van de oorlog in Gallië. 
Iedereen begrijpt wat dat met de waarheid doet. Van der Horst 
gaat de hele wereldgeschiedenis langs, van de oude Grieken 
via de kruistochten tot Joseph Goebbels, die de meester van de 
oorlogspropaganda werd. Aan het slot geeft de auteur tips om zelf 
nepnieuws te maken, in de veronderstelling dat dit je wapent tegen 
echte onzin. Het boek eindigt met een pleidooi om het hoofd koel 
te houden.

Susan Neiman
Verzet en rede in tijden van 

nepnieuws.
Rotterdam: Lemniscaat | 

2017 | 80 blz. | ¤ 9,95.

Han van der Horst
Nepnieuws. Een wereld van 

desinformatie.
Schiedam: Scriptum | 2018 | 

310 blz. | ¤ 17,95.

Tabe Bergman en Eric van 
de Beek (red.)

Nepnieuwsexplosie. 
Desinformatie in de 
Nederlandse media.

Groningen: De Blauwe Tijger 
| 2018 | 176 blz. | ¤ 19,50.
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Dromedaris in Den Haag
door Jan Schinkelshoek De auteur is directeur van een communicatie bureau  

in Den Haag en oud-Tweede Kamerlid voor het cda.

Het is meer dan een aardige anekdote. Gijs van der Wiel, de legendarische chef 
van de Rijksvoorlichtingsdienst uit de jaren zeventig, kon bulderend vertellen hoe 
moeilijk hij het had met het vechtkabinet van Den Uyl. Dat liep steevast uit op het 
verhaal over de ‘kleine dierentuin’, over het kabinet dat een dierentuin wil beginnen, 
een dierentuin met plek voor één dier. Een paard of een kameel? Als diep in de nacht 
het onvermijdelijke compromis – een dromedaris – er uitrolt, claimt iedereen te 
hebben gewonnen. ‘Het is een kameel met een bultje minder.’ ‘Het is een volgroeid 
paard.’

‘Wat moet ik’, vroeg Gijs zich af, ‘als de pers mij komt vragen wat het kabinet 
heeft besloten?’ Na al die jaren hoor je nog de wanhoop in zijn stem.

Het is een verhaal dat niet aan actualiteitswaarde heeft ingeboet. Als het 
onvermijdelijke debat tussen journalistiek en de communicatie aan het Binnenhof – 
wie creëert hier eigenlijk nepnieuws? – oplaait, tekenen zich binnen de kortste keren 
twee scholen af. De ene groep, die voornamelijk bestaat uit mensen afkomstig uit de 
journalistiek, ziet voorlichters, al dan niet in overheidsdienst, vooral als spindoctors: 
types die erop uit zijn de Haagse werkelijkheid naar hun hand te zetten. De andere 
groep, in hoofdzaak communicatieadviseurs, beklaagt zich even luidruchtig over 
kortademige medialogica en andere hypes. Is het niet net pupillenvoetbal? Wordt er 
niet bijna gereduceerd tot een overzichtelijke ruzie of andere platitude?

Dat beide kampen een punt hebben, is net te gemakkelijk. Het beneemt het zicht 
op een andere factor, een factor die letterlijk beeldbepalend is binnen het Haagse 
krachtenveld: de zuigkracht van de politiek. Die werkt steeds meer als een magneet, 
een ontregelende magneet.

Dat verhaal is al vele malen verteld. Het is het verhaal over het Binnenhof dat het 
moeilijk heeft – met zichzelf, met kiezers. In elk geval sinds ‘Fortuyn’ staat de politiek 
onder permanente druk om te bewijzen dat ze ertoe doet. Het is net voetbal: je moet 
scoren. Winst en verlies worden, net als in sportkaternen, uitver groot. Het Binnenhof 
– van ministers tot Kamerleden – grijpt alles aan om in dat gejoel staande te blijven. 
Communicatie wordt steeds systematischer ingezet om de Haagse werkelijkheid bij te 
kleuren, om het verhaal de juiste spin te geven: een draai in het eigen voordeel. Ook 
al omdat de politiek moet opboksen tegen het zurige cynisme dat in de journalistiek 
tegenwoordig te vaak de toon zet. Je kunt het bijna niet meer aan de media overlaten.

Zo dansen politiek, media en communicatie bijna dagelijks een strakke tango, 
elkaar om beurten afstotend en aantrekkend. Voor argeloze burgers is het raden 
wat het kabinet werkelijk heeft besloten: een paard, een kameel of toch gewoon een 
dromedaris?

In deze slotrubriek reageert de auteur op 
het thema of op politieke ontwikkelingen

Vanuit de achterbanken
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7Intro

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen. 
marc.janssens@wi.cda.nl

Hoe ver gaat het gezag van de overheid? Het is een vraag die – in 
allerlei gedaantes – vaak in Christen Democratische Verkenningen 
aan de orde komt. Natuurlijk, een overheid stelt wetten en regels 
op en daaraan heb je je als burger te houden. Maar tussen die 
twee uitspraken ligt een breed terrein: niet braakliggend, wel een 
dat spannend kan zijn. Want wat als je het met sommige wetten 
niet eens bent, of vindt dat er op verkeerde wijze uitvoering aan 
wordt gegeven? Wat als je meent dat de politiek die de overheid 
mede vormgeeft, haar oren te veel laat hangen naar de roep van 
de meerderheid? Of als het erop lijkt dat politici en bestuurders 
de samenleving juist links laten liggen? En wat als je merkt dat 
de staat de maatschappij stiekem een bepaalde kant op duwt, 
waarover nauwelijks debat plaatsvindt?

Een overheid kan misbruik maken van haar macht en daarom 
zijn er in een democratische rechtsstaat checks-and-balances 
ingebouwd. Dat kan via instituties, maar ook via ruimte tot 
protest, zoals de actualiteit laat zien. Groot was het verzet vorige 
maand, toen de Amerikaanse minister van Justitie Jeff Sessions 
met verwijzing naar de Bijbel verdedigde dat kinderen van illegale 
migranten gescheiden mogen worden van hun ouders. Sessions 
beriep zich op de brief van Paulus aan de christelijke gemeente in 
Rome, waarin deze zegt dat iedereen het gezag van de overheid 
moet erkennen omdat het van God komt. Deze handelwijze toont 
aan dat een christelijk geïnspireerde visie op de overheid in de 
praktijk ook kan ontsporen.

Duwtje in de rug
In veel bijdragen in deze cdv speelt onderhuids het debat over de 
visie op de overheid een rol. Dat geldt in de eerste plaats voor de 
stukken in het themadeel over nudging, waarmee we ingaan op 
de trend dat de overheid via kleine zetjes in de rug burgers een 
bepaalde kant op duwt. Onschuldig, zo lijkt het, want meestal 
gaat het om een richting waarover weinig discussie bestaat (naar 
een veiliger en gezonder leven bijvoorbeeld). Ondertussen hebben 
ministeries al wel afdelingen opgetuigd waar gekeken wordt hoe 

Intro
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nudging kan worden ingezet. In dit nummer van cdv onderzoeken we deze trend. 
Wie bepaalt bijvoorbeeld wat de goede richting is? Mogen ambtenaren dat beslissen, 
of is daar een politiek debat voor nodig?

Ook in het deel ‘Actualiteit’ komt de visie op de overheid aan bod. Zonder dat 
velen er erg in hebben, gaat binnenkort de wetgeving voor de fysieke leefomgeving 
op de schop. Vanaf 2021 vervangt de Omgevingswet tientallen wetten over milieu, 
ruimtelijke ordening, verkeer, cultureel erfgoed en bodem- en waterbeheer. cda-
gedeputeerde in Utrecht Mirjam Maasdam legt in de rubriek ‘Vanuit de basis’ uit wat 
dit betekent voor de manier waarop de overheid met initiatieven in de samenleving 
omgaat: veel minder denken vanuit verboden en onmogelijkheden, en meer vanuit 
mogelijkheden en ruimte bieden. Tegelijk doemt hier een spanningsveld op. Prima 
als de overheid burgers vertrouwen en verantwoordelijkheid geeft, zeker vanuit 
christendemocratisch oogpunt. Maar christendemocraten weten ook dat burgers en 
bedrijven vaak in hun eigen belang denken en sturing nodig hebben. Hoe moet er 
worden omgegaan met dit spanningsveld van vertrouwen geven en regels stellen?

Vertolken
Ernst Hirsch Ballin gaat in zijn bijdrage in op de wijze waarop we in de natiestaat 
én in de eu met elkaar kunnen omgaan en hoe we de rol van de overheid daarbij 
zien. Deze is er niet voor bedoeld om via instituties haar eigen wil aan anderen op 
te leggen, maar om het respectvol en ondersteunend samenleven te bevorderen. 
Dat Europa vele talen kent is vanuit dit gezichtspunt geen zwakte maar een bron 
van kracht, omdat we genoodzaakt zijn elkaar te leren verstaan en zo ook beter te 
begrijpen. Wie de waardevolle kunst van vertalen en vertolken verstaat, weet zich in 
de ander in te leven en zal, ondanks verschil van inzichten, zo min mogelijk eenheid 
willen afdwingen, ook al is dat wat burgers soms graag willen.

De relatie tussen wat burgers vragen en wat politici bieden komt aan de orde in 
het artikel van Dave Ensberg-Kleijkers, die naar aanleiding van een eerdere bijdrage 
van Joop van Holsteyn stelt dat politiek op idealen geïnspireerd moet zijn en niet op 
de laatste peiling onder de vermeende doelgroep. Dat dit niet betekent dat idealen 
in een ivoren toren moeten worden vastgesteld, maar vanuit verbinding met de 
samenleving, lijkt een open deur. Toch is het, blijkens analyse in deze cdv van de 
recente verkiezingen, niet vanzelfsprekend dat cda-politici een binding met hun 
kiezers hebben. Iets om hoop uit te putten en blijvend naar te streven is dat wel.

Ik wens u een mooie zomer en een inspirerende leeservaring toe.

Intro
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Afschaffi ng 
dividendbelasting 
past bij het CDA

Eens, afschaffi ng zorgt 
voor een aantrekkelijk 
ondernemersklimaat

door Marnix van Rij De auteur is senator voor het cda.

In het regeerakkoord staat onder het 
kopje ‘Een concurrerend vestigings-
klimaat’ vermeld dat Nederland een 
land is waar het voor ondernemingen 
aantrekkelijk is om zich te vestigen en 
van waaruit Nederlandse bedrijven 
handel kunnen drijven over de hele 
wereld.1 Hiervoor worden onder meer de 
volgende fi scale maatregelen voorgesteld:
• ‘Wij bevorderen het ondernemen met 

meer eigen vermogen en beperken 
de belastingvoordelen voor vreemd 
vermogen. Dat levert stabielere 
bedrijven en gezondere economische 
verhoudingen op, zeker bij tegenslag.’

• ‘Wij verlagen de Vennootschaps-
belasting (vPB) en schaffen de 
dividendbelasting af waardoor 
bedrijven gemakkelijker eigen 
kapitaal uit het buitenland kunnen 
aantrekken en minder kwetsbaar 
worden voor vijandige overnames.’

Een r egeerakkoord komt na lange 
onderhandelingen tot stand. Het 
cda heeft veel van de eigen fi scale 

beleidsagenda verwezenlijkt, zoals de 
sociale vlaktaks. Inmiddels is er een 
heftig debat over één onderdeel ontstaan: 
de voorgenomen afschaffi ng van de 
dividendbelasting. Het fi scale pakket 
voor het bedrijfsleven moet echter wel in 
samenhang worden bezien met alle fi scale 
beleidsmaatregelen. 

Verrekenbaar
Hierna zet ik een aantal argumenten 
uiteen waarom afschaffi ng past in 
een breder pakket om Nederland 
goed te positioneren als land waar 
ondernemingen welkom zijn:
• De dividendbelasting is een voor-

heffi ng op de inkomstenbelasting of de 
vennootschapsbelasting voor in Neder-
land woonachtige belasting plichtigen, 
en geen eind heffi ng, zoals soms wordt 
verondersteld. De Nederlandse 
dividendbelasting is voor buitenlandse 
belastingen vaak verrekenbaar met de 
verschuldigde inkomstenbelasting of 
vennootschaps belasting in hun land. 
Soms is de dividendbelasting aftrek-

 Actualiteit
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11Dwars: Afschaffing dividendbelasting past bij het cda

baar als kosten, maar dat is dikwijls een 
omslachtige procedure. Indien verrekening of 
aftrek niet mogelijk is, vermindert de 
Nederlandse dividendbelasting het bruto-
dividend van de belegger. De dividendbelasting 
verhoogt zo de kapitaal kosten, en daarmee is 
het aantrekken van eigen vermogen voor 
bedrijven fiscaal duurder gemaakt.

• De opbrengst van € 1,4 miljard is niet zeker 
voor de toekomst. De dividendbelasting 
wordt door de Europese Commissie gezien 
als een kapitaalbelemmering in de interne 
markt van de eu. Om die reden is er ook geen 
dividendbelasting verschuldigd wanneer een 
dochtermaatschappij in een eu-land dividend 
uitkeert aan een moedermaatschappij in een 
ander eu-land. Inmiddels heeft het Hof van 
Justitie in Luxemburg in een aantal gevallen 
ook geoordeeld dat de dividendbelasting in 
strijd is met een van de vrijheden, namelijk de 
vrijheid van kapitaal. Er lopen nog vele andere 
zaken, en het lijkt dan ook een kwestie van tijd 
voor de dividendbelasting voor particuliere 
beleggers zal sneuvelen onder Europees recht.

• Nederland is de zeventiende economie 
wereldwijd, met een bbp van naar schatting 
€ 750 miljard in 2018. Qua bevolking zijn 
wij het 66e land. Onze economie is veel 
groter dan die van het gemiddelde land met 
deze omvang. Van oudsher huisvest ons 
land multinationals die overal in de wereld 
actief zijn. Deze multinationals zijn niet 
alleen beursgenoteerd, het gaat ook om 
bijvoorbeeld grote internationaal opererende 
familiebedrijven. Die bedrijven betalen elders 
al vennootschapsbelasting over de winst die 
in het andere land wordt gemaakt, net als 
de lokale concurrenten. Het cda wil graag 
internationale bedrijven in Nederland hebben 
met reële economische activiteiten. Dat is goed 
voor toeleveranciers uit het groot- en uit het 
midden- en kleinbedrijf.

• Een Brits bedrijf waarvan de aandelen op 
de beurs in Londen zijn genoteerd hoeft 
geen dividendbelasting in te houden. Na 
de brexit zal de concurrentiestrijd voor de 
vestigingsplaats van hoofdkantoren tussen het 
vk en Nederland nog heftiger worden. Daar 
komt bij dat de kapitaalmarkt in Londen veel 
groter is dan in Nederland. Meer dan negentig 
procent van de aandeelhouders van de 
grootste op de Nederlandse beurs genoteerde 
bedrijven woont dan ook buiten Nederland 
of is buiten Nederland gevestigd. Wil 
Nederland aantrekkelijk blijven voor de eigen 
hoofdkantoren of hoofdkantoren die zich hier 
willen vestigen, dan zal de afschaffing van 
de Nederlandse dividendbelasting geweldig 
helpen. Die hoofdkantoren zijn weer nodig 
omdat zij veel spin-off geven in de segmenten 
waarin zij actief zijn, zoals hightech, 
food, en staal en chemie. Dan gaat het om 
hoogwaardige Nederlandse werkgelegenheid, 
inclusief Research & Development-activiteiten 
enzovoort.

Laten we kortom eerst de uitgewerkte en goed 
onderbouwde voorstellen van de regering 
afwachten, voordat de afschaffing van de 
dividendbelasting met veel ronkende retoriek 
wordt neergesabeld door een deel van de 
oppositie. Het cda moet de rust bewaren 
en zich niet laten verleiden tot een sterk 
ideologisch gekleurd debat over het schandelijke 
grootkapitaal. Het cda ziet een onderneming 
als een belangrijke bron van werkgelegenheid, 
waarbij de ondernemingen een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid hebben te dragen richting 
een grote groep belanghebbenden, en niet alleen 
de aandeelhouders. Aan de dividendbelasting zit 
overigens niets christendemocratisch, net zomin 
als aan hondenbelasting. Aan het eind van het 
jaar zullen wij de uitkomst van de democratische 
parlementaire besluitvorming kennen.

1 vvd, cda, d66 en ChristenUnie, Vertrouwen in de 

toekomst. Regeerakkoord 2017-2021. Den Haag, 

10 oktober 2017, p. 35.
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Afschaffi ng 
dividendbelasting 
past bij het CDA

Oneens, afschaffi ng in strijd 
met rechtvaardigheidsbeginsel
door Raymond Gradus De auteur is hoogleraar bestuur en economie aan de 

Vrije Universiteit Amsterdam.

Als er al argumenten zijn voor 
afschaffi ng van de dividendbelasting, 
dan zijn dit zeker geen christen-
democratische. In geen van de rapporten 
van het Wetenschappelijk Instituut 
over het belastingstelsel en geen enkel 
verkiezingsprogramma werd gepleit 
voor afschaffi ng. Het zijn multinationals 
met vooral aandeelhouders in het vk 
die profi teren van deze maatregel. 
Een aanzienlijk deel van de met de 
afschaffi ng gemoeide lastenverlichting 
van 1,4 miljard euro lekt weg naar 
buitenlandse overheden. Na lezing van 
de memoset uit de formatie1 is slechts 
één conclusie mogelijk: de ook door 
het cda beoogde verbetering van het 
vestigingsklimaat kan beter op een andere 
wijze bereikt worden, bijvoorbeeld door 
de tarieven in de vennootschapsbelasting 
verder te verlagen. Hiervan profi teren alle 
bedrijven, ook die in het mkb.

Laten we beginnen met de werking 
van de dividendbelasting. De dividend-
belasting is een belasting van vijftien 
procent op de winstuitkeringen aan 
aandeelhouders. De in Nederland 
wonende aandeelhouders kunnen hun 

afgedragen dividendbelasting verrekenen 
met de inkomstenbelasting door deze in 
mindering te brengen en merken dus niets 
van deze afschaffi ng. Dit geldt ook voor 
de buitenlandse aandeelhouders in landen 
met een verrekensysteem ten aanzien 
van deze belasting. Nederland heeft met 
onder andere de vs een belastingverdrag 
over de uitwisseling van informatie, zodat 
een dergelijke verrekening eenvoudig kan 
plaatsvinden. Als de dividendbelasting 
wordt afgeschaft, krijgt dus de regering-
Trump een cadeau gefi nancierd door 
Nederlandse belastingbetalers. Dit 
bracht de voormalig persoonlijk assistent 
van staatssecretaris Jan Kees de Jager, 
Michiel Spanjers, inmiddels columnist 
van Elsevier Weekblad, snedig tot de 
conclusie dat ‘Rutte de schatkist van 
Trump spekt’.2

Alleen buitenlandse aandeelhouders 
zonder verrekeningsmogelijkheden 
hebben uiteindelijk voordeel bij 
de afschaffi ng. Voor hen kan het 
aantrekkelijker worden om in 
Nederlandse nv’s te investeren. Nu 
bevat de memoset geen informatie 
over hoe groot deze groep exact is, 

 Actualiteit
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omdat onbekend is wie de Nederlandse aandelen 
bezitten. Wel geeft de memoset aan dat er ruim 
veertig landen zijn die geen dividendbelasting 
kennen, maar in de regel gaat het dan om obscure 
belastingparadijzen, zoals de Britse Maagden- 
en Kaaimaneilanden, of om landen zoals Syrië, 
waar belastingheffing amper mogelijk is. Het vk, 
Hongkong en Singapore zijn de belangrijkste 
landen met buitenlandse beleggingsfondsen die 
in Nederlandse bedrijven investeren en hun 
dividendbelasting niet kunnen verrekenen. Op 
basis daarvan wordt geconcludeerd dat het 
grootste deel van de afschaffing ten goede komt 
aan buitenlandse overheden en niet aan beleggers.

‘Een meloen doorslikken’
Een kwantitatieve analyse wordt geleverd 
door de Stichting Onderzoek Multinationale 
Ondernemingen (somo), gelieerd aan de UvA, 
die voor de tien belangrijkste Nederlandse 
multinationale aex-ondernemingen de mate van 
verrekenbaarheid van de dividendbelasting in 
kaart heeft gebracht.3 somo schat dat 77 procent 
van de door buitenlandse aandeelhouders 
betaalde belasting verrekenbaar is met de eigen 
fiscus. Op basis daarvan kan berekend worden 
dat van de 1,4 miljard euro die de afschaffing 
van de dividendbelasting kost, 1,1 miljard euro 
naar buitenlandse overheden zou vloeien. Onder 
deze tien aex-bedrijven zijn Shell, Nationale-
Nederlanden en Unilever, met relatief veel Britse 
aandeelhouders. Daarmee is de schatting van 
somo mijns inziens aan de conservatieve kant; 
waarschijnlijk lekt er meer weg.

Een veelgehoord argument is dat het in de 
formatie altijd een kwestie van geven en nemen 
is. Zeker, het cda mag niet mopperen over de 
uitkomst van de formatie. De wijziging van het 
belastingstelsel krijgt door een sociale vlaktaks 

een christendemocratisch kleurtje. Ook bevat het 
regeerakkoord extra investeringen in gezinnen, 
langdurige zorg en veiligheid met een duidelijke 
cda-signatuur. Het lijkt er dan ook op dat de 
vvd iets gegund moest worden toen zij met het 
voorstel kwam om de dividendbelasting af te 
schaffen. Er moest, zoals cu-leider Segers dat 
uitdrukte, ‘een meloen worden doorgeslikt’.

Rechtvaardigheidsbeginsel
Toch overtuigt dit vvd-voorstel niet. Afschaffing 
zou het vestigingsklimaat beter maken, maar 
zoals de ambtelijke memo’s klip-en-klaar 
aangeven, is er geen enkel onderzoek dat dit 
aannemelijk maakt. Belangrijker lijkt het 
argument dat zonder afschaffing ‘een zeer 
wezenlijk risico bestaat dat beursfondsen als 
Unilever (al dit jaar), Shell (mogelijk nog binnen 
de komende kabinetsperiode) en AkzoNobel 
zich uit Nederland terugtrekken’.4 Vooral voor 
AkzoNobel, met slechts tien procent buitenlandse 
aandeelhouders die niet kunnen verrekenen, is 
dit argument gezocht. Dit geldt helemaal voor 
het argument dat afspraken over investeringen 
met Shell gemaakt moeten worden over ‘(het 
afbouwen van) de aardgaswinning’. Nog afgezien 
van de vraag of deze compensatie niet gerichter 
kan, is dit laatste oneigenlijk. Belastingheffing 
dient aan het rechtvaardigheidsbeginsel te 
voldoen en niet een aantal specifieke bedrijven 
te compenseren, wat dit voorstel in ieder geval 
suggereert.

Juist van de christendemocratie mag het 
verdedigen van dit belangrijke beginsel uit de 
belastingheffing verwacht worden. Vandaar mijn 
oproep om terug naar de tekentafel te gaan en 
1,4 miljard euro te besteden aan lastenverlichting 
die álle bedrijven ten goede komt.

1 Zie Philip de Witt Wijnen, ‘Dit staat er in de memo’s 

over de afschaffing van de dividendbelasting’, nrc.nl, 

25 april 2018.

2 Michiel Spanjers, ‘Rutte spekt schatkist Trump’, 

Elsevier Weekblad, 16 oktober 2017.

3 Rodrigo Fernandez en Vincent Kiezebrink, 

‘Afschaffing van de dividendbelasting. Wie wint  

er nou?’, website somo, 15 november 2017.  

Zie https://www.somo.nl/nl/afschaffing-van-de-

dividendbelasting-wie-wint-er-nou/

4 De Witt Wijnen 2018.
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Vanuit de basis 
Omgevingswet geeft 
burgers en bedrijven 
verantwoordelijkheid

Mirjam Maasdam is sinds maart 2017 
gedeputeerde namens het cda in de provincie 
Utrecht. In haar portefeuille heeft ze de 
nieuwe Omgevingswet. Een grote verandering 
die volgens Maasdam goed aansluit bij het 
christendemocratisch gedachtegoed. Maar er moet 
nog wel veel gebeuren. ‘We staan in Nederland 
voor een enorme taak om in de beschikbare 
ruimte al onze ambities op het gebied van wonen, 
milieu, verkeer en energie te realiseren.’

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen.

Gigantisch, spannend en enigszins 
onzeker. Zo typeert Mirjam Maasdam 
(1967) het proces in aanloop naar de 
invoering van de Omgevingswet in 
2021. De wet wordt wel de grootste 
verandering op het gebied van de 
fysieke leefomgeving genoemd sinds 
de invoering van de Mijnwet in 1810. 
Sindsdien is er een wirwar van tientallen 
wetten en meer dan honderd algemene 
maatregelen van bestuur ontstaan op 
het gebied van bodem- en waterbeheer, 
ruimtelijke ordening, milieu, verkeer en 
vervoer, en cultureel erfgoed. Heel dat 
conglomeraat valt vanaf 2021 onder één 
Omgevingswet, waar zowel de nationale 
en provinciale als de lokale overheden 
mee te maken krijgen.

Zo’n vijfduizend wetsartikelen worden 
teruggebracht tot ongeveer 350. Is dat 
vooral een kosmetische operatie of gaat 
er ook in de praktijk veel veranderen?
‘Het is zeker niet enkel een kosmetische 
operatie, maar een die in wezen heel 
de sturingsfilosofie raakt achter de 
wetgeving op het gebied van de fysieke 
leefomgeving. Waar we tot nu toe met 
vele wetten en regels werken, komt 
straks het eigen initiatief van burgers 
en ondernemers centraal te staan. In 
wezen verandert de benadering van 
“nee, tenzij” naar “ja, mits”. Dat 
betekent meer ruimte voor ideeën uit 
de samenleving en minder een overheid 
die het allemaal bepaalt. Daarnaast 
wordt de benadering integraler: nu zijn 

Mirjam Maasdam. 

Foto: Provincie 
Utrecht 
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Vanuit de basis 
er 26 losse wetten op het gebied van ruimtelijke 
ordening, verkeer, natuur en milieu; straks is 
er nog maar één wet die alle wetten bundelt en 
harmoniseert. Het huidige omgevingsrecht is te 
complex en bestaat uit versnipperde regelgeving. 
Dat gaat veranderen.’

‘Eigen initiatief’ en ‘ja, mits’ klinken heel mooi, 
maar wat betekent dat in de praktijk?
‘Dat de overheid niet meer moet denken in 
onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Dat 
vraagt van haar een andere houding, een die meer 
op overleg is gebaseerd. Neem het milieurecht. 
Tot nu toe staat het verbod op een activiteit met 
negatieve gevolgen voor het milieu voorop. Straks 
komt de zorgplicht voor het milieu centraal te 
staan. Activiteiten kunnen in principe plaatsvinden, 
mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden. 
Deze andere benadering 
geldt nu al voor het 
bouwen van een dakkapel. 
Voorheen was hiervoor een 
vergunning nodig, maar nu 
mogen huizenbezitters een 
dakkapel bouwen, mits aan 
bepaalde voorwaarden is 
voldaan. Mensen die iets 
willen, hoeven dus veel 
minder vergunningen aan te vragen. Verder is 
belangrijk dat burgers en ondernemers nog maar 
met één overheidsloket te maken hebben, in plaats 
van met een lokale, provinciale én nationale 
overheid. Voor iedereen die wat wil, is de gemeente 
straks de eerste overheid. Maar voor het zover is, 
moet er nog wel veel gebeuren.’

Twijfels

Zoals?
‘Waar ik me veel zorgen om maak is de 
financiering van het digitale stelsel dat de 
Omgevingswet in de praktijk toegankelijk 
moet maken, het zogeheten Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (dso). In het vorige kabinet 
was de wet ondergebracht bij het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu. Nu is het naar 
Binnenlandse Zaken overgeheveld, maar het 
geld, minstens tweehonderd miljoen euro voor 
het digitale stelsel, is niet meegegaan. Daarmee 
is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet 
weggevallen. Inmiddels heeft minister Ollongren 
gezegd dat er toch negentig miljoen beschikbaar 
is, waarmee volgens haar het dso er kan komen, 
zodat de wet zou kunnen doorgaan. De Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal 
Overleg en de Unie van Waterschappen betwijfelen 
echter ten zeerste of dat geld wel voldoende 
is, en die twijfels deel ik. Het is zorgwekkend, 
want met het dso staat of valt de hele wet. We 
hebben er niets aan als de overheid een nieuwe 
wet maakt, maar burgers kunnen er in de praktijk 
niets mee omdat de digitale uitvoering niet op 
orde is. Die digitale omgeving moet perfect 

en gebruiksvriendelijk 
worden, want juist die 
samenleving is voor mij 
als christendemocraat zo 
belangrijk.’

Past de wet goed bij de 
christendemocratische 
uitgangspunten?
‘Ja, in veel opzichten. 

Natuurlijk is de C van het cda voor mij 
belangrijk, die zich onder andere uit in het 
rentmeesterschap. Met de noodzakelijke 
overgang van fossiele brandstoffen naar 
duurzame energie hebben we een enorme opgave 
de komende decennia, en de Omgevingswet 
zal daarbij een belangrijke rol spelen. Maar 
minstens zo belangrijk vind ik de D en de A, 
het Democratisch Appel dat zichtbaar wordt 
omdat wij als partij verantwoordelijkheid bij 
burgers en bedrijven zelf willen leggen. Het 
maatschappelijk middenveld is voor ons enorm 
belangrijk, maar ook de gedachte dat je taken zo 
veel mogelijk neerlegt bij decentrale overheden. 
En dat doet de Omgevingswet. Gemeenten 
worden de eerste overheid, omdat iedereen die 
wat wil bouwen bij de gemeente binnenkomt. 

Wij willen als partij 
verantwoordelijkheid bij 
burgers en bedrijven zelf 
leggen
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De gemeenten moeten een omgevingsvisie en een 
omgevingsplan maken in overleg met de provincie, 
de waterschappen en de nationale overheid. 
Pas als het onderwerp de gemeente overstijgt, 
komen de andere overheden in beeld. Dat is 
een belangrijk christendemocratisch principe 
en het maakt me niet uit of we dat dan met het 
katholieke begrip “subsidiariteit” of met de term 
“gespreide verantwoordelijkheid” aanduiden. 
Juist omdat we aan decentrale overheden en eigen 
verantwoordelijkheid van burgers veel waarde 
hechten, is het belangrijk dat het dso goed werkt. 
Burgers en bedrijven die een huis, winkel of 
fabriek willen bouwen, moeten digitaal direct 
kunnen zien of hun plannen haalbaar zijn of op 
allerlei bezwaren en regels stuiten.’

Minder frustratie

Veel regels over 
luchtkwaliteit en 
bouwvoorschriften zullen 
blijven bestaan. Bent u niet 
bang dat de ruimte en eigen 
verantwoordelijkheid die de 
Omgevingswet voorspiegelt, 
in de praktijk tot frustratie 
zullen leiden omdat een 
overheid toch grenzen moet stellen?

‘De overheid moet burgers bij beleid 
betrekken, maar ook duidelijk zijn over wat wel 
en niet kan. Het grote voordeel van de nieuwe 
wet is de integrale benadering. Neem een bedrijf 
dat een groot evenement op een weiland wil 
organiseren. Daar heb ik als gedeputeerde nogal 
eens mee te maken. Vroeger kon zo’n aanvraag 
al allerlei fases doorlopen hebben, van regels 
met betrekking tot geluidsoverlast tot eisen op 
het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer, 
maar op het allerlaatste moment toch stuiten op 
een regel inzake het cultureel erfgoed. Dat heb ik 
laatst meegemaakt. De plek, een boerderij waar 
het zou plaatsvinden, bleek in het schootsveld van 
een bunker uit de Hollandse Waterlinie te liggen, 
waardoor het event volgens Unesco-regels toch 

niet kon doorgaan. Door de integrale aanpak van 
de Omgevingswet zal dat straks direct duidelijk 
zijn, wat tot minder frustratie zal leiden.’

Wat gaat er veranderen in het spanningsveld 
tussen enerzijds burgers en bedrijven die iets 
willen, en anderzijds een overheid die weet dat 
burgers en ondernemers in eerste instantie hun 
eigen belang nastreven en voor zichzelf opkomen?
‘Het proces zal heel anders verlopen. In de 
aanloop naar de Omgevingswet zijn we als 
provincie Utrecht al anders omgegaan met 
“Horizon 2050”, een langetermijnvisie op de 
Utrechtse leefomgeving die we moeten vaststellen. 
Ik heb allerlei burgers en belangengroeperingen 
uitgenodigd en hun gevraagd welke waarden zij 
belangrijk vinden. Vroeger stelden de organisaties 
vragen en gaven wij als overheid antwoord. Nu 

is dat proces omgedraaid 
en krijg je een veel meer 
betrokken samenleving. 
Als je mensen vertrouwen 
geeft, voelen ze zich 
meer verantwoordelijk 
voor het geheel. Ook 
dat is een belangrijk 
christendemocratische 
uitgangspunt.’

Windmolens

Neem het klimaatakkoord, dat stelt dat we in 
2050 voor een groot deel onze energie uit zonne- 
en windenergie moeten halen. ‘Prima,’ zullen veel 
boeren en andere burgers zeggen, ‘maar niet in 
mijn weiland, tuin of blikveld.’
‘Die opstelling van “not in my back yard” 
is inderdaad een lastig probleem. Maar dat 
nimby is ook niet gek, omdat je leefomgeving 
echt ingrijpend kan veranderen. Toch heb ik 
gemerkt dat het ook hier helpt om mensen er 
op tijd bij te betrekken en ervoor te zorgen 
dat de lusten en lasten gelijk worden verdeeld. 
We hebben als provincie gewoon een opgave 
inzake de energietransitie waaraan we ons zullen 

Als je mensen vertrouwen 
geeft, voelen ze zich meer 
verantwoordelijk voor 
het geheel
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moeten houden. Wanneer een boer windmolens 
in zijn weiland moet plaatsen, terwijl een 
energiemaatschappij er met de winst vandoor 
gaat, leidt dat inderdaad tot frustratie. Maar als 
die boer een deel van de omzet krijgt en zo door 
de windmolens een nieuw verdienmodel kan 
opzetten, kijkt hij er al heel anders tegenaan. Op 
die manier moet de overheid te werk gaan: burgers 
en ondernemers erbij betrekken en meedenken in 
plaats van tegenwerken.’

Voor welke grote opdracht staat Utrecht 
de komende decennia als het gaat om de 
leefomgeving?
‘De uitdaging waarvoor we staan is gigantisch 
en het belang van een Omgevingswet die in de 
praktijk goed werkt, daarom enorm. We hadden 
al als opdracht om in 2028 zo’n 68.000 nieuwe 
woningen klaar te hebben, maar dat cijfer is 
inmiddels achterhaald. Het moeten er nu ruim 
100.000 worden. Denk je eens in wat dat betekent 
voor de verstedelijking en de mobiliteit. Voeg 

daarbij de opgave op het gebied van wind- en 
zonne-energie, die ook enorme ruimtevragers zijn, 
en de verplichting om grote buffers voor overtollig 
water te creëren, en je beseft dat er een enorme 
druk op de beschikbare ruimte ontstaat. En dat 
in een provincie waar we toch al op de vierkante 
millimeter wonen, werken en recreëren. Hoe dat 
zal gaan is enorm spannend en ik heb op veel 
vragen ook nog geen antwoord. Want hoe je het 
ook wendt of keert, een investering in windmolens 
kan ten koste gaan van het landschap, en een 
investering in woningen kan ten koste gaan van 
het milieu.’

Met toch weer belangengroeperingen en burgers 
die ontevreden zijn.
‘Toch kan de werkwijze die bij de Omgevingswet 
hoort, dat tegengaan. Want als je burgers 
vroegtijdig betrekt bij de opgaven die voor ons 
liggen en die vaak tegenstrijdig kunnen zijn, zien 
ze wat er aan de hand is en dat het dus pijn gaat 
doen. Mensen hebben dat al tegen me gezegd. 

Bron: cda archief/Shutterstock
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Als je dan in de omgevingsvisie met elkaar kunt 
vaststellen welke waarden we belangrijk vinden, 
kun je samen een heel eind komen, zeker wanneer 
we zo veel mogelijk gebruikmaken van slimme en 
innovatieve technieken. Natuurlijk geldt daarbij 
dat we vasthouden aan regels en opgaven die wel 
blijven. Gelukkig merk ik dat als je mensen en 
bedrijven verantwoordelijkheid geeft, ze die ook 
vaak nemen. Maar gebeurt dan niet, dan zul je als 
politicus ook helder moeten zijn, en pal gaan staan 
achter de maatregelen die nodig zijn. Ook dat kan 
pijn doen, maar het hoort wel bij de taak van een 
politicus en bestuurder.’

Stiltegebieden

Is er veel politiek verschil tussen de partijen als 
het gaat om de Omgevingswet?
‘Je ziet dat GroenLinks-
politici zich er veel zorgen 
over maken dat regels en 
verworvenheden op het 
gebied van natuur en milieu 
verdwijnen. De vvd is 
vooral de partij van zo veel 
mogelijk regels loslaten. Bij 
de vraag wie het voortouw zou moeten hebben 
– gemeenten, provincies of de nationale overheid 
– zie je dat liberalen vanuit het principe van zo 
min mogelijk overheid en regelgeving vooral aan 
de kant van de gemeenten gaan zitten. En in de 
overleggen die ik gevoerd heb, blijken PvdA en 
sp er vooral op te hameren dat de overheid regels 
moet stellen. Wat dat betreft voldoen de partijen 
wel aan het klassieke plaatje. Als cda zitten we 
hier vaak tussenin: we benadrukken het enerzijds 
én het anderzijds, wat zeker bij de Omgevingswet 
niet verkeerd is.’

Wie heeft de leiding als het om het vaststellen 
van een omgevingsvisie gaat? De gemeentelijke 
en provinciale visies zullen immers op elkaar 
afgestemd moeten worden.
‘Gemeenten en provincies gaan hier verschillend 
mee om. De ene gemeente heeft al een 

omgevingsvisie klaar, de andere niet, en dat 
geldt ook voor de provincies. Uiteindelijk is het 
een proces waar de diverse overheden samen 
uit moeten komen. Maar iedereen stelt wel zijn 
eigen voorwaarden. Zo hebben en houden we 
als provincie vaste regels en doelstellingen op 
het gebied van biodiversiteit, energietransitie en 
stiltegebieden. Wat dit laatste betreft kunnen we 
aan een gemeente precies voorschrijven dat er in 
een weiland bijvoorbeeld zoveel decibellen mogen 
klinken, en dat daar slechts drie keer per jaar 
een evenement gehouden mag worden. Maar we 
kunnen ook meer de randvoorwaarden geven, die 
een gemeente dan zelf in een aantal regels omzet. 
De Omgevingswet biedt die vrijheid, en zorgt er 
ook voor dat er veel regionale verschillen kunnen 
zijn. Dat past bij de christendemocratische visie 
op regionale eigenheid.’

Betekent het ook dat 
provincies en gemeenten 
verschillend zullen 
werken? Als de ene milieu 
belangrijk vindt, de andere 
energie, en een derde 
mobiliteit, kan dat tot 

uiting komen in verschillende commissies en 
woordvoerderschappen. Of krijgen we enkel 
woordvoerders en commissies Omgeving?

‘Die praktische invulling moet nog 
helemaal blijken. We gaan nu een heel 
proces in, waarin lang niet alles vastligt en 
waarin we veel proefondervindelijk moeten 
ontdekken. Overigens hebben de gemeenten een 
overgangsperiode tot 2029: dan moeten ze alles 
op orde hebben. De provincies moeten wel al 
in 2021 klaar zijn. Ik hoop echter niet dat we 
straks op papier aan alle eisen voldoen, maar in 
de praktijk op dezelfde manier zijn doorgegaan. 
Dat is wel mijn zorg. Het gaat om de nieuwe 
werkwijze waarin we van onderop iedereen bij 
alles betrekken. Alleen dan kunnen we de enorme 
uitdagingen aan waarvoor we inzake onze 
leefomgeving staan.’

We zullen veel 
proefondervindelijk 
moeten ontdekken

Actualiteit  
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Hoe diep gaan de 
wortels van het CDA?
De recente gemeenteraadsverkiezingen laten zien dat het cda 
goed geworteld is in de samenleving. Dat biedt kansen maar ook 
concurrentie, en daarmee huiswerk voor de partij. Een analyse.

door Arjen Siegmann & Herman de Vries Siegmann is als onderzoeker verbonden aan het 

Wetenschappelijk Instituut voor het cda. De Vries is senior stafmedewerker marketing van 

het cda.

De gemeenteraadsverkiezingen van 
15 maart 2018 hebben duidelijk gemaakt 
dat de trend van lokale partijen zich 
doorzet. Het cda ondervindt hiervan 
behoorlijke concurrentie, als partij die 
het meest geworteld is in de samenleving. 
Zijn kiezers kennen het vaakst van alle 
electorale doelgroepen persoonlijk de 
kandidaat op wie ze hebben gestemd, 
en zijn daarnaast significant vaker dan 
gemiddeld trouw aan de partij. Uit een 
analyse van voorkeurstemmen blijkt 
dat de staart van de lijst veel stemmen 
oplevert, veel meer dan bij andere 
partijen. Hier liggen wellicht kansen voor 
het cda.

Evaluatie verkiezingsuitslag
Het cda blijft nipt de grootste landelijke 
politieke partij, met 13% van de 
stemmen. Alleen de lokale partijen 
gezamenlijk weten meer stemmen te 
behalen. De uitslag van het cda betekent 
een kleine winst (+0,9%) vergeleken met 
de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 
en een klein verlies (−0,8%) ten opzichte 
van de gemeenteraadsverkiezingen van 
2014. De uitslag is een verbetering ten 
opzichte van het dieptepunt in 2012.

Rondom de gemeenteraads
verkiezingen heeft het cda een 
onderzoek laten uitvoeren naar de 
achtergrond en de motivatie van 
de kiezers. Dit is uitgevoerd door 
onderzoeksbureau Motivaction. We 
zien daarin drie patronen die relevant 
zijn voor de christendemocratie: de 
overeenkomsten van cdastemmers met 
die van lokale partijen, de diversiteit van 
de achterban, en de verbinding met het 
cda als landelijke politieke partij.

De lokale partijen zijn voor 
de gemeenteraadsverkiezingen de 
grootste concurrent voor het cda. 
Bijna een kwart van de cdakiezers 
voor de Tweede Kamerverkiezingen 
van 2017 stemt in 2018 op een 
lokale partij. Ten opzichte van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014 
is dat een stijging van 10 procentpunt.1 
Dat het cda hier veel stemmen kwijt
raakt kunnen we zien als een zwakte, 
maar het betekent ook dat het cda 
een achterban heeft met sterke lokale 
wortels. De lokale partijen hebben hun 
aantrekkingskracht omdat ze dicht bij de 
mensen staan, met grote aandacht voor 
lokale problemen. Dit klinkt als waarden 

CDV_18_02_DEF.indb   19 29-06-18   14:25



20 CDV / Zomer 2018

`
die typisch bij het cda horen. Daar komt bij dat 
veel kiezers vinden dat lokale problemen beter 
door lokale partijen kunnen worden aangepakt. 
Het is dan ook van groot belang voor het cda om 
aan te sluiten bij wat er leeft in de gemeenten, en 
de partij moet daarnaast een stap extra doen om 
haar wortels te verstevigen.

Wat het laatste punt nog versterkt is dat 
cdastemmers het vaakst van alle electorale 
doelgroepen de persoon kennen op wie ze hebben 
gestemd. En ze zijn meer dan gemiddeld trouw 
aan de partij van hun keuze. Deze sterke lokale 
wortels en de loyaliteit aan een partij zijn uniek 
in een tijd van versplintering en ervaren kloven in 
de samenleving.

Qua achterban heeft het cda nog steeds de 
diverste groep stemmers wanneer we kijken naar 
drie belangrijke sociodemografische/economische 
kenmerken. De partij behoudt de positie van 
brede volkspartij en weet haar waarden en visie 

te vertalen naar vele groepen. Ze bindt iedere 
groep: van hoog tot laagopgeleid, jong en oud, 
man en vrouw. Opvallend is bijvoorbeeld dat 
driekwart van de cdastemmers een middelbare 
of lage opleiding heeft. De meeste andere partijen 
kunnen dit niet (meer) waarmaken in een tijd 
van sterke polarisatie rond opleidingsniveau.2 
Daarmee maakt zij haar naam waar als een partij 
‘van de samenleving’, waar verschillende groepen 
zich kunnen vinden in een politieke stroming. 
Voor belang van de christendemocratie is dat 
zij dus kennelijk verbindend kan werken: in het 
cda zijn verschillen in achtergrond te vinden 
binnen de partij. Dit geeft een kans om met het 
christendemocratische geluid een grote groep 
kiezers aan te spreken.

Het derde patroon dat we uit de 
onderzoeksresultaten opmaken is dat de landelijke 
politiek veel invloed heeft op de stemkeuze bij de 

gemeenteraadsverkiezingen. Bij 62% speelt het een 
rol, en bij 29% heeft het zelfs zeer veel invloed. 
Potentiële cdastemmers laten zich leiden door 
hun verbinding met het landelijke cda: 54% is 
(zeer) sterk geneigd lokaal hetzelfde te kiezen als 
landelijk. Dit resultaat suggereert dat het cda een 
sterke landelijke uitstraling heeft.

De overlap met de achterban van lokale 
partijen en de sterke landelijke uitstraling 
vormen de kern van een dilemma dat in het 
vorige nummer van Christen Democratische 
Verkenningen naar voren kwam in de discussie 
tussen Rien Fraanje en Adger van Helden.3 Het 
is de vraag naar de profilering van het cda: als 
lokale netwerkpartij, of als landelijk herkenbare 
politieke stroming? Uit de analyse blijkt dat allebei 
de effecten een duidelijk aanwijsbare rol spelen in 
de gemeenteraadsverkiezingen. Allebei moeten ze 
een plaats hebben in de ontwikkeling van het cda. 
De partij moet het een doen, maar het ander niet 

laten. Dit is tevens de manier 
voor de lokale afdelingen om 
het effect van eventuele onvrede 
met de landelijke politiek te 
verkleinen (wat een tweede 
verklaring vormt voor het succes 
van lokale partijen).

Analyse voorkeurstemmen
De partijvoorzitter noemde het nog in haar 
toespraak op het cdapartijcongres van juni: het 
cda is van alle partijen het meest geworteld in de 
samenleving. Dat zou te zien zijn aan het grote 
aantal voorkeurstemmen dat het cda krijgt. Om 
deze uitspraak tegen het licht te houden hebben 
we de uitslagen per gemeente verzameld en 
gemeten: hoeveel procent van de kiezers stemde 
op de lijsttrekker per partij, en valt het cda 
daarin op?

Iedere gemeente heeft voor het rapporteren 
van de verkiezingsuitslag een standaardformulier: 
Model P 222 (Procesverbaal van de 
verkiezingsuitslag van de gemeenteraad). Dit 
hebben we gedownload van de websites van elke 
gemeente. Van alle 385 Nederlandse gemeenten 
hadden er vijftig geen verkiezingen in verband 

Het cda behoudt de positie van brede 
volkspartij

Actualiteit
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`
met herindelingsverkiezingen. Van nog eens 
65 gemeenten konden we het procesverbaal niet 
online vinden. Dat geeft ons een uiteindelijke 
lijst van 272 gemeenten met voor elke partij het 
stemmenaantal per kandidaat.

Lokale partijen geven we de standaard
aanduiding ‘lokaal’. Lijstcombinaties tellen we 
mee voor elke partij in de combinatie. Dus PvdA
GroenLinks, een veelvoorkomende combinatie, 
telt één keer mee voor PvdA en één keer voor 
GroenLinks. Tabel 1 geeft een overzicht van de 
verzamelde data.

In tabel 1 zien we een gemiddeld aantal 
partijen van 8,4, een gemiddelde lijstlengte 
van 19,4, en een percentage stemmen op de 
lijsttrekker van gemiddeld 50%. Dit bevestigt het 
beeld van een levendige lokale democratie met 
een belangrijke rol voor de lijsttrekker. Hij of zij 
is voor vijftig procent bepalend voor de stemmen 
die de partij haalt.

Het cda doet mee in 270 gemeenten, het 
hoogste aantal van alle partijen. Het heeft ook de 

grootste gemiddelde lijstlengte (24). We tellen in 
totaal 817 lokale partijen. Als eerste test kijken 
we naar het lijsttrekkereffect: hoeveel mensen 
stemmen op de nummer 1 van de lijst? In tabel 2 
staan de resultaten, gesorteerd op het gemiddelde 
stempercentage voor de nietlijsttrekker.

Het cda staat met stip bovenaan als het gaat 
om het percentage voorkeurstemmen: van al de 
op het cda uitgebrachte stemmen gaat 53% naar 
een ander dan de lijsttrekker. D66 is tweede met 
51%. De ChristenUnie en de sp staan onderaan 
met 45% resp. 43%. De verschillen zijn nog 
duidelijker zichtbaar als we kijken naar het 
stempercentage op de kandidaten buiten de top 
twee. Daar haalt het cda 42% van zijn stemmen, 
en volgt D66 op afstand met 36%. De sp haalt 
daar nog maar 31% van de stemmen.

De resultaten zouden vervormd kunnen zijn 
door een grote aanwezigheid van het cda in 
kleinere gemeenten, maar als we het gemiddelde 
over alle stemmen en alle gemeenten nemen, 
ontstaat hetzelfde beeld.

De afwijking van de schatting voor het 
gemiddelde varieert van 1,1% tot 1,9%, 
wat betekent dat de verschillen tussen cda 
en D66 voor nietlijsttrekkers nog binnen 
de onzekerheidsmarge vallen.4 Voor het 
stempercentage buiten de top twee geldt dit niet 
meer, en is het cda significant verschillend van 
D66.

De verschillen tussen cda en D66 vragen 
om verdere analyse. We betrekken daar ook 

Tabel 2: Percentage stemmen op de lijsttrekker

Partij Aantal lijsten
Gemiddelde 
lijstlengte

Stempercentage 
niet-lijsttrekker

Stempercentage 
buiten de top twee Afwijking

cda 270 24 53% 42% 1,4%

D66 215 17 51% 36% 1,5%
GroenLinks 165 19 50% 36% 1,7%
Lokaal 817 6 50% 38% 1,1%
PvdA 227 18 49% 36% 1,4%
vvd 255 18 49% 37% 1,3%
ChristenUnie 140 22 45% 33% 1,2%
sp 99 22 43% 31% 1,9%

Tabel 1: Overzicht van de data

Aantal gemeenten 272
Gemiddeld aantal partijen 8,4
Gemiddelde lijstlengte 19,4
Percentage op nr. 1 50%
Percentage op nr. 2 12%
Percentage op eerste 5 78%
Percentage op eerste 10 89%
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1 Peil.nl/Maurice de Hond.

2 Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, Lang 

leve het verschil, weg met de fragmentatie. Een 

christendemocratisch antwoord op het sociale 

vraagstuk van deze tijd. Den Haag: WI, 2015; en Paul 

Dekker, Josje den Ridder en Pepijn van Houwelingen, 

Burgerperspectieven 2017|1.

3 Zie: Rien Fraanje, ‘Het CDA moet een federatie van 

lokale politieke verenigingen worden. Eens, de 

partijstructuur moet 180 graden omgedraaid’; en 

Adger van Helden, ‘Het CDA moet een federatie van 

lokale politieke verenigingen worden. Oneens, de 

christendemocratie is een landelijke beweging’, in: 

Marc Janssens e.a., Nepnieuws (CDV Lente 2018). 

Amsterdam: Boom, 2018, pp. 12-13 en 14-15.

4 De afwijking geeft de afwijking naar boven en naar 

beneden weer waar met 95% zekerheid het echte 

gemiddelde ligt.

de lokale partijen bij, omdat deze wel gezien 
worden als concurrenten voor het cda in hun 
lokale worteling. Figuur 1 toont de procentuele 
stemmen voor de rest van de lijst, met een aparte 
categorie voor de kandidaten 
voorbij nummer 10.

Figuur 1 laat zien dat D66 
zijn voorkeurstemmen vooral 
haalt uit de nummer twee van 
de lijst. Dit verklaart de grotere 
verschillen tussen cda en D66 
als we kijken naar de stempercentages buiten de 
top twee van de lijst. Een van de verklaringen zou 
kunnen zijn dat D66 vaker gebruikmaakt van een 
manvrouwafwisseling bij de eerste twee op de 
lijst. In dit geval zou de nummer twee van de lijst 
ook meteen de eerste man of eerste vrouw op de 
lijst zijn, en dat trekt altijd wat meer stemmen.

Bij het cda komen opvallend veel stemmen 
uit de staart van de lijst: voorbij nummer 10 haalt 

de partij nog elf procent van de 
stemmen. Dit is het hoogste van 
alle partijen, en vergelijkbaar 
met het percentage dat op 
nummer twee stemt. De lokale 
partijen liggen hier qua patroon 
tussenin.

De opvallende piek ‘in 
de staart’ is uniek voor het 
cda. Geen andere partij haalt 
hier zoveel stemmen. Al met 
al bevestigt deze analyse dus 
de uitspraak dat het cda de 
breedste steun voor kandidaten 

heeft: bij geen andere partij zijn 
de stemmen voor de nummer 1 en 

voor de staart zo in balans.
De ‘dikke staart’ van stemmen voor het 

cda lijkt ook een strategisch pluspunt. Het is 
in overeenstemming met de lange gemiddelde 

lijstlengte van 24 (zie tabel 2). Het lukt ons om 
mensen te mobiliseren die op de kieslijst willen 
staan en  stemmen kunnen binnen halen. Het 
leert ons om op de kleintjes te passen: wie in het 
kleine getrouw is, is dat ook in het groot.

16%
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12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

CDA Lokaal D66

Bij het cda komen opvallend veel stemmen 
uit de staart van de lijst

Figuur 1: Percentuele verdeling van de voorkeurstemmen
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Idealen gaan vóór 
electoraal gewin
Het cda heeft nog altijd de potentie om de grootste en vooral 
waardevolste partij van Nederland te zijn. De partij moet dan 
juist vasthouden aan haar christendemocratische idealen, en 
zich niet schamen voor de ‘c’ in haar naam. Politieke partijen 
die hun idealistische ziel aan marketeers verkopen, kunnen 
wellicht op korte termijn electorale winst behalen, maar zijn op 
lange termijn ten dode opgeschreven.

door Dave Ensberg-Kleijkers De auteur is bestuurskundige en onderwijsbestuurder. 

Van zijn hand verscheen Bezielde beschaving (2017). In 2015 won hij de Jan Peter 

Balkenende Award.

Ik waande me weer even student toen ik 
in het vorige cdv-nummer het pleidooi 
‘cda moet kiezen tussen confessioneel 
en seculier’ van mijn oud-hoogleraar 
Joop van Holsteyn las.1 Toen ik begin 
deze eeuw aan de Universiteit Leiden 
studeerde, genoot ik met volle teugen 
van de hoorcolleges van Van Holsteyn. 
Inmiddels heb ik de theorie ingewisseld 
voor de praktijk. Ik ben ervan overtuigd 
dat de politicologie weliswaar een 
waardevolle wetenschap is, maar dat het 
belang van politicologische theorieën 
moet worden gerelativeerd. De politiek 
is geen economie, waar men streeft naar 
winstmaximalisatie en waar bedrijven 
vanuit rationele businessplannen hun 
strategie bepalen en vervolgens met 
marketeers aan de slag gaan om het 
‘product’ en het ‘merk’ aan de klant te 
slijten.

Toch kunnen politicologen als 
Van Holsteyn, maar helaas ook vaak 
politici zelf, de verleiding niet weerstaan 

om door een economische bril naar de 
politiek te kijken. Dergelijke politici 
gaan in zee met politiek marketeers die 
hun een optimaal electoraal resultaat 
beloven in ruil voor de nodige zielloze 
zilverlingen. Ook binnen het cda wordt 
geregeld gebruikgemaakt van politiek 
marketeers en hun kiezersstrategieën, 
vooral van Motivaction. Hierover 
schreef ik eerder:

‘Doelgroepen- en sociologische 
segmentatiemodellen plaatsen kiezers 
in hokjes als “traditionele burgerij”, 
“postmoderne hedonisten” of “nieuwe 
conservatieven”. Door te weten waar 
deze groepen winkelen, wat ze lezen, 
welke websites ze bezoeken en welke 
tv-programma’s ze bekijken, worden 
politieke campagnes haarfijn en 
doelgericht ingericht. Waarom zou je je 
campagne voor het hele volk inzetten 
als je je politieke boodschap aan 
“Traditionele Truus”, “Conservatieve 

CDV_18_02_DEF.indb   23 29-06-18   14:25



24 CDV / Zomer 2018

Chris” of “Postmoderne Pieter” kunt slijten? 
Zie hier de reden waarom een brede volkspartij 
als de mijne zich nauwelijks nog vertoont 
in multiculturele winkelcentra, moskeeën of 
kleurrijke buurthuizen. De marketeers sluiten 
kans van electoraal slagen bij hen uit en adviseren 
politici dan ook om deze Nederlanders te mijden 
als de pest.’2

En zo lees ik dus ook de bijdrage van 
Van Holsteyn. Het cda zou volgens hem 
moeten kiezen tussen ‘concurrentie’ – ook 
al zo’n waardeloze economische term – met 
enerzijds andere confessionele partijen, zoals 
ChristenUnie en sgp, en anderzijds met ‘seculier 
gematigd rechts’ in de vorm van vvd en D66. De 
belangrijkste argumenten daarvoor zijn, in mijn 
woorden, terug te brengen tot één argument: de 
beweeglijke kiezers van vandaag de dag hebben 
behoefte aan een duidelijke ‘focus’. Het cda 
heeft last van een breed profiel, 
waardoor het onherkenbaar 
en niet te onderscheiden is 
van andere politieke partijen. 
Omdat er meer kiezers te 
winnen zijn op het ene dan 
op het andere politieke 
schaakbord, verkiest Van Holsteyn vervolgens het 
profiel van het cda als seculiere gematigd rechtse 
partij boven dat van een confessionele partij. Ik 
ben het met hem eens dat het cda belangrijke 
keuzes zou moeten maken, maar niet om de 
reden die hij aandraagt, en ook is de keuze niet 
die uit de twee opties die hij aandraagt. Laten 
we er allereerst voor kiezen om te stoppen met 
de non-discussie over de afschaffing van de ‘c’ in 
onze naam.

Seculiere Amsterdammers
Als er één plek in Nederland is die wordt gezien 
als een sodom en gomorra, dan is het wel 
Amsterdam. Het merendeel van de Nederlanders 
heeft het beeld van onze hoofdstad als een 
seculiere vrijplaats van ongelovigen: het is 
een postmodernistische, linkse stad die weinig 
opheeft met religie, levensbeschouwing en daaruit 

voortvloeiende waarden. Tegelijkertijd hebben 
maar liefst 95 van de 222 basisscholen in deze 
stad een religieuze of levensbeschouwelijke 
grondslag. Bijna 43 procent van de Amsterdamse 
basisscholen is daarmee protestants-christelijk, 
katholiek, islamitisch, joods, oecumenisch, 
hindoeïstisch, humanistisch, gereformeerd of 
op een andere manier levensbeschouwelijk 
geïnspireerd. Omgerekend naar het aantal 
kinderen gaat zelfs méér dan de helft van de 
kinderen in Amsterdam naar een ‘bijzondere’ 
school: 31.674 van de in totaal 62.494 
basisschoolkinderen.3 Kortom, Amsterdamse 
ouders hebben niet of nauwelijks moeite om 
het allerbelangrijkste in hun leven, hun (liefdes)
kind, toe te vertrouwen aan een school met 
bijvoorbeeld een ‘c’ in haar naam. Waarom doen 
wij binnen het cda dan soms zo krampachtig 
over die ‘c’ in ónze naam?

Zingeving
Want (ook) in de eenentwintigste eeuw behaalde 
het cda in Amsterdam bij Kamerverkiezingen een 
goed resultaat. In 2006 behaalden Balkenende & 
co. nog 41 Kamerzetels. In Amsterdam wist het 
cda dat jaar bijna 10 procent van alle stemmen 
binnen te halen.4 Ongeacht deze feiten zijn er 
mensen die beweren dat het cda nooit meer dan 
25 Kamerzetels zal binnenslepen zolang de partij 
de ‘c’ in haar naam handhaaft. Maar graag ga ik 
iets dieper in op de vermeende secularisering van 
Nederland. Het is een feit dat er sprake is van 
een proces van ontkerkelijking: steeds minder 
Nederlanders bezoeken een kerk. 82 procent 
van de Nederlanders komt tegenwoordig nooit 
of bijna nooit in een kerk. Tegelijkertijd echter 
beschouwt 31 procent van de Nederlanders 
zichzelf als ‘spiritueel’.5 Dit is weliswaar minder 
dan tien jaar geleden en gaat ten gunste van een 

Waarom doen wij binnen het cda soms zo 
krampachtig over de ‘c’ in onze naam?
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groei van het aantal ‘ongelovigen’ (atheïsten en 
agnosten), maar het is nog steeds een substantieel 
percentage. En ik merk het ook als dertiger om mij 
heen onder generatiegenoten. Ons leven moet zin 
hebben, en we zoeken naar de diepere betekenis 
van onze tijdelijke rol op aarde en verrichten 
‘waardevolle’ activiteiten in zowel persoonlijk, 
zakelijk als maatschappelijk opzicht. Zo zoeken 
we een politieke partij die gebaseerd is op waarden 
en die in alles streeft naar zin- en betekenisgeving 
aan het leven. Een partij die dat doet vanuit 
een aansprekend en herkenbaar mens- en 
maatschappijbeeld moet in mijn optiek nog altijd 
vele miljoenen Nederlanders kunnen aanspreken.

Maar Nederland is ondertussen wel in een 
ander opzicht behoorlijk veranderd. Maar liefst 
een op de vijf Nederlanders heeft tegenwoordig 
een migratieachtergrond. Met deze toegenomen 
culturele diversiteit komen ook nieuwe 
maatschappelijke en daarmee ook politieke 

uitdagingen om de hoek kijken. Tot die conclusie 
kwam onlangs ook de Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid (wrr) in de verkenning 
De nieuwe verscheidenheid.6 Volgens de wrr 
heeft de toegenomen diversiteit, hetgeen een 
onbetwistbaar feit is, gevolgen voor de sociale 
cohesie. Een van de adviezen van de wrr is 
impliciet ook aan politieke partijen gericht, 
namelijk: ‘Publieke en private instellingen 
zullen zich moeten instellen op een permanente, 
steeds wisselende culturele veelvormigheid 
onder bewoners, leerlingen, patiënten, klanten 
en werknemers.’7 Op dit punt blijft het cda 
achter, en er zijn nog vele stappen te zetten om 
effectief in te spelen op deze maatschappelijke 
ontwikkeling. Niet alleen als politieke vereniging, 
om te zorgen voor meer culturele diversiteit in 
alle geledingen en posities van de partij, maar 

ook in politiek-inhoudelijk opzicht, als het gaat 
om de inhoudelijke beleidskeuzes die het cda 
maakt. Zowel bij de interne, organisatorische 
dimensie als bij de externe, politiek-inhoudelijke 
dimensie zou het cda zijn keuzes kunnen en 
moeten baseren op zijn vier kernwaarden. 
Kernwaarden die in mijn optiek tijdloos en 
universeel zijn en daarmee ook verbindend voor 
mensen uit verschillende windstreken en met 
uiteenlopende culturele achtergronden. Daaraan 
kan worden toegevoegd dat het cda streeft naar 
‘inclusie’: het insluiten van alle Nederlanders, 
ongeacht hun culturele achtergrond, in onze 
partij en samenleving teneinde een rechtvaardige, 
veilige en positieve samenleving van en voor 
iedere Nederlander te bewerkstelligen.

Verbindingspolitiek
Geen enkele politiek marketeer of economisch 

geïnspireerde onderzoeker 
zal het cda adviseren om het 
‘linkse multiculti-evangelie’ 
– zoals dat tegenwoordig 
al snel wordt geëtiketteerd 
– te verkondigen. Uit geen 
enkel onderzoek onder de 
kansrijkste cda-stemmers 

zal naar voren komen dat het cda zou 
moeten inzetten op inclusie in onze moderne, 
multiculturele maatschappij. En dat is nu 
precies het verschil tussen politiek leiderschap 
en politiek volgerschap. Politieke volgers 
zijn blinde, pragmatische volgelingen van 
makkelijke marketeers, sluwe spindoctors, 
kiene kiezersonderzoekers en opportunistische 
opiniepeilers, gericht op electorale winst op 
korte termijn. Zij staren zich blind op politiek 
resultaat en negeren het maatschappelijk belang. 
Politiek leiders lopen daarentegen niet slaafs 
achter kiezers, laat staan politiek adviseurs 
aan. Zij volgen immer hun moreel kompas, 
verwoord in waarden en idealen en in tijdloos, 
politiek beton gegoten. In het geval van het cda 
betekent dat in mijn woorden: ‘waardegedreven 
verbindingspolitiek’.

Politiek leiders lopen daarentegen niet  
slaafs achter kiezers, laat staan politiek 
adviseurs aan
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Dé christendemocratische politieke partij 
van Nederland, die meer is dan ‘confessioneel’ 
of ‘seculier gematigd rechts’, kan vanuit haar 
krachtige kernwaarden bij uitstek op het 
hedendaagse politieke toneel het voortouw nemen 
in het proces richting verbindingspolitiek en het 
bijbehorende dienstbare politiek leiderschap. 
De christendemocratie is namelijk een politieke 
stroming die vanuit overtuiging uitgaat van de 
(eigen) kracht van gemeenschappen en mensen. 
Zij wil juist dienstbaar en verbindend zijn 
aan krachten in de samenleving die zichzelf 
kunnen besturen, zoals vrijwilligersorganisaties 
en maatschappelijk betrokken ondernemers. 
De overheid is voor christendemocraten 
faciliterend aan het zelfsturende vermogen van de 
samenleving en haar gemeenschappen. Ook heeft 
de overheid de taak om te zorgen dat er sprake 
is van rechtvaardigheid in onze samenleving, 
onder andere door wet- en regelgeving te 
handhaven. En ten slotte is de overheid er volgens 
christendemocraten juist voor mensen die zichzelf 
niet kunnen redden. Mensen die niet kunnen 
terugvallen op de solidariteit van hun sociale 

omgeving, kunnen altijd nog bij de overheid 
op een sociaal vangnet rekenen. Dat sluit 
ook in de eenentwintigste eeuw bijzonder 
goed aan op de wens van vele Nederlanders, 
ook Amsterdammers, ongeacht hun culturele 
achtergrond. Juist vanuit deze bezieling en 
doorwrochte overtuiging kan het cda nog altijd 
de grootste en waardevolste partij van Nederland 
zijn. Ik geloof erin. U ook?

1 Joop van Holsteyn, ‘cda moet kiezen tussen 

confessioneel en seculier’, in: Marc Janssens e.a., 

Nepnieuws (cdv Lente 2018). Amsterdam: Boom, 

2018, pp. 25-29.

2 Dave Ensberg-Kleijkers, ‘Volg je politieke hart, niet de 

politieke marketeer’, Joop.nl, 23 november 2017. Zie 

https://joop.bnnvara.nl/opinies/volg-politieke-hart-

politieke-marketeer

3 Gemeente Amsterdam, afdeling Onderzoek, 

Informatie en Statistiek, Amsterdam in cijfers 2017. 

Amsterdam: ois Amsterdam, 2017, p. 197.

4 Zie https://www.verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/

detail/TK20061122/628563

5 KlaasJan Baas, ‘Onderzoek: Nederland is God kwijt 

geraakt. Meerderheid gelooft niet meer dat God 

bestaat’, eo-Visie, 13 maart 2016. Zie https://visie.
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Have, 2016.
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Den Haag: wrr, 2018.
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De talen van Europa
De veeltaligheid van Europa is geen teken van zwakte, zoals 
eurosceptici menen, maar een bron van kracht. Ze helpt 
ons om via de ander te kijken en in te zien dat staten geen 
homogeniteit moeten nastreven. Dat populisten de eu toch 
als bedreiging zien, komt doordat zij naar Europa kijken 
zoals naar de eigen natiestaat, namelijk als machtsmiddel om 
controle over het leven van anderen uit te oefenen.

door Ernst Hirsch Ballin De auteur is oud-minister van Justitie en universiteitshoogleraar 

aan Tilburg University.

Kan de christendemocratie iets over 
Europa zeggen wat verschil maakt?1 
Niet in de betekenis van een christelijk 
Europa dat zou moeten worden 
verschanst om andere overtuigingen te 
weren. Maar vanuit het geloof hebben 
we wel geleerd dat geen mens zich 
almachtig moet wanen: we zijn geen 
heer en meester van kennis die het 
mogelijk maakt de wereld te beheersen. 
Dat is precies de diabolische verleiding 
die Jezus in de woestijn weerstond 
(Matteüs 4:8-10).2

Toch moeten we niet onderschatten 
hoe enorm invloedrijk het verlangen 
naar beheersing van anderen kan 
zijn. Hoewel velen afgeleerd hebben 
beheersing voor zichzelf in het openbaar 
op te eisen, wordt democratie vaak 
opgevat als een mogelijkheid om 
collectief controle over het leven van 
anderen uit te oefenen. Het besef 
dat een democratische rechtsstaat 
wezenlijk limited government is en 
dus vooral een geheel van procedures 
waardoor mensen op een elkaar 
respecterende en ondersteunende 
manier kunnen samenleven, komt 

maar moeilijk tussen de oren. In plaats 
daarvan wordt democratie opgevat 
als de wijze waarop een collectiviteit 
– de natie in de nationale staat – haar 
machtsapparaat en machtsaanspraken 
heeft georganiseerd. De taal vervult 
daarin een rol als medium van bevelende 
boodschappen. Wat als democratie 
wordt gepresenteerd, ondermijnt zo haar 
principes: we zien daarvan voorbeelden 
in Hongarije en Polen, waar de 
meerderheid stap voor stap waarborgen 
voor minderheden uitkleedt.

Democratie en rechtsstaat kunnen 
echter niet los van elkaar functioneren. 
Voor degenen die controle op anderen 
van de nationale staat verwachten, 
is de Europese Unie een bedreigende 
concurrent om de macht. De eu wordt 
gezien als net zo’n beslissingsstructuur 
als zij in de nationale staat zien. Het 
‘primaat’ van de nationale democratie 
fungeert dan als reden om een 
Europese democratie als onwenselijk 
te beschouwen. Deze ontbeert immers 
het draagvlak dat een nationale 
gemeenschap door haar gezamenlijke 
taal volgens veel eurosceptici wel heeft.
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Een leviathan in Brussel?
Wie de geschiedenis van de eu kent, weet dat 
zich in Brussel geen machtsapparaat heeft 
genesteld dat heeft bedacht welke taken het 
ter hand zal nemen, zoals in oude tijden 
veroveraars van grondgebied dat konden doen. 
De Europese Gemeenschappen zijn ontstaan 
uit het aanvaarden van gezamenlijke taken, 
niet omgekeerd. Natuurlijk zijn er intussen 
voorbeelden te geven van bevoegdheden die 
zonder noodzaak zijn opgerekt en uitgebreid. 
Maar het uitgangspunt was en is principieel 
anders. De lidstaten zijn heer en meester van de 
oprichtingsverdragen.

Hoe komt het dan dat de eu toch zo 
graag wordt voorgesteld als een vraatzuchtig 
bureaucratisch monster dat zich in Brussel 
heeft genesteld? Ik denk dat dit iets te maken 
heeft met een hardnekkig denkpatroon over 
politieke macht. Leviathan is de titel van het 

vermaarde boek uit 1651 van Thomas Hobbes 
over de soeverein van een allesbeheersende staat. 
Daarvoor gebruikte hij de naam van het Bijbelse 
zeemonster uit onder andere het boek Job. Deze 
autoritaire staatsopvatting is voordemocratisch, 
maar springlevend in de huidige verbinding 
van populisme met nationalistisch-autoritaire 
politieke ideologieën. Populistische partijen 
claimen de stem van het volk te zijn. Als zij aan 
het bewind komen, willen ze de dienst uitmaken, 
met voorbijgaan aan de rechten en waarborgen 
voor minderheden.

Maar democratie vereist meer. In 
een volwaardige democratie is politieke 
besluitvorming geworteld in de spontane 
variëteit van ideeën die in de samenleving 

worden ontwikkeld en uitgetest. Burgers zijn vrij, 
niet alleen in het uitbrengen van hun stem bij 
periodieke verkiezingen, maar ook in het nemen 
van initiatieven buiten de officiële structuren 
om. Dit kakelbonte patroon wordt beschermd 
door fundamentele rechten en vrijheden. De 
samenleving is de plaats waar maatschappelijke 
behoeften worden gedefinieerd en politieke ideeën 
worden ontwikkeld.

Zo ongeveer beleven vele Nederlandse burgers 
de verhouding van politiek en samenleving, net 
als in onze buurlanden. Maar er zijn ook mensen 
die daarvan onrustig worden, zeker wanneer hun 
sociaaleconomische bestaansvoorwaarden precair 
zijn en ongrijpbare veranderingen in cultuur en 
productiewijzen in de lucht hangen. Zij zoeken 
bevestiging in een sterke nationale of religieuze 
identiteit, met een in hun ogen bijpassend leider-
schap. Populisme komt niet uit de lucht vallen.

Die drang naar een autoritaire 
staatsopvatting, een ‘leviathan’, 
hebben we eerder in de 
Europese geschiedenis gezien. 
Van 1940 tot 1945 was 
Nederland bezet, niet door 
zomaar een vreemd leger, 
maar door een mogendheid 
met een politiek-ideologisch 
programma waarin géén ruimte 
is voor variëteit. Een van de 

ideologen daarvan was Carl Schmitt, die zich 
steeds heeft laten leiden door een diepe afkeer 
van machtspluralisme. Politieke heerschappij 
in de staat keert zich in die opvatting tegen 
binnenlandse vijanden, ze beslist zo nodig 
over leven en dood, oorlog en vrede, en duldt 
uiteindelijk geen tegenspraak. Zo zorgt ze voor 
rust in de samenleving. Dat was waarnaar Carl 
Schmitt verlangde, onder andere in zijn in 1938 
gepubliceerde boekje Der Leviathan.3

Angst voor wat nieuw, vreemd en ongrijpbaar 
is leeft ook in onze tijd. Die angst moet, meent 
men, met een leviathan worden beantwoord, 
of minstens – in de woorden van de Hongaarse 
premier Viktor Orbán – door de vorming van 
een illiberal democracy. Dit verlangen bepaalt 

De autoritaire staatsopvatting is 
springlevend in de huidige verbinding van 
populisme met nationalistisch-autoritaire 
politieke ideologieën

Actualiteit
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het beeld van de door populistische bewegingen 
nagestreefde nationale staat, maar ook het 
angstbeeld van de eu, die zij zich niet anders 
kunnen voorstellen dan als een concurrerend 
machtsbelust beest. De beslissende vraag voor 
de toekomst van de eu is dan ook of zij zich 
zal kunnen bewijzen als een publiekrechtelijke 
organisatievorm die wezenlijk anders is: met een 
mandaat dat slechts de behartiging van publieke 
taken omvat voor zover de behoefte daaraan zich 
in een democratisch proces heeft gemanifesteerd.

Herstel van vertrouwen
Sinds het begin van de eenentwintigste eeuw is 
op vele momenten gebleken dat er een tekort is 
aan vertrouwen in de werking van de eu. Dat 
heeft er veel mee te maken dat de boog van de 
Unie sinds de jaren negentig steeds strakker 
gespannen werd: meer taken, meer bevoegdheden 
en meer lidstaten. De eu behoefde een sterkere 
politieke legitimatie, maar 
kreeg die niet. De redenen 
daarvoor waren ongelijk. In 
Nederland domineerde, aldus 
Luuk van Middelaar, vrees voor 
te grote bemoeienis, terwijl in 
Frankrijk juist het afbreken van 
bestaande overheidsgaranties 
weerstand opriep.4

Dit alles wijst erop dat de aanvankelijke 
consensus over de doelgerichtheid van de 
Europese Gemeenschappen had plaatsgemaakt 
voor uiteenlopende opvattingen. De feitelijke 
richting van het sociaaleconomische 
beleid werd echter vooral bepaald door de 
neoliberale economische politiek, die zweert bij 
marktwerking. Hoewel alle regels naar behoren 
in alle talen van de lidstaten werden vertaald, was 
de taal van dit beleid die van de globalisering, 
met de bijbehorende fixatie op gekwantificeerde 
parameters.5 In getallen wordt echter slechts 
uitgedrukt wat men kan meten, en niet wat 
we verder van de handelingsperspectieven van 
mensen moeten weten. Terwijl de Europese 
wetgeving tot de jaren negentig vooral gericht 
was op het creëren van een gelijk speelveld, werd 

nu vrije concurrentie op alle terreinen beleidsdoel, 
dus ook waar voorheen nutsbedrijven en 
andere beschermende nationale voorzieningen 
werkzaam waren. Internationale deregulering 
van de financiële markten zette ten slotte de deur 
open voor avonturen die in een crisis eindigden, 
waarna reddingsoperaties uit publieke middelen 
moesten worden gefinancierd.

Hoe kan democratie in een door vele lidstaten 
gevormde Europese Unie er dan wel uitzien? 
In elk geval niet als een proces waarin de 
meerderheid zich als een supranationale leviathan 
manifesteert. Een eurosceptische Nederlandse 
oud-politicus hoorde ik eens zeggen dat de eu 
geen staat kan zijn, omdat er niet één Europese 
taal is. Dat was een opmerkelijke uitspraak, 
niet alleen omdat Zwitserland en vele andere 
staten bewijzen dat dit wél kan, maar ook omdat 
eruit bleek hoe deze euroscepticus staten ziet: 
namelijk als het gezag over cultureel homogeen 

gemaakte ‘naties’ dat in één algemeen gekende 
taal de samenleving de wet stelt. Maar dat is 
precies wat de Unie helemaal níét moet zijn. 
Ze moet datgene wettelijk ordenen en besturen 
waaraan democratische samenlevingen collectief 
behoefte hebben: publieke taken die niet of 
minder goed door de lidstaten kunnen worden 
behartigd. Daarvoor moet zij een bestuursvorm 
kiezen uit een palet van intergouvernementele, 
communautaire en supranationale 
besluitvormingsmethoden.

Vertalen
Het bestuur in de eu moet rekening houden met 
verscheidenheid in behoeften tussen de lidstaten. 
Dat betekent dat we helemaal niet moeten streven 
naar een eenheid van denken die eigenlijk nog 
maar één taal nodig heeft. De culturele, etnische 

Dat de eu geen staat kan zijn omdat er niet 
één Europese taal is, is een opmerkelijke 
uitspraak
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en religieuze verscheidenheid van 
Europa is geen beletsel, maar juist 
de verklaring van de Europese 
‘eigenheid in verscheidenheid’. 
Europa is in zekere zin een 
merkwaardig continent. Met zijn 
in verhouding tot de landmassa 
lange kustlijn, de korte afstanden 
tussen handelsplaatsen en vele 
verbindingsroutes is Europa sinds 
mensenheugenis een terrein van 
ontmoetingen tussen mensen die 
verschillende talen spreken of 
vertolken.

Een bijzondere rol daarin 
vervullen mensen die twee- of 
meertalig zijn, onder wie naar schatting 3 tot 
4 miljoen Nederlandstaligen. Meertaligheid 
is een ontmoeting in één levensgeschiedenis 
van verschillende talen en verhalen. María 
Rosa Menocal verhaalt in haar meesterwerk 
over Al-Andalus6 hoe de meertaligheid van 
die regio de Griekse filosofie en de Arabische 
dichtkunst ingang deed vinden in het denken 
en dichten van het Romaanse West-Europa. 
Arabische moslimgeleerden en hun joodse en 
christelijke collega’s ontmoetten elkaar lezend, 
vertalend, schrijvend en in de tradities van die tijd 
becommentariërend. Zo konden grote christelijke 
denkers als Thomas van Aquino in het Latijn 
voortbouwen op het werk van de klassieke Griek 
Aristoteles en van Ibn Rushd, hier bekend als 
Averroës. Boccaccio, die de Decamerone dichtte, 
ontleende zijn raamvertelling aan een lange 
traditie, die terugging op een zo’n achthonderd 
jaar ouder verhaal in het Sanskriet, dat hem via 
een keten van vertalingen in en uit het Perzisch, 
Arabisch, Hebreeuws en Latijn bereikte.7

Dit is geen idylle uit enkel vroeger tijden. 
Latere voorbeelden zijn gemakkelijk toe te 
voegen. Denk aan hoe de vertalingen van Harriet 
Beecher Stowes Uncle Tom’s Cabin uit 1852 
bijdroegen aan de bijna wereldwijde beweging tot 
afschaffing van de slavernij. Al in 1853 verscheen 
een Nederlandse vertaling, onder de destijds 
acceptabele titel De negerhut. Het vertalen brengt 

inhoud over, maar verandert die ook, doordat ze 
in een andere context wordt verstaan en verder 
verteld.

Taal als medium van macht
Talen zijn echter ook het medium van 
machts uitoefening: van bevelen, wetten en 
rechtvaardigingen van die macht. In verschillende 
tijden manifesteren zich talen als hegemoniaal, 
overheersend. Ze zijn verbonden met narratieve 
tradities van schoonheid en waardering, oordelen 
over goed en kwaad, macht en onderwerping. Dit 
machtsbereik van talen kan groter zijn dan dat 
van de politieke structuren die er het middelpunt 
van vormen. Denk aan de eeuwenlange 
dominantie van het Grieks aan de oostzijde van 
de Middellandse Zee, lang nadat Alexander de 
Grote was gestorven; aan meer dan anderhalf 
millennium waarin het Latijn de standaardtaal 
was van de katholieke kerk, van het recht en van 
de wetenschap; aan de dominantie van het Frans 
dat als aflosser van het Latijn tot halverwege 
de vorige eeuw de standaardtaal bleef van de 
internationale diplomatie en verdragen; en aan de 
huidige hegemonie van het Engels, waarmee ook 
een geheel van opvattingen is meegekomen over 
politieke economie, besturing van de samenleving 
(governance) en wetenschap.

Een hegemoniale taal heeft zeker ook 
haar waarde: ze verzekert een platform van 
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verstaanbaar heid voor mensen met een veelheid 
van moedertalen. Zelf ervaar ik hoeveel deuren 
van kennis opengaan op een met Nederlands en 
Engels tweetalig geworden universiteit, Tilburg 
University. Maar juist een hegemoniale taal moet 
ook worden betrokken bij uitwisselingen van 
vernemen en kenbaar maken in andere talen. 
Dat te kunnen is de kans en de opgave voor 
een Europese culturele identiteit die juist niet 
door eentaligheid, maar door vertaling wordt 
gekenmerkt.

Vertalen is een kunst, en ook het verstaan 
van vertalingen is dat. Het benaderen van de 
oorspronkelijke betekenis in een andere taal 
kan iets toevoegen, een snaar raken die in de 
andere taal niet werd geraakt. Maar er kan 
ook iets in onbegrip verloren gaan, lost in 
translation. Het ‘Verdrag tot oprichting van de 
Europese Gemeenschap’ van 1957, dat na vele 
herzieningen het ‘Verdrag betreffende de werking 

van de Europese Unie’ is geworden, riep in de 
preambule op tot ‘een steeds hechter verbond 
tussen de Europese volkeren’. Dit ‘verbond’ was 
in de Duitse taalversie ‘einen immer engeren 
Zusammenschluß der europäischen Völker’ en 
in de Franse een ‘union’ met een kleine u. Een 
Engelse taalversie was er destijds niet, want de 
Britten hielden zich nog afzijdig. Bij de toetreding 
van het Verenigd Koninkrijk in 1973 tot de eeg 
werd deze preambule alsnog vertaald, met als 
tekst ‘an ever closer union among the peoples 
of Europe’. In de beweging die uiteindelijk tot 
de brexit leidde, werden de woorden ‘an ever 
closer union’ valselijk geïnterpreteerd als een 
verplichting om de Europese Unie steeds nauwer 
en strakker te maken.

Verbinden
Vertalingen kunnen dus tot misverstanden 
en misbruik leiden. Maar vaker is vertalen 
het verbinden van verschillende ervaringen. 
Daarvan kan de eu veel meer gebruikmaken, 
wanneer zij zichzelf en haar leden toestaat 
om in de eigen talen eigen politieke en 
sociaaleconomische tradities te articuleren. 
De Europese rechts cultuur heeft zich ook 
aldus gevormd en is ook translinguaal. Het 
Nederlandse Burgerlijk Wetboek was niet 
een gedachteloze vertaling van de Code civil, 
maar een creatieve verbinding van het Franse 
legislatieve meesterwerk met Hollandse en 
andere Nederlandse rechtstradities.

Openheid en een kritische instelling kunnen 
de taalverscheidenheid van Europa tot een 
krachtbron maken. Inderdaad, dat is een 
hinderpaal voor het optreden van een Europese 
leviathan die slechts de taal van zijn eigen bevelen 

kent. Maar er kunnen ook 
welkome, hoognodige correcties 
mee worden bevorderd. Het 
denken over economische 
politiek is Angelsaksisch 
geworden en heeft zich daarmee 
verwijderd van ‘Rijnlandse’ en 
Franse denkwijzen. Velen lezen 

naast het Nederlands alleen nog de hegemoniale 
taal van onze tijd, het Engels. Wanneer onze 
jongere leiders en denkers die begrenzing 
kunnen overschrijden, door eigen veeltaligheid 
of door vertalingen, en zich openstellen voor 
andere Europese tradities, zullen ze een ruimer 
perspectief op de toekomst kunnen vinden.

Wij moeten de eu werkelijk als iets 
anders leren zien dan als een supranationale 
leviathan. Dat heeft belangrijke consequenties 
voor de verhouding tussen de Unie en de 
grote vraagstukken van onze tijd. Al lopen de 
opvattingen over toelating van vluchtelingen 
en migranten uiteen, niemand kan eraan 
voorbijgaan dat de samenlevingen mensen 
met uiteenlopende achtergronden en herkomst 
omvatten. Een op culturele en religieuze 
eenstemmigheid gebaseerde sociale cohesie, als 

De Europese culturele identiteit wordt juist 
niet door eentaligheid, maar door vertaling 
gekenmerkt
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die al wenselijk zou zijn, zou alleen maar kunnen 
worden gerealiseerd door een leviathan die aan 
de principes van de democratische rechtsstaat 
lak heeft. Een groepsgewijs naast elkaar staan 
van mensen met en zonder migratieachtergrond 
is evenmin een goed vooruitzicht, en al 
helemaal niet wanneer dat leidt tot politieke 
en sociaaleconomische confrontatie tussen die 
groepen. Maar waarom zou sociale cohesie 
per se statisch en afwerend moeten worden 
opgevat?8 De diversiteit is daarvoor veel te groot 
geworden, en omvat inmiddels 
veel mensen die zich helemaal 
niet in zulke groepen laten 
indelen, bijvoorbeeld omdat ze 
dwars daardoorheen relaties 
zijn aangegaan. Dit maakt 
het des te belangrijker om 
praktijken van vertalingen en transformaties 
te activeren, en sociale cohesie te leren zien als 
een continue ontwikkeling. Eigenheid verdient 
erkenning, onaangename kanten moeten 
worden bestreden, en vernieuwing moet worden 
gevonden in een creatief proces van ‘vertalen’.

Ook in de Europapolitiek is principiële 
openheid nodig voor een toekomst zonder 
leviathans, met een patroon van een democratie 
die mensen helpt zich op een ordelijke manier 
met elkaar te verbinden en die overheidsoptreden 
organiseert om mensen te vrijwaren van geweld 

en nood. Een democratisch Europa kan alleen 
bestaan als de lidstaten in de volle zin van het 
woord democratische samenlevingen zijn. Daar 
is inlevingsvermogen voor nodig. Dat ontbreekt 
als Europese regulering van milieubelastende 
activiteiten wordt afgewezen omdat we ‘het’ 
hier al zo goed denken te doen, of als een 
Europees openbaar ministerie ter vervolging 
van fraude met eu-gelden wordt verworpen 
omdat we dat hier al zo krachtig aanpakken. 
Wederkerigheid in het Europese project is meer 

dan het wederzijds erkennen van vergunningen 
en opsporingsbevelen. Wederkerigheid vergt 
het willen zien van de situatie van de ‘andere’ 
Europese burgers als een deel van ons aller 
leefwereld. Een politiek draagvlak voor Europese 
politiek zal van de grond af moeten worden 
opgebouwd, door in vele talen het gesprek aan te 
gaan over hoe het eigene zich kan verhouden tot 
gemeenschappelijke behartiging van ondeelbare 
belangen.

1 Dit artikel is een bewerking van de lezing ‘De talen 

van Europa’ die Ernst Hirsch Ballin op 9 mei 2018 

uitsprak op het Europadag Symposium in Utrecht.

2 ‘De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer 

hoge berg. Hij toonde hem alle koninkrijken van de 

wereld in al hun pracht en zei: “Dit alles zal ik u geven 

als u voor mij neervalt en mij aanbidt.” Daarop zei 

Jezus tegen hem: “Ga weg, Satan! Want er staat 

geschreven: ‘Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen 

hem.’”’

3 Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des 

Thomas Hobbes. Sinn und Fehlschlag eines politischen 

Symbols. Hamburg: Hanseatische Verlagsanstalt, 1938. 

(Nieuwste editie: Stuttgart: Klett-Cotta, 2018.)

4 Luuk van Middelaar, De nieuwe politiek van Europa. 

Groningen: Historische Uitgeverij, 2017, p. 304.

5 Oliver Schlaudt, Die politischen Zahlen. Über 

Quantifizierung im Neoliberalismus. Frankfurt am 

Main: Klostermann, 2018.

6 María Rosa Menocal, The ornament of the world. How 

Muslims, Jews, and Christians created a culture of 

tolerance in medieval Spain. New York: Little, Brown 

and Company, 2002.

7 Giovanni Boccaccio, The Decameron (vertaald en 

bezorgd door Wayne Rebhorn). New York: Norton, 

2016, pp. xxi-xxii.

8 Die opvatting behoort tot de ‘Vereindeutigung der 

Welt’: Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt. 

Über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. 

Ditzingen: Reclam, 2018.

Waarom zou sociale cohesie per se statisch 
en afwerend moeten worden opgevat?

Actualiteit
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Zelfredzaamheid
door Désanne van Brederode De auteur is schrijver. In deze rubriek belicht ze een woord 

of uitdrukking uit het politieke taalveld.

De waarde die zowel ouders als kinderen 
aan zelfredzaamheid hechten, is evident. 
Een mens is pas echt volwassen en vrij 
wanneer hij ook in tijden van nood 
niet terugvalt in de hulpeloze, passieve 
kinderrol, maar zelf actie onderneemt. 
Zonder zijwieltjes en rugdekking. 
Zonder iemand die klaarstaat met 
pleisters, snoepjes en wijze raad. 
‘Laat me nou! Ik kan het heus!’

Alleen al het woord ‘zelfredzaamheid’ 
inspireert en stimuleert, bemoedigt 
en geeft vertrouwen in eigen kunnen. 
Deze feelgoodkwaliteit van het begrip 
kennen politici maar al te goed. Dus 
presenteren ze ogenschijnlijk strenger 
beleid positief, door te benadrukken 
hoezeer de zelfredzaamheid van 
burgers hun aan het hart gaat. Of 
het nu ouderen, chronisch zieken, 
vluchtelingen, studenten of langdurig 
werklozen betreft: dat er financieel 
gekort gaat worden, of dat bepaalde 
regelingen en hulp geleidelijk komen te 
vervallen, is omdat er meer gaat worden 
ingezet op het zelfredzaam maken van 
het individu.

Mensen worden opnieuw of voor 
het eerst ‘in hun kracht gezet’, ze 
krijgen energie en zelfvertrouwen als 
ze gaan handelen en, belangrijker nog, 
‘participeren’. Nog mooier is het als ze 
in hun beperkingen hun kansen gaan 
ontdekken, in plaats van gemakzuchtig 
te blijven profiteren. Paternalistisch? 
Integendeel. Het initiatief ligt weer waar 
het hoort: bij de volwassen burger zelf. 
Je zou nog bijna vergeten dat er mensen 

zijn die zichzelf helemaal niet kúnnen 
redden. Niet omdat ze zwak zijn, of 
laf, of lui, maar omdat ze vaste grond 
onder de voeten ontberen, terwijl het 
water hen na aan de lippen staat. Geen 
horizon, geen perspectief, iedere dag 
een vat vol onaangename verrassingen, 
door het verloop van een ziekte of 
doordat de oorlog elders zijn tol 
blijft eisen. En daarbij soms ook nog 
verantwoordelijkheid dragen voor meer 
dan alleen hun eigen leven. Want er zijn 
mensen die niet alleen zichzelf willen 
redden. Zeker in niet-westerse culturen 
is het niet gebruikelijk dat je tegen je 
naasten zegt dat ze het zelf maar moeten 
uitzoeken. En daarnaar handelen? Velen 
beleven het als verraad aan hun wortels, 
hun gemeenschap. Niet helemaal 
onterecht, dunkt me.

Wanneer politici een inclusieve 
samenleving willen voorstaan, wordt 
het misschien tijd om eens kritisch naar 
het begrip ‘zelfredzaamheid’ te kijken en 
de volgende vraag te stellen: wie heeft 
de zelfredzaamheid het hardst nodig; 
de burger met problemen en noden, 
of de politicus die zijn meedogenloze 
onverschilligheid graag verkoopt als een 
diepe liefde voor andermans autonomie 
en onafhankelijkheid?
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De rechtsstaat in de 
Grondwet?
door Jan Dirk Snel De auteur is historicus. In deze rubriek belicht hij de actualiteit vanuit 

parlementair-historisch perspectief.

‘Zoolang wij hier te lande geen 
administratieve rechtspraak bezitten, 
kan de Nederlandsche Staat niet 
een rechtsstaat genoemd worden 
in den waren zin des woords.’ Dat 
betoogde de katholieke afgevaardigde 
voor ’s-Hertogenbosch, de advocaat 
J.A. Loeff, bij de begrotingsbehandeling 
op woensdag 1 december 1897. Toen 
hij enkele jaren later minister van 
Justitie werd, diende hij dan ook in 
februari 1905 een aantal ontwerpen tot 
regeling der administratieve rechtspraak 
in. Er zou niets van terechtkomen. 
Een waarlijk systematische bestuurs-
rechtspraak zou tergend langzaam tot 
stand komen, eigenlijk pas tegen het 
eind van de eeuw – al groeide er vanaf 
de instelling van raden van beroep door 
de Beroepswet, die dezelfde Loeff in 
1902 door de Staten-Generaal wist te 
krijgen, op onderdelen wel van alles. 
Conform zijn uitgangspunt zou Loeff 
echter van mening zijn geweest dat ‘het 
dak’ op de Nederlandse rechtsstaat pas 
kortgeleden is aangebracht.

Enkel de overheid
Op dinsdag 6 maart 2018 nam de Eerste 
Kamer een wetsvoorstel aan dat voorziet 
in het opnemen van een inleidende 
bepaling in de Grondwet: ‘De Grondwet 
waarborgt de grondrechten en de 
democratische rechtsstaat.’ Dat de 
constitutionele monarchie van 1815 
zich geleidelijk tot een democratische 

rechtsstaat ontwikkeld heeft, zal 
niemand betwijfelen. De eerste keer 
dat deze combinatie in de Tweede 
Kamer te horen viel, was op vrijdag 
23 december 1938, uit de mond van 
nsb-fractievoorzitter M.V.E.H.J.M. 
graaf de Marchant et d’Ansembourg, die 
eraan toevoegde: ‘Wij zijn tegenstanders 
van dezen Staat en wij toonen zijn 
minderwaardigheid dagelijks aan.’ Juist 
die herinnering zal menigeen wellicht 
van het nut van de nieuwe bepaling 
overtuigen.

Maar wat is een rechtsstaat? De 
memorie van toelichting geeft een 
viertal ‘kenmerkende vereisten’: 
(1) het legaliteitsbeginsel; (2) de 
machtenscheiding als ‘stelsel van elkaar 
wederzijds controlerende, in evenwicht 
houdende organen (checks and balances) 
en in de vorm van decentralisatie’; 
(3) ‘de onafhankelijkheid van het 
met rechtspraak belaste deel van de 
rechterlijke macht’; en (4) de grond- en 
mensenrechten. Alleen deze uitwerking 
doet de vraag al opkomen waarom de 
bepaling de grondrechten er dan nog 
eens afzonderlijk uitlicht. ‘Waarom dan 
niet het legaliteitsbeginsel?’, vroeg cda-
senator Sophie van Bijsterveld terecht.

Er valt nog iets op. Dit is vrijwel het 
viertal dat men vindt in bijvoorbeeld 
het bekende Beginselen van de 
democratische rechtsstaat van M.C. 
Burkens en anderen (acht drukken 
sinds 1990). Er is echter één opvallend 
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verschil: terwijl de hedendaagse literatuur de 
bescherming tegen overheidsoptreden door 
het bestuursrecht als eis stelt, rept de memorie 
van toelichting slechts zeer algemeen van de 
onafhankelijkheid van de rechtspraak. Loeff zou 
hier zeker niet tevreden over zijn geweest.

Het valt niet te voorzien of het voorstel het 
in tweede lezing zal halen. Anders dan in de 
Tweede Kamer stemde de vvd in de Eerste Kamer 
tegen. Bij de huidige verhoudingen zou daar 
geen tweederdemeerderheid te vinden zijn. Maar 
dat kan veranderen. Het cda stemde in beide 
Kamers tegen, vooral omdat het voor een sobere 
Grondwet is. Óf het voorstel voegt niets toe en 
is dan overbodig, óf het voegt wel iets toe, maar 
onduidelijk is dan wat precies.

Dat onze constitutionele orde een 
democratische rechtsstaat is, toont zich zo reeds. 
Het lijkt mij onverstandig om dergelijke politiek-

filosofische beginselen juridisch vast te leggen, 
vooral ook omdat de interpretatie voortdurend in 
beweging is. Iedereen kan voor democratie zijn, 
omdat dat begrip ‘democratie’ telkens anders 
wordt ingevuld. Dat begint nu uitgerekend ook 
voor de rechtsstaat. Binnen ons legale bouwwerk 
vindt het begrip ‘rechtsstaat’ geen enkele steun. 
Sinds het in de negentiende eeuw binnen de 
Duitse rechtsgeleerdheid geïntroduceerd werd, 
was de betekenis echter helder: het ging om de 
zelfbinding van de overheid aan het recht.

Niemand kon echter het gebruik voor-
schrijven, en juist op dat punt vindt momenteel 
een opmerkelijke verschuiving plaats. Tijdens 
de begrotingsbehandeling van Justitie en 
Veiligheid op woensdag 29 november stelde 
cda-woordvoerder Chris van Dam dat de burger 
de rechtsstaat ‘weer’ moet gaan zien als ‘een 
instrument dat hem of haar in heel concrete 

gevallen daadwerkelijk bescherming biedt: 
bescherming tegen een inbraak, tegen terrorisme 
of tegen een agressieve motorbende’. ‘Weer’? 
Ten opzichte van de klassieke duiding is dit 
een revolutionaire uitbreiding: de rechtsstaat 
niet enkel als zelfbeperking van de overheid, 
dus als eenzijdige, verticale bescherming tegen 
bestuurlijke willekeur. Rechtsorde – de overheid 
handhaaft het recht – en rechtsstaat – ze 
onderwerpt zich aan het recht – worden hier 
vereenzelvigd.

Ook de burger
En het gaat nog verder. In een debat op dinsdag 
3 april waarin de aanval van de Haagse imam 
Fawaz Jneid op de Rotterdamse burgemeester 
Aboutaleb ter sprake kwam, betoogde Attje 
Kuiken (PvdA) dat diens woorden ‘de rechtsstaat 
keihard in het gezicht’ raken, zag Kathalijne 

Buitenweg (GroenLinks) er 
een ‘aanval op de rechtsstaat’ 
in, en vroeg Madeleine van 
Toorenburg (cda) zich af of 
het niet zo zou moeten zijn 
‘dat je in extreme gevallen onze 
rechtsstaat wilt beschermen 

tegen het verheerlijken van terroristisch geweld’. 
Zelfs de minister meende dat zich hier iemand 
‘werkelijk langs de rand van de rechtsstaat 
beweegt’. In een debat over liquidatiegeweld 
de volgende dag schreef Arno Rutte (vvd) aan 
criminelen ‘het ondermijnen van de rechtsstaat’ 
toe.

Niet alleen de overheid, maar ook een 
eenvoudige burger kan in deze nieuwe weder-
kerige opvatting dus ineens de rechtsstaat 
aantasten – een visie die diametraal staat 
tegenover de klassieke gedachte die mogelijk in de 
Grondwet wordt opgenomen. In zo’n geestelijk 
klimaat is het onverstandig een richtlijn vast te 
leggen die direct voor misverstand vatbaar is.

Iedereen kan voor democratie zijn omdat 
het begrip telkens anders wordt ingevuld
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Zacht paternalisme 

Hoe ver mag de overheid gaan om burgers ‘een zetje in de 
goede richting te geven’? In feite vertrekt nudging vanuit een 
problematisch beeld van de mens. De burger wordt een object 
van beleidsinterventies en moet  – zij het zo subtiel mogelijk – 
gecorrigeerd, geactiveerd en opgevoed worden. Toch kan 
nudging wel degelijk nuttig zijn. Niet om vermeend falend 
gedrag van mensen te corrigeren, maar vooral om al te grote 
ongelukken van de overheid te voorkomen.

door Albert Jan Kruiter en Jan Prij Kruiter is actieonderzoeker bij het Instituut voor 

Publieke Waarden. Prij is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Thaler en Sunstein hun bestseller over 
nudging schreven, het ‘zetje in de goede richting’ dat volgens de schrijvers onze 
beslissingen over ‘gezondheid, welvaart en geluk’ verbeteren kan.1 Inmiddels is 
nudging ook naar diverse departementen in Den Haag en een aantal gemeentelijke 
en provinciale beleidsarena’s overgewaaid, mede onder invloed van werk van de 
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op dit thema vanaf 2009.2 Daar 
staat nudging voor een breder streven om ‘gedragskennis toe te passen in beleid’. 
Waar staan we nu? Hoe kunnen we in dat bredere beleidskader de opkomst van 
nudging verklaren? Hoe gaat deze sturing in zijn werk, en hoe moeten we deze 
praktijken beoordelen? Dat zijn de hoofdvragen van deze cdv.

Gedragsbeïnvloeding door de overheid in een marktsamenleving
Overheden proberen al eeuwenlang het gedrag van burgers te beïnvloeden en 
bepaalde verlangens te stimuleren of af te remmen. De klassieke instrumenten die 
de overheid daarbij inzet, zijn normeren via wetgeving en handhaving, belastingen 
heffen, het verstrekken van subsidies en het informeren via publieksgerichte 

Nudging
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voorlichtingscampagnes. De laatste jaren lijkt de overheid echter in toenemende 
mate gebruik te maken van gedragsinterventies. ‘Nudging’ heet dit nieuwe 
mechanisme: het subtiel beïnvloeden van keuzegedrag.

Doorgaans worden nudges opgevat als behulpzame overheidsduwtjes in de 
goede richting, gebaseerd op inzichten uit de psychologie en de gedragseconomie. 
Meestal gaat het om het inspelen op onbewuste of irrationele processen. Een 
bekend en onschuldig voorbeeld uit de openbare ruimte is de afdruk van groene 
voetstappen aan de rechterzijde van roltrappen.

Ook in de Nederlandse beleidspraktijk worden nudges inmiddels volop 
toegepast. Zo kregen in 2015 huiseigenaren per post hun voorlopige energielabel 
toegestuurd. Deze energielabels waren, zo moest een woordvoerder van minister 
Blok voor Wonen en Rijksdienst toegeven, welbewust ‘aan de conservatieve 
kant’ – lees: te laag – ingeschat, om woningbezitters extra aan te zetten tot 
energiebesparing. Een ander voorbeeld is de suggestie voor het instellen van 
een ‘inspanningsperiode’ voor bijstandsgerechtigden ouder dan 27 jaar met een 
korte afstand tot de arbeidsmarkt. Uit experimenteel onderzoek, zo valt te lezen 
in het tweede deel van het cpb-rapport Kansrijk arbeidsmarktbeleid, blijkt dat 
het instellen van een inspanningsperiode de baanvindduur effectief verkort, en 
daarmee ook de uitkeringslasten effectief verlaagt. Deze inspanningsperiode wordt 
in de communicatie richting de betreffende doelgroep eufemistisch ‘zoekperiode’ 
genoemd.3 Daarmee is 
het simpelweg een nudge 
om burgers met een 
ondersteuningsverzoek 
onverrichter zake naar 
huis te sturen of de 
bijstandsaanvraag vier 
weken lang tegen te houden, zodat deze mensen ertoe worden aangezet in de eerste 
werkloze periode zelf een oplossing te vinden voor hun inkomensprobleem.

De toenemende populariteit van nudging lijkt samen te hangen met ten minste 
drie ontwikkelingen. In de eerste plaats laten nieuwe inzichten uit de psychologie 
en de gedragseconomie de beperkingen van traditionele overheidsinterventies zien. 
Bij de inzet van de klassieke overheidsinstrumenten gaan beleidsmakers dikwijls uit 
van de rationeel handelende burger die weloverwogen keuzes maakt. Zo suggereren 
regelgeving en normstelling dat de rationele burger sancties wil voorkomen, en 
gaan communicatiecampagnes van overheidswege uit van de gedachte dat de mens 
met een goede voorlichting tot goed gedrag is aan te zetten. Uit recente literatuur 
blijkt echter dat de mens niet voldoet aan het gehanteerde beeld van de rationele 
beslisser. Bekende voorbeelden zijn het boek van Thaler en Sunstein en dat van 
Kahneman,4 en in Nederland de publicaties van Dijksterhuis en van de wrr.5

Deze nieuwe inzichten versterken het besef dat de klassieke 
sturingsinstrumenten niet altijd werken, en dat het nodig is beleid te baseren op 
basis van adequate actuele kennis over hoe mensen dan wel beslissingen nemen. 
De genoemde publicaties laten namelijk óók zien dat er tussen het informeren van 

Zo kregen in 2015 huiseigenaren per post 
hun voorlopige energielabel toegestuurd
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burgers over de regels en het handhaven daarvan tal van mogelijkheden zijn om het 
gedrag van burgers positief te beïnvloeden door hun een ‘zetje in de goede richting’ 
te geven. Hoe dat nudging in de praktijk in zijn werk gaat en welke vragen daarbij 
komen kijken, leest u in het interview met Semiha Denktaş en Emile Goijvaerts, 
die vanuit hun wetenschappelijke en ambtelijke expertise trekker zijn van de 
Behavioural Insights Group Rotterdam (big ’r).

In de tweede plaats sluit het instrument van nudging aan bij een terugtredende 
overheid. De regering heeft de ambitie om van een klassieke verzorgingsstaat te 
gaan naar een participatiesamenleving met meer eigen verantwoordelijkheid en 
zelfredzaamheid van burgers. Dat betekent dat de overheid op zoek moet naar 
een nieuwe rol waarin zij enerzijds loslaat en vertrouwen geeft aan burgers, maar 
waarin zij hun anderzijds ondersteuning en grenzen biedt waar dat nodig is. 
Nudging lijkt, zoals gezegd, een instrument dat past in bestaande opvattingen over 
deze nieuwe overheidsrol.

In zijn bijdrage laat Rik Peeters zien hoe ambivalent deze ontwikkeling is. 
Er wordt een nieuwe relatie gelegd tussen individueel gedrag en collectieve 
problemen, waarbij elk gedrag een potentieel probleem wordt. Of het nu gaat 
om een ongezonde levensstijl, milieuonvriendelijke vleesconsumptie, verkeerde 
studiekeuzes of onvoldoende bijscholing: al deze privékeuzes zijn politiek relevant 
geworden, waarbij het onduidelijk is in hoeverre we sociaal verantwoordelijk 

gedrag van burgers mogen 
eisen en afdwingen. Daarom 
is het debat over nudging 
minder onschuldig dan het 
lijkt. Het gedrag van burgers 
is hoe dan ook niet goed 
genoeg; het kan altijd wel 
een tandje beter, actiever. Het 

gaat bij de interventies bovendien steeds vaker om het activeren van burgers én 
het aanbieden van preventieve ongevraagde zorg aan kwetsbare groepen burgers 
aan de rafelrand van de verzorgingsstaat. Bij al deze interventies zien we volgens 
Peeters een ambigue relatie tussen het bevorderen van zelfzorg en het disciplineren 
en controleren van burgers.

De opkomst van nudging bij de overheid kan ook worden gezien tegen de 
achtergrond van de marktsamenleving, waarin het bedrijfsleven al volop probeert 
door verandering van de keuzearchitectuur het gedrag van consumenten te 
beïnvloeden. Tim Jacquemard en Rinie van Est laten in hun bijdrage zien dat 
deze interventies niet voldoen aan de eisen die aan nudges for good kunnen 
worden gesteld (transparant, niet misleidend, makkelijk te vermijden, en positief 
uitwerkend op het welzijn van mensen), en zij pleiten op grond hiervan voor 
maatregelen.

Het gedrag van burgers is hoe dan ook niet 
goed genoeg; het kan altijd wel een tandje 
beter, actiever

Nudging
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Stand van het huidige debat over nudging op basis van 
praktijkervaringen
Waar private partijen primair uit zijn op eigen gewin als ze dit soort technieken 
gebruiken, heeft de nudgende overheid het publieke belang te dienen. Volgens de 
initiatiefnemers achter nudging schuilt hierin een verlicht paternalistisch motief.  
De overheid schrijft voor wat het zetje in de goede richting inhoudt, met behoud 
van de keuzevrijheid van het individu. De claim van voorstanders van nudging door 
de overheid is nu juist dat het (in vergelijking met belastingen of wetgeving) een 
heel licht disciplineringsinstrument is dat de eigen autonomie intact laat of zelfs 
versterkt. Een nudge kan mensen bijvoorbeeld bewuster maken van het gezonde 
alternatief; of ze de keuze daarvoor ook echt maken is aan hen. Nudges zijn in 
de woorden van Thaler en Sunstein ‘simple changes in the presentation of choice 
alternatives that make the desired choice the easy, automatic or default choice’,6 en 
kan individuen helpen om een verantwoorde, betere keuze te maken ‘as judged by 
themselves’.7

Volgens Denise de Ridder is er veel steun onder burgers voor nudges die zo het 
‘doenvermogen’ van mensen versterken, bijvoorbeeld op het gebied van gezonde 
voeding. Een ander bekend en onomstreden voorbeeld is om mensen als zij niet 
bewust zelf een keuze maken, automatisch te laten deelnemen aan een spaarplan 
voor pensioen (gegeven dat mensen te weinig sparen). Bij ingrijpender keuzes, 
zoals al dan niet orgaandonor worden, is ook gelijk duidelijk dat de inzet van zo’n 
defaultoptie (voorkeursoptie) door de overheid problematisch is, en dat de inzet 
ervan niet legitiem is zonder democratisch debat hierover. Naarmate klassieke 
grondrechten als de vrijheid van meningsuiting, de onaantastbaarheid van het 
lichaam en het recht op privacy meer in het geding zijn, neemt de noodzaak 
tot terughoudendheid bij deze vorm van nudging toe, zo schreef de Raad voor 
Maatschappelijke Ontwikkeling, die in 2014 een advies uitbracht over dit 
onderwerp.8 Er zijn ook tal van andere rapporten over dit onderwerp verschenen.9 
Wat kan en wat niet kan, moet altijd onderwerp van democratische deliberatie zijn.

Inmiddels is er op allerlei plekken ervaring met nudging opgedaan.10 In deze cdv 
verzamelen we wat van die ervaringen en praktijklessen. Zo wijst Hanne Bikker er 
in zijn bijdrage over ervaringen bij ministeries op dat nudging niet als een zoveelste 
technologisch trucje wordt toegepast. Er moet geen sprake zijn van verkoop 
van beleid met slimme communicatie als instrument, maar van het organiseren 
van draagvlak en betrokkenheid. Ook de ervaringen van wethouders, die aan 
bod komen in de intermezzo’s, wijzen in die richting. Joram Feitsma gaat in zijn 
bijdrage verder in op de vraag hoe de nieuwe kennisexperts te werk gaan.

Een balans na tien jaar
Volgens Will Tiemeijer, die als wrr-onderzoeker het thema nudging in de 
Nederlandse beleidswereld introduceerde,11 is er weinig reden tot zorg. Zijn advies: 
Pick your battles. In het bedrijfsleven gaat, zo constateert hij, de praktijk van 
digitale nudging veel verder dan bij de overheid. Het wordt hoog tijd om aan deze 
kwalijke gevolgen iets te doen. In lijn met het pleidooi van Jacquemard en Van Est 
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in deze cdv zijn er wellicht wel twee nieuwe mensenrechten nodig: het recht om 
niet gemeten, geanalyseerd en gecoacht te worden, en het recht op betekenisvol 
menselijk contact. Bij de overheid is er van dergelijke misstanden geen sprake. 
Tiemeijer schrijft: ‘Nudging moet niet groter worden gemaakt dan het is. Het is 
een interessant en potentieel effectief instrument voor gedragsbeïnvloeding, niet 
minder, maar ook niet meer. De achterliggende boodschap is dat psychologische 
kennis meer aandacht verdient in het beleidsproces – niet om mensen subtiel te 
“manipuleren”, maar primair om te voorkomen dat beleid de plank volledig 
misslaat.’

Toch kan op basis van deze cdv een aantal vragen worden gesteld bij het 
gebruik van nudging door de overheid.

Mensbeeld
Ogenschijnlijk gaat het slechts om het behaalde resultaat: het bevorderen van goed 
gedrag, verantwoordelijk burgerschap of gezondheid. Dat alles in het belang van 
personen zelf en van de gemeenschap. Maar de vraag is wat de achterliggende 
motieven zijn. In de praktijk blijkt het vaak ook te gaan om het terugdringen van 
het gebruik van collectieve voorzieningen, zoals de zorgkosten of de kosten van 
het dumpen van afval, al is het maar als ‘nuttig bijproduct’. Dat is begrijpelijk, 
maar het gevaar van verstrekkende beïnvloeding ligt snel op de loer. In feite 

vertrekt nudging vanuit een 
beeld van de mens als een 
probleem, als een object 
van beleidsinterventies dat 
(zij het zo subtiel mogelijk) 
gecorrigeerd, geactiveerd en 
opgevoed moet worden. De 
onschuldigheid verdwijnt steeds 

meer naarmate de goedbedoelde beleidsinterventies verschuiven naar specifieke 
achterstandsgroepen, zoals werklozen, risicojongeren en kwetsbare families,12 al 
dan niet preventief om ‘problemen te voorkomen’.13

Geen technocratisering, maar democratisering
Veel bijdragen benadrukken dat de vraag hoe ver de overheid mag gaan in 
gedragsbeïnvloeding onderwerp moet zijn van een democratisch debat op lokaal 
of nationaal niveau. Het moet gaan om democratisering van beleid, niet om de 
technocratisering ervan. Het kan ook niet de bedoeling zijn om onze verlegenheid 
over morele keuzes over wat goed is en wat niet uit te besteden aan de uitvoerende 
macht.14

Effectiviteit van beleid is niet de enige norm in de democratische rechtsstaat
De overheid is geen groot dienstencentrum dat zo effectief mogelijk haar burgers 
bedient, met het grootst mogelijke geluk voor allen als resultaat. Ze moet 
voorzichtig omgaan met haar machtsinstrumenten. Niet voor niets zijn er checks-

De overheid is geen groot dienstencentrum 
dat zo effectief mogelijk haar burgers 
bedient

Nudging
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and-balances ingebouwd en moet er voor beleid een basis zijn in de wetgeving. 
Dat het omzetten van de switch bij donorregistratie van de standaardoptie (van 
‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’) onderwerp van een democratisch debat is geweest, is 
essentieel.

Overheid: kijk naar jezelf
Zo bezien is nudging inderdaad een nuttig instrument. Niet zozeer om vermeend 
falend gedrag van mensen te corrigeren, maar vooral om al te grote ongelukken 
van de overheid te voorkomen die haar beleid baseert op verkeerde aannames over 
het gedrag van burgers. Al was het alleen maar om te voorkomen dat het zachte 
paternalisme van de overheid harde trekken gaat vertonen.
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Interview
Met zelfregie 
overvraagt overheid 
burgers
door Jan Prij De auteur is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Semiha Denktaş en Emile Goijvaerts geven vanuit hun 
respectievelijk wetenschappelijke en ambtelijke expertise 
leiding aan de Behavioural Insights Group Rotterdam. 
Dit team denkt na over de vraag hoe kleine veranderingen in 
de omgeving menselijk gedrag een zetje in de goede richting 
kunnen geven. Denktaş : ‘Nu wij uit gedragswetenschappelijk 
onderzoek weten dat mensen minder rationeel zijn dan we 
denken, is het de verantwoordelijkheid van de overheid om 
hier in de vormgeving van haar beleid rekening mee te houden.’

Semiha Denktaş is hoogleraar 
psychologie aan het Erasmus University 
College en academisch directeur van de 
Behavioural Insights Group Rotterdam 
(big ’r). Zij heeft tweeënhalf jaar 
geleden het initiatief genomen om 
met de toenmalig secretaris van de 
gemeente Rotterdam te praten over 
samenwerking tussen de gemeente 
Rotterdam en de wetenschap. Inzet: 
hoe kan via gedragsbeïnvloeding een 
aantal problemen in de stad aangepakt 
worden? Emile Goijvaerts is trekker van 
big ’r vanuit de gemeente Rotterdam.

Denktaş is trots op hetgeen er 
bereikt is: ‘In het begin is vooral 
geïnvesteerd in de relaties tussen 
wetenschappers en beleidsmakers en 
het vinden van common ground, een 

gemeenschappelijke taal en werkwijze. 
Dat heeft succes gehad. Elke collega 
zegt nu: “Ik ben iemand van big ’r, 
niet een ambtenaar of wetenschapper. 
Wat we delen is nieuwsgierigheid naar 
wetenschappelijke kennis omtrent 
gedrag. Onze missie is om met kennis 
van gedrag beleid te maken, op basis 
van gedragsexperimenten. Er zitten 
daarbij diverse disciplines aan tafel; 
niet alleen psychologen, maar ook 
gedragseconomen, bestuurskundigen, 
ethici en sociologen. Zo’n benadering 
is tamelijk uniek. We doen niet zomaar 
even een projectje, maar werken voor 
vier jaar samen in het belang van deze 
samenleving.’

Nudging
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Interview in  
het kort: 

* In Rotterdam werken 
ambtenaren en 
wetenschappers 
samen om het gedrag 
van burgers positief 
te beïnvloeden

* Hoe ver de overheid 
mag gaan in 
gedragsbeïnvloeding, 
moet onderwerp zijn  
van democratisch 
debat

* Psychologische kennis 
over bijvoorbeeld 
eetgedrag kan mensen 
enorm helpen in hun 
strijd tegen obesitas

* Nudging komt niet uit 
politieke doelen voort, 
maar is slechts een 
beleidsinstrument

Interview

Wat is de aanleiding en 
oorsprong van BIG ’R?
Denktaş: ‘We hebben in deze 
stad te maken met allerlei 
problemen. Denk aan te hard 
rijden in het verkeer, vuil op 
straat, overlast van fietsen, 
of gedrag dat uiteindelijk 
leidt tot overgewicht 
(obesitas). We hebben steeds 
meer wetenschappelijke 
kennis over hoe we gedrag 
kunnen beïnvloeden. 
Daartegenover zien we een 
overheid die met klassieke 
beleidsinstrumenten niet erg 
succesvol is in het veranderen 
van dat gedrag. Ik vind dat 
we dan als wetenschappers 
de verantwoordelijkheid 
hebben om die kennis te delen 
met de samenleving. Om te 
kijken hoe we samen bepaald 
gedrag mogelijk wél kunnen 
veranderen.’

‘Dat betekent niet dat 
we precies weten hoe we 
dat kunnen doen. Een 
gedragsexperiment in een 
laboratorium is iets anders 
dan een gedragsexperiment 
in de samenleving. In de 
maatschappij hebben we niet 
alles onder controle, terwijl 
dat in een laboratorium zo 
veel mogelijk wél het geval 
is. Dat maakt het dus extra 
spannend en stelt extra eisen. 
Hoe ga je gedragsexperimenten 
vormgeven in een omgeving 
waarin je niet de volledige 
controle hebt? Hoe betrek je 
burgers erbij? Ook hier is het 
vinden van common ground 
cruciaal: in dit geval het elkaar 
vinden op een gezamenlijke 
probleemdefinitie. Dat betekent 
dat we als wetenschappers ook 
in onze methodieken moeten 
gaan innoveren.’

Semiha Denktaş (links) en Emile Goijvaerts. Foto: Dirk Hol
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Goijvaerts: ‘De gedragsexperimenten waar 
we het hier over hebben gaan over nudging: het 
geven van een zetje in de goede richting. Het is 
een relatief nieuw beleidsinstrument dat inspeelt 
op de ruimte aan gedragsbeïnvloeding tussen 
het simpelweg informeren van burgers over de 
bestaande regels en de handhaving daarvan. 
Het informeren van mensen en het handhaven 
van wet- en regelgeving schieten eenvoudigweg 
tekort. Als je te hard rijdt, kun je een boete 
krijgen, maar toch rijden veel mensen nog steeds 
te hard. Ook het informeren van mensen via 
bijvoorbeeld campagnes, zoals in het verleden 
die van Postbus 51, is ineffectief. Wat kun je 
doen tussen enkel informeren en verbieden in? 
Hoe kun je ongewenst gedrag onaantrekkelijker 
maken zonder het te verbieden, en gewenst 
gedrag aantrekkelijker zonder het dwingend voor 
te schrijven? In 2013 kwam Cass Sunstein ter 
gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de 
Erasmus Universiteit naar 
Rotterdam om een lezing 
te geven. [Sunstein is met 
Richard Thaler een van de 
grondleggers van nudging; 
in 2008 schreven zij samen 
het boek Nudge. Improving 
decisions about health, 
wealth, and happiness. 
– red.] Zijn lezing en de 
voorbeelden die hij gebruikte waren voor mij 
een eyeopener. Ik dacht: Hier zit perspectief in. 
Toen de mogelijkheid van samenwerking met de 
Erasmus Universiteit Rotterdam zich voordeed, 
viel dat bij mij in vruchtbare aarde.’

Legitimiteit

Wie bepaalt precies wat de bedoeling is, wat 
‘gewenst’ en ‘ongewenst’ gedrag is?
Denktaş: ‘Dat is een belangrijke ethische vraag 
waarover we vrij snel in ons bestaan diepgaande 
gesprekken hebben gevoerd. We hebben er twee 
debatten aan gewijd. Op het eerste openbare 
debat was ook de directeur van het Britse 
Behavioural Insights Team (bit uk) aanwezig. 

Hij stelde: “Een verzoek van een democratisch 
gekozen leider om iets aan gedragsverandering 
te doen, is voor ons op zichzelf voldoende 
legitimatiegrond.” Voor ons is dat niet zo; 
voor ons is dat nog niet voldoende. Weten we 
dan precies waar de grenzen liggen? Nee. We 
hebben een tweede debat georganiseerd met 
veel ambtenaren over de vraag wat wel of niet 
acceptabel is. Dat is nog niet zo duidelijk.’

Kunt u voorbeelden van grijze gebieden geven?
Denktaş: ‘Het rookverbod in cafés was enige 
tijd omstreden. Maar als wij nu als big ’r 
zouden zeggen: “We willen kijken of we het 
rookgedrag van mensen in het openbaar 
kunnen beïnvloeden”, zullen weinig mensen 
daar bezwaar tegen maken: het is slecht voor je 
eigen gezondheid én de gezondheid van degenen 
die meeroken. Maar stel dat we zeggen: “We 
willen een stap verder gaan door mensen te 

stimuleren om ook in hun 
privéomgeving niet te 
roken”, dan is dat al een 
ander verhaal.’

‘Een ander voorbeeld. 
We vinden het heel normaal 
dat de overheid verplicht 
om met een gordel om in 
het verkeer te rijden. Een 
paternalistische overheid 

dus die zegt: “Het is beter voor je dat je een 
gordel omdoet.” Maar gedragsbeïnvloeding om 
mensen minder te laten snacken, dat ligt weer 
gevoelig. Bij overgewicht zegt een deel van de 
mensen: “Waar bemoeit de overheid zich mee? 
Ik bepaal zelf wat ik eet.” Terwijl bij snacken het 
risico van schade voor jezelf en de samenleving, 
in de vorm van ziekten zoals diabetes (en de 
daarmee gepaard gaande toenemende collectieve 
zorgkosten) evenzeer groot is.’

‘Wat wel en niet kan is ook cultureel bepaald. 
Zie bijvoorbeeld de donorwet. Hier is het een 
onderwerp van langdurig debat, in andere 
landen weer niet. Als big ’r zijn wij er daarom 
voorstander van om over de beleidsdoelen heel 
transparant te zijn naar de samenleving.’

We vinden het heel 
normaal dat de overheid 
verplicht om met een 
gordel om te rijden

Nudging
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Goijvaerts: ‘Wat wel of niet acceptabel is, is 
onderwerp van een maatschappelijk debat tussen 
betrokken burgers. Het is de kracht van dit 
initiatief dat we kwesties waar het om gaat in de 
openbaarheid brengen en hier met elkaar over in 
gesprek gaan zonder vooraf het antwoord al te 
weten.’

Denktaş: ‘Op het moment dat je gedrag wilt 
verduurzamen moet je de samenleving heel goed 
meenemen in de stappen die je zet. Als je dat niet 
doet, is de kans dat het initiatief slaagt kleiner; 
dan worden mensen terecht wantrouwend.’

Mensbeeld

Wat is het onderliggende mensbeeld achter 
nudging?
Denktaş: ‘Cruciaal is het inzicht dat 
omgevingsfactoren veel bepalender zijn voor 
individueel gedrag dan veelal wordt aangenomen. 
Ik noem daarbij drie punten. 
Ten eerste: er wordt te veel 
vanuit zelfmanagement en 
zelfregie geredeneerd. Dat 
is misleidend, omdat de 
omgeving waarin je opgroeit 
in belangrijke mate je keuzes 
en je gedrag en de kansen 
voor ontwikkeling bepaalt. 
Dit moet ik even goed 
uitleggen, en ik refereer hierbij aan de bekende 
socioloog Bourdieu, die stelt dat de wisselwerking 
tussen maatschappij en individu op diverse 
terreinen plaatsvindt, en dat mensen economisch, 
sociaal en cultureel kapitaal nodig hebben om die 
wisselwerking te beïnvloeden. Het economisch 
kapitaal bestaat uit de financiële bronnen. Deze 
kunnen we vergaren door een goede opleiding 
af te ronden en te werken. Als je wordt geboren 
in een arm gezin, is het veel lastiger om later 
zelf economisch kapitaal te verwerven. Ouders 
geven namelijk hun kapitaal door aan hun 
kinderen. Een groter economisch kapitaal 
vertaalt zich onder andere in betere huisvesting. 
Voor kinderen betekent dit bijvoorbeeld het 
verschil in wel of geen eigen kamer hebben om 

rustig huiswerk te kunnen maken. Het sociale 
kapitaal betreft de netwerken die wij hebben om 
sociale hulpbronnen te mobiliseren en invloed 
uit te oefenen in de samenleving. Wij hebben 
dus bepaalde contacten nodig om te stijgen op 
de sociale ladder. Als je netwerk beperkt is, dan 
blijft het sociale kapitaal klein. Cultureel kapitaal 
ten slotte gaat eigenlijk om alle vormen van 
leren. Dus niet alleen het verwerven van kennis, 
maar ook leren hoe je correct te gedragen, wat 
“mooi” en “goed” is. Percepties, vaardigheden 
en kennis kunnen worden opgevat als culturele 
bronnen die worden verworven door middel 
van een leerproces dat specifiek is voor de 
sociale klasse. Kinderen die gesocialiseerd zijn 
in een gezin waarbij de ouders tot de sociaal 
hogere klasse behoren, zullen het bijvoorbeeld 
beter doen op school. Zij nemen immers het 
culturele kapitaal van hun ouders over. Grote 
ongelijkheid in beschikbaarheid van economisch, 

sociaal en cultureel kapitaal 
werkt dus door in de keuzes 
die mensen maken, in hun 
gedrag en daarmee ook 
in hun gezondheid. We 
zien dat direct terug in de 
levensverwachting die mensen 
hebben: mensen die wonen 
in een arme wijk hebben een 
lagere levensverwachting dan 

mensen die wonen in een welvarende omgeving.’
‘We zien, ten tweede, een mismatch ontstaan 

tussen onze genetische opmaak en de omgeving. 
Op het moment dat je eten ziet, is onze 
evolutionaire programmering onmiskenbaar 
tot eten geneigd, eenvoudigweg omdat we in de 
oertijd niet wisten op welk ander moment er weer 
voedsel beschikbaar zou zijn. Onze omgeving is 
inmiddels drastisch veranderd. Na de Tweede 
Wereldoorlog is een overdaad aan calorierijk 
ongezond voedsel op de markt gekomen. 
Daarvoor was er, zo blijkt uit de statistieken, 
helemaal nog geen sprake van obesitas. Maar 
nu op elk moment dat voedsel makkelijk 
beschikbaar is, consumeren wij. Zo zit onze 
genetische programmering nu eenmaal in elkaar.’

Voor de Tweede 
Wereldoorlog was 
er geen sprake van 
obesitas
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‘Dan kom ik, ten derde, bij de homo 
economicus. We zijn helemaal niet zo rationeel 
als men beweert. We zijn – op een enigszins 
voorspelbare wijze – irrationeel. De psycholoog 
Daniel Kahneman, winnaar van de Nobelprijs 
voor de economie, heeft dat in zijn werk prachtig 
aangetoond: hij introduceerde de menselijke 
psyche in de economie. Ons gedrag is onder meer 
gebaseerd op vuistregels, en op kuddegedrag, op 
wat we wel of niet sociaal acceptabel achten, en 
niet op individuele nutsmaximalisatie.’

Wat betekent dit nu beleidsmatig?
Denktaş: ‘Als je wilt dat mensen zich gezonder 
gaan gedragen, ook wetende dat zorgkosten 
uit de hand lopen, kun je beter beleid maken 
op basis van deze gefundeerde psychologische 
kennis over ons gedrag, dan daarvan niet gebruik 
te maken. Als wetenschappelijk bewezen is dat 
mensen hun gedrag niet veranderen op basis van 
alleen maar meer kennis, en we blijven ze toch 
alleen maar vertellen dat 
roken slecht voor ze is, dan 
maak je geen beleid op basis 
van nieuwe inzichten. Dat 
lijkt me geen goede zaak.’

Maar de volgende logische 
stap is dat je het gebruik 
van voorzieningen koppelt aan het gedrag van 
mensen. Als je jouw ongezonde gedrag niet op 
de gewenste manier aanpast, heb je minder recht 
op gezondheidsvoorzieningen. Gaat het die kant 
op?
Goijvaerts: ‘Nee. De inzet van nudging 
– of algemener: gedragswetenschap – bij de 
formulering van beleid is niet door politieke 
doelen gedreven. Het ontstaan van big ’r is 
geen politiek initiatief geweest. Er is ook nu 
geen politieke opdracht om daar iets mee te 
gaan doen. Ik zie nudging als een toegevoegd 
instrument in de gereedschapskist van de 
ambtenaar. Het gaat om een nieuwe vorm 
van ambtelijk vakmanschap, passend bij de 
eenentwintigste eeuw. Daarnaast merk ik steevast 
dat in de discussie over de toelaatbaarheid 

van gedragswetenschap bij het maken van 
beleid een heel punt gemaakt wordt van 
gedragsbeïnvloeding. Dat verbaast mij, omdat 
de overheid gedragsbeïnvloeding in feite altijd al 
probeert te bereiken met haar beleidsvoornemens 
– of dat nu via wetgeving, informatievoorziening 
of belastingheffing dan wel met prijsprikkels 
gebeurt. Nudging is daarmee niets meer en niets 
minder dan een ander instrument om beleid te 
maken, maar dan nu gebaseerd op kennis van 
gedrag. Moet de overheid dan op haar handen 
gaan zitten, terwijl ze inmiddels de mechanismen 
kent om op een positieve manier bij te dragen 
aan het realiseren van beleidsdoelstellingen op 
het gebied van bijvoorbeeld armoedebestrijding, 
veiligheid, gezondheid en duurzaamheid?’

Voorbeelden

Wat zijn voorbeelden van waar de nieuwe 
aanpak aantoonbaar beter werkte dan de oude?

Denktaş: ‘Het gebied 
Nesselande heeft een 
schitterende boulevard 
aangelegd aan het strand. 
Al snel bleek dat burgers 
hun fietsen niet op de 
daarvoor bestemde plekken 
parkeerden, maar die 

kriskras “dumpten” op plaatsen op de boulevard 
waar een parkeerverbod gold. Dit resulteerde in 
gevaarlijke situaties. Met de vraag wat hieraan 
te doen is, kwam het gebied bij ons terecht. 
Omdat er ook zoiets is als goed gastheerschap 
in Rotterdam, wilden ze mensen niet beboeten, 
maar wat dan wel?’

‘Na zo’n aanvraag gaan we eerst de omgeving 
observeren. We bedrijven geen wetenschap 
vanuit de ivoren toren, maar doen aan street 
science. Dat betekent in eerste instantie: eropuit 
om te kijken, en om gesprekken te voeren met 
omwonenden, de wijkagent, buurtorganisaties en 
lokale ondernemers daar. We kwamen erachter 
dat mensen door de verwarrende hoeveelheid aan 
verkeersborden gewoon niet doorhadden waar de 
“nietjes”, de fietsbeugels, zich bevonden, en dat 

Het ontstaan van BIG ’R 
is geen politiek initiatief 
geweest

Nudging
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ze niet wisten dat ze in overtreding waren als ze 
die niet gebruikten.’

‘Hoe leid je ze dan naar de goede plek? 
Om dat te kunnen bepalen hebben we 
proefondervindelijk een aantal nudges ingezet. 
Een van de simpele nudges is bijvoorbeeld dat 
je een vak op het wegdek tekent met daarin het 
icoon van een fiets. Dat bleek ook in dit geval de 
effectiefste ingreep te zijn. Er was een significant 
verschil in het aantal goed geparkeerde fietsen 
voor en na de proef. De ingreep is bijna kosteloos 
(je hebt enkel een kwast en een bak verf nodig), 
duidelijk en simpel. Een typisch voorbeeld van 
een geslaagd nudge-experiment in het veld. De 
kennis die we daar hebben opgedaan, gaan we 
ook op andere plekken toepassen.’

Hoe neem je het publiek hierin mee? Zijn de 
burgers in de proef gekend?
Denktaş: ‘Vooraf hebben we aan omwonenden 
gevraagd of het doel van het experiment en de 
nudges die we wilden inzetten 
acceptabel waren. Zij hebben 
hierover actief meegedacht 
en zijn meegenomen in 
de gekozen aanpak. Als 
er geen gezamenlijke 
probleemdefinitie of een 
gezamenlijk doel is, is dat een 
recept voor problemen later. Dan voelen mensen 
zich gemanipuleerd en dat was nu helemaal niet 
zo.’

Zijn er nog andere voorbeelden te noemen?
Goijvaerts: ‘Een voorbeeld dat we nog niet 
onderzocht hebben maar wel “nudgend” willen 
aanpakken gaat over vet in het riool. Een 
behoorlijk deel van de mensen denkt: Ik spoel 
dat vet door het toilet en weg is het. Het punt is 
dat deze privéoplossing collectief voor problemen 
zorgt: een enorme berg gestold vet in het riool. 
Het kost de samenleving veel geld om dat te 
reinigen en het is niet goed voor het milieu. Hoe 
kunnen we mensen de keuze laten maken om 
het vet niet in de afvoer te gooien, maar in een 
fles te stoppen om het te hergebruiken of naar 

de recyclebak te brengen? Ook hier willen we 
een nudge voor bedenken. Daarbij gaan we ook 
gebruikmaken van ervaringen in Londen.’

Denktaş: ‘Of neem op het gebied van 
veiligheid de casus van het zwembad op Zuid. 
Bij het Zuidplein is in een historisch pand een 
zwembad gebouwd op de eerste verdieping. Aan 
de buitenkant van het gebouw kon je niet zien 
dat er een zwembad in gehuisvest was. Er was 
een entree gemaakt, een betonnen muur met een 
deur die uitliep op een ingangsportiek. Als je 
binnenkwam in het halletje wist je niet dat je de 
trap op moest of de lift moest nemen om naar het 
zwembad te komen. Maar dat halletje nodigde 
wel uit om te gaan hangen. En van buiten kon je 
niet zien wat er binnen gebeurde en andersom. 
Dus dat creëerde een gevoel van onveiligheid.’

‘De architecten en bouwkundigen 
voorvoelden nattigheid en klopten bij ons aan 
met de volgende vraag: hoe kan het beter? Op 
basis van kennis uit de literatuur over asociaal 

gedrag in publieke ruimten 
(onder andere het boek 
Creating defensible space 
van Oscar Newman) hebben 
we toen een aantal nuttige 
tips kunnen geven. We 
hebben gezegd: “Je moet de 
buitenmuur van glas maken, 

transparant en open, zodat je van buiten ziet 
wat er van binnen gebeurt in dat halletje, en 
andersom. Hetzelfde geldt voor de lift: maak 
de betonnen liftschacht van glas.” Hoe kun je 
vervolgens laten weten hoe je bij het zwembad 
moet komen? Dat kan met informatieve teksten, 
maar je kunt meer intuïtief en visueel te werk 
gaan, direct aansluitend bij de werking van 
ons geheugen. We hebben op de muur een 
prachtig mozaïek laten maken van een walvis 
die met een stroom water mee naar boven gaat, 
waardoor mensen in één keer snappen: dáár is 
het zwembad. Dus er is uiteindelijk een aantal 
elementen in de fysieke omgeving veranderd: een 
dichte muur is van glas gemaakt, een dichte lift is 
een open lift geworden, en op een andere muur is 

Mensen gaan het 
snappen: dáár is het 
zwembad

CDV_18_02_DEF.indb   49 29-06-18   14:25



50 CDV / Zomer 2018

een mozaïek geplaatst – tot tevredenheid van alle 
betrokkenen.’

Goijvaerts: ‘Ik ben zelf poolshoogte gaan 
nemen bij het zwembad toen ze net klaar waren 
met de aanpassingen, en zag het positieve 
resultaat bevestigd. Ik kwam een mevrouw tegen 
die aan het zoeken was bij de ingang. “Dit is 
het zwembad toch?”, vroeg ze. “Wat denkt u 
zelf?”, vroeg ik. “Ik zie daar een walvis die naar 
boven wijst, dus daar zal het zijn.” “En”, vroeg 
ik verder, “gaat u met de trap of met de lift?” “Ik 
ga wel met de lift,” zei ze, “dan kan ik tenminste 
zien wat er gebeurt en voel ik me veiliger.” Deze 
mevrouw verwoordde precies de ervaring van 
mensen: transparantie verhoogt hun gevoel van 
veiligheid.’

Toch voel ik ongemak. Waar is het eigenaarschap 
gebleven, en de gedachte dat mensen uit zichzelf 
in staat zijn de goede keuze te maken? Je wilt 
toch dat dat vermogen van mensen versterkt 
wordt, en niet dat mensen object worden van 
door anderen bedachte interventietechniek?
Denktaş: ‘U vindt het moeilijk te accepteren dat 
we niet voortdurend bewuste controle over ons 
eigen gedrag hebben? Van belang is hier alleen dat 
we in ontwerpbeslissingen rekening houden met 
het gegeven dat de omgeving invloed heeft op ons 
individuele gedrag.’

Goijvaerts: ‘Ga even terug naar het vet 
in het riool. We weten dat het niet goed is en 
toch mikken velen het vet in de toiletpot of het 
afvoerputje. Wat is erop tegen om de omgeving 
zo in te richten dat mensen makkelijker 
verantwoorde keuzes maken?’

Denktaş: ‘Het is een oermenselijke ervaring die 
iedereen herkent: ook al weet je dat iets niet goed 
is, je doet het toch. Als we heel rationeel zouden 
handelen, zouden we meer bewegen, minder eten 
en minder alcohol drinken. De omgeving heeft 
meer invloed op je gedrag dan je individuele ratio. 
Stel: je gaat vanavond met vrienden wat drinken 
in de kroeg. Dan geef ik op een briefje dat de 
kans groot is dat je toch weer voor de bijl gaat 
en dat er van het individuele voornemen om te 
matigen niets overblijft, want het was zo gezellig. 

Die sociale context heeft echt veel invloed op je 
gedrag.’

Meer dan eigen verantwoordelijkheid

Maar dat gegeven op zich is nog geen 
voldoende grond voor de overheid om zich met 
alcoholconsumptie te gaan bemoeien, tenzij 
ik met een borrel te veel op aan het verkeer ga 
deelnemen.
Denktaş: ‘Dat klopt. Maar het voorbeeld geeft 
aan dat de overheid moet nadenken over de 
vraag of ze de volledige verantwoordelijkheid 
wel bij het individu kan leggen als het gaat 
om gedragsverandering. Zo’n houding is 
op basis van wat we weten over menselijk 
gedrag evident onrealistisch. Je zou kunnen 
stellen dat de overheid in de huidige situatie 
de burger overvraagt door volledig van 
diens eigen verantwoordelijkheid uit te gaan. 
Als we accepteren dat mensen niet volledig 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag 
omdat dat mede wordt vormgegeven door de 
sociale en de fysieke omgeving, dan zouden 
we op basis van die kennis het beleid kunnen 
aanpassen.’

Nudging
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De politisering  
van gedrag
Omdat burgers minder zelfredzaam zijn en verantwoordelijk 
gedrag vertonen dan de terugtredende overheid had verwacht, 
zijn andere vormen van staatsinterventie bedacht. Nudging 
is daar een van. Via gedragspolitiek stimuleert de overheid 
met zachte hand burgers tot een gezonder, veiliger en 
milieuvriendelijker leven. Toch is onduidelijk hoever de staat 
mag gaan om dit gedrag af te dwingen.

door Rik Peeters De auteur is hoogleraar bij het Centrum voor Economisch Onderzoek en 

Onderwijs (cide) in Mexico-Stad (rik.peeters@cide.edu).

In betrekkelijk korte tijd is het begrip ‘nudging’ gemeengoed geworden in het 
Nederlandse openbaar bestuur. Haast onweerstaanbaar is de belofte dat zonder 
dwang en zonder grote uitgaven het gedrag van burgers een zetje in de goede richting 
kan worden gegeven, zodat we gezonder leven, veiliger rijden of milieubewuster 
consumeren. Deze instrumentele benadering van nudging beperkt ons echter 
in het begrijpen van bredere ontwikkelingen in de sturingsfilosofie van liberale 
samenlevingen. In dit artikel laat ik zien dat nudging slechts één exponent is van 
een bredere verschuiving in het denken over individuele verantwoordelijkheid en 
overheidssturing. Zonder onmiddellijk een normatief standpunt in te willen nemen, 
beargumenteer ik dat we op conceptueel vlak nog tekortschieten om de betekenis van 
nudging en andere vormen van gedragspolitiek te doorgronden voor het besturen van 
een vrije samenleving.

Individueel en collectief
De ontwikkeling van staatsbestuur in vrije samenlevingen kunnen we op vele 
manieren analyseren – juridisch, sociologisch, politicologisch, enzovoort. Voor 
de doeleinden van dit artikel is het interessant om de verschuivende relatie tussen 
individuele verantwoordelijkheid en bestuur nader te bestuderen. In navolging 
van Ewald1 kunnen we drie fasen onderscheiden. In de negentiende-eeuwse 
nachtwakerstaat werd het individu niet alleen als aansprakelijk gezien voor zijn 
handelen, maar ook als verantwoordelijk voor zijn eigen levenssituatie. De gevolgen 
van armoede of ziekte konden niet worden afgewenteld op de staat, maar diende 
een individu zelf te dragen. Dat veranderde in de twintigste-eeuwse verzorgingsstaat, 
waarin de idee centraal stond dat een individu niet de verantwoordelijkheid 
zou moeten dragen voor schadelijke externe invloeden (externaliteiten), zoals 
besmettelijke ziekten, waarover hij geen controle kan uitoefenen.
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Sinds het eind van de twintigste eeuw is er echter een nieuw paradigma in 
opkomst. De kritische bespiegelingen op de moderniteit van Beck2 en anderen3 
hebben met elkaar gemeen dat ze een nieuwe relatie leggen tussen individueel gedrag 
en collectieve problemen: het individu is niet louter het potentiële slachtoffer van 
externaliteiten, zoals in het verzorgingsstatelijke paradigma, maar draagt ook actief 
bij aan het ontstaan van nieuwe collectieve problemen. Van klimaatverandering 
tot welvaartsziekten en van maatschappelijke participatie tot economisch 
concurrentievermogen: de centrale politieke vraag van ons huidige tijdperk is hoe 
individueel gedrag bijdraagt aan het ontstaan en oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken. Een ongezonde levensstijl, milieuonvriendelijke vleesconsumptie, 
verkeerde studiekeuzes, of onvoldoende bijscholing – slechts enkele voorbeelden 
van gedrag dat in de afgelopen jaren van privé tot politiek relevant is geworden. 
De conceptuele verbinding tussen individuele verantwoordelijkheid en collectieve 
problemen ligt ten grondslag aan een fundamentele verschuiving in het besturen van 
vrije samenlevingen.

Overdracht van verantwoordelijkheden
In dit nieuwe paradigma is het de vraag hoe burgers verantwoordelijkheid kunnen 
en moeten nemen voor het oplossen van collectieve problemen. Dit is niet langer 
louter een overheidsaangelegenheid, maar vraagt ook om de actieve betrokkenheid 

van de samenleving. In 
het vroege debat over deze 
‘responsabilisering’4 werd 
nog verondersteld dat mensen 
‘vanzelf’ verantwoordelijkheid 
zouden nemen als de overheid 
zich zou terugtrekken. In plaats 
van de verzorgingsstaat, die 
de burger beschermde van 
wieg tot graf, zou de burger 

weer zelf verantwoordelijk worden voor zijn eigen lot en voor het welzijn van 
de samenleving als geheel. De terugtredende overheid impliceert een overdracht 
van verantwoordelijkheden naar de samenleving en de zelfredzame burger.5 In de 
participatiesamenleving zou de rol van de overheid hoogstens het stimuleren zijn van 
burgers om in zichzelf te investeren, om gezonder te leven, en om onnodige risico’s 
te mijden. Tegenover het verzorgingsstatelijke idee dat burgers moeten worden 
beschermd tegen negatieve externaliteiten staat de gedachte dat achterstand en 
uitsluiting een kwestie van individuele keuzes zijn.6 Het vermogen tot zelfzorg wordt 
verondersteld in vrijwel iedere burger aanwezig te zijn.7

De werkelijkheid bleek – zoals zo vaak – weerbarstiger. De aanname van een 
reeds bestaande autonome burger, ‘a citizen already properly socialized, only to be 
mobilized and called into active service’,8 blijkt veelal ongegrond. In plaats daarvan 
heeft zich de laatste jaren een tweede kant van responsabilisering ontwikkeld, waarin 
burgers juist socialisering en civilisering door staatsinterventie nodig hebben – veelal 
door interventies ‘in the homes, minds and bodies of people’.9 Het is in deze context 
dat we nudging moeten begrijpen. Het is een besturingstechniek die via ingrepen in 
de ‘keuzearchitectuur’10 probeert de default (de standaardoptie of -instelling) van 

Een ongezonde levensstijl, milieu
onvriendelijke vleesconsumptie, verkeerde 
studiekeuzes, of onvoldoende bijscholing 
zijn van privé tot politiek relevant geworden

Nudging
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onze keuzes te veranderen. Daarbij is de aanname dat mensen zijn te beïnvloeden 
door psychologische interventies. Hiermee wordt afscheid genomen van de burger 
als rationele actor die op basis van objectieve informatie zijn afwegingen maakt. 
Een terrein waarin deze techniek vaak wordt toegepast is volksgezondheid,11 waarin 
ongezonde verleidingen in onze leefomgeving worden verdrongen door pogingen om 
de gezonde keuze de gemakkelijkste keuze te maken.

De combinatie van (1) de verbinding tussen individueel gedrag en 
collectieve problemen en (2) de overtuiging dat burgers niet automatisch sociaal 
verantwoordelijk gedrag vertonen, kent echter ook andere uitingen. We zien 
het, ten eerste, terug in de organisatie van tegenprestaties in het domein van de 
verzorgingsstaat.12 In plaats van op de ‘passieve’ verstrekking van sociale rechten 
ligt de nadruk tegenwoordig op het activeren van burgers door verplichtingen: een 
sollicitatieplicht in ruil voor een uitkering; strikte huisregels voor, onder andere, 
geluidsoverlast en het aanbieden van huisvuil als aanvullende voorwaarden in 
huurcontracten van sociale woningbouw; en gedragsverandering in ruil voor 
schuldhulpverlening of familieondersteuning.13 Ten tweede, aan de ‘rafelranden van 
de verzorgingsstaat’14 wordt ongevraagde zorg aangeboden aan kwetsbare groepen 
burgers. Dat varieert van behandeling in detentie om recidive tegen te gaan tot 
omscholing en sollicitatietrainingen voor werklozen,15 en van vroegsignalering van 
risicojongeren16 tot preventieve of ‘outreachende’ vormen van gezinszorg achter 
de voordeur.17 Bij al deze interventies zien we 
een ambigue relatie tussen het bevorderen van 
zelfzorg en het disciplineren en controleren van 
burgers.18

De scherpe randen van gedragspolitiek
Nudging is een besturingstechniek die – net als de 
organisatie van tegenprestaties en ongevraagde 
zorg – past in een bredere context waarin sociaal 
verantwoordelijk gedrag een moreel imperatief is 
en de overheid via gedragspolitiek ingrijpt in onze keuzeprocessen over gezondheid, 
zelfredzaamheid en participatie.19 Het is te begrijpen als een doorontwikkeling van 
de complexe relatie tussen individuele verantwoordelijkheid en overheidsinterventie. 
In laatmoderne samenlevingen zijn we ons bewust geworden van de manier waarop 
individueel gedrag en individuele keuzes bijdragen aan collectieve problemen rond 
gezondheid, veiligheid, klimaat en economische productiviteit. Manipulatie van dat 
gedrag kan bijdragen aan de oplossing van die problemen. Die manipulatie vindt bij 
voorkeur niet plaats via externe dwang, maar via het beïnvloeden van psychologische 
keuzeprocessen en gedragspatronen.

Zoals uit de hiervoor besproken voorbeelden blijkt, grijpt gedragspolitiek 
niet op alle burgers op dezelfde manier in. Nudging heeft, in principe, de gehele 
bevolking als aangrijpingspunt en kent de ‘zachtste’ manier van sturing. Die 
zachtheid verdwijnt echter steeds meer naar de achtergrond naarmate de sturing 
verschuift naar specifieke achterstandsgroepen, zoals werklozen, risicojongeren 
en kwetsbare families. Dan zien we dat gedragsvoorschriften expliciet worden 
gekoppeld aan de toegang tot verzorgingsstatelijke voorzieningen. Meer in het 
algemeen is problematisch aan het debat over de verantwoordelijkheid van burgers 

Er bestaan geen heldere 
conceptuele of normatieve 
grenzen voor gedrags
manipulatie door de overheid
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om bij te dragen aan oplossingen voor collectieve problemen dat er geen heldere 
conceptuele of normatieve grenzen bestaan voor gedragsmanipulatie door de 
overheid. In tegenstelling tot verantwoordelijkheid in de klassieke nachtwakerstaat 
(de overheid plaatst aansprakelijkheid tegenover individuele verantwoordelijkheid) 
en in de klassieke verzorgingsstaat (de overheid intervenieert enkel als individuen 
redelijkerwijs geen controle hebben over externaliteiten) is het onduidelijk tot 
hoever we sociaal verantwoordelijk gedrag van burgers mogen eisen en afdwingen. 
Gaan we milieuonvriendelijk gedrag financieel belasten? Gaan we differentiëren in 
gezondheidszorgpremies voor mensen met een gezonde levensstijl? Gaan we toegang 
tot sociale huurwoningen verbinden aan verklaringen van goed gedrag? Het debat 
hierover is van cruciaal belang voor de begrenzing van een in potentie totalitaire 
gedachtegang.
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Zeldzame goede 
zetjes
Hoe zetten bedrijven informatietechnologie in om het denken 
en gedrag van werknemers of consumenten te beïnvloeden? 
Aan de voorwaarden voor nudges for good wordt al te vaak 
niet voldaan. Om een menswaardige inzet van verleidende, 
gedragsbeïnvloedende technologie te waarborgen zijn twee 
nieuwe mensenrechten nodig: het recht om niet gemeten, 
geanalyseerd en gecoacht te worden, en het recht op 
betekenisvol menselijk contact.

door Tim Jacquemard & Rinie van Est Beide auteurs zijn verbonden aan het Rathenau 

Instituut in Den Haag. Jacquemard is onderzoeker en Van Est themacoördinator.

Natuur vergroot de productiviteit en het welzijn van medewerkers.1 Slimme bedrijven 
rusten daarom hun kantoren uit met planten, laten bureaus op parkjes uitkijken en 
creëren buiten groene plekken. Deze nudges – een kleine verandering in de context 
die kan leiden tot gedragsverandering – betreffen een verandering van de materiële 
omgeving. Het fysieke karakter zorgt ervoor dat ze voor iedereen zichtbaar en 
hetzelfde zijn. De econoom Richard H. Thaler noemt dergelijke ingrepen nudges for 
good:2 ze zijn transparant en misleiden dus niemand, zijn gemakkelijk te vermijden 
en hebben een positief effect op het welzijn van mensen. Het gebruik van digitale 
beïnvloedingstechnieken door bedrijven voldoet te vaak niet aan deze voorwaarden. 
De technieken zijn vaak ondoorzichtig, moeilijk vermijdbaar en niet gericht op het 
welzijn van de gebruiker. 

Online beïnvloedingsdomeinen en -technieken
Het afgelopen decennium is het internet voor bedrijven geworden tot een walhalla 
voor het massaal volgen van het gedrag van mensen, het massaal analyseren van 
menselijk gedrag, en het massaal testen en toepassen van zogenoemde persuasieve 
technieken om het gedrag van mensen te beïnvloeden.3 In de digitale wereld is 
het vaak makkelijk om kleine aanpassingen door te voeren. Op het internet zijn 
bedrijven in staat om het effect daarvan op gebruikers te meten, dat te analyseren en 
op basis daarvan de app of website wederom aan te passen. Met deze feedbacklussen 
– het continu herhalen van de voornoemde opeenvolging van meten, analyseren en 
beïnvloeden – kunnen bedrijven het succes van beïnvloeding meten en optimaliseren. 
Inmiddels is er een miljardenindustrie rondom beïnvloeding ontstaan. Veel 

CDV_18_02_DEF.indb   55 29-06-18   14:25



56 CDV / Zomer 2018

bedrijven maken bijvoorbeeld gebruik van A/B-experimenten, waarbij men test 
welke van twee versies van een webpagina het effectiefst is. Een klein kleuraccent 
vergroot mogelijk een beetje de kans dat een consument het product daadwerkelijk 
koopt. Bij duizenden klanten kan een dergelijk klein verschil toch veel profijt 
opleveren. Bedrijven gebruiken verschillende digitale beïnvloedingstechnieken, zoals 
reductie, tunnelen, personaliseren, suggesties doen, zelfmonitoring, surveillance en 
conditioneren (zie kader).

Bedrijven zetten technologieën in om het gedrag van hun werknemers en klanten 
(ongevraagd of gevraagd) te beïnvloeden. Uber, een platform waarop chauffeurs 
vervoersdiensten aanbieden, gebruikt bijvoorbeeld reviews om hun systeem voor 
klanten betrouwbaarder te maken. Op basis van deze reviews geeft het taxichauffeurs 
suggesties om hun service te verbeteren. Uber behoudt zich het recht voor om een 
profiel te deactiveren als de gemiddelde beoordelingsscore gemiddeld lager uitvalt 
dan 4.6 uit 5 sterren.5 Via op maat gesneden berichten of reclames kunnen klanten 
ongevraagd beïnvloed worden. Gratis diensten verdienen hun geld veelal door hun 
platform open te stellen aan adverteerders of door data door te verkopen. Het Britse 
bedrijf Cambridge Analytica veroorzaakte een controverse door de profielen van 
75 miljoen Facebookgebruikers in te zetten om het stemgedrag van Amerikaanse 
kiezers tijdens de presidentsverkiezingen in 2016 te beïnvloeden.6 Het bedrijf maakte 
gebruik van psychometrie en microtargetting: via de data van Facebook kreeg 
Cambridge Analytica zicht op groepen gebruikers met bepaalde psychologische 
kenmerken, en op basis van die profielen probeerde men het stemgedrag van 
Facebookgebruikers gericht te beïnvloeden.

Mensen willen soms ook doelbewust persuasieve technologie inzetten om zich 
op een bepaald gebied elektronisch te laten coachen. Denk bijvoorbeeld aan de 
fiets- of hardloopapp Strava. Via sensoren in smartphones kunnen gebruikers hun 

Fogg4 identificeert zeven manieren om via computers gebruikers te beïnvloeden. 

Bedrijven kunnen meerdere technieken op hetzelfde platform toepassen:

1. Reductie: het reduceren van een complexe activiteit tot simpele stappen.

2. Tunnelen: het leiden van gebruikers langs een vooraf bepaalde reeks van acties of 

gebeurtenissen.

3. Op maat maken: het aanpassen van informatie om het relevanter voor de gebruiker 

te maken.

4. Suggesties doen: op het juiste moment interveniëren of suggereren dat dit het juiste 

moment is.

5. Zelfmonitoring: het volgen van het eigen gedrag om zichzelf te meten en te 

verbeteren.

6. Surveillance: het meten en vergelijken van het gedrag van anderen om ze het te 

laten veranderen.

7. Conditioneren: het leveren van reeksen van prikkels en antwoorden om zo mensen 

gewenst gedrag aan te leren.

Nudging
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eigen gedrag monitoren, op basis waarvan via algoritmen feedback gegeven kan 
worden zonder dat er een menselijke coach aan te pas hoeft te komen.7 Sensoren 
bieden gedetailleerde informatie over lichaamsfuncties, emoties en gedrag. Via 
algoritmes stellen deze apps gepersonaliseerde trainingsprogramma’s op. Dergelijke 
elektronische coaches kunnen gebruikers helpen bij het behalen van persoonlijke 
doelen, zoals afvallen, zuiniger omgaan met geld of milieubewuster leven.

In de praktijk kunnen bij de inzet van persuasieve technologie diverse doelen een 
rol spelen. Zorgverzekeraar Menzis biedt leden spaarpunten en andere voordelen 
aan als ze apps, zoals Strava, aan hun digitale platform koppelen. Daarmee moedigt 
Menzis bij zijn klanten een gezondere levensstijl aan. De zorgverzekeraar hoopt 
daarmee op den duur financieel te profiteren van gezondere verzekerden. Het 
platform kan tevens bijdragen aan een sterkere klantenbinding.

Digitale nudges for good?
In hoeverre gaat het bij de inzet door bedrijven van persuasieve technologie om 
nudges for good? Thaler formuleerde drie voorwaarden om daarvan te spreken, 
namelijk: ze zijn transparant en misleiden niemand, ze zijn gemakkelijk te vermijden, 
en ze hebben een positief effect op het welzijn van mensen. Hierna bespreken we kort 
de inzet van digitale beïnvloeding door bedrijven vanuit deze drie voorwaarden.

Ondoorzichtige beïnvloeding
Bedrijven informeren gebruikers vaak niet over het gebruik van beïnvloedings-
technologieën. Zo probeerde Facebook via berichten de stemopkomst tijdens 
verkiezingen te verhogen zonder gebruikers daarover te informeren, laat staan 
toestemming te vragen.8 Bedrijven zetten bovendien massaal A/B-testen in zonder 
consumenten hiervan op de hoogte te stellen. Ook kan in het systeem een gebrek 
aan transparantie zijn ingebouwd. Facebook gebruikt nu verkiezingsberichten over 
de gehele wereld.9 Het bedrijf stelt dat ze vanwege het samenspel tussen algoritmes 
en individuele gebruikersinstellingen onmogelijk kunnen vaststellen wie zo’n 
bericht ontvangt. Bovendien functioneren netwerken als Facebook en Google als 
megaplatforms waarop andere bedrijven hun diensten en producten aanbieden. Deze 
megaplatforms hebben niet altijd goed zicht op de doelen waarmee andere partijen 
hun platform inzetten. Zo was Facebook niet op de hoogte van de doelen waarvoor 
Cambridge Analytica het platform inzette. Daarnaast kan uit data steeds meer zinvolle 
informatie worden gedestilleerd. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld algoritmes 
ontwikkeld die op basis van foto’s tot 91 procent nauwkeurig de seksuele geaardheid 
van de gefotografeerde kunnen vaststellen.10 Psycholoog en datawetenschapper 
Michal Kosinski verwacht zelfs dat op den duur ook politieke voorkeur, neiging tot 
crimineel gedrag en iq via gezichtsherkenning zijn vast te stellen.11

Moeilijk te vermijden beïnvloeding
Digitale platforms integreren beïnvloedingstechnieken in producten die inmiddels 
integraal deel zijn gaan uitmaken van ons dagelijks leven en zodoende moeilijk te 
vermijden zijn. Soms verplichten bedrijven het gebruik van technologieën. Uber wijst 
werk alleen toe via de app: de taxichauffeur is voor zijn inkomen dus afhankelijk 
van de app die zijn gedrag meet en stuurt. Dit toont ook een andere complicatie: 

CDV_18_02_DEF.indb   57 29-06-18   14:25



58 CDV / Zomer 2018

wanneer mensen gemeten worden, is het steeds moeilijker informatie te verbergen. 
In het Verenigd Koninkrijk en China analyseren enkele bedrijven de hersenactiviteit 
van werknemers. Met deze data brengen ze veranderingen van emoties in kaart 
die verband houden met productiviteit en veiligheid.12 In China beschouwen ze 
het identificeren van sociale onrust daarbij als een bijkomend voordeel. Naast het 
mislopen van inkomsten, zijn er ook immateriële kosten verbonden aan het mijden 
van technologie. Een steeds belangrijker deel van het sociale en professionele leven 
speelt zich digitaal af: mensen spreken af via WhatsApp; versturen en ontvangen 
uitnodigingen via Facebook; en netwerken via LinkedIn. Dat komt onder andere 
door netwerkeffecten, waardoor een dienst waardevoller wordt naarmate meer 
mensen gebruikmaken van een bepaald platform. Bovendien proberen ontwikkelaars, 
en sommige met groot succes, om de aandacht van gebruikers zo lang mogelijk aan 
zich te binden. Daarvoor gebruiken ze technieken die gelijkenissen vertonen met 
technieken uit een andere miljardenindustrie, namelijk de gokwereld. Volgens Schüll, 
oorspronkelijk onderzoekster naar online gokspellen, maken zowel de gokindustrie 
als sociale media gebruik (of misbruik) van het psychologische mechanisme dat de 
continue opeenvolging van actie en onzekere beloning kan leiden tot compulsief 
gebruik.13 Deze herhaling van prikkels en acties kan er zelfs voor zorgen dat mensen 
volledig in de technologie opgaan. In deze toestand, ook wel flow genoemd, vervagen 
de dagelijkse zorgen, het lichamelijk bewustzijn en het zelfbewustzijn. De inzet van 

dergelijke krachtige nudges zet de autonomie van 
de gebruiker enorm onder druk.

Welzijn gebruiker staat niet centraal
Uit de voorgaande voorbeelden blijkt dat de 
ingrepen van bedrijven zeker niet altijd het 
welzijn van de gebruiker dienen. Maar zelfs 
ingrepen die bedoeld zijn om het welzijn van 
mensen te vergroten, kunnen onwenselijk 
zijn. Facebooks verkiezingsberichtje om de 

stemopkomst te vergroten heeft daadwerkelijk een klein, maar significant effect 
op de opkomst.14 Hoewel het stimuleren van burgers om actief deel te nemen aan 
het democratisch proces in principe een goede zaak is, was Facebooks ingreep toch 
niet wenselijk. Het is namelijk een vorm van paternalisme: Facebook bepaalt in dit 
geval wat goed is voor de gebruiker. Nog steeds plaatst Facebook dit soort berichten 
zonder gebruikers of overheden hierover van tevoren in te lichten. De uitleg stond 
op een weinig gelezen plek op het platform en er werd niet vermeld dat gebruikers 
ook proefpersonen waren.15 Daarbij was het, zoals eerder vermeld, ondoorzichtig 
wie deze berichten krijgt. Een ander problematisch punt is dat Facebook op deze 
manier veel invloed kan uitoefenen in verkiezingen met kleine marges en dus macht 
heeft. Daarmee kan het verkiezingen manipuleren door bijvoorbeeld op issues en 
partijen te sturen. Steeds meer macht verschuift zo naar bedrijven, die daarmee 
kunnen bepalen wat wel of niet in het belang van de burger is. Burgers kunnen deze 
bedrijven niet op dezelfde wijze als democratisch gekozen overheden controleren en 
ter verantwoording roepen. Zelfs elektronische coaches waarvoor mensen zelf uit 
vrije wil kiezen, kunnen het welzijn van de gebruiker schaden. Zo zijn fitnesstrackers 

Steeds meer macht verschuift 
naar bedrijven, die daarmee 
kunnen bepalen wat wel of niet 
in het belang van de burger is

Nudging

CDV_18_02_DEF.indb   58 29-06-18   14:25



Zeldzame goede zetjes 59

die helpen met het onderhouden van een gezondere levensstijl vaak onbetrouwbaar, 
waardoor ze ongegronde informatie of adviezen geven. Daarnaast kunnen ze 
leiden tot een ongezonde fixatie op het lichaam of tot belangenconflicten tussen 
zorgverleners en patiënten. Ook initiatieven met goede bedoelingen kunnen zo 
ongewenst blijken.

Bescherming van burgers en consumenten schiet tekort
De digitale wereld biedt bedrijven een gigantisch arsenaal aan persoonlijke informatie 
en beïnvloedingstechnieken die ze voor diverse doelen kunnen inzetten. Deze korte 
exercitie laat zien dat de manier waarop bedrijven persuasieve technologie inzetten 
veelal niet overeenkomt met de voorwaarden die volgens Thaler gelden voor 
nudges for good. Juist het tegenovergestelde lijkt de regel: beïnvloeding vindt vaak 
ondoorzichtig plaats, is moeilijk te vermijden voor werknemers en consumenten, 
en het welzijn van de gebruiker staat niet vanzelfsprekend centraal. Er bestaat vaak 
onduidelijkheid over wiens belangen bedrijven dienen en hoe, en welke ideologieën 
en ideeën over welzijn ze promoten. Er kan zelfs sprake zijn van manipulatie, 
misinformatie en verslaving. De menselijke autonomie staat zodoende bij de inzet 
van persuasieve technologie op het spel.

De Algemene verordening gegevensbescherming (avg) vereist rechtmatigheid, 
transparantie en rechtvaardigheid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke 
data. Daarmee lost ze echter 
niet alle problemen rond 
beïnvloeding op. Ten eerste 
baseren bedrijven beïnvloeding 
niet altijd op persoonsgegevens, 
waarmee een dergelijke 
beïnvloeding buiten het bereik 
van de avg valt. Daarnaast 
mogen bedrijven, ondanks de 
strengere voorwaarden, nog 
steeds persoonlijke profielen opstellen. En ten derde blijven sociale netwerken of 
arbeidstechnologie, waarvan beïnvloedingstechnologieën integraal onderdeel zijn, 
onderdeel van ons dagelijks leven en dus lastig te vermijden. Meer fundamenteel zegt 
deze nieuwe Europese wetgeving niets over de wijze waarop organisaties gebruikers 
op basis van de verzamelde en geanalyseerde big data mogen beïnvloeden. De 
avg heeft alleen betrekking op de verwerking van persoonsgegevens en niet op de 
rechtvaardigheid en eerlijkheid van de beïnvloedingstechnieken die op basis van deze 
gegevens ingezet worden.16 De avg maakt dus niet helder wat eerlijke manieren van 
het beïnvloeden van gedrag zijn, en eist dus ook niet van bedrijven en overheden dat 
ze alleen maar gebruikmaken van nudges for good. De Europese toezichthouder voor 
gegevensbescherming edps geeft aan dat om de rechten van burgers in de digitale 
wereld te beschermen ook andere wetgevende kaders in stelling gebracht dienen te 
worden, zoals kieswetgeving, de mediawet en consumentenwetgeving.17

Het denken over hoe de autonomie van de mens in een steeds verder 
digitaliserende wereld kan worden gewaarborgd is dus nog zeker niet afgerond. 
Om het debat daarover te stimuleren heeft het Rathenau Instituut de Parlementaire 

Beïnvloeding vindt vaak ondoorzichtig 
plaats, is moeilijk te vermijden en het 
welzijn van de gebruiker staat niet 
vanzelfsprekend centraal
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Vergadering van de Raad van Europa geadviseerd om het nut en de noodzaak van 
twee nieuwe mensenrechten verder te bespreken.18 Het eerste is het recht om niet 
gemeten, geanalyseerd of gecoacht te worden. Dit recht biedt de mens tegenwicht 
aan bedrijven die continu monitoren en sturen. De insteek is dat meten, analyseren 
en beïnvloeden van de mens op een menswaardige manier dient te gebeuren. De 
criteria die Thaler noemt voor nudges for good kunnen daarvoor als vertrekpunt 
dienen. Het tweede recht is het recht op betekenisvol menselijk contact. Het 
eerder beschreven continue proces van meten, analyseren en beïnvloeden maakt 
menselijk ingrijpen voor het bedrijfsproces steeds minder noodzakelijk. Uber hoeft 
bijvoorbeeld de chauffeur niet te spreken om hem ritjes aan te bieden of instructies 
te geven. Een recht op betekenisvol menselijk contact betekent in deze casus onder 
meer dat de chauffeur het gesprek met Uber moet kunnen aangaan en dat het 
beoordelingssysteem de chauffeur niet op een mensonwaardige manier klemzet. 
Vanuit dit oogpunt betitelen we de praktijk van Uber om chauffeurs van zijn 
platform af te halen als hun score te laag is als onmenselijk.
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Slimme (eet)keuzes 
zijn gebaat bij 
nudgende overheid
Mensen vinden het prima wanneer ze subtiel gestuurd worden 
om de goede keuze te maken. Dus liever een appel dan een 
saucijzenbroodje bij de kassa van de kiosk op het perron. Deze 
sturing gaat niet in tegen de menselijke autonomie, omdat ze 
aansluit bij wat iemand zelf wil. Toch blijven er vragen over 
vermeend paternalisme liggen. Want wat als iemand nou graag 
ongezond voedsel wil?

door Denise de Ridder De auteur is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Utrecht en 

projectleider van het nwo-project Welfare Improvement through Nudging Knowledge (wink).1

Stel dat je een beetje op je gewicht wilt letten – en wie wil dat niet, in deze tijden 
van een overdadig aanbod aan ongezonde snacks? – en je loopt voor je in de trein 
stapt nog even langs de perronkiosk om iets te eten te kopen. De kans is groot dat je 
dan niet eerst uitgebreid het assortiment bestudeert voor je een keuze maakt, maar 
gewoon de eerste de beste snack bij de kassa pakt – waar de chocoladerepen en 
andere calorierijke lekkernijen liggen. Stel nu dat het aanbod bij de kassa vervangen 
is door wat doorgaat voor gezonde snacks – fruit of suikerarme repen bijvoorbeeld 
–, zou je dan voor zo’n gezonde snack gaan? Dit experiment hebben we uitgevoerd in 
een aantal kiosken op verschillende Nederlandse stations.2 Daaruit bleek dat mensen 
inderdaad vaker een gezonde snack kiezen wanneer deze voor het grijpen ligt, ook 
al kost het weinig moeite om een paar stappen extra te zetten om een ongezonde 
snack te bemachtigen. Ook bleek dat de treinreizigers er geen enkele moeite mee 
hadden om op die manier beïnvloed te worden. Veel mensen stelden het juist op prijs 
om geholpen te worden bij hun snackkeuzes. Overigens zeiden ze dat pas nadat we 
hadden verteld dat het snackassortiment anders was neergelegd, want zonder onze 
uitleg hadden de meeste mensen het veranderde aanbod niet opgemerkt – geheel in 
lijn met tal van studies die laten zien dat het merendeel van onze eetkeuzes mindless 
verloopt, oftewel op de automatische piloot.3

Zacht paternalisme
Kleine veranderingen in de manier waarop keuzes worden aangeboden – 
bijvoorbeeld door gezonde snacks op een prominentere plaats neer te leggen of aan 
te prijzen met ‘sociaal bewijs’ (‘De meeste mensen op dit station kiezen voor een 
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gezonde snack’) – worden nudges genoemd. Dat is een populaire benaming voor 
keuzearchitectuur waarbij de gewenste keuze (in dit geval de gezonde) gemakkelijker 
wordt gemaakt zonder de minder gewenste keuze (de ongezonde) te verbieden.4 
Nudging is een simpele en goedkope manier om keuzes te beïnvloeden. Het komt 
voort uit wetenschappelijke inzichten in de manier waarop mensen informatie 
verwerken en beslissingen nemen, namelijk veelal zonder hun keuzes uitgebreid te 
beredeneren. Deze manier wordt vaak aangeduid met de term ‘systeem 1-denken’.5 
Nudging lijkt op het eerste gezicht op de marketingtechnieken waarvan private 
partijen gebruikmaken om hun waren aan te prijzen. Ze spelen daarbij slim in op 
de vuistregels die mensen hanteren als ze een aanschaf doen (door bijvoorbeeld 
schaarste te creëren). Er is echter een cruciaal verschil: waar private partijen 
primair uit zijn op hun eigen gewin als ze dit soort technieken gebruiken, heeft 
de nudgende overheid de taak het publieke belang te dienen. Daarbij moet ze 
zorgvuldig afwegen op welke manier ze individuele burgers mee kan krijgen. De 
casus overgewicht is daarvan een mooi voorbeeld: het is in het belang van allen om 
overgewicht en daaraan gerelateerde aandoeningen (zoals diabetes) terug te dringen 
of te voorkomen, om zo de gezondheidszorg betaalbaar te houden, maar het is ook 
in het belang van individuele burgers om niet te dik te worden. Nudges zijn geen 
panacee voor elk beleidsprobleem, maar bieden een goed alternatief als voorlichting 
of dwingende regelgeving tekortschiet.6 Dat is het geval als mensen keuzes maken 

die tegen hun eigen wensen indruisen doordat 
ze even niet opletten of een moment van zwakte 
hebben, zoals – opnieuw – de casus overgewicht 
illustreert.

Nudges worden wel aangeduid als een vorm 
van zacht paternalisme. Ze vormen een gulden 
middenweg tussen enerzijds paternalistische 
maatregelen waarbij de overheid beslissingen 

neemt om individuele burgers te beschermen (denk aan een vettaks of een verbod 
op het aanbieden van calorierijke snacks op scholen), en anderzijds vrijblijvende 
voedingsvoorlichting waarbij mensen zelf de verantwoordelijkheid dragen voor 
gezonde voedingskeuzes. Het wordt mensen in dit geval gemakkelijker gemaakt 
om te kiezen voor ‘gezond’, zonder dat het alternatief hun wordt ontnomen. Het 
faciliteren van gezonde keuzes is hard nodig, want veel keuzes zijn te complex 
om helemaal op het individu af te wentelen, bijvoorbeeld omdat er te veel 
keuzemomenten zijn waarvan de langetermijnconsequenties moeilijk te overzien zijn. 
Eetkeuzes zijn daarvan een goed voorbeeld. Op elk moment van de dag en op elke 
willekeurige plaats is er een ruim aanbod aan goedkope en calorierijke snacks, en 
bij elk van die keuzes is het moeilijk voorstelbaar dat de geaccumuleerde keuzes op 
den duur leiden tot overgewicht. Enige vorm van steun in het faciliteren van gezonde 
eetkeuzes is dus nog niet zo’n gek idee.

Autonomie
Toch zijn nudges controversieel. Naast fervente voorstanders zijn er ook 
tegenstanders, die menen dat de overheid zich niet moet verlagen tot slinkse 
technieken om gedrag van burgers te beïnvloeden. Die tegenstanders hebben gelijk als 

Veel keuzes zijn te complex om 
helemaal op het individu af te 
wentelen
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ze stellen dat de overheid mensen geen keuzes moet laten maken die niet stroken met 
hun eigen wensen. De vraag kan echter ook anders worden gesteld: heeft de overheid 
niet juist de taak om mensen te ondersteunen in het maken van goede keuzes? Draagt 
het niet juist bij aan de autonomie van burgers als ze keuzes kunnen maken die 
hun eigen belang dienen? Het antwoord op die vraag hangt af van de gehanteerde 
definitie van autonomie. Vaak wordt autonome keuze gelijkgesteld aan complete 
vrije keuze waarbij alle opties openliggen, maar autonomie kun je ook op een andere 
manier opvatten, namelijk als in staat zijn om keuzes te maken die overeenkomen 
met wat iemand belangrijk vindt.7 En het staat buiten kijf dat mensen veel belang 
hechten aan een goede gezondheid.

We kunnen nog een stap verder gaan. Er wordt wel van nudges gezegd dat ze 
compenseren voor bounded rationality, een term die de Amerikaanse psycholoog 
Herbert Simon in 1955 introduceerde om aan te geven dat mensen niet in staat 
zijn om alle opties optimaal te wegen als ze een beslissing nemen. De kwalificatie 
bounded (begrensd) is enigszins ongelukkig, omdat daarmee de suggestie wordt 
gewekt dat mensen irrationeel handelen als ze bij het maken van keuzes geleid 
worden door nudges. Juist het idee dat nudges irrationeel gedrag zouden bevorderen 
of ‘belonen’ roept veel weerstand op, getuige kritische ethische beschouwingen over Bron: iStock
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nudges. Wanneer echter het ‘beperkte’ vermogen tot informatie verwerken wordt 
geaccepteerd als een voldongen empirisch feit, zijn nudges niet manipulatief meer, 
maar juist afgestemd op deze manier van beslissen. En wanneer we de definitie volgen 
van autonomie als kunnen handelen in overeenstemming met persoonlijke waarden, 
bevorderen nudges juist rationeel gedrag – wat je zou kunnen aanduiden met 
prompted rationality: rationaliteit op instigatie van een nudge in de keuzeomgeving. 
Als we terugkeren naar het voorbeeld van de perronkiosken, geeft het plaatsen van 
gezonde snacks bij de kassa mensen juist de gelegenheid om zich te gedragen zoals ze 
eigenlijk willen maar niet altijd in praktijk brengen: ze gaan gezond eten. In termen 
van het recente wrr-rapport Weten is nog geen doen zou je kunnen zeggen dat 
nudges het doenvermogen bevorderen.8

Open vragen
Nudges als beleidsinterventies om gedrag van burgers te beïnvloeden, komen direct 
voort uit het baanbrekende wetenschappelijke werk van Kahneman en collega’s naar 
keuzes en beslissingen. Die zogeheten gedragsinzichten hebben ertoe bijgedragen dat 
we maatregelen kunnen bedenken in de openbare gezondheidszorg (en tal van andere 
beleidsterreinen, zoals veiligheid, duurzaamheid en financiële beslissingen) die beter 
zijn afgestemd op hoe mensen handelen. Desalniettemin moet worden erkend dat er 
nog veel onbekend is over de werking van nudges.9 Prangende vragen zijn er genoeg. 

In hoeverre kunnen mensen die 
echt heel graag ongezond willen 
eten, ontsnappen aan de invloed 
van nudges (een voorwaarde die 
is ingebed in de definitie ervan)? 
Zijn nudges effectief bij mensen 
die sterke ongezonde gewoontes 
hebben, en dragen ze bij aan 

een grotere motivatie om gezond te leven omdat mensen ervaren dat dit minder lastig 
is dan ze denken? Zijn nudges na enige tijd ‘uitgewerkt’, of hebben ze een blijvende 
invloed? Heeft nudging wel voldoende effect in de zogeheten obesogene omgeving, 
waar een overdaad aan ongezond voedsel eenieder ter beschikking staat? Op die 
vragen is nog geen goed antwoord. Er wordt volop geëxperimenteerd met nudges 
om gezond eten te bevorderen, maar vaak gaat het om incidentele en kortdurende 
projecten die niet of nauwelijks worden geëvalueerd, waardoor onduidelijk 
blijft hoe groot het effect is. Ook onderzoek naar de legitimiteit van nudges als 
beleidsinstrument staat nog in de kinderschoenen, al komen er wel steeds meer 
aanwijzingen dat een beetje steun van de overheid bij het maken van lastige keuzes 
door veel mensen op prijs wordt gesteld.10

Het nudgen van gezonde eetkeuzes is een mooi voorbeeld van de bijdrage die 
nudges kunnen leveren aan de volksgezondheid: het gaat om relatief onschuldige 
ingrepen in het aanbod van voedsel die potentieel grote gevolgen hebben en 
aansluiten bij wat mensen zelf graag willen (namelijk gezonder leven), maar 
waarbij ze weinig gelegenheid ervaren om dat in praktijk te brengen. Gelden de 
overwegingen die in dit artikel gemaakt zijn ook voor andere beleidsterreinen? De 
recente commotie rond de opt-outwetgeving voor orgaandonatie en de discussie over 

Een beetje steun van de overheid bij het 
maken van lastige keuzes wordt door veel 
mensen op prijs gesteld
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vaccinatie laten zien dat mensen (en de overheid) hechten aan autonomie en wars zijn 
van elke sturing van hun keuzes die tegen hun wensen ingaat. Dat is terecht, maar 
heeft op zichzelf niet zoveel met nudges te maken. Sterker nog, goede nudges dragen 
in beginsel juist bij aan autonomie. Toch is het idee dat psychologen zich bemoeien 
met de wijze waarop overheidsmaatregelen worden vormgegeven, voor sommige 
mensen onverdraaglijk, omdat het doet denken aan een nanny state.11 Desalniettemin 
zijn zelfs kritische ethici te porren voor nudges als die inspelen op de onwetendheid, 
de ongemakkelijkheid, de inertie of het gebrek aan wilskracht die het mensen lastig 
maken om te kiezen voor wat ze zelf belangrijk vinden en waar de samenleving als 
collectief profijt van ondervindt.12
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belangrijke maatschappelijke organisaties en 

kennisinstituten (rivm, wrr, nsob, rvs) en de gemeente 

Utrecht.

2 Floor Kroese, David Marchiori en Denise de Ridder, 
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nr. 2, pp. e133-137; Laurens van Gestel, Floor Kroese 
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4 Richard H. Thaler en Cass R. Sunstein, Nudge. 

Improving decisions about health, wealth, and 

happiness. New Haven: Yale University Press, 2008. 

(Herziene en uitgebreide editie: Londen: Penguin, 
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5 Daniel Kahneman, Thinking, fast and slow. New York: 
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human behavior to prevent disease. The importance 
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we ervaringen van politici in 
gemeenten en provincies met nudging aan de hand van een 
concreet voorbeeld. Welke inzichten heeft de aanleg van 
skateparkjes in Staphorst opgeleverd? Wethouder Bert Krale 
(cda) legt uit. 

Skateparkjes en het 
nimby-probleem

door Jan Prij De auteur is redactiesecretaris van Christen 
Democratische Verkenningen.

Wat was het probleem?
‘In twee van onze kernen (Staphorst en Rouveen) hebben we 
de skateparkjes gerenoveerd. Over de oude was in een van 
de kernen (Rouveen) zoveel gedoe ontstaan dat niemand het 
ding meer in de buurt wilde hebben. Om daar uit te komen 
hebben we alle mogelijke locaties opgeschreven en de betrokken 
groeperingen gevraagd om punten toe te kennen aan alle 
locaties. Dat waren twee scholen, een sportvereniging en een 
sportraad. Zij mochten namens de gemeenschap beslissen. 
Zij vormden een mooie afspiegeling van de gemeenschap, op 
grond waarvan je met recht kunt zeggen: “Iedereen is gehoord 
en heeft mee mogen stemmen.” Op de locatie met de meeste 
punten zou het skateparkje in de kern aangelegd worden. Dat 
zou je kunnen omschrijven als een redelijk vergaande vorm van 
burgerparticipatie.’

Wat gaf hier het zetje in de goede richting?
‘Het bijzondere zat erin dat we aan de mogelijke locaties nog een optie hebben 
toegevoegd: “We maken in uw kern geen skatepark, maar besteden het geld 
daarvoor aan extra toestellen op het skatepark in de andere kern.” Ondanks het feit 
dat niemand een skatepark in de buurt wilde, kreeg deze laatste optie verreweg de 
minste punten en was de discussie daarna over.’

‘Deze vorm van inspraak en het toevoegen van die ene vraag aan de vragenlijst 
bleken cruciaal. Door het zo te organiseren was het echt een keus van de 
gemeenschap, en niet van de gemeente. De keus van de gemeenschap is “altijd 

Bert Krale is 
wethouder in 
de gemeente 
Staphorst.
Foto: Gemeente 
Staphorst
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Intermezzo
goed”, en men kan de gemeente niet de schuld geven van de uiteindelijke keuze. 
Belangrijk was tevens de bewustwording dat men ook had kunnen kiezen voor géén 
skatepark. Dat was blijkbaar nóg onaantrekkelijker, en mede reden om de uitkomst 
te accepteren. Het bleek achteraf een goede manier te zijn om het probleem van “not 
in my back yard” op te lossen.’

Werkte het goed, en waarom (niet)?
‘Het werkte uitstekend, zoals gezegd. Het was niet bepaald subtiel, maar het geheel 
bevatte de juiste prikkels om eruit te komen zonder gemopper achteraf. Nu is 
iedereen blij met de gekozen locatie, zelfs de buurt en de school waar het skatepark 
uiteindelijk is terechtgekomen.’

Wanneer is het toepassen van nudging wat u betreft legitiem en wanneer niet?
‘Deze vraag is niet eenvoudig of in algemene termen te beantwoorden. Dat moet 
je van geval tot geval beoordelen. Ik vind dat je niet in de sfeer van onbewuste 
beïnvloeding moet komen. Op zo’n manier ingrijpen kan nooit de bedoeling zijn; 
dat neigt naar misleiding. Ook wil ik niet als wethouder als een soort verkoper of 
marketeer mijn eigen idee over wat voor de gemeenschap goed zou zijn aan de man 
brengen. Dat zou ik ongemakkelijk vinden. Maar wanneer nudging democratische 
betrokkenheid kan stimuleren of besluitvorming kan vergemakkelijken, dan is er 
niets op tegen. Integendeel.’

‘Zolang je gedrag stimuleert dat iedereen eigenlijk wel wil maar gewoon niet 
doet, om wat voor reden ook, is het zeker legitiem. Het mag echter nooit een valstrik 
worden om mensen dingen te laten doen die ze niet willen.’

Wat is op basis van dit voorbeeld uw belangrijkste les of tip voor nieuwe 
bestuurders?
‘Wees niet te bang om dit soort dingen te doen, en vaar vooral op je morele 
kompas. Je moet aanvoelen wat “kies” is om te doen en wat niet. Van tevoren had 
ik overigens niet op deze manier over nudging nagedacht. Deze vorm van inspraak 
organiseren én het toevoegen van die ene optie op de vragenlijst heb ik als logische 
stappen ervaren. Ik kon zo het hele speelveld afdekken en gaf de betrokkenen 
niet de gelegenheid zich er al te gemakkelijk van af te maken. Het was zeker geen 
vooropgezet trucje om het zo te doen. Ik denk dat nudging dat ook nooit mag zijn.’

CDV_18_02_DEF.indb   67 29-06-18   14:25



68 CDV / Zomer 2018

Met kennis van 
gedrag beleid maken
De gedragsteams bij de ministeries zijn degene die tegen de 
oude beleidsstroom in durven te zwemmen, die de bestaande 
orde kietelen, met als doel: beter beleid maken, om mensen 
betere beslissingen te laten nemen. Er moet geen sprake zijn 
van verkoop van beleid met communicatie als instrument, maar 
van intrinsiek draagvlak door tijdige en open communicatie, 
door betrokkenheid. Niet technocratisch, maar democratisch.

door Hanne Bikker De auteur werkt bij capp, bureau voor strategie en bestuur. Hij was 

ruim 25 jaar actief als adviseur en manager op het snijvlak van beleid en communicatie, de 

laatste twee jaar als strategisch adviseur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. In de 

laatste functie was hij actief lid van bin nl.

Nudging is zo oud als de weg naar Rome en dat de overheid zich met 
gedragsbeïnvloeding bezighoudt mag ook geen verrassing zijn. De staat grijpt 
iedere dag in het leven van mensen in. Burgers, bedrijven, groeperingen, 
belangenorganisaties: allemaal zitten ze in het vizier van de overheid, en andersom 
gelukkig ook. ‘Mensen duwtjes in een gewenste richting geven, gebeurt al sinds ze 
in China ver voor Christus verleidelijke deuntjes op bamboefluiten speelden om de 
omzet in zoetigheid te stimuleren’, schreef Sheila Sitalsing in het najaar van 2016 in 
de Volkskrant.1 De vraag of nudging is toegestaan is terecht, maar het antwoord erop 
is eenvoudig: ja, met een zekere terughoudendheid. Immers, bij álle ingrijpen is de 
overheid aan regels gebonden.

Laten we echter eerst kijken naar de recentste ontwikkelingen bij de rijksoverheid. 
Wat doen de ministeries?

bin nl: alle ministeries
In 2008 publiceren Richard Thaler en Cass Sunstein hun boek Nudge. Improving 
decisions about health, wealth, and happiness.2 De Amerikaanse president Obama 
en de Britse premier Cameron installeren al snel kleine nudging-units om de adviezen 
in de praktijk te toetsen. In Nederland is het vooral de wrr die het gedachtegoed 
duurzaam omarmt en sinds 2009 in handzame publicaties en adviezen voorlegt. In 
december 2014 neemt het kabinet-Rutte ii de buitenlandse lessen en de adviezen van 
de eigen raden over wanneer het stelt dat er veel te winnen is door gedragskennis 
te benutten in het gehele beleidsproces. Dit kan door departementale pilots en 
interdepartementale samenwerking, door transparant te zijn over de inzet van nudges 

Nudging
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en door rekening te houden met de door mensen ervaren keuzedruk. Dat zijn heldere 
uitgangspunten.

bit uk

In 2010 installeert premier Cameron in 10 Downing Street The 

Behavioural Insights Team. Dit team is inmiddels verzelfstandigd en 

telt honderdvijftig medewerkers in vier landen. Het werkt samen met 

gemeenten, bedrijven en ngo’s en richt zich veelal op kleinschaliger 

problemen: parkeerboetes betalen, woningisolatie aanbrengen. Voor 

iedere interventie hanteert het een simpele stelregel: de interventie 

dient eenvoudig, aantrekkelijk, sociaal en tijdig te zijn (easy, attractive, 
social, timely; kortweg east).3

De samenwerking tussen de elf ministeries in ons land krijgt in 2014 vorm in het 
(ook weer naar Engels voorbeeld) Behavioural Insights Netwerk Nederland, bin nl. 
Het netwerk promoveert de titel van een van de wrr-adviezen tot zijn opdracht en 
motto: ‘met kennis van gedrag beleid maken’.4

In de eerste drie jaar bestaat de samenwerking uit overleg, kennisdeling in 
maandelijkse lunchlezingen en gezamenlijk 
onderzoek, het delen van bestaande instrumenten, 
het verbreden van het onderzoekspalet, en 
deelname aan (internationale) congressen. In 
november 2017 volgt een overzicht van de 
resultaten van de eerste drie jaar: Rijk aan 
gedragsinzichten.5 Tevens wordt op 23 november 
2017 de eerste Dag van het gedrag georganiseerd, 
een landelijk congres met dertig deelsessies (over schuldenproblematiek, 
bijvoorbeeld) en bijna vierhonderd deelnemers.6

Is het nieuw? Nee en ja. Een discipline als communicatie en wetenschappen als de 
sociologie en de psychologie hebben al langer hun inbreng in beleid, met aandacht 
voor relaties en gedrag, voor het verschil tussen weten en doen, tussen willen en 
kunnen. Directe en indirecte gedragsbeïnvloeding staat al decennia centraal in de 
communicatie van de rijksoverheid, en transparantie is in de overheidscommunicatie 
een zelfregulerende, principiële voorwaarde: de overheid moet altijd als afzender 
herkenbaar zijn; stiekeme beïnvloeding is niet toegestaan. Tegelijkertijd is de 
hernieuwde en bredere aandacht voor daadwerkelijk gedrag te prijzen en hard 
nodig, want de eigen beleidsbubbel vertroebelt na verloop van tijd de blik op de 
werkelijkheid van alledag in het leven van onder anderen vrijwilligers, ondernemers, 
mantelzorgers, sporters en patiënten.

Voorbeelden en lessen
Naast al het goede werk dat bijvoorbeeld de Belastingdienst op gedragsgebied al 
jaren doet (namelijk het makkelijker maken) en de toenemende professionalisering in 
campagnemanagement (voorheen Postbus 51, weet u nog?), verschuift de toepassing 

De eigen beleidsbubbel 
vertroebelt de blik op de 
werkelijkheid van alledag
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van gedragskennis naar beleids- en kennisdirecties. Bij alle departementen zijn kleine 
teams actief. Drie sprekende voorbeelden van gedragsinterventies:
 – Defensie: door Malinezen aan te spreken op hun familie, een belangrijke 

waarde, en met beeld te communiceren, lukte het om het aantal achtergebleven 
bermbommen drastisch te verminderen.

 – ocw (met duo): door het verwijderen van de keuzeoptie ‘maximaal’ en door het 
te lenen bedrag te verminderen, neemt het aantal studenten met problematische 
schulden sterk af.

 – vws (met az): door de zichtbare inzet van posters, schapkaarten en kassabalken 
tonen meer jongvolwassenen spontaan hun id-bewijs bij het kopen van sterke 
drank.

Deze voorbeelden geven een glimp van wat er allemaal gebeurt; een volledig 
overzicht vindt u in het eerdergenoemde Rijk aan gedragsinzichten. De voorbeelden 
laten ook zien dat het toepassen van gedragskennis in kleine stapjes gaat.

Na drie jaar praktijkervaring trekt bin nl voor zichzelf vijf lessen.7 We benoemen 
ze hierna kort:
 – Stilstaan bij gedrag loont. Neem de tijd voor een gedegen gedragsanalyse; 

doorgrond het beleidsvraagstuk.
 – Vermijd ‘jumping to solutions’. Een gedegen gedragsanalyse kan onverwacht 

nieuwe aanknopingspunten voor beleid geven.

Bron: iStock
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 – De context luistert nauw. Kleine veranderingen in de omgeving kunnen grote 
gevolgen hebben. (Zie het voorbeeld van ocw en duo: een persoonlijke brief 
bleek aanzienlijk meer effect te hebben dan een zakelijke.)

 – Proberen is leren. Papier is geduldig, de praktijk weerbarstig; begin op kleine 
schaal.

 – Samen kom je verder. Investeer tijd en geld in netwerken met gedragsexperts en 
gespecialiseerde bureaus.

In veel projecten en campagnes wordt ook de kracht van taal gebruikt. Zo nodigde 
het Ministerie van bzk in de campagne voor de verkiezingen kiesgerechtigden als 
volgt uit: ‘Kom stemmen’ (in plaats van ‘Ga stemmen’). Ook werd het ‘Neem je id-
bewijs mee’ in plaats van ‘Vergeet je id-bewijs niet’ – vergeten iets niet te doen is best 
lastig. De kracht van netwerken en samenwerken stond centraal in projecten over de 
biobased economy (ez) en over krimpgebieden (bzk).

Het is de kunst om nudging niet als het nieuwste trucje te zien, maar als een 
combinatie van eerdere inzichten en de toepassing daarvan, steeds met de ontvanger 
van beleid centraal. Want goed beleidsontwerp volgt de drie simpele wetten van 
design thinking: begin bij de klant, maak prototypes, durf te falen.

De betere keuze
Bij Thaler en Sunstein is een nudge ‘ieder aspect van de 

keuzearchitectuur dat gedrag van mensen op een voorspelbare manier 

verandert zonder opties uit te sluiten of hun economische prikkels 

te wijzigen’ (mijn vertaling). Ze onderbouwen hun pleidooi met het 

libertair-paternalistische ‘making better choices’. Maar wie bepaalt 

dan die betere keuze? En in wiens voordeel? Sunstein zelf werkt dit 

uit in The ethics of influence.8 Een belangrijke toevoeging is ‘as judged 

by themselves’: mensen moeten altijd de keuzevrijheid kennen en 

behouden. Hij schrijft: ‘Keuzearchitecten moeten perfectionisme ten 

principale afwijzen. Want de keuzearchitect weet minder dan degenen 

wier levens op het spel staan.’ En: ‘Nudges moeten de navigeerbaarheid 

verbeteren door sociale situaties makkelijker beheersbaar te maken.’

Meerdere lenzen
Je kunt je niet níét gedragen, zei psycholoog Paul Watzlawick al.9 Iedereen gedraagt 
zich, en economie en recht kijken naar dit gedrag. Maar versimpelde ideeën 
verworden tot versimpelde beleidstheorieën en eenduidig, lineair beleid, terwijl 
de wereld, de mens en gedrag complexe, niet-lineaire systemen zijn. Een grondige 
analyse van het gedrag en de context is nodig. Complexiteit dient begrepen te 
worden, ontrafeld, vereenvoudigd – maar niet platgeslagen. Spelenderwijs, in kleine 
stappen, nieuwsgierig en onderzoekend, kunnen we beleid aanpassen en verbeteren. 
De homo economicus is dood, leve de homo ludens.
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Volgens Habermas wordt de leefwereld van mensen gekoloniseerd door de 
subsystemen van economie (lees: geld) en staat (lees: macht).10 Beleidsmakers die 
denken vanuit deze subsystemen verliezen daarmee de blik op de leefwereld, het 
dagelijkse reilen en zeilen, het doen én het laten. Nudging in enge zin, opgevat als 
trucje, leidt tot verdere kolonisatie. Ik pleit voor het toepassen van gedragskennis 
om de relatie en de communicatie tussen burger en bestuur te versterken. Nudging 
als duwtje in de goede richting, altijd met oog voor de balans tussen algemeen en 
individueel belang.

Gedragskennis laat beleidsmakers door meerdere lenzen naar de werkelijkheid 
kijken. Dat is niet eenvoudig, want de maatschappij is wat sociologen een 
hyperobject noemen: zo groot en omvangrijk dat niemand het geheel kan overzien of 
kennen. Iedere situatie vraagt dus om bescheidenheid en een brede blik: ook putten 
uit psychologie, psychiatrie, sociologie, antropologie, communicatie, complexiteit, 
biologie, neurowetenschap.

Bovendien ligt er een berg aan waardevolle niet-wetenschappelijke gedragskennis 
voor het oprapen in film, toneel, poëzie, muziek. Veel gedrag is niet gebaseerd op 
(parate) kennis en rationaliteit, maar op intuïtie en instinct – tegen beter weten in. 
Ons reptielenbrein is en blijft ouder en krachtiger dan onze neocortex. Gedrag is 
gelaagd. En waar blijft de ziel?11

Blijkbaar zijn een econoom (Thaler) en een jurist (Sunstein) nodig, en dan ook 
nog twee Amerikanen, om de overheid wakker te kussen. Communicatie als bron van 
gedragskennis wordt hier nog te veel ingezet als verlengstuk van de politieke baas in 
plaats van als middel om goed beleid te maken en de burger bij de totstandkoming 
ervan te betrekken. De waan van de dag overschaduwt het denken over de langere 
termijn en de reflectie, terwijl juist communicatief handelen het optreden van de 
overheden veel sterker kan maken.

Kietelen
In zijn regeerakkoord wil het kabinet-Rutte iii schuld en armoede tegengaan – ‘Om 
escalatie van schulden te voorkomen, wordt meer ingezet op direct contact met 
schuldenaren. De stapeling van boetes vanwege te laat betalen en bestuursrechtelijke 
premies wordt gemaximeerd. Mogelijkheden voor betalingsregelingen worden 
uitgebreid’12 – maar in de in mei 2018 gepresenteerde aanpak13 spant het kabinet 
het paard achter de wagen: het wordt voor schuldenaren makkelijker om boetes 
en schulden te betalen. Het grootste probleem is echter het ontstaan van schulden 
en computergestuurde stapeling van boetes; de menselijke maat is nog ver weg. 
Bovendien maakt deze aanpak niet het eenvoudige onderscheid in al dan niet 
wíllen en al dan niet kúnnen betalen. Wie wel kán maar niet wíl betalen, verdient 
een radicaal andere aanpak dan wie wel wíl maar niet kán. Vooralsnog laat een 
wantrouwige overheid hier een kans liggen: de woorden zijn sympathiek, maar de 
analyse is te dun en de maatregelen zijn onvoldoende. Dat kan beter.

Mag je nudging inzetten? Mag je de keuzearchitectuur aanpassen, zoals duo 
deed bij de studieleningen? Ja, als je een website bouwt, keuzeopties formuleert 
en die na een tijdje wilt verbeteren, tot wederzijds voordeel, dan mag dat. Mag de 
overheid nudges misbruiken of stiekem toepassen? Neen, en dat gebeurt ook niet. 
De ambtenaren, adviseurs en academici die ik de afgelopen jaren heb gezien en 
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gesproken, werken iedere dag hard en verstandig aan het verbeteren van beleid. In 
kleine stapjes, in de goede richting. En alle suggesties om het nog beter te doen zijn 
welkom.

Kan het dan beter? Zeker. Neem de donorwet, al is het initiatief hier eerder 
politiek dan bestuurlijk. Het is de vraag of een automatisch ‘ja’ in de registratie leidt 
tot meer donaties, tot meer matches en tot meer geslaagde operaties. Zoals het ook 
een vraag is of een liberale partij zich in het harnas van de staat moet wurmen om te 
beslissen over mijn lichaam wanneer ik dat zelf niet kan of niet wil.

Gaat de nudge van 
het omdraaien van de 
standaardoptie hier dan te 
ver? Als we dat echt vinden, 
kunnen we dat wellicht in een 
referendum laten weten. In 
ieder geval dient de burger als 
ontvanger of ‘klant’ van beleid 
veel meer aandacht te krijgen, 
niet als doelgroep, maar als 
publieksgroep, als gesprekspartner. Er moet geen sprake zijn van verkoop van beleid 
met communicatie als instrument, maar van intrinsiek draagvlak door tijdige en open 
communicatie, door betrokkenheid. Niet technocratisch, maar democratisch.

De gedragsteams bij de ministeries zijn die mensen die tegen de oude 
beleidsstroom in zwemmen, die bestaande reflexen en gebruiken tegen het licht 
houden en beleidsmakers uitdagen om meerdere lenzen op te zetten. Bij het kietelen 
van de bestaande orde hebben ze maar één doel: beter beleid maken om mensen 
betere beslissingen te laten nemen.
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De makelaarsmachinerie 
achter gedragsbeleid

In een wereld waarin wetenschappelijke waarheid er 
ogenschijnlijk minder toe doet, kan de recente inzet van 
gedragswetenschappen bij de totstandkoming van beleid 
vreemd overkomen. Toch blijkt gedragswetenschap goed 
inzetbaar in een beleidswereld waar politieke belangen 
domineren. Van belang daarbij is dat de wetenschappelijke 
kennis goed uitgelegd, vertaald en ‘verkocht’ wordt en dat 
niet de indruk ontstaat dat beleidsmakers met hun kennis van 
menselijk gedrag nu opeens alles kunnen bereiken.

door Joram Feitsma De auteur is promovendus bij het Departement Bestuurs- en 

Organisatiewetenschap (usbo) van de Universiteit Utrecht.

In het huidige publieke debat over democratisch bestuur wordt weleens 
gesproken over een nieuw tijdperk van ‘postwaarheid’.1 In de Verenigde Staten 
heeft de regering-Trump het idee van ‘alternatieve feiten’ gelanceerd, waarmee 
automatisch twijfel wordt gezaaid over de ‘normale’ feiten. De brexitcampagne 
in het Verenigd Koninkrijk liet een groeiende aversie zien tegenover ‘de experts’; 
hun wetenschappelijke inbreng werd steeds minder gewenst en vertrouwd. Dit 
‘postwaarheidstijdperk’ lijkt een reden tot zorg voor de wereld van bestuur en 
beleid, die immers fundamenteel gestut is op wetenschappelijke kennis. Hoe kan de 
overheid zich nog legitimeren als de voorheen vanzelfsprekende autoriteit van de 
wetenschappelijke feiten langzaamaan verbrokkelt?2

En toch lijkt deze zorg tamelijk misplaatst wanneer we kijken naar een 
internationale ontwikkeling die op dit moment achter de schermen bij een 
groeiend aantal overheden plaatsvindt. Dan heb ik het over het toepassen van 
gedragswetenschappen in beleid. Ook in Nederland staat deze ontwikkeling sinds 
2008 hoog op de beleidsagenda onder de noemer ‘met kennis van gedrag beleid 
maken’, dankzij agenderend werk van onder andere de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid.3 Deze agenda heeft concrete vorm gekregen middels de optuiging 
van allerlei speciale gedragseenheden in tal van Nederlandse overheidsorganisaties. 
Deze trend van ‘gedragsbeleid’ komt neer op het productieve huwelijk van twee 
ideeën. Enerzijds is dat het door Thaler en Sunstein geïntroduceerde idee van 
nudging: het subtiel herontwerpen van de directe (leef)omgevingen van burgers 
voor sociale doeleinden op basis van gedragswetenschappelijke inzichten in de 
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begrensde rationaliteit van mensen.4 Anderzijds is dat het idee van evidence-based 
policy en daarop aansluitende veldexperimenten: het vooraf evalueren van beleid met 
rigoureuze gedragswetenschappelijke methodologie die uitblinkt in het vaststellen 
van causale effecten van enkelvoudige interventies.

De opkomst van gedragsbeleid is moeilijk te rijmen met de eerder beschreven 
politiek-bestuurlijke tendens naar postwaarheid. Gedragsbeleid toont juist een 
ongebreideld geloof in het bestaan van ‘harde’ feiten, en duidt eerder op de 
herleving van een diepe en aloude modernistische ambitie: het willen beheersen 
van maatschappelijke problematiek met rationeel-wetenschappelijke methoden. 
Gedragsbeleid wordt daarom ook wel als ‘gepoogde remodernisering’ beschouwd: 
een nieuwe ‘golf van verlichting’ met ditmaal als funderende kennisbron de 
gedragswetenschap en in het bijzonder de gedragseconomie.5 Waar gedragseconomie 
nieuwe inzichten biedt in het menselijk keuzeproces – door systematisch bloot 
te leggen op welke manieren mensen afwijken van het ideaal van de homo 
economicus – kan zij het geloof in de maakbaarheid van de samenleving, weliswaar 
via het bijsturen van individueel gedrag, bekrachtigen. Vandaar dat de opkomst 
van gedragsbeleid ook wel is geduid als behavioral economic engineering.6 Zelfs 
de superwicked problems – van obesitas tot terrorisme en klimaatontwrichting 
– zouden langs deze weg kunnen worden getemd.7 Bijkomend voordeel is dat 
gedragsbeleid dikwijls uitvloeit in het ontwerpen van kleine aanpassingen (nudges) 
aan de fysieke of informationele omgeving (de zogenoemde keuzearchitectuur). 
Deze nudges roepen de belofte van maatschappelijke transformatie op zonder dat 
beleid te kostbaar, dwingend of ontwrichtend hoeft te worden. Ter illustratie: in het 
Verenigd Koninkrijk spoorde The Behavioural Insights Team (bit uk), voorloper 
op het gebied van gedragsbeleid, Britse werkgevers aan om de standaardoptie voor 
pensioenregistratie van hun werknemers om te draaien – van een opt-insysteem 
waarin ze zich actief moesten opgeven naar een opt-outsysteem waarbij ze 
automatisch deelnamen. Daarmee werd ingespeeld op de neiging van mensen om de 
status quo te volgen (status quo bias) om hen zo te helpen financiële keuzes te maken 
die niet alleen de baten op de korte termijn meewegen (present bias). Het doorvoeren 
van deze simpele interventie had als geschat resultaat dat 7 tot 9 miljoen Britse 
werknemers überhaupt begonnen met sparen óf meer spaarden dan daarvoor.8

Rationalisme in de gedragspraktijk?
In dit artikel wil ik stilstaan bij het naar de moderniteit herleidbare geloof in 
rationalisme dat wordt uitgedragen in gedragsbeleid. Vanuit bestuurskundig 
perspectief zijn hier namelijk grote vraagtekens bij te zetten. De wijze waarop 
Angelsaksische rolmodellen, zoals bit uk, de verhouding tussen wetenschap en beleid 
typeren, is curieus. Zij lijken een lineaire en instrumentele relatie te veronderstellen 
waarin wetenschap eenduidige feiten produceert om specifieke beleidsvraagstukken 
te beheersen. Beleid maken is dan een diagnostische kwestie van het definiëren van 
het probleem, het achterhalen van de relevante feiten, en het daaruit afleiden van de 
effectieve oplossing.9 Vanuit deze opvatting is de gepaste rol van de gedragsexpert 
die van ‘keuzearchitect’ die gedragswetenschappen direct toepast en fungeert 
als ontwerper, tester en ‘uitroller’ van interventies. Dit rationalisme zien we ook 
aan de voorkant van de Nederlandse gedragspraktijk terug, bijvoorbeeld in de 
introductie van het veelgebruikte InterventieKompas, dat de nadruk legt op analyse 
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en effectiviteit, en stapsgewijs toewerkt naar inzicht in ‘de knoppen waar je aan moet 
draaien’:

‘Ben je als handhaver, toezichthouder of beleidsmaker op zoek naar effectieve 
oplossingen om burgers en bedrijven de regels te laten naleven? Het 
InterventieKompas biedt inzicht in de “knoppen waar je aan moet draaien” om 
gewenst gedrag te stimuleren. Het helpt bij het maken van een gedegen analyse, 
op basis waarvan je een interventiestrategie kunt bedenken. En je doet inspiratie 
op voor effectieve manieren om gedrag te veranderen. Het is geschikt voor wie 
streeft naar regelgeving die werkt.’10

Er is echter een probleem: de rationalistische visie op beleid blijkt geen adequate 
beschrijving te zijn van de beleidspraktijk.11 Decennia van bestuurskundig onderzoek 
naar de rol van kennis in beleid laat zien dat evidence-based policy vooral een 
normatief ideaal is. In plaats van dat beleid volledig en eenduidig gestut wordt op 
basis van ‘de feiten’, zien we eerder dat het losjes wordt gebaseerd op specifieke 
feiten die in de beleidsarena als legitiem zijn bestempeld. Wetenschappelijke 
kennis vindt niet zomaar haar weg naar beleid, maar wordt ‘gefilterd’ in het licht 
van politiek-bestuurlijke belangen.12 De vraag is daarom of dit aan de voorkant 
uitgedragen rationalisme ook representatief is voor wat zich achter de schermen 

afspeelt in de wereld van 
gedragsbeleid. In mijn 
dissertatieonderzoek ben ik dit 
aan het onderzoeken aan de 
hand van etnografisch veldwerk 
(bestaande uit participerende 
observatie, interviews en 
documentenstudie).13

De makelaarsmachinerie
Wat gebeurt er achter de coulissen in de wereld van gedragsbeleid? Deels 
opereren gedragsexperts als klassieke keuzearchitecten, direct interveniërend 
in de leefomgevingen van burgers. Zo zijn tal van overheidsorganisaties hun 
brieven aan het herschrijven vanuit gedragsperspectief, om de ontvangers daarvan 
effectiever richting gewenst gedrag te sturen. Dat gebeurt meestal ad hoc, door 
basale gedragstheorieën losjes toe te passen, maar soms ook meer rigoureus. Zo 
herschreef de gemeente Enschede brieven naar debiteuren aan de hand van allerlei 
nudgetechnieken, bijvoorbeeld het vermijden van negatieve emoties (framing; onder 
andere door het woord ‘schuld’ niet te gebruiken) en het versimpeld uiteenzetten en 
visualiseren van de stappen die de debiteur wordt verwacht te nemen (simplificatie). 
De effecten daarvan werden onderzocht in een gecontroleerd briefexperiment, 
dat een absolute stijging liet zien van elf procent debiteuren die relevante actie 
ondernamen.14 Er zijn vele andere voorbeelden van directe keuzearchitectuur: een 
‘schoolkantinebrigade’ die middelbare scholen helpt hun kantine zo in te richten 
dat de gezonde keus makkelijker en aantrekkelijker wordt; het Behavioural Insight 
Team van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dat experimenteert met 
gedragsinterventies voor een betere afvalscheiding in de hoogbouw; of de gemeente 

De rationalistische visie op beleid blijkt 
geen adequate beschrijving te zijn van de 
beleidspraktijk
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Tilburg die (ook bij wijze van experiment) ontregelende ‘witte-stippen-zones’ 
aanlegde bij een onveilige verkeerssituatie op de Cityring om daarmee automobilisten 
waakzamer te maken.

Toch vormt directe keuzearchitectuur niet per se de kern van de gedragspraktijk. 
Veel gedragsexperts zijn eigenlijk beter te beschrijven als ‘kennismakelaars’.15 
Dat houdt in dat ze niet zozeer kennis toepassen, maar eerder bezig zijn met het 
verspreiden van kennis naar en tussen de verschillende partners die nodig zijn in de 
totstandkoming van gedragsbeleid. Concreet betekent dit dat gedragsexperts vooral 
bezig zijn met het bouwen en onderhouden van netwerken, het circuleren van kennis 
naar relevante partners, en het vertalen van abstracte academische kennis naar 
beleidsrelevante toepassingen. Deze ‘makelaarsmachinerie’ wordt zichtbaar in de 
vorming en inspanningen van tal van intraorganisationele netwerken (bijvoorbeeld 
het Nudge Netwerk Utrecht) en interorganisationele netwerken (zoals de werkgroep 
Handhaving en Gedrag van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 
en het Behavioural Insights Netwerk Nederland, bin nl). Via zulke netwerken 
wordt kennis verspreid en doorontwikkeld aan de hand van introductiemiddagen, 
workshops en meerdaagse trainingen in gedragsbeleid. Daarbij staan gedragsexperts 

Bron: iStock
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bewust stil bij hoe ze het vernieuwende gedragsperspectief op een hanteerbare en 
intuïtieve wijze kunnen aanbieden aan hun collega’s in beleid, toezicht en uitvoering. 
Dat is terug te zien in de ontwikkeling van allerlei behavioural insights tools, zoals 
de wegwijzer ‘Gedrag en beïnvloeding’ van de Autoriteit Consument & Markt.16 
Veel aandacht van gedragsexperts gaat bovendien uit naar het anderen overtuigen 
van de toegevoegde waarde van gedragsbeleid. Dat is geen eenvoudige opgave. 
Gedragsexperts zijn nieuwkomers die een complexe verzameling van kennis en 
vaardigheden introduceren die niet per se welkom zijn in een lijzige beleidsomgeving 
met gevestigde belangen.17 Juist daarom stellen gedragsexperts zich op als 
kennismakelaars: als ambassadeurs van ‘de gedragswetenschappelijke draai’ die 
helpen om de kennis tussen en binnen organisaties beter te laten stromen.

Met kennis van beleid gedrag veranderen
Dit artikel startte met de observatie van twee tegengestelde ontwikkelingen. 
Terwijl een nieuw tijdperk van postwaarheid wordt ingeluid, lijkt de opkomst van 
gedragsbeleid ons terug te brengen naar de aloude idealen van de moderniteit: het 
beheersen van de samenleving met rationeel-wetenschappelijke methoden. Wanneer 
we kijken naar de praktijk van gedragsbeleid wordt echter een hybridere realiteit 
zichtbaar. Hierin zijn gedragsexperts noch als ‘postwaarheid’ noch als ‘naïef modern’ 
te vatten. Hoewel ze wel degelijk geloven in evidence-based policy, handelen ze 

tegelijkertijd vanuit een dieper 
inzicht in de rol van expertise in 
beleid dat een simpel rationeel-
instrumenteel perspectief 
ontstijgt. Ze begrijpen dat 
gedragswetenschappelijke 
kennis niet zomaar als 

valide ‘bewijs’ wordt gezien in de beleidsarena, en zelfs als dat wel gebeurt, 
wordt die kennis niet per se daadwerkelijk gebruikt in een beleidswereld die 
graag de weg van de minste weerstand bewandelt en inherent gepolitiseerd is. 
Om het gedragsperspectief te introduceren, moet kennis verspreid, vertaald en 
relevant gemaakt worden. ‘Verkocht’ en ‘gemakeld’. Met andere woorden: ‘met 
kennis van gedrag beleid maken’ vraagt andersom ook om ‘met kennis van beleid 
gedrag veranderen’. Vanuit dat besef hebben gedragsexperts hun achterliggende 
makelaarsmachinerie opgetuigd.

Uitdagingen voor toekomstig gedragsbeleid
Het beschrijven van de opkomende gedragspraktijken roept vanzelfsprekend 
vragen op over hoe deze praktijken zich in de toekomst zullen of zouden moeten 
ontwikkelen. Ik beperk me hier tot het noemen van een drietal uitdagingen voor 
toekomstig gedragsbeleid. Die motiveer ik vanuit het idee dat elke kwaliteit, 
wanneer deze te ver doorschiet, haar natuurlijke uitdagingen oproept. Dat geldt 
ook voor gedragsbeleid. De kwaliteit van gedragsbeleid ligt in haar vermogen om 
wetenschappelijke kennis, en dan in het bijzonder gedragseconomische kennis, 
directer in te brengen in het beleidsproces, om zo beleid effectiever te maken. Hierbij 
passen natuurlijke uitdagingen. De uitdaging rondom de verwetenschappelijking 
van beleid is om het belang van publiek debat en burgerparticipatie niet uit het oog 

Gedragsexperts zijn noch als ‘postwaarheid’ 
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te verliezen. Het includeren van lokale perspectieven democratiseert niet alleen, 
maar levert ook lokale kennis op die weer een rol kan spelen bij maatschappelijke 
transformaties.18 De uitdaging rondom de prioritering van gedragseconomie is om 
ervoor zorg te dragen dat andere waardevolle kennisperspectieven en -methoden 
niet worden uitgesloten. Interdisciplinariteit (voorbij de ‘nauwe’ interdisciplinariteit 
van gedragswetenschappelijke subdisciplines) en methodologisch pluralisme zijn 
nodig om de complexiteit van beleidsproblemen te kunnen vatten. De uitdaging 
rondom het effectiever maken van beleid is om niet door te schieten in utopische 
maakbaarheidsambities en zich blind te staren op effectiviteit als enige waarde in het 
maken van beleid. Zonder volledig die kant op te schuiven, kan gedragsbeleid leren 
van het fatalistische perspectief dat wijst op de onontkoombaarheid van tragiek en de 
schadelijke effecten van een bovenmatige beheersingsdrift.19
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Uit de praktijk

Jan Steven van 
Dijk. Foto: 
Gemeente Schagen

Samen werken aan 
geluk 

door Jan Prij redactiesecretaris Christen Democratische 
Verkenningen. 

Door het ‘geluk’ van inwoners centraal te 
stellen komt een dienstbare overheid dichterbij. 
Dat is de overtuiging van Jan Steven van Dijk, 
tot juni wethouder Geluk en Financiën van 
de gemeente Schagen. De overheid is er voor 
haar inwoners, en niet andersom. Van Dijk: 
‘Wij zijn er niet voor onszelf, maar voor u en 
voor uw buren, voor het welzijn van de hele 
gemeenschap.’

Hoe word je wethouder Geluk, en werd 
je daar gelijk zelf warm van?
Van Dijk: ‘Ik had zelf ook zo mijn 
twijfels, eerlijk gezegd. Tweeënhalf jaar 
geleden ben ik als sociaaldemocraat 
wethouder geworden voor een lokale 
partij op dit thema. Wens4U, die in 
het college kwam, vroeg aan de PvdA, 
coalitiepartner, of ik namens Wens4U 
wethouder Geluk kon worden. Ik 
dacht in eerste instantie: Wat moet 
ik daar nu mee? Ik had bij “geluk” 
vooral associaties met klankschalen en 
zweverigheid in plaats van met beleid. 
Maar toen ik mij erin ging verdiepen 
ging ik er anders over denken.’

Schagen is een gemeente die naar eigen 
zeggen ‘stuurt op geluk’. Kan dat wel?
Van Dijk: ‘Dat kan inderdaad niet als de 
overheid daarmee meent het geluk van 
inwoners te kunnen maken. We zijn niet 
op aarde om iedereen gelukkig of het 
naar de eigen individuele zin te maken. 
Het kan wel als je bedenkt dat de 
overheid er voor het welzijn van mensen 
binnen de gemeenschap is. De taak van 
de overheid is ervoor te zorgen dat de 
burgers de mogelijkheid hebben om er in 
gezamenlijkheid het beste van te maken. 
Een dienstbare opstelling aan de burger 
staat voorop.’

‘Toen ik net wethouder was liep ik 
tegen het boek Verdraaide organisaties 
van Wouter Hart aan. Hij schrijft 
daarin: “Ga nu eens terug naar de 

Nudging
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Uit de praktijk
bedoeling. Wat is de essentie?” 
We zijn als overheid vaak veel 
te technocratisch bezig met 
het volgen van protocollen 
en regels, zonder ons goed op 
de bedoeling van die regels 
te bezinnen. Wij kunnen 
wel van alles voor burgers 
gaan bedenken, maar sluit 
dat eigenlijk wel aan bij wat 
bewoners zélf willen? Als 
wij als overheid samen met 
maatschappelijke organisaties 
niet bijdragen aan het welzijn 
van de bewoners, zijn we 
verkeerd bezig.’

Wat bent u toen gaan doen?
‘Om erachter te komen waar de 
bevolking gelukkig van wordt, 
hebben we samen met de 
Erasmus Happiness Economics 
Research Organization (ehero) 
van de Erasmus Universiteit 
Rotterdam onderzoek gedaan 
onder de inwoners van de 
verschillende kernen van de 
gemeente. Werk blijkt de 
belangrijkste geluksfactor te 
zijn voor de bewoners van 
Schagen, gevolgd door onder 
andere sociale contacten en een 
betrouwbare overheid.’

‘“Daar kunnen we wat 
mee”, heb ik gezegd. “We 
gaan over onze ideeën een 
boek maken en organiseren 
zelf een conferentie om ook 
tegenspraak te horen, want 
we hebben de wijsheid niet in 
pacht. We roepen iedereen op 
om mee te denken en ons tegen 
te spreken. En we zien wel waar 
we uitkomen.” Dat boekje, 

Samen werken aan geluk, is 
door burgemeester Marjan van 
Kampen-Nouwen vorig jaar 
oktober aangeboden aan oud-
premier Jan Peter Balkenende.’

En waar staat Schagen nu? 
Is de gemeente inmiddels 
gelukkiger geworden?
Van Dijk: ‘Het is nog te vroeg 
om dat te zeggen. Het is een 
zaak van de lange adem. Het 
gaat niet om een kortstondig 
geluksgevoel of iets dergelijks. 
We zijn nu anderhalf jaar met 
de geluksfactoren aan de slag. 
We merken dat de term “geluk” 
nog af en toe schuurt en soms 
cynische reacties oproept, 
variërend van “Hebben ze daar 
op het gemeentehuis eindelijk 
door dat ze er niet voor zichzelf 
zitten” tot “Wat heeft de 
overheid met mijn geluk te 
maken?”’

‘Wij als coalitie (van cda, 
PvdA en Wens4U) hebben 
gezegd: “We gaan de burgers 
niet gelukkig maken, maar we 
kunnen wel kijken of we in 
de voorwaardenscheppende 
sfeer wat voor burgers kunnen 
betekenen. En als je moeite hebt 
met de term ‘geluk’: het gaat 
om kwaliteit van leven.” Ik als 
sociaaldemocraat zeg: “Het 
gaat om ‘verheffing’, om zorgen 
dat mensen volwaardig kunnen 
meedraaien in de samenleving.” 
Maar je kunt het ook vatten 
onder welzijn: het goede leven 
in de gemeenschap.’

‘We krijgen het vertrouwen 
van burgers om als een dienend 

Interview in 
het kort: 

* De overheid is er niet 
om ieder individu 
gelukkig te maken, 
maar wel om het 
welzijn binnen de 
gemeenschap te 
bevorderen

* Gelukkiger maken is 
niets anders dan het 
verbeteren van de 
kwaliteit van leven

* Met bewoners 
meedenken bevordert 
hun geluk

* Het bestrijden van 
eenzaamheid en 
het stimuleren van 
werkgelegenheid 
vallen ook onder 
geluksbevordering

CDV_18_02_DEF.indb   81 29-06-18   14:26



82 CDV / Zomer 2018

leider het welzijn van de gemeenschap te 
bevorderen, en dat is een hele verantwoordelijk-
heid. Heel essentieel daarin is dat we veel beter 
moeten luisteren naar burgers dan we tot op heden 
hebben gedaan. We moeten een beweging maken 
naar de leefwereld van burgers toe. We zijn in 
Schagen diverse zaken anders gaan aanpakken en 
daarvan zien we inmiddels resultaten terug.’

Voorbeelden

Aan welke andere aanpak moet ik dan denken?
Van Dijk: ‘Veel meer het contact zoeken met de 
bewoners is de sleutel. We moeten uitdragen: 
“Wij zijn er niet voor onszelf, maar voor u en 
voor uw buren, voor de hele gemeenschap.”’

‘De eerste afdeling die met een voorstel in de 
goede richting kwam was de afdeling Financiën. 
De standaardprocedure daar was om mensen 
die niet op tijd hun rekening betaalden, een 
herinnering te sturen, met een opslag. Maar, 
zo realiseerde men zich: Is dat nu werkelijk 
nodig? Worden we daar met z’n allen beter, 
gelukkiger van? In plaats van zo’n brief te sturen 
worden burgers nu gebeld: misschien zijn ze 
het gewoon vergeten. Zo niet, dan kunnen we 
wellicht vroegtijdig signaleren dat burgers in de 
problemen zitten en met hen meedenken over 
een oplossing, of in bepaalde gevallen ingrijpen 
als dat nodig blijkt. Met die aanpak zijn we veel 
gezonder bezig dan automatisch aanmaning op 
aanmaning en boete op boete te stapelen tot de 
deurwaarder aan toe.’

‘Ook de afdeling Buitenruimte kwam bij 
ons en zei: “Wij weten op basis van onze 
onderhoudsplannen wanneer ergens het 
riool vervangen gaat worden. Dan sturen we 
normaliter een brief om die vervanging aan te 
kondigen en te waarschuwen voor de overlast. 
Maar kunnen we niet, als we toch die hele 
straat overhoop halen, ook vragen of er wellicht 
aanpassingen gewenst zijn in de straat?” De 
afdeling wilde met mensen in gesprek kunnen 
gaan over eventuele herinrichting.’

‘Zo kwam het ook in beweging bij de 
afdeling Bouwzaken. Als mensen een vergunning 

willen voor een dakkapel, moeten ze eerst een 
onbegrijpelijk formulier invullen. Dat wordt dan 
beoordeeld, en het oordeel wordt vervolgens 
meegedeeld in een ambtelijk schrijven waar de 
gemiddelde Nederlander geen lor van begrijpt. 
Waarom niet eerst bij iemand langsgaan en 
vragen: “Wat wil je eigenlijk en waarom?” Dan 
gaat het om actief meedenken. De dakkapel mag 
niet daar komen waar mogelijk uitzicht is op de 
badkamer van de overburen – de gemeente moet 
immers haar bewoners beschermen tegen de 
overlast van andere bewoners –, maar misschien 
zijn er andere opties te bedenken die wél 
uitvoerbaar zijn.’

Begroten op geluk

Waar moet ik nog meer aan denken?
Van Dijk: ‘Er zijn geluksbudgetten voor 
minima. Per uitgave moet een wethouder 
bovendien motiveren hoe die bijdraagt aan een 
van de twaalf geluksfactoren die zijn vastgesteld 
op basis van het ehero-onderzoek. Als hij dat 
niet kan, volgt er een serieus gesprek over de 
vraag of die uitgave wel in de begroting moet.’

Heeft dat geleid tot een herschikking van 
middelen?
Van Dijk: ‘Vorig jaar hebben we dit voor 
het eerst gedaan. Het was een nuttige 
denkexercitie voor ambtenaren die niet tot 
grote herschikkingen heeft geleid. Wel was er 
op een punt een verschuiving. In het sociaal 
domein hadden we een overschot van ruim vier 
miljoen, en normaliter zouden we dit bedrag 
toevoegen aan de algemene reserve en zo ons 
weerstandsvermogen vergroten. We weten 
echter dat het bestrijden van eenzaamheid en het 
zorgen voor zinvol werk verregaand bijdragen 
aan het welzijn. We gaan daarom dat overschot 
nu inzetten voor allerlei projecten met partners 
in het sociale domein. Deze projecten moeten 
voorkomen dat mensen in een isolement komen, 
en ervoor zorgen dat mensen makkelijker aan 
werk komen. Als we zo, in samenwerking met 
onze partners in het sociale domein, weten te 
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voorkomen dat mensen in de problemen komen, 
dan draag je ongelofelijk bij aan hun geluk. En 
voorkomen is goedkoper dan genezen, dus het 
is ook nog eens goed voor de financiën. Al is dat 
absoluut niet het oogmerk van ons sturen op 
geluk, het is er wel een prettig bijproduct ervan.’

Bijdragen aan de gemeenschap

Dat preventief ingrijpen kan wel ver gaan. Wat 
is nog de rol van de burgers zelf in het bijdragen 
aan het welzijn van de gemeenschap?
Van Dijk: ‘Die blijft uiteraard vooropstaan. 
Belangrijk daarbij is ook dat mensen ook 
vanuit zichzelf van betekenis willen zijn voor de 
gemeenschap. Het gevoel hebben dat ze ertoe 
doen, dáár worden mensen over het algemeen 
gelukkig van. Wat mij betreft zouden we best 
eens kunnen nadenken over de vraag of we 
mensen voor hun uitkering een tegenprestatie 
mogen vragen. Ik zal de 
laatste zijn om aan het recht 
op ondersteuning te tornen, 
maar zie wel dat mensen in 
een uitkeringssituatie vaak 
niet gelukkig zijn. Waarom 
vragen we ze niet: “Waar 
ben jij nou goed in? Waaraan 
zou je willen bijdragen?” 
Daarin kunnen we nog veel 
creatiever zijn, ook in de 
sociale wijkteams. Nu vragen we iemand die 
een traplift nodig heeft om een eigen bijdrage. 
Maar misschien zijn er nog andere, zinnigere 
mogelijkheden om daar iets voor terug te doen? 
Misschien is iemand wel goed in het invullen van 
belastingformulieren of zo. Als mensen op deze 
manier iets kunnen terugdoen, geven we hun de 
kans om te groeien als burger.’

Jongensboek

Hoe kijkt u nu terug op uw werk? U zwaait bijna 
af als wethouder, heb ik begrepen.
‘Er is een nieuwe coalitie met een andere lokale 
partij. Ik word directeur/bestuurder van Zorgerf 

Waarland en coach bij LoopbaanNaPolitiek. 
Ik ga even heel praktisch aan het onderwerp 
werken.’

‘Achteraf is het een verhaal uit een 
jongensboek gebleken. Een geweldig boeiend 
avontuur dat mij dicht bij mijn oorspronkelijke 
motivatie bracht om ooit in de publieke 
dienstverlening te gaan werken. We hebben 
er ook de internationale pers mee gehaald als 
“geluksgemeente”. Daarbij geldt overigens: we 
hebben het niet allemaal zelf bedacht. Almelo 
had al een geluksbudget bijvoorbeeld. En 
we gaan ook aan de slag met geluksplekken, 
en met een geluksroute langs plekken waar 
mensen trots op zijn; initiatieven waar elders (in 
Eindhoven en Roerdalen bijvoorbeeld) al ervaring 
mee is opgedaan. Onze aanpak is zeker niet 
zaligmakend. Wel hebben we van meet af aan 
gezegd: “We maken het geluk integraal onderdeel 
van het beleid”, om zo uitdrukking te geven aan 

onze bedoeling: het welzijn 
van de gemeenschap dienen. 
En de vraag aan burgers is: 
“Wilt u met ons meedenken 
over hoe dat het best zou 
kunnen?”’

‘In het nieuwe 
coalitieakkoord is het thema 
geluk overigens losgelaten. De 
nieuwe coalitie zegt daarover 
dat ze wel met de inhoud wil 

doorgaan, maar het niet zo meer wil noemen, 
en ook niet wil doorgaan met de internationale 
promotie als geluksgemeente. Persoonlijk vind 
ik dat niet handig. Het is een beetje alsof Volvo 
zegt: “We willen wel auto’s blijven verkopen, 
maar ze geen Volvo noemen.” Dan boet je in aan 
herkenbaarheid.’

De nieuwe coalitie 
wil wel met het thema 
‘geluk’ doorgaan, 
maar het niet meer zo 
noemen
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we ervaringen van politici in 
gemeenten en provincies met nudging aan de hand van 
een concreet voorbeeld. Welke inzichten heeft ‘de zingende 
snelweg’ bij Jelsum opgeleverd? Gedeputeerde Sietske Poepjes 
(cda), van de provincie Fryslân legt uit. 

Wat de ‘zingende 
weg’ bij Jelsum 
bestuurders leren kan
door Jan Prij De auteur is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Wat was het probleem?
Poepjes: ‘Er kwam een nieuwe weg bij Jelsum en daar moest dus ook nieuwe 
belijning op. Onze technische infrastructurele dienst wilde testen hoe die belijning 
het zou uithouden op dat nieuwe asfalt, inclusief ribbelstrookjes die burgers laten 
horen wanneer je van de goede kant van de weg dreigt te geraken. We dachten: Als 
we dan toch nieuwe lijnen moeten aanbrengen op dat wegvak, laten we dan op de 
ribbelstroken een melodietje maken, het Friese volkslied, passend bij het gegeven dat 
Leeuwarden met Friesland in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa is. Het was 
bedoeld als tijdelijk testproject van een paar maanden, maar het liep anders.’

Wat waren de effecten?
Poepjes: ‘De proef werkte tot op zekere hoogte eigenlijk te goed. Mensen die in de 
buurt wonen kregen veel last van het geluid, omdat je steeds het Friese volkslied 
hoort. Er kwamen bovendien meer mensen op de proef af, die door ons ook op 
sociale media was gepresenteerd, dan verwacht. Mensen uit heel Friesland wilden 
weleens kijken, zien en horen wat de effecten waren. Veel meer mensen dan 
gebruikelijk gingen over het stukje weg heen. Om vervolgens (veel) te hard over de 
strook te rijden om te horen hoe het klonk. Anderen gingen er zelfs achterstevoren 
overheen. Deze effecten hadden we niet voorzien.’

Wat zijn de lessen?
Poepjes: ‘We moeten de inwoners de volgende keer beter betrekken bij het initiatief 
en hen eerder op de hoogte brengen. Nu was hun een dag van tevoren een brief 
gestuurd waarin de proef van de volgende dag was aangekondigd, en dan nog zonder 
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Intermezzo

Gedeputeerde 
Sietske Poepjes 
van Fryslân.  
Bron: Provincie 
Fryslân

de geluidsstroken te noemen, omdat het een ludieke actie betrof met een sterk staaltje 
techniek dat min of meer tot het laatst toe een verrassing moest blijven. We waren 
even vergeten dat voor omwonenden het grappige verrassingseffect niet zo werkte. 
Zij werden die nacht en de volgende zaterdag al onverwacht met herrie en overlast 
geconfronteerd. Mensen kunnen best wel wat accepteren en tolereren, als ze het maar 
van tevoren weten en er niet zomaar over hen beslist wordt.’

‘De tweede les is: wees aanspreekbaar, ook bij fouten, dan kun je snel de schade 
herstellen en samen verder. Toen ik maandagochtend ter plekke was om het geheel 
officieel te openen, werd ik vooral met buurtbewoners geconfronteerd die geïrriteerd 
waren over de onverwachte overlast. Zij gaven duidelijk aan dat aan dit feestje snel 
een einde moest komen. Gegeven de verkeers- en geluidshinder was dat een terecht 
punt. Die maandag al heb ik besloten de proef te stoppen, en de woensdag daarop 
waren de geluidsstrepen verwijderd. Aan het eind van de week heb ik ook nog 
contact met een aantal mensen gehad. Dat werkte heel goed. Mensen boden ook nog 
excuses aan voor hun felle reacties in de nationale media. Ik heb gezegd: “Dit soort 
dingen gebeuren. Jullie waren overvallen en wij hadden niet goed nagedacht.”’

‘Aanspreekbaar zijn en geen blad voor de mond nemen. Dat is een typisch Friese 
manier om dingen op te lossen. Wel was ik geschrokken van de felle kritiek die het 
opriep in de nationale pers; daar werd het gelijk een kwestie rond de besteding van 
overheidsgeld. Ook werden er ordinaire grappen over mijn achternaam gemaakt. 
In de internationale pers, tegenover de bbc en The New York Times bijvoorbeeld, 
hebben we aan het verhaal achteraf gelukkig vooral een positieve twist kunnen geven 
in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van Europa.’

Hoe kan het wel?
‘We hebben ook het “slimme” kruispunt van Fryslân op de N359, de weg tussen 
Leeuwarden en Bolsward. Daar staan speciale matrixborden die registreren of er 
verkeer vanuit Húns of Leons het kruispunt nadert. Als dat niet het geval is, staat 
er op het bord dat er gewoon 100 kilometer per uur gereden mag worden. Komt 
er wel iets aan, dan geeft het bord aan dat er 70 kilometer per uur gereden moet 
worden. Zo wordt via techniek geanticipeerd op het natuurlijke gedrag van mensen 
dat ze liever willen doorrijden, maar heus wel vaart willen minderen als er een auto 
aankomt. Het idee kwam niet van de provincie zelf, maar is een burgerinitiatief, 
hetgeen het extra bijzonder maakt. Het is bovendien een initiatief dat wél werkt in de 
praktijk en het verkeer aantrekkelijker en veiliger maakt.’
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Kunnen we de 
overheid nudgen?
In plaats van op de vraag of overheden burgers een zetje in de 
goede richting mogen geven, moeten we ons focussen op de 
vraag of we niet beter de overheid zelf kunnen nudgen. Te vaak 
schiet de overheid immers tekort en beschuldigt ze mensen 
onterecht van fraude of doet ze te weinig om burgers uit de 
armoede te halen. Neem het voorbeeld van Mike.

door Albert Jan Kruiter De auteur is actieonderzoeker bij het Instituut voor Publieke 

Waarden.

Maak kennis met Mike. Hij heeft een iq van 59. Heeft veel moeite met lezen en 
schrijven. Hij vult zijn belastingformulieren niet altijd op tijd in en heeft geen 
idee wat de meldingsplicht van de sociale dienst betekent. Maar die sociale dienst 
verstrekt wel zijn uitkering. En als hij niet aan die plicht voldoet, korten ze hem. 
Dat is ook gebeurd. Daardoor kon hij zijn huur niet meer betalen, en nu wordt 
hij binnenkort op straat gezet. Hij gaat dan naar de daklozenopvang. Dat kost de 
samenleving 40.000 euro per jaar. Zijn huur was 4800 euro per jaar.

Overheden zijn in het leven geroepen om gedrag te beïnvloeden. ‘De mens is de 
mens een wolf’, zo u wilt, met dank aan Thomas Hobbes. Samen komen we er niet 
uit zonder de formele macht die we vormgaven in een rechtsstaat. Een rechtsstaat 
met transparante wetten die voor iedereen in gelijke mate gelden. Wetten bovendien 
die niet uit de lucht kwamen vallen, maar die een wetgevende macht formuleerde. 
En die wetgevende macht hebben de burgers bovendien zelf verkozen. Als ze het 
niet met de wetgevers eens waren, konden ze een andere wetgever kiezen: de grote 
uitvinding die in de negentiende eeuw gestalte kreeg met de grondwet. Een grondwet 
die tevens garandeerde dat overheden niet te veel macht kregen. De grondwet drukt 
klassieke grondrechten uit. Persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, noem maar op. 
De bescherming van de mens tegen de overheid.

De twintigste eeuw was de eeuw van sociale grondrechten. De overheid kon ook 
iets doen, naast vrijheid garanderen. Bestaanszekerheid bieden, bijvoorbeeld. Huizen. 
Zorg. Inkomen. Welzijn. Onderwijs. De verzorgingsstaat deed zijn intrede. Naast 
klassieke grondrechten gaf de overheid ook sociale grondrechten vorm. Een overheid 
die ons wilde meenemen in de vaart der volkeren. Wat die ‘vaart’ was, regelden we 
voor een groot deel in de zuilen. De civil society speelde een belangrijke rol. Het 
poldermodel vierde hoogtij. Maar naarmate we ontkerkelijkten en gemeenschappen 
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vluchtiger en minder vanzelfsprekend werden, verzorgde de overheid wat ‘we the 
citizens’ daarvoor onderling regelden (of niet).

De individuele ontplooiing die sinds de jaren zestig hoogtij vierde vrat de zuilen 
uit. Ieder voor zich en de overheid voor ons allen. Zolang de economie groeide, kon 
het eraf. Du moment dat er financiële crises ontstonden (jaren zeventig, jaren tachtig, 
jaren nul) kwam die gedachte direct onder druk te staan. Dan zijn er te veel wao’ers 
(jaren tachtig) of wordt het pgb misbruikt (recent nog). En dan wil de overheid, die in 
het leven geroepen is om publieke problemen op te lossen waar burgers onderling niet 
uitkomen, dat diezelfde burgers minder problemen veroorzaken. Maar het veroorzaken 
van die problemen is precies de reden waarom de overheid in het leven geroepen werd.

Eigenlijk is het vrij basaal. Mensen veroorzaken publieke problemen. De 
overheid (de staat) is een uitvinding om dat op te lossen. De overheid is een machtig 
instrument om gedrag te beïnvloeden. Maar we zijn het niet altijd eens over wat 
‘het goede gedrag’ is. Daar komt democratie in het spel. Democratie kunnen we 
definiëren als instrument om samen te bepalen wat goed gedrag is. Daar zijn we het 
permanent over oneens, en daarom hebben we checks-and-balances uitgevonden. 
Of scherper: dat deed John Locke in 1690.

Macht
De vraag wat goed gedrag is, draait om macht. En als die macht niet gecontroleerd 
wordt, corrumpeert die macht. De geschiedenis verhaalt daar uitgebreid over. Dus 
moet er tegenmacht zijn. Alleenheersers die 
wetten maken, ze uitvoeren en ze controleren, 
zijn volstrekt autonoom in het bepalen van 
wat goed gedrag is. Dus moeten wij de mensen 
scheiden die wetten maken, uitvoeren en 
controleren. Daarnaast moet het gedrag van 
de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende 
macht controleerbaar zijn. Wetten zijn openbaar. Net als besluiten van de regering. 
En uitspraken van de rechterlijke macht. We willen weten wie besluit over de 
beïnvloeding van ons gedrag. Juist omdat we het niet eens zijn over de vraag wat 
goed gedrag is. Dat is niet altijd efficiënt of effectief. Of kostenbesparend. Maar 
daar was democratie (en checks-and-balances zijn een substantieel bestanddeel van 
de definitie van democratie) ook niet voor uitgevonden. Democratie zou je kunnen 
definiëren als de mogelijkheid om geweldloos en gezaghebbend te kunnen besluiten 
over de vraag wat goed gedrag is. En dat verloopt nou eenmaal niet altijd efficiënt. 
Of vaak niet zelfs.

De overheid is toegerust met verschillende instrumenten om gedrag in de goede 
richting te beïnvloeden. Ten eerste mag de overheid wetten maken. In wetten stollen 
onze waarden over wat goed gedrag is in normen. Wie zich niet aan die normen 
houdt, wordt bestraft. Omdat de wet ook het geweldsmonopolie aan de overheid 
toebedeelt, kan de overheid het handhaven van de wet afdwingen. De overheid kan 
dwingen op een manier die u en ik niet kunnen toepassen.

Naast de wet heeft de overheid nog een instrument: geld. Vele regelingen 
vinden uiteindelijk hun vorm in een belasting, bonus of malus – of het nu gaat 
om het krijgen van kinderen (kinderopvangtoeslag), het kopen van een huis 

Over wat goed gedrag is zijn we 
het permanent oneens
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(hypotheekrenteaftrek), het huren van een huis (huursubsidie), het verzekeren tegen 
zorgkosten (zorgtoeslag), of het niet consumeren van zorg (eigen bijdrage). De 
manier waarop overheden gedrag proberen te beïnvloeden krijgt niet zelden vorm in 
een financiële prikkel.

Naast wetgeving en geld heeft de overheid nóg een instrument: communicatie. 
De klassieke Postbus 51 is al sinds 2012 uit de mode, maar voorlichtingscampagnes 
vieren hoogtij. Niet roken. Niet vet eten. Met je buren praten. Met als hoogtepunt de 
Burgerschapskalender die het Ministerie van Binnenlandse Zaken in 2009 verstrekte. 
Op iedere dag van het jaar stond een suggestie die u moest aanzetten tot goed 
burgerschap.

Wetten, geld en communicatie dus. Vrij heftige instrumenten. Desondanks 
gedragen we ons blijkbaar nog steeds niet correct. Gedragswetenschappers 
tonen dat steeds aan. We eten te veel, of te ongezond. We vervuilen de aarde. We 
gedragen ons crimineel. We plegen fraude. Ondanks wetten, financiële prikkels 
en voorlichtingscampagnes. Daarmee jagen we elkaar op kosten, wat we als 

Bron: iStock
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belastingbetalers uiteindelijk niet leuk vinden. Een klassiek publiek probleem. In een 
nieuw jasje.

Technische instrumenten
Enter the nudge. Het duwtje in de goede richting. De gedragswetenschappen bieden 
nieuwe inzichten om gedrag te beïnvloeden. Technologie biedt daar voortdurend 
nieuwe opties voor. Die combinatie stuwt het debat over nudging tot nieuwe 
hoogten. De klassieke voorbeelden zijn bekend. Slimme interventies om gezond eten 
te promoten. Camera’s in publieke ruimtes (ook als ze niets opnemen) om een gevoel 
van veiligheid op te roepen. Een reminder van de Belastingdienst.

Dat roept allereerst de vraag op waarom de klassieke instrumenten (geld, wetten, 
communicatie) niet voldoende zouden zijn. Waarom geen vettaks of strengere 
handhaving op het niet op tijd betalen van belasting? Dat zou met wetgeving en 
financiële straffen prima te regelen zijn. Wel zou het tot meer uitvoeringskosten kunnen 
leiden. Daarnaast zou het betekenen dat de wetgever expliciet een moraal zou moeten 
vaststellen. En dat is ingewikkeld in een land van koopmannen, dominees en een 
wegkwijnend poldermodel. De moraal ligt immers voor het oprapen in de publieke 
arena. Is het dan niet handiger om het in de buik van de bureaucratie via een al dan 
niet technisch duwtje te regelen? Ik bedoel die vraag minder retorisch dan hij klinkt.

Vooral omdat gedragswetenschappers weliswaar bijzondere vorderingen hebben 
gemaakt als het gaat om het 
verklaren en het beïnvloeden 
van gedrag, maar zich minder 
uitlaten over de vraag wat goed 
gedrag is. Juist daarmee worden 
de instrumenten die we op de 
gedragswetenschappen baseren 
technische instrumenten in 
plaats van morele interventies. Terwijl het beïnvloeden van gedrag altijd om ethiek 
gaat. Komt de nudge op omdat ethische kwesties te politiek gevoelig zijn geworden 
en we gedrag liever vanuit de uitvoerende macht regelen? Ik stel de vraag opnieuw. 
Nu wel retorisch. De donorwet zou het tegendeel bewijzen. Al zouden sommigen de 
uitwerking daarvan ook als een nudge zien (niets registreren is donor zijn).

Juist daarom is de donorwet zo interessant. Het is een expliciete duw die 
transparant en uitgebreid bediscussieerd is en bovendien tot stand gekomen is via een 
wetgevingsproces. Gedragsbeïnvloeding op basis van een definitie van goed gedrag. 
Via de manier om goed gedrag te definiëren die we met elkaar hebben afgesproken en 
wettelijk hebben vastgelegd.

Anti-nudgers zullen zeggen ‘maar het gaat niet altijd zo transparant’. Pro-nudgers 
zullen zeggen: ‘Zolang overheden de wet niet overtreden is het goed en in het 
algemeen belang.’ Het debat staat daarmee stil. We willen dat overheden ons gedrag 
beïnvloeden. En we hebben sociale grondrechten op basis waarvan ze dat mogen 
doen en klassieke grondrechten die ons daartegen beschermen. Daar kunnen we nog 
heel lang over discussiëren, maar dat is het wel zo’n beetje.

Daarom wil ik terug naar Mike. Mike is niet zozeer slachtoffer van zijn eigen 
gedrag, maar van het gedrag van de overheid. De sociale dienst van de stad waar 

Omdat ethische kwesties te politiek gevoelig 
zijn geworden, regelen we gedrag liever 
vanuit de uitvoerende macht
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hij woont kan hem alleen maar zien als fraudeur. Dat hij niet kan lezen, het woord 
‘meldingsplicht’ niet begrijpt en getallen niet begrijpt, doet niet ter zake. Ieder 
probleem is voor de gestandaardiseerde bureaucratie een gedragsprobleem. Het 
ligt aan Mike. Mike fraudeert. Onzin natuurlijk. Je zou kunnen zeggen dat Mike 
een fout maakt. Of het niet begrijpt. Maar aan fraude zou toch enige mate van 
wilsbekwaamheid ten grondslag moeten liggen. Mike begrijpt niet eens dat hij ook in 
bezwaar kan gaan. Wel krijgt hij een fraudevordering en belandt hij op straat. Voor 
Mike en zijn lotgenoten betekent dat in veel gevallen dat degenen die dat oordeel 
vellen zijn gedrag niet eens hebben kunnen beoordelen. Laat staan de vraag of hij 
daarvoor verantwoordelijk is.

Gedrag overheden
Dat brengt me op het gedrag van overheden. De Belastingdienst schendt de 
beslagvrije voet voor mensen met schulden, terwijl dat niet mag. Steden weigeren 
daklozen in de opvang omdat ze geen ‘stadseigen’ dakloze zijn, terwijl jurisprudentie 
uit 2016 dat al verbood. Veel mensen komen met schulden bij wijkteams, waarna 
ze zonder beschikking weer weglopen met de mededeling dat ze niet in de 
schuldhulpverlening kunnen.

2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen of schrijven en 
kunnen geen getallen lezen en hebben moeite met ict. De overheid communiceert 
massaal in het Nederlands met vluchtelingen en statushouders. Dat leidt niet zelden 
tot schrijnende en onverwachte effecten.

Kunnen we het gedrag van de overheid daarom niet centraal stellen in het 
nudgingdebat? Oftewel: kunnen we de overheid nudgen? Als we algoritmen kunnen 
ontwikkelen om bijstandsfraude hard aan te pakken, kunnen we dan ook geen 
algoritmen ontwikkelen om mensen die onterecht van fraude worden beschuldigd 
te compenseren – of die beschuldigingen te voorkomen? Als we mensen verwijten 
dat ze te laat hun belastingaangifte doen, kunnen we de Belastingdienst dan niet 
prikkelen om te stoppen met het schenden van de beslagvrije voet? Als het cjib 
een boete voor een onverzekerde scooter zo hoog laat oplopen dat een moeder die 
net bevallen is gegijzeld wordt (gevangenis) en niet voor haar kind kan zorgen, die 
daardoor naar crisispleegzorg moet (tien keer zo duur als de boete); kunnen we 
dat niet nudgen? Kunnen we geen nudge ontwikkelen die overheden aanspoort om 
mensen automatisch voorzieningen te bieden waarvan ze zelf niet wisten dat ze daar 
recht op hadden? Met meer dan 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven 
in Nederland, lijkt dat geen overbodige luxe.

Dat technologie en de voortgang van de gedragswetenschappen de klassieke 
overheidsinstrumenten bevragen, lijkt me uitstekend. Zolang die instrumenten binnen 
de wet blijven, ben ik democraat. Maar ik zou de gedragsvraag op overheden willen 
projecteren. Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Om het nudgingdebat verder te 
helpen. En, belangrijker, om Mike en de zijnen verder te helpen.

Nudging
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Nudging: tijd voor de 
volgende stap  
Nudging moet niet groter worden gemaakt dan het is. Het 
is een interessant en potentieel effectief instrument voor 
gedragsbeïnvloeding, niet minder, maar ook niet meer. De 
achterliggende boodschap is dat psychologische kennis meer 
aandacht verdient in het beleidsproces – niet om mensen subtiel 
te ‘manipuleren’, maar primair om te voorkomen dat beleid de 
plank volledig misslaat.

door Will Tiemeijer De auteur werkt als onderzoeker bij de Wetenschappelijke Raad voor 

het Regeringsbeleid. Hij is een van de auteurs van de wrr-rapporten Met kennis van gedrag 
beleid maken en Weten is nog geen doen.

Dit jaar mogen we het tienjarig jubileum van het begrip ‘nudging’ vieren. In die tien 
jaar is nudging groot geworden. Misschien wel té groot. Het begrip wordt te pas 
maar ook vaak te onpas erbij gehaald, en ambtenaren, academici en opiniemakers 
grijpen niet zelden het onderwerp dankbaar aan om nog eens hun favoriete 
boodschappen de wereld in te slingeren. Daarom kan het geen kwaad om uiteen te 
rafelen waarover nudging nu eigenlijk gaat, en de zaken terug te brengen naar de 
juiste proporties.

Strikt genomen is nudging niet meer dan een sturingsinstrument, te onderscheiden 
van geboden en verboden, financiële prikkels en communicatie. De drie belangrijkste 
vormen van nudging zijn beïnvloeding via de keuzearchitectuur van formulieren 
en websites, beïnvloeding via inrichting van de fysieke omgeving, en beïnvloeding 
via sociale normen. De laatste jaren is het begrip overigens aan inflatie onderhevig. 
Nogal wat initiatieven die worden opgevoerd als nudging zou ik eerder scharen onder 
communicatie, zoals duidelijkere energielabels of overtuigendere brieven aan burgers.

Nudging heeft inmiddels vaste voet aan de grond gekregen, zo laten de bijdragen 
in deze cdv zien. Er wordt driftig geëxperimenteerd. Een van de fraaiste voorbeelden 
is een kleine maar betekenisvolle wijziging op de website van duo, de organisatie die 
de studiefinanciering regelt. Het verwijderen van de keuzeoptie ‘maximaal’ leidde tot 
een flinke afname in het aantal studenten dat kiest voor het maximale leenbedrag, 
en dus tot een afname van de schuldenopbouw. Een ander voorbeeld van succesvolle 
toepassing van gedragsinzichten is het communicatiemateriaal waarmee jongeren 
worden aangespoord om uit eigen beweging hun id te tonen wanneer ze alcohol 
of tabak willen kopen.1 Op lokaal niveau wordt onder meer geëxperimenteerd met 
nudges om te bevorderen dat mensen hun vuilnis in de vuilnisbak gooien in plaats 
van op straat.
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De inbreng van gedragsexperts
Afgaande op hoe mensen het begrip ‘nudging’ hanteren, is het echter uitgegroeid tot 
een pars pro toto voor een breder gedachtegoed. ‘Nudging’ verwijst dan naar het 
inzicht dat mensen geen homo economicus zijn, maar beperkt rationeel en beperkt 
wilskrachtig, en naar de opvatting dat overheidsbeleid daarmee rekening zou moeten 
houden. Daar is veel voor te zeggen. Want hoe lovenswaardig de huidige initiatieven 
ook zijn, ze richten zich bijna allemaal op de uitvoering. De gedragsexperts komen 
pas in beeld als de beleidsmakers klaar zijn. Dat is niet zelden te laat. Als beleid is 
gebaseerd op fundamenteel verkeerde assumpties over de capaciteiten en drijfveren 
van mensen, kun je nudgen tot je een ons weegt, maar is het dweilen met de kraan 
open.

Een klassiek voorbeeld van hoe het kan misgaan, was de liberalisering van 
de taximarkt eind jaren negentig. Een belangrijke oorzaak van dit fiasco was dat 
mensen in de praktijk toch minder ‘rationeel’ een taxi bleken te kiezen dan vooraf 
was verondersteld. Een recenter voorbeeld is de, inmiddels aangepaste, wet om 
fraude met uitkeringen op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tegen 
te gaan. In deze wet werd elke fout of onvolkomenheid bij het doorgeven van 
informatie geïnterpreteerd als fraude en navenant bestraft. De resultaten waren niet 
mals. ‘Fraudewet pakt goedwillende burgers aan als criminelen’, concludeerde de 
Nationale ombudsman. De meeste mensen zijn volgens de Nationale ombudsman 

geen calculerende fraudeurs. 
‘Het gaat om mensen die 
zich vergissen, mensen die 
niet kunnen bewijzen dat de 
uitvoeringsorganisatie een 
fout heeft gemaakt, mensen 
die iets verkeerd begrepen 
hebben, mensen die nog niet 

over de juiste informatie beschikten, mensen die een paar dagen te laat zijn door 
omstandigheden; allemaal worden ze zwaar beboet ingevolge de Fraudewet. Het leidt 
tot onzekerheid en tot wantrouwen richting de overheid.’2

Had deze ellende voorkomen kunnen worden? Wellicht. Als in de fase van 
de beleidsvorming gedragsdeskundigen waren betrokken, hadden deze erop 
kunnen wijzen dat het wetsvoorstel was gebaseerd op volstrekt ongefundeerde 
veronderstellingen over het gedrag van de doelgroep. In het recente wrr-advies 
Weten is nog geen doen hebben wij betoogd dat meer aandacht voor de feitelijke 
drijfveren en vermogens van mensen kan bijdragen aan effectiever én legitiemer 
beleid.3 Maar waar gedragsexperts inmiddels een vaste plek aan tafel hebben bij de 
uitvoering, valt er op het gebied van de beleidsvorming nog veel te winnen. Dat is een 
opgave voor de volgende tien jaar.

Kritiek
Dan de normatieve kant van de zaak. De term ‘nudging’ roept ook weerstand 
op. Volgens critici is nudging helemaal niet zo onschuldig. Zij zien wel degelijk 
gevaren. Nudging kan ontaarden in manipulatie, en nudging kan de zelfstandigheid 
en verantwoordelijkheid van mensen ondermijnen. Meer algemeen is de vraag 

Een klassiek voorbeeld van hoe het mis kan 
gaan, was de liberalisering van de taximarkt 
eind jaren negentig
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of de overheid überhaupt wel zo sterk moet inzetten op gedragssturing en 
responsabilisering van burgers.

Hoe moeten we die kritiek beoordelen? Mijn eerste reactie is dat, gezien hoe 
de praktijk zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld, nudging wél onschuldig is 
(in ieder geval in Nederland). Eerder heeft de wrr in zijn rapport Met kennis van 
gedrag beleid maken geconcludeerd dat er geen wezenlijke bezwaren zijn tegen 
nudging, mits er open kaart wordt gespeeld en men zich houdt aan de principes 
van rechtsstatelijkheid.4 Ik ben nog geen overheidsmedewerker tegengekomen 
die het hiermee oneens is, en die welbewust dingen doet die haaks staan op deze 
voorwaarden. En zoals ook deze cdv-bundel laat zien, zijn de nudges waarmee 
nu wordt geëxperimenteerd toch echt goedaardig.5 Wat is er nu tegen een nudge 
die studenten prikkelt om beter na te denken over hoeveel geld ze willen lenen, die 
jongeren stimuleert uit eigen beweging hun id aan kassamedewerkers te tonen, 
of die bevordert dat troep in de vuilnisbak belandt in plaats van op straat? Veel 
mensen hebben weinig problemen met dergelijke nudges. Tien jaar geleden was 
nog onbekend hoe burgers over nudging dachten, maar inmiddels zijn diverse 
onderzoeken gedaan waaruit een vrij groot draagvlak blijkt.6 En voor wie vreest voor 
uitholling van de keuzevaardigheid: deze nudges bestrijken slechts een fractie van 
alle levensdomeinen waarop mensen steeds weer keuzes moeten maken. Er blijven 
meer dan genoeg gelegenheden over om het vermogen tot zelfstandig en verantwoord 
kiezen te trainen. Gezien alle 
klachten over keuzestress 
wellicht zelfs meer dan mensen 
lief is … Kortom, de soep wordt 
veel minder heet gegeten dan 
door sommigen werd gevreesd.

Fundamenteler is de 
kritiek dat de overheid zich überhaupt niet (of in ieder geval minder) moet inlaten 
met gedragsbeïnvloeding. Dit is echter een ideologische stellingname, die evenzeer 
geldt voor andere vormen van overheidsbemoeienis en sturing. Nudging fungeert 
hier vooral als aanleiding om het debat weer eens te voeren. Daarbij worden grote 
woorden als ‘paternalisme’, ‘betutteling’, ‘disciplinering’, ‘dressering’ en zelfs 
‘totalitaire verleiding’ niet geschuwd. De argeloze gedragsexpert in overheidsdienst 
die oprecht dacht dat hij goed bezig was, staat er soms wat beduusd bij, zich wellicht 
niet realiserend dat hij zo gevaarlijk bezig was.

De nudges waarmee nu wordt 
geëxperimenteerd zijn toch echt goedaardig
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Weerwoord
Laat ik enig weerwoord bieden aan dit retorisch geweld. Ten eerste: critici stellen 
vaak dat de overheid onmogelijk kan weten welke gedragsoptie voor een individu 
‘het best’ is. En zelfs als de overheid dat wél zou weten, dan nog is nudging alleen 
legitiem wanneer het ten goede komt aan de individuele autonomie.

Ik ben maar matig onder de indruk van deze kritiek. Zij snijdt een klein beetje 
hout als het gaat om zaken als een gezondere leefstijl en prudente financiële planning. 
Wat hier ‘het best’ is, wordt sterk bepaald door persoonlijke omstandigheden en 
preferenties, en die zijn voor de overheid inderdaad lastig kenbaar. Maar autonomie 
is een onbruikbaar criterium in deze discussie. Het hangt sterk af van wat je onder 
‘autonomie’ verstaat.7 Bovendien: wat goed is voor de autonomie op de korte 
termijn, is vaak slecht voor de autonomie op de lange termijn, en omgekeerd. 
Roken, drinken en eten zo veel als je wilt, zonder enige betutteling, stigmatisering 
of schuldgevoel, is wellicht goed voor de autonomie in het hier en nu, maar kan de 
autonomie op de lange termijn ernstig schaden. Met een beroep op autonomie kun je 
dus zowel een pleidooi tegen als vóór nudging houden.

Dat neemt niet weg dat de vraag terecht is in hoeverre nudging op deze domeinen 
wenselijk en noodzakelijk is. Maar dan vooral vanwege de neerslag van de kosten. 
Hoewel een ongezonde leefstijl en een gebrekkige financiële planning op termijn 
kunnen leiden tot maatschappelijke kosten, is het toch vooral het individu zelf 

dat hiervan de nadelen zal 
ondervinden. De noodzaak van 
gedragsbeïnvloeding is hier dus 
relatief gering.

Dat ligt anders als het gaat 
om zaken als het naleven van 
belastingregels, gedrag in het 

verkeer, of gedrag met gevolgen voor milieu. Hier zijn onverantwoorde keuzes een 
vorm van freeriden waarbij vooral anderen worden opgezadeld met de kwalijke 
gevolgen. Daarom is ook democratisch besloten dat op deze gebieden bepaalde 
gedragingen niet mogen, of op zijn minst ontmoedigd moeten worden. Hier snijdt 
de eerdergenoemde kritiek geen hout. Hier is helemaal niet relevant welk gedrag 
voor het betreffende individu ‘het best’ is, en hier vormt individuele autonomie – hoe 
ook gedefinieerd – helemaal geen overweging. Het gaat erom dat het verkeer veilig 
is en blijft, dat belastingverplichtingen worden nagekomen, en dat het milieu zo 
veel mogelijk wordt gespaard, zowel voor onszelf als voor toekomstige generaties. 
Politiek en beleid hebben ook tot opdracht om zorg te dragen voor de ‘gedeelde 
wereld’. Als nudging daarbij kan helpen, en dat binnen de vereisten van transparantie 
en rechtsstatelijkheid gebeurt, moet de overheid dat vooral niet nalaten.

Ten tweede: critici richten hun pijlen vaak op ‘de overheid’ of ‘de staat’, alsof 
die een zelfstandige actor is met een eigen agenda, die eruit zou bestaan dat ‘de 
burger’ geciviliseerd en gedisciplineerd moet worden. Dat is nogal verhullend. 
Want wie gaan er schuil achter deze abstracties? De overheid c.q. de staat is 
inhoudelijk leeg. Zij voeren formeel slechts de wil uit van de meerderheid van (de 
vertegenwoordigers van) de burgers. Uiteindelijk is het dus niet ‘de staat’ die burgers 
wil responsabiliseren; het gaat om burgers die elkaar willen responsabiliseren. 
Het is niet ‘de staat’ die wil dat mensen minder hard door de wijk scheuren, netjes 

Met een beroep op autonomie kun je zowel 
een pleidooi tegen als vóór nudging houden

Nudging

CDV_18_02_DEF.indb   94 29-06-18   14:26



Nudging: tijd voor de volgende stap  95

belasting betalen en letten op hun co2-voetafdruk; het zijn burgers zoals ik en 
miljoenen anderen die dat willen, en die daarom hebben gestemd op partijen die dat 
ook nastreven. En als nudging daarbij kan helpen, dan graag. Sommige critici van 
nudging verheffen al te gemakkelijk hun particuliere opvattingen, idealen en zorgen 
tot de maat aller dingen, en zien over het hoofd dat deze opvattingen, idealen en 
zorgen door lang niet al hun medeburgers worden gedeeld. Hoe ver de overheid mag 
of moet gaan in haar gedragssturing, wordt niet alleen bepaald door de vereisten van 
rechtsstatelijkheid, maar ook door de imperatieven van de democratie.

Pick your battles
Nudging moet niet groter worden gemaakt dan het is. Het is een interessant en 
potentieel effectief instrument voor gedragsbeïnvloeding, niet minder, maar ook niet 
meer.8 De achterliggende boodschap is dat psychologische kennis meer aandacht 
verdient in het beleidsproces – niet om mensen subtiel te ‘manipuleren’, maar primair 
om te voorkomen dat beleid de plank volledig misslaat. De komende jaren zou meer 
geïnvesteerd moeten worden in aandacht voor gedragswetenschappelijke inzichten in 
de fase van beleidsvorming.

Op het normatieve vlak is er nauwelijks reden tot zorg. Natuurlijk is het 
altijd belangrijk om de vinger aan de pols te houden, maar voor wie werkelijk 
beducht is voor manipulatie, luidt mijn advies: pick your battles. Een andere les 
van de afgelopen tien jaar is 
namelijk dat het werkelijke 
gevaar niet komt van de 
Nederlandse overheid, maar 
van digitale giganten als 
Google en Facebook.9 Deze 
partijen zijn inmiddels veel 
verder doorgedrongen in ons 
leven en gaan veel verder in hun beïnvloeding dan de overheid – en zij kunnen níét 
democratisch ter verantwoording worden geroepen.

1 Zie de bijdrage van Bikker in deze cdv.

2 ‘Ombudsman: Fraudewet pakt goedwillende 

burgers aan als criminelen’, website de Nationale 

ombudsman, 4 december 2014. Zie https://www.

nationaleombudsman.nl/nieuws/2014/ombudsman-

fraudewet-pakt-goedwillende-burgers-aan-als-

criminelen

3 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief 

op redzaamheid. Den Haag: wrr, 2017.

4 Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 

Met kennis van gedrag beleid maken. Amsterdam: 

Amsterdam University Press, 2014.

5 Er is één uitzondering: de omkering van de default 

bij orgaandonatie. Dit valt niet onder de categorie 

‘onschuldige nudges’, maar het valt ook moeilijk vol 

te houden dat het om een ‘stiekeme’ nudge gaat, 

bedisseld door technocraten achter de schermen. Het 

feit dat te weinig mensen bereid waren te tekenen om 

een correctief referendum hierover te organiseren, 

doet ook vermoeden dat er behoorlijk draagvlak voor 

deze nudge bestaat.

6 Cass R. Sunstein, Lucia A. Reisch en Julius Rauber, 

‘A world-wide consensus on nudging? Not quite, but 

almost’, Regulation & Governance 12 (2018), nr. 1, pp. 

3-22.

7 Zie de bijdrage van De Ridder in deze cdv.

8 Zie Joram Feitsma, ‘The behavioural state. Critical 

observations on technocracy and psychocracy’, 

Policy Sciences (18 juni 2018), pp. 1-24. Zie https://doi.

org/10.1007/s11077-018-9325-5

9 Zie ook de bijdrage van Jacquemard en Van Est in 

deze cdv.

Het werkelijke gevaar komt niet van de 
Nederlandse overheid maar van digitale 
giganten als Google en Facebook
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Intermezzo
In dit Intermezzo belichten we ervaringen van politici in 
gemeenten en provincies met nudging aan de hand van een 
concreet voorbeeld. Welke inzichten heeft de inrichting van 
pleinen op basis van shared space gedachte opgeleverd? 
Wethouder Albert van der Ploeg (cda) legt uit.

Shared space en de 
herinrichting van de 
openbare ruimte

door Jan Prij De auteur is redactiesecretaris van Christen 
Democratische Verkenningen.

Wat was het probleem?
‘Hoe kun je mensen verleiden tot gewenst verkeersgedrag? 
Vooral bij herinrichting van de openbare ruimte, pleinen en 
wegen, wordt in veel plaatsen in Friesland gewerkt vanuit de 
gedachte van shared space, oftewel gedeeld ruimtegebruik (of 
in het Fries: dielde romte). Dit gaat ervan uit dat de weg vooral 
onderdeel is van een verblijfsgebied, waar gewoond, gewinkeld, 
gewandeld, gefietst, gespeeld én ook autogereden wordt. Het 
uitgangspunt van shared space is verkeerssituaties reguleren op 
basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen, in plaats 
van met regels en verkeersborden. In deze benadering vormt de 
openbare ruimte het hart van de samenleving, een gebied om in 
te verblijven, anderen te ontmoeten, activiteiten te ondernemen 
of te ontspannen. De in 2008 overleden Friese verkeerskundige 
Hans Monderman is de vader van de sharedspacegedachte.’

Wat gaf hier het zetje in de goede richting?
‘De herinrichting van de ruimte betekent dat mensen zich anders gaan gedragen. 
Omdat je alles kunt verwachten en er weinig is gereguleerd, gaan mensen rekening 
met elkaar houden. Je moet daarbij wel leren om oogcontact met elkaar te maken als 
je in het verkeer bent. Wanneer je als automobilist oogcontact maakt, dan ben je een 
persoon; anders ben je een verlengstuk van een stuk blik.’

Albert van der 
Ploeg is wethouder 
in de gemeente 
Dongeradeel.
Foto: Gemeente 
Dongeradeel
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97Intermezzo: Shared space en de herinrichting van de openbare ruimte

Intermezzo
‘De Trekwei tussen Dokkum en Kollum is “gedereguleerd” ontworpen. Dit 

betekent dat automobilisten alert moeten zijn en hun snelheid moeten aanpassen. 
Het betekent ook dat fietsers en voetgangers op de rijbaan tussen de auto’s fietsen 
en lopen. Er is geen alternatief, en daarom is het noodzakelijk dat de weggebruikers 
oogcontact met elkaar hebben.’

Werkte het goed, en waarom (niet)?
‘Het werkt over het algemeen in het begin goed, maar naarmate er gewenning 
optreedt, werkt het vooral voor de buurt- en wijkbewoners minder goed, dus voor 
mensen die er vaker komen. Wanneer het minder druk is zie je dat de automobilisten 
hun snelheid weer verhogen, omdat er minder fietsers en voetgangers zijn met wie je 
rekening moet houden. Dit is ook het geval op de eerdergenoemde Trekwei, een weg 
buiten de bebouwde kom. Daarom werkt shared space bij de inrichting van drukke 
pleinen in de stad veel beter. Je moet veel verkeer hebben, veel interactie. Buiten de 
bebouwde kom is er te weinig verkeer en liggen de snelheden sowieso te hoog. Dan 
is het gewoonweg gevaarlijk. Zeker voor de “kwetsbare” verkeersdeelnemers: de 
voetgangers en de fietsers.’

Wanneer is het toepassen van nudging wat u betreft legitiem en wanneer niet?
‘Het is legitiem als je er open en transparant over bent. Burgers zijn ook over 
het initiatief ingelicht en hebben van tevoren over een veiliger alternatief kunnen 
meepraten in wijkraden. Punt van zorg is wel dat vooral de bewoners zelf te hard 
rijden. Dat heeft te maken met hun bekendheid met de straat, het plein.’

Wat is op basis van dit voorbeeld uw belangrijkste les of tip voor nieuwe 
bestuurders?
‘Wees open en transparant in de maatregelen die je neemt. Als het goed wordt 
toegepast, kan het een impuls geven aan lokale democratie en een bijdrage leveren 
aan oplossingen voor problemen in de openbare ruimte.’
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Let op: niet te missen 
slotsom!
door Paul Schenderling De auteur is werkzaam bij advies- en onderzoeksbureau 

Berenschot, is als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en 

is redactielid van Christen Democratische Verkenningen.

Op 1 september 2008 gaf ik de eerste 
van een reeks werkcolleges voor het vak 
internationale economie aan de Erasmus 
Universiteit Rotterdam. Exact twee 
weken later ging er een schokgolf door 
de wereldeconomie toen zakenbank 
Lehman Brothers ineenstortte. Ik 
kan me levendig herinneren hoe ik 
onmiddellijk het programma van het 
eerstvolgende werkcollege omgegooid 
heb en samen met studenten stevig 
gediscussieerd heb over de oorzaken 
en gevolgen van de crisis. De groep 
viel uiteen in twee kampen: het ene 
zag de crisis als een tijdelijk vraagstuk, 
het andere zag de crisis als een 
fundamenteel vraagstuk. Kate Raworth, 
een Engelse econoom aan de University 
of Oxford, is stomverbaasd dat tien 
jaar na dato de meeste economen nog 
steeds proberen om dergelijke crises 
binnen het systeem op te lossen. In 
haar boek Donuteconomie betoogt 
ze dat een radicaal andere denk- en 
werkwijze nodig is om te komen tot 
een economisch systeem dat duurzaam 
voorziet in de behoeften van alle mensen 
op onze planeet.

Van misplaatste concreetheid …
Economie, oorspronkelijk (staat)huis-
houdkunde genaamd, is een praktisch 
vak. Dit komt onder andere tot uiting in 

een gerichtheid op modelleerbaarheid, 
empirische verifieerbaarheid en 
beleidstoepasbaarheid. Het is verre 
van ondenkbaar dat deze praktische 
insteek ertoe zou kunnen leiden dat 
economen te weinig aandacht besteden 
aan het doordenken van vraagstukken 
die vragen om herziening van de 
fundamenten van het economisch 
systeem. Kortom, al bij het lezen van de 
inleiding krijgt de lezer het voorgevoel 
dat de hoofdstelling van het boek op zijn 
minst gedeeltelijk zou kunnen kloppen. 
Slaagt Raworth erin om haar punt 
aannemelijk te maken?

Twee kernveronderstellingen 
uit het betoog van Raworth zijn (1) 
dat economen een doorslaggevende 
invloed hebben op de werking van 
economische systemen, en (2) dat door 
economen geïnspireerde beleidsmakers 
bij de vormgeving van deze systemen 
achterhaalde veronderstellingen 
hanteren, omdat ze ‘geobsedeerd 
zijn’ door economische groei. Helaas 
betreffen beide veronderstellingen, 
waar zo’n twee derde van het boek aan 
gewijd is, ‘dwalingen van misplaatste 
concreetheid’. Dat is een term van Alfred 
North Whitehead die duidt op het ten 
onrechte aanwijzen van een abstractie 
als ware het een concrete gebeurtenis. 
Raworth gaat namelijk voorbij aan het 
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feit dat economische groei een abstract 
gevolg is van concrete, alledaagse 
beslissingen van producenten en 
consumenten die ingegeven worden door 
menselijke behoeften en neigingen.

Daarnaast gaat ze voorbij aan 
het feit dat de inderdaad weinig 
daadkrachtige bestrijding van de 
sociale en ecologische keerzijden 
van economische groei meestal niet 
zozeer veroorzaakt wordt door een 
‘obsessie’ met groei, maar veeleer 
door concrete, negatieve bijeffecten 
van inperking van economische 
activiteit, zoals werkloosheid en 
afnemende fi nancierbaarheid van 
overheidsvoorzieningen (nog afgezien 
van het feit dat veel kiezers inperking 
van economische activiteit simpelweg 
niet zouden accepteren). Het is dan ook 
jammer dat Raworth op basis van deze 

misplaatste veronderstellingen grossiert 
in overhaaste abstracties en karikaturen 
(variërend van welhaast almachtig 
lijkende economen tot politici die ‘het’ 
maar niet snappen).

Een tweede manco, dat een 
rechtstreeks gevolg is van het eerste, 
is de uiterst summiere en belabberde 
uitwerking van het nieuwe mensbeeld 
dat de economische wetenschap nodig 
heeft. Vriend en vijand zijn het er 
immers over eens dat het mensbeeld 
van de homo economicus, de mens 
als calculerende egoïst, herzien moet 
worden. Helaas is het alternatieve 
mensbeeld dat Raworth voorstelt 
minstens zo eenzijdig als het oude: 
de mens als de ‘meest coöperatieve 
soort op de planeet’ (p. 103). Aan de 
christendemocratische lezers van dit blad 
hoeft niet uitgelegd te worden dat er nog 

Kate Raworth
Donuteconomie. In zeven stappen 
naar een economie voor de 21e eeuw
Nieuw Amsterdam | 2017 | 353 pp. | 
¤ 24,99 | ISBN 9789046823187
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zoveel meer over de mens gezegd kan en 
moet worden.

… naar volle overtuiging (op 
ecologische gronden) …
Kan het na zo’n lange valse start 
nog goed komen met een betoog? 
Het antwoord is, verrassend genoeg, 
bevestigend. In de twee slothoofdstukken 
van haar boek – ‘Creëer om te 
regenereren’ en ‘Wees agnost als 
het om groei gaat’ – geeft Raworth 
sterke, vernieuwende argumenten die 
de vergaande stelling staven dat de 
fundamenten van het economische 
systeem herzien moeten worden.

Allereerst merkt ze op dat veel 
economen en beleidsmakers economische 
activiteit nog altijd beschouwen als 
zuiver instrumenteel. In de meeste 
tekstboeken over economie wordt 
economie namelijk aangeduid als 
wetenschap van het optimaal aanwenden 
van schaarse middelen. De impliciete 
veronderstelling achter deze definitie 
is dat economische activiteit voor 
ieder doel aangewend kan worden, 
dus ook voor sociale doeleinden 
of milieudoeleinden. Maar is dat 
wel zo? Is het niet zo dat vanaf het 
moment dat we een doel instrumenteel 
gaan beschouwen, zoals binnen een 
economisch denkkader continu gebeurt, 
dit doel onbereikbaar wordt? Is dit 
niet de reden dat in vrijwel de hele 
geschiedenis van de mensheid bepaalde 
levensdomeinen strikt gescheiden zijn 
geweest van economische overwegingen? 

En is dit niet, zo voegt Raworth op basis 
van inzichten uit de milieueconomie 
toe, de reden dat ontkoppeling van 
economische groei en onze ecologische 
voetafdruk een mythe is?

Deze laatstgenoemde stelling 
vergt een nadere toelichting. De 
ontkoppelingstheorie houdt in dat meer 
economische activiteit zou kunnen 
samengaan met een per saldo kleinere 
ecologische voetafdruk. Ontkoppeling is 
daarmee een conditio sine qua non voor 
het veelgenoemde concept ‘groene groei’. 
Het is niet overdreven om te stellen 
dat het antwoord op deze theorie van 
levensbelang is. Als we de fundamenten 
van de economie ongewijzigd laten 
en deze theorie blijkt inderdaad een 
mythe, dan stevenen we namelijk af op 
een ongekende ecologische catastrofe. 
Raworth wijst erop dat ‘groene groei’ 
alleen mogelijk is als de mate van 
economische groei ten minste geëvenaard 
wordt door de daling van de ecologische 
voetafdruk per productie-eenheid. Dus 
als de economische groei 2 procent 
bedraagt, dan moet onze ecologische 
voetafdruk per gerealiseerde euro aan 
productie dus met minstens 2 procent 
dalen, en dat niet eenmalig, maar jaar op 
jaar op jaar. Dit vergt een permanente 
herstructurering van onze (energie-)
infrastructuur die op haar beurt een 
permanente toestroom van energie en 
natuurlijke hulpbronnen vereist. Let wel: 
economische groei in combinatie met 
een permanente herstructurering van 
de (energie-)infrastructuur is nog nooit 
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eerder in de economische geschiedenis 
vertoond (tot nu toe is economische 
groei namelijk altijd buiten de nationale 
huishoudboeken om ‘gesubsidieerd’ 
door plundering van onze energie- en 
hulpbronnenvoorraden). Dit maakt 
het ontkoppelingsscenario uitermate 
onrealistisch. En zelfs al zou het 
ontkoppelingsscenario haalbaar blijken, 
dan moeten we beseffen dat de behoeften 
van mensen ongelimiteerd zijn en dat 
derhalve iedere efficiëntiewinst die deze 
herstructurering oplevert, aangewend 
zal worden voor de bevrediging van 
nieuwe behoeften die onvermijdelijk 
een nieuw beslag leggen op energie en 
natuurlijke hulpbronnen. Aan de hand 
van deze en andere argumenten toont 
Raworth aan hoe onwaarschijnlijk 
het is dat de ecologische vraagstukken 
die samenhangen met economische 
activiteiten opgelost kunnen worden met 
nóg meer economische activiteit.

… met een niet te missen slotsom
Kortom, ondanks alle gebreken in haar 
betoog slaagt Raworth erin om tot 
een heldere, overtuigende slotsom te 
komen: ons wereldwijde economische 
systeem heeft een sociaal minimum 
en een ecologisch plafond nodig. Dit 
sociale minimum en dit ecologische 
plafond moeten politiek vastgesteld en 
gehandhaafd worden. Gevisualiseerd 
hebben de ‘binnenring’ van minimaal 
benodigde economische activiteit ten 
behoeve van een sociaal minimum 
voor iedereen en de ‘buitenring’ van 

maximale economische activiteit 
die de aarde kan dragen samen een 
donutachtige vorm; vandaar dat deze 
slotsom samen te vatten is onder de 
titel Donuteconomie. Over de eerste 
vereiste zijn Europese landen het na 
de Tweede Wereldoorlog uiteindelijk 
eens geworden. Over de tweede vereiste 
bestaat nog lang geen consensus. Het 
ergste wat er kan gebeuren is dat er een 
nieuwe wereldwijde catastrofe nodig 
is om de nieuwe consensus rondom de 
vereiste van een ecologisch plafond af te 
dwingen. Alleen al om die reden zou ik 
dit boek met kracht willen aanbevelen.
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De zeventig jaar  
na Oud
door Jan Dirk Snel De auteur is historicus.

In 1946, het jaar waarin deze 
geschiedenis een aanvang neemt, 
verscheen Honderd jaren, waarin 
P.J. Oud de ‘hoofdzaken der 
Nederlandsche staatkundige 
geschiedenis’ sinds 1840 schetste. Vanaf 
1979 bewerkte de Nijmeegse historicus 
Jac. Bosmans de zevende en volgende 
drukken en vulde die telkens aan tot de 
eigen tijd. Vanaf 1990 groeide daaruit 
een afzonderlijk tweede deel, dat in 
2011 resulteerde in een zelfstandig werk, 
eenvoudig Parlementaire geschiedenis 
van Nederland geheten, geschreven 
samen met Alexander van Kessel. Na 
een kort overzicht van de voorgaande 
eeuw – de eeuw van Oud dus – begint 
dat bij de oorlog.

Andere visie
In zekere zin zou men Zeventig jaar 
zoeken naar het compromis als de 
meer dan drie, of bijna vier, keer 
zo dikke pendant daarvan kunnen 
beschouwen. Het is het vervolg op het 
vijf jaar geleden gepubliceerde De eerste 
honderdvijftig jaar van de hand van 
J.Th.J. van den Berg en J.J. Vis – Joop 
en Jan voor intimi. Bert van den Braak, 
die de overleden Vis verving, nam het 
leeuwendeel voor zijn rekening. De titel 
van het eerste en nu dus indirect ook 
het tweede deel zinspeelde duidelijk 

op Oud, maar getuigde meteen ook 
van een andere visie, waarbij niet de 
vertegenwoordiging bij de macht, 
maar de veronderstelde volkse 
machtsuitoefening zelf vooropstond. 
Oud begon niet bij de oprichting van het 
koninkrijk in 1815, maar rond 1840, 
toen de splitsing met België afgehandeld 
was en de volksvertegenwoordiging 
enig reëel tegenspel aan de koning en 
de ministers ging bieden. Van den Berg 
en Vis daarentegen begonnen een stuk 
of vier, vijf staatsvormen eerder: bij de 
Nationale Vergadering, die in 1796 na 
de Bataafse Revolutie bijeenkwam en 
pretendeerde dat het Bataafse volk aldus 
zichzelf regeerde. Inderdaad, de gedachte 
van de volkssoevereiniteit.

In zekere zin is dat lange tijd 
verfoeide denkbeeld inmiddels praktisch 
en onuitgesproken teruggekeerd. 
Dat een regering – dat is ook na de 
Grondwet van 1983 meestal nog de 
juiste term en niet het nu veelvuldig 
gebezigde, doch aconstitutionele 
‘kabinet’ – bij aantreden de instemming 
van de volksvertegenwoordiging 
behoeft, was al langer duidelijk. 
De auteurs beschrijven echter hoe het 
parlement zich de laatste decennia van 
medewetgever en bescheiden controleur 
achteraf ontwikkeld heeft tot een 
‘mederegering’ die ook van tevoren wil 
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B.H. van den Braak en 
J.Th.J. van den Berg
Zeventig jaar zoeken naar het 
compromis. Parlementaire 
geschiedenis van Nederland. Deel II: 
1946-2016
Bert Bakker | 2017 | 956 pp. | 
¤ 55,00 | ISBN 9789035141827

meepraten, hetgeen zich uit in talloze 
moties, amendementen, initiatiefwetten 
en debatten over voorgenomen beleid 
in plaats van over formele wetgeving. 
Tegelijk peilt de regering via nota’s 
en andere middelen van tevoren 
vaak alvast welke kant het op moet. 
Hoewel de Staten-Generaal steeds 
bemoeizuchtiger zijn geworden, zijn 
de ambtelijke staven op de ministeries 
oneindig sterker gegroeid. Ook een 
parlementaire geschiedenis draait in 
feite om wat regeringen voorstellen en 
wat vaak onzichtbaar door ambtenaren 
uitgedokterd moet zijn.

Niet dik
Je zou goed kunnen betogen dat 
dit overzicht met ongeveer dertien 
bladzijden per jaar helemaal niet zo 
dik is, als je het bijvoorbeeld legt 

naast Het jongste verleden (zes delen, 
1947-1951), waarin Oud, voor hij 
als toetje aan Honderd jaren begon, 
tijdens zijn ambteloze oorlogsjaren 
in 2350 bladzijden de parlementaire 
geschiedenis tussen 1918 en 1940 
beschreef (ruim 100 bladzijden per jaar 
dus). Zoals hij daaraan als Kamerlid en 
minister ruimschoots had deelgenomen, 
fi gureert auteur Joop van den Berg 
in een aanmerkelijk bescheidener rol 
– enkele jaren Eerste Kamerlid – ook 
in dit werk. Het vervolg op Ouds grote 
werk moet men eerder zoeken in de 
aanvankelijk steeds dikkere en daarna 
weer handzamere delen die het door 
F.J.M. Duynstee opgezette Centrum 
voor Parlementaire Geschiedenis 
(CpG) vervaardigde over de naoorlogse 
regeringen van Schermerhorn-Drees tot 
tot dusverre De Jong (1945-1971).
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Vijf delen
Dit handboek, dat qua omvang dus 
een soort tussenvorm is, bestaat uit 
vijf delen en in totaal ruim vijftig 
hoofdstukken. De jaren tot 1959 worden 
in de eerste deeltitel omschreven als die 
van ‘terugkeer van het vooroorlogse 
bestel’, maar in de afsluitende terugblik 
als ‘jaren van herstel en vernieuwing’. 
Die laatste typering is juister. Het einde 
van de oude confessionele coalitie onder 
leiding van de christelijk-historische 
jonkheer De Geer in 1939 markeerde 
de echte doorbraak. Democratisch 
socialisten – die de marxistische 
sociaaldemocratie aflosten – en al even 
vooruitstrevende katholieken konden, 
met steun van (soms schoorvoetende) 
protestantse confessionelen en liberalen, 
de sociale welvaartsstaat in de steigers 
zetten. Samen met de liberalen rondden 
de confessionelen dat project in de 
jaren zestig trefzeker af. Daar zouden 
christendemocraten als erfgenamen ook 
nu nog weleens wat trotser op mogen 
zijn.

De vernieuwing was daarmee in 
principe voltooid. Wat volgde aan 
geroep om democratisering, loze 
polarisatie – ingezet door uitgerekend 
Oud – en direct daarna geneuzel over 
de ‘crisis’, of zelfs het ‘einde’, van de 
verzorgingsstaat, was in feite niet meer 
dan een logisch gevolg van de nieuwe 
rijkdom en een kwestie van aanhoudend 
groot onderhoud. ‘Hoogtij en verval 

van de kvp’ heten de jaren tussen 
1959 en 1973 veelzeggend, waarna 
de merkwaardige, maar nog immer 
als significant herinnerde negen jaren 
tot 1982 zowaar een eigen, derde deel 
(‘Polarisatie en ontnuchtering’) krijgen. 
Terwijl in de jaren zestig velen het 
toen amper een halve eeuw fungerende 
systeem als hopeloos verouderd 
beschouwden, functioneert het wederom 
een halve eeuw later nog uitstekend, 
juist door de enorme flexibiliteit van 
de evenredige vertegenwoordiging, zou 
ik zeggen. De auteurs lijken het wat te 
betreuren dat de ‘sterk depolitiserende 
en juridiserende aanpak’ van de 
grondwetsherziening in 1983 wel tot 
een ‘kale’ tekst, maar nauwelijks tot 
vernieuwing leidde. ‘Wie kon daar nu 
geestdriftig van worden?’, vragen ze. 
Ik zou zeggen: daar is een grondwet niet 
voor.

Wel heeft de wellicht soms 
onvermijdelijke ‘liberalisering onder 
Lubbers en Kok’ (deel vier) bijgedragen 
aan minder vastheid, die uitliep op de 
‘versplintering in onzekere tijden’ (deel 
vijf) sinds 2002. De vaste aanhang van 
de grote naoorlogse hoofdrolspelers is 
teloorgegaan, terwijl de liberalen, toen 
een zielig hoopje, nu de structureel 
grootste, maar toch ook weer niet erg 
omvangrijke aanhang hebben. Na de 
oorlog waren volksvertegenwoordigers, 
veelal geschoolde juristen, stevig 
verworteld in diverse standsorganisaties. 
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Nu komen ze van allerlei kanten 
aanwaaien en zitten ze gemiddeld vier 
jaar. Dat partijen vanaf de electorale 
fluctuaties die in 1994 inzetten, ook 
de lijsten nog eens keer op keer gingen 
‘vernieuwen’, was voor de continuïteit en 
de kennis van zaken niet best.

Wie goed kijkt, ziet dat de zeventig 
jaar vooral bepaald werden door 
de geweldige sprong in welvaart, 
mogelijk gemaakt door de moderne 
technologie en de mondiale nakoloniale 
economische orde. Ook morele en 
levensbeschouwelijke verschuivingen 
kunnen alleen tegen die achtergrond 
begrepen worden. De Nederlandse 
politiek, steeds meer binnen een 
Europees kader, wist echter alles 
uitstekend in goede banen te leiden. 
‘Zorgstelsel, sociale zekerheid, 
onderwijs, pensioenstelsel, maar ook 
spoorwegbedrijf en wegennet behoren 
tot de beste van de wereld’, merken 
de auteurs terecht op, en ze zetten hun 
opsomming nog even voort. Altijd weer 
was er de bereidheid om tot consensus 
te komen. De titel klopt helemaal. Dat 
‘zoeken’ staat niet fraai – Zeventig jaar 
compromis was krachtiger geweest – 
maar geeft wel de essentie aan: enig 
voorafgaand politiek theater is essentieel.

Stille werkers
De auteurs merken ergens op dat tachtig 
procent van het wetgevende werk in 
de Kamers nooit de media haalt. Zo 

kunnen zelfs in dit uitgebreide werk, 
dat wel enige voorkennis veronderstelt, 
niet alle gebeurtenissen, ontwikkelingen 
en namen opgesomd worden. Soms 
wordt een Kamerlid pas bij vertrek 
voor het eerst genoemd. Een degelijk 
wetgevingsjurist als Vincent van der 
Burg (1979-1998) ontbreekt helemaal. 
Dat is geen verwijt aan de auteurs. 
Het geeft vooral aan hoe ons bestel 
gedragen wordt door stille werkers op de 
achtergrond.
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Zoeken naar 
evenwicht tussen 
verscheidenheid en 
samenhang
door Theo Brinkel De auteur is redactielid van Christen Democratische Verkenningen.

‘Waartoe zijn wij op aarde?’ Dat 
was de eerste vraag in de vRoEGERE 
katholieke Schoolkatechismus. Het 
juiste antwoord luidde: ‘Wij zijn op 
aarde om God te dienen en daardoor 
hier en in het hiernamaals gelukkig 
te zijn.’ De lezer zal aanvoelen dat 
dit niet de uitkomst is van de bundel 
Waartoe is Nederland op aarde? Een 
gevarieerde groep auteurs, bestaande uit 
onder anderen Govert Buijs, Heidi de 
Mare, Ad Verbrugge, Haroon Sheikh, 
Steven de Waal en Maarten Prak, 
heeft aan de bundel meegewerkt. Zij 
behandelen de vraag waarom Nederland 
minder tolerant is geworden tegenover 
migranten, waarom de bindingskracht 
van gemeenschappelijke waarden 
verzwakt is, en hoe daar verandering in 
aangebracht kan worden. De auteurs 
hopen in wezen een evenwicht te vinden 
tussen verscheidenheid en samenhang. 
De auteurs zoeken het antwoord vooral 
in het verleden. Ik kom daar verderop 
nog op terug.

Inspiratie
Het boek is aangenaam afwisselend. 
Er zijn bijdragen vanuit de sociologie, 
de economie, de politicologie en de 

fi losofi e. Sommige stukken hebben het 
karakter van een essay, andere dat van 
een puur wetenschappelijk artikel. 
Er zijn ook interviews.

In een vraaggesprek met Jelle van 
Baardewijk bespreekt Bas van Bavel 
de marktwerking ten tijde van de 
Republiek. Hij trekt daarbij lijnen 
naar het nu, want, zo argumenteert hij, 
markten kennen een eigen dynamiek 
die op de lange duur de positie van de 
rijke groepen versterkt. Verandering 
moet uit de samenleving komen (p. 109). 
De rol van de samenleving – de civil 
society – wordt behandeld in de bijdrage 
van Govert Buijs. Hij situeert het 
ontstaan ervan in de late middeleeuwen. 
Buijs is bezorgd dat de marktsector, 
het neoliberale denken, zo dominant 
is geworden dat dit ten koste gaat 
van het maatschappelijk middenveld. 
Nederland is op aarde, zo stelt Buijs 
vast, om de civil society te bevorderen 
(p. 204). Het artikel van Steven de 
Waal, over de transformatie van publiek 
leiderschap, sluit daarbij aan. Hij 
ziet hoe spontane zelforganisatie van 
groepen burgers met de sociale media 
een belangrijk technologisch hulpmiddel 
heeft gekregen. Alleen publieke 
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gezagsdragers moeten daar nog aan 
wennen (pp. 297-298).

Het mooist is wel de bijdrage van 
Heidi de Mare, over de verbeelding van 
duurzaam samenleven in de zeventiende 
eeuw in de geschriften van Jacob Cats 
en de beelden van de interieurschilders. 
De zeventiende eeuw heeft ons een 
verbeelding nagelaten, schrijft zij, waarin 
het huwelijk werd opgevat als kunst 
en als kennissysteem. De Mare neemt 
Jacob Cats en de interieurschilders 
serieus in hun eigen tijd en met hun 
eigen voorkeuren. De bijdrage van 
De Mare is vooral waardevol omdat 
zij het sterkst van alle auteurs laat 
zien welke rol de geschiedenis kan 
spelen voor de huidige tijd: die rol is 
bescheiden. Volgens De Mare kunnen 
we wel inspiratie aan de geschiedenis 
ontlenen (p. 140).

Met het hoofdstuk van Ad 
Verbrugge, ‘Vrijheid en veiligheid’, 
kan ik als eenvoudig historicus niet 
goed overweg. Over de manier waarop 
‘we’ in ons land de vrijheid beleven, 
schrijft hij dat ‘we’ met abortusboten 
de wereld rondvaren (p. 160). Maar 
hoe kunnen de activiteiten van een 
klein groepje een weergave zijn van de 
Nederlandse vrijheidsopvatting? Zijn 
argumentatie wordt opgebouwd op 
basis van een ongespecifi ceerd ‘we’. 
Zo ken ik er ook nog wel een paar: 
‘“We” gaan naar een voetbalwedstrijd 
in Rome en breken daar een eeuwen-
oude fontein op de Piazza di Spagna 
af.’ ‘“We” gebruiken coke om het 
op de Zuidas vol te houden.” Zegt 
dit ook iets over de Nederlandse 
vrijheidservaring? De inclusiviteit die 
besloten ligt in het woordje ‘we’ is 

Gabriël van den Brink (red.)
Waartoe is Nederland op aarde? 
Nadenken over verleden, heden en 
toekomst van ons land
Boom | 2018 | 350 pp. | ¤ 25,– | 
ISBN 9789024422050
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suggestief en te gemakkelijk. Daarnaast 
schrijft Verbrugge dat zijn ‘zinduiding’ 
van ‘onze’ (daar is-ie weer) vrijheid 
‘noodzakelijkerwijs speculatief van 
aard’ is. En op grond van die speculatie 
‘zal blijken’, aldus Verbrugge, dat de 
vrijheidsliefde verband houdt met een 
boerencultuur, stedelijk leven en handel 
en zeevaart (p. 144).

Gabriël van den Brink speculeert 
niet, maar onderbouwt zijn artikel over 
de toenemende mobiliteit van Nederland 
met hard statistisch materiaal. Op die 
manier valt wel zinvol vast te stellen dat 
Nederland bijvoorbeeld de laatste jaren 
in verschillende opzichten mobieler is 
geworden en daarin afwijkt van zijn 
buurlanden (p. 256).

Eenheid en verscheidenheid 
verzoenen
De belangrijkste vraag in de bundel 
is hoe verscheidenheid en eenheid te 
verzoenen zijn. Want binnen Nederland 
bestaat spanning tussen verschillende 
toekomstvisies. Van den Brink en 
Sheikh benoemen de neiging om zich 
vooral bezig te houden met mensen van 
de eigen soort en om mensen met een 
niet-Nederlandse achtergrond buiten 
te sluiten (p. 334). Daarmee wordt de 
vraag hoe de diverse deelnemers aan 
de Nederlandse samenleving gebonden 
kunnen worden, benaderd aan de 
hand van ervaringen uit het verleden, 
want beide auteurs beschouwen de 
Nederlandse identiteit als iets wat door 
de tijd heen is gevormd en wat voor de 

toekomst een bepaalde opgave impliceert 
(p. 331).

Deze lijn loopt ook door de 
meeste andere artikelen. Bij zijn 
zoektocht naar een Nederlandse 
grand strategy schrijft Sheikh dat 
hij in de geschiedenis een bloeiende 
uitwisseling met onze wereldwijde 
omgeving ziet. Ad Verbrugge vindt 
dat de eigenheid van Nederland 
berust op ervaringen die Nederlanders 
als polderbewoners gedurende vele 
eeuwen hebben opgedaan. Gabriël van 
den Brink neemt dat over (p. 307): 
‘Onze voornaamste gedachte is dat 
zich in de polder een bestaanswijze 
heeft ontwikkeld die kwaliteiten 
als veiligheid, vrijheid, gelijkheid, 
stoffelijkheid, zorgzaamheid en 
eerlijkheid veronderstelt.’ En daarop 
moeten wij voortbouwen.

De grootste waarde van deze bundel 
is dat hij de lezer met name op dit punt 
aan het denken zet. Want het is lastig 
om een gemeenschappelijke oriëntatie 
te zoeken in het verleden. Ten eerste 
omdat daarmee het verleden wordt 
gebruikt als materiaalkist om een 
hedendaags programma uit te voeren. 
Het risico bestaat dat de huidige situatie 
van ‘een redelijke mate van rijkdom, 
vrijheid en veiligheid’ (p. 53) als ijkpunt 
wordt genomen. De auteurs belichten 
daarom vooral de aantrekkelijke kanten 
van het Nederlandse verleden, en dus 
niet de systematische achterstelling 
van katholieken in de zeventiende, 
achttiende en negentiende eeuw; niet 
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de achttiende-eeuwse regenten met hun 
corruptie en nepotisme; niet de harde 
veroveringsoorlogen die de voc voerde 
in wat toen Oost-Indië heette; niet de 
bittere armoede en vervreemding van de 
nachtwakerstaat. Maar het zoeken van 
een gemeenschappelijke achtergrond in 
de geschiedenis is ook lastig omdat dit 
verleden voor mensen die daarvan geen 
deel hebben uitgemaakt niet van hen is. 
De discussie over Zwarte Piet laat dat 
zien. Mensen met een niet-Nederlandse 
achtergrond worden uitgesloten 
wanneer de bruikbare bouwstenen uit 
de geschiedenis als iets unieks voor 
Nederland gepresenteerd worden.

Daarmee kom ik terug bij 
het antwoord dat destijds in de 
Schoolkatechismus gegeven werd: 
‘Wij zijn op aarde om God te dienen 
en daardoor hier en in het hiernamaals 
gelukkig te zijn.’ Het was niet gek 
geweest als in de bundel toch enige 
aandacht aan dat oorspronkelijke 
antwoord was geschonken. God dienen 
heeft iets in zich van een oriëntatie die 
boven en buiten de aardse werkelijkheid 
uitgaat. Het betreft een oriëntatie op 
waarden en idealen die niet zozeer in de 
geschiedenis terug te vinden zijn, als wel 
voor die geschiedenis uitgaan.

Ik herinner mij een gesprek met twee 
leiders van een Zuid-Afrikaanse politieke 
partij in oprichting, Bantu Holomisa 
en Roelf Meyer, die in 1995 op bezoek 
gingen bij Ruud Lubbers. Zij wilden 
een rasoverstijgende partij maken, maar 
ze liepen tegen het probleem aan dat er 

als gevolg van het apartheidssysteem 
geen gemeenschappelijk verleden was 
op grond waarvan ze de verschillen 
politiek konden overstijgen. Typisch 
voor Lubbers was dat hij toen met 
een even simpele als heldere suggestie 
kwam: ‘Als er geen gemeenschappelijk 
verleden is, kijk dan naar een 
gemeenschappelijke toekomst, en zoek 
daar de verbindingskracht.’

Als het niet mogelijk is om identiteit 
te vinden in een gemeenschappelijke 
geschiedenis, is het dan wel mogelijk 
om die identiteit te vinden in de 
toekomst? Volgens mij ligt daar de 
sleutel. Misschien gaat het niet zozeer 
over elementen uit een uniek Nederlands 
verleden, als wel over het nastreven 
van universele waarden: gerechtigheid, 
vrijheid en verantwoordelijkheid, 
naastenliefde, duurzaamheid. De 
vertaling van die waarden zal altijd tijd- 
en plaatsgebonden zijn, maar je kunt er 
mensen van uiteenlopende achtergronden 
achter scharen. Wat is dan de rol van de 
politiek? Ik sluit weer aan bij Van den 
Brink: het land heeft behoefte aan leiders 
die een koers uitzetten. Het verleden 
mag daarbij een bron van inspiratie zijn, 
maar je moet het niet misbruiken.
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Hoop in plaats van 
cynisme of nihilisme
door Rien Fraanje De auteur is oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA. In deze rubriek belicht hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

Hoe vaak ik in mijn tienerjaren door 
mijn ouders naar Paul van Vliet ben 
meegesleept, weet ik niet precies meer, 
maar de keren zijn waarschijnlijk niet 
op de vingers van één hand te tellen. 
We gingen dan altijd naar zijn ‘eigen’ 
Scheveningse Circustheater, dat nu de 
naam draagt van een softwaregigant 
en zeven dagen per week de thuisbasis 
is van een musical uit de stal van Van 
den Ende. Meer nog dan mijn bezoeken 
aan Scheveningen staan echter de 
sketches van Majoor Kees en Bram uit 
de commune in mijn geheugen gegrift: 
die hadden we op cassettebandjes staan 
en draaiden we tijdens lange ritten in de 
auto.

Paul van Vliet wordt aankomende 
zomer 83 jaar. Zijn leeftijd heeft hem tot 
voor kort niet verhinderd nog steeds de 
bühne op te gaan. De afgelopen jaren 
speelde hij eens in de zoveel weken 
op zondagmiddag in de Koninklijke 
Schouwburg een verzameling van oud 
en geactualiseerd werk. ‘Ik heb lang het 
hele land door gereisd’, zei hij daarover. 
‘Nu mogen de mensen naar mijn 
Den Haag komen als ze mij willen zien.’

Vrijwel altijd waren die 
zondagmiddagen in de Koninklijke 
Schouwburg uitverkocht. Dus toen hij 
aankondigde dat hij er dit voorjaar 

toch echt definitief een punt achter ging 
zetten, moest je snel zijn om nog een 
kaartje te bemachtigen. Veel mensen 
wilden een van de grootste cabaretiers 
uit de Nederlandse geschiedenis nog één 
keer zien spelen.

Veel meer dan een best-of-show
Het bezoek aan een van de allerlaatste 
shows van Paul van Vliet was voor 
mij vooral bedoeld als een trip down 
memory lane. Nog één keer lachen om 
Bennie of meeneuriën met een van zijn 
subtiele liefdesliedjes. Wat helpt bij zo’n 
trip naar het verleden, is dat Van Vliet 
nog altijd even statig en charismatisch 
is. Je zou hem nog geen 70 geven, dus 
ik zakte met gemak weg, terug de jaren 
negentig in.

Het programma Alleen op zondag 
blijkt echter veel meer dan een best-
of-show die alleen maar nostalgie 
wil oproepen. Zo heeft Van Vliet het 
prachtige liedje ‘Meisjes van 13’ omgezet 
naar een lied over ‘mannen van 80’ 
waarin hij – niet zonder zelfspot – 
reflecteert op wat het betekent om ouder 
te worden. Van Vliet laat het lied, tussen 
twee sketches door, zingen door zijn 
typetje jonkheer Charles van Tetterloo 
jr., die hij geheel nieuwe teksten heeft 
gegeven. De klassieker ‘De grote 

Uit de kunst
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sterfscène’, waarmee de show opent, 
gebruikt Van Vliet om zijn drijfveren 
om al die jaren op het toneel te staan 
kritisch tegen het licht te houden.

Ander oud werk dat hij 
onaangetast heeft gelaten blijkt nog 
even actueel als toen, zoals de sketch 
over de ingewikkelde logistieke puzzel 
die ontstaat voor kinderen als hun 
ouders zijn gescheiden en inmiddels 
nieuwe relaties hebben: naar wie 
moeten zij in het weekend toe? Of 
zijn lied ‘De zee’, waarin die zee zegt 
dat hij moe is en er beroerd aan toe is 
omdat hij onze rotzooi niet meer kan 
verdragen.

Ongegeneerd idealistisch
Het opmerkelijkste is dat enkele 
van zijn oude stukken door de jaren 
heen aan kracht en relevantie hebben 
gewonnen. Dat begint al met zijn lied 
‘Overleven’, dat indertijd de titelsong 
was van een van zijn succesvolste en 
daardoor ook bekendste shows: ‘We 
weten dat het allemaal kan kantelen / 
Naar die blijde boodschap van vrede 
en veiligheid / Naar het wonder van 
ontwapenen en ontmantelen / In die 
betere wereld van “eenmaal komt de 
tijd” / Dat de liefde het zal winnen / 
Als we morgen maar beginnen / En dat 
wij op vertrouwen / Ook een toekomst 
kunnen bouwen / We weten het nog wel, 
maar het geloof dat zijn we kwijt.’

Hier zien we een artiest die tegen de 
tijdgeest in ongegeneerd idealistisch is 
en een boodschap van hoop verkondigt. 
Onze theaters worden overstelpt 
met komieken en grappenmakers die 
afkraken, schelden, neersabelen en 
voor gek zetten. Cynisme en nihilisme 
voeren de boventoon. En dan staat daar 
een tachtiger die durft te dromen, te 
verlangen, na te streven en te hopen. 

Als iemand in de eindfase van zijn leven 
nog dat optimisme kan opbrengen, 
waarom wij dan niet allemaal?

Als laatste lied zingt Van Vliet 
‘Misschien vannacht’: ‘In elke vrouw – 
in elke man / Zit een verlangen groot of 
klein / Om in dit leven als het kan / Eén 
keer gewichtloos vrij te zijn. / Vrij van 
verdriet en niet meer bang / Niet meer 
alleen en los van toen / Omarmd door 
oeverloos geluk / In staat iets kolossaals 
te doen.’

Uit de kunst

Fotograaf:  
Roy Beusker  
Paul van Vliet, 
Alleen op zondag. 
Gezien op zondag 
15 april 2018 in 
de Koninklijke 
Schouwburg in  
Den Haag.
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‘Een groote opoffering’
door Jan Schinkelshoek De auteur is directeur van een communicatiebureau in Den Haag 

en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA.

‘Het is altijd een groote opoffering om een mooie carrière te breken voor een ambt 
waarbij men zich – voor een zeer karig loon nog wel – moet laten uitschelden door 
Jan en alleman (…) zonder dat men af en toe eens met een karwats kan antwoorden.’

Meer dan honderd jaar geleden had de latere minister-president Colijn al niet 
bepaald een hoge dunk van de politiek. Op verzoeken om zich kandidaat voor de 
Tweede Kamer te stellen reageerde hij nogal minzaam. Hij ging liever ‘in de olie’ dan 
in het parlement.

Een eeuw later is er niet zoveel veranderd. De animo om de politiek in te gaan 
daalt. Wie is bereid om een solide baan op te geven voor het grillige bestaan als 
Kamerlid, wethouder of zelfs minister? Het gaat te vaak gepaard met een daling aan 
inkomen die bij lange na niet wordt gecompenseerd door maatschappelijk prestige. 
De afbreukrisico’s zijn bovendien niet mis. Het aantal wethouders dat tussentijds 
naar huis wordt gestuurd, blijft stijgen. Steeds meer raadsleden stappen tussentijds 
op. Wie wil er nog burgemeester worden? Het is altijd al hard werken geweest – je 
moet 24/7 beschikbaar zijn – maar plezieriger wordt het er niet op: haatmails en 
verbaal geweld zijn geen uitzondering meer, fysieke bedreigingen al evenmin. En na 
het vertrek uit de politiek ligt allang niet meer vanzelfsprekend een goudgerande 
baan of een welverdiende betrekking te wachten.

Ook de politiek zelf doet er van alles aan – dat is misschien wel het ergste – 
om het mensen, zeker mensen met een ruime ervaring in het bedrijfsleven of de 
maatschappij, af te schrikken om een paar jaar te besteden aan wat zo fraai ‘de 
publieke dienst’ heet. Nee, ik begin niet weer over de vergroving en de verruwing aan 
het Binnenhof. En ook niet over het ‘Weg met ons!’ of de goedkope scoringsdrift. 
Daar kijken ‘we’ wel doorheen. Waarmee echter met name de Tweede Kamer 
zichzelf erg veel schade doet, is door mee te werken aan de suggestie dat Kamerleden 
‘zakkenvullers’ zijn.

Anders valt niet te verklaren dat er steeds weer, ook serieuze, politici beginnen 
over de allerminst royale inkomens en wachtgelden. Iedereen weet dat die de 
afgelopen jaren al behoorlijk versoberd zijn, maar toch ligt er een voorstel om de 
wachtgeldregeling helemaal af te schaffen. Dat is erger dan kortzichtig. Wie het 
Kamerlidmaatschap aantrekkelijk wil houden voor mensen die hun sporen elders 
hebben verdiend, wie onafhankelijk denkende parlementariërs wil, wie capabele 
volksvertegenwoordigers met een jong gezin, een hypotheek en een goede carrière 
zoekt, zal letterlijk een prijs hebben te betalen.

Colijn is uiteindelijk toch in de politiek gegaan, maar wel pas nadat hij z’n 
schaapjes op het droge had. Dat is toch niet de ‘groote opoffering’ die we willen?

In deze slotrubriek reageert de auteur op 
het thema of op politieke ontwikkelingen

Vanuit de achterbanken
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In het volgende nummer

De oudere als burger

Het dominante beeld in Nederland van ‘de oudere’ is dat 
van hulpbehoevende of van consument. Na het pensioen 
hebben zij tijd, en vaak ook geld, om te genieten, totdat 
de kwalen van de ouderdom zich aandienen en hieraan 
een einde komt.

In deze cdv willen we ouderen vanuit een andere 
insteek benaderen: die van burger. Wat dragen 
ouderen allemaal bij aan de samenleving, zowel in hun 
werkzame leven als daarna? Hoe kan de maatschappij 
hen helpen dit te blijven doen? Beschikken ouderen 
niet over iets wezenlijks wat we in onze samenleving 
dreigen te veronachtzamen: ervaring met toenemende 
afhankelijkheid en het onvolmaakte? En is juist die niet 
voor anderen van grote waarde?



Boom Tijdschriften

Nudging

Wat zijn legitieme motieven voor overheidsingrijpen en wanneer gaat 
de overheid haar boekje te buiten? Hoe ver mag de overheid gaan als 
ze burgers een nudge wil geven, oftewel ‘een zetje in de goede richting’? 
Deze vraag is relevant nu er op diverse ministeries nudgeafdelingen zijn 
opgetuigd. Hoe gaat deze sturing in de praktijk in zijn werk, en wat 
zijn de mogelijkheden en de gevaren ervan? Is er sprake van een nieuw 
paternalisme? Dat zijn de uitgangsvragen van deze uitgave van cdv. 
Aan de hand van praktijkverhalen over sturing via nudging proberen 
we zicht te krijgen op bestuurlijke en politieke dilemma’s die met deze 
vorm van overheidsbeïnvloeding gegeven zijn.

‘Er bestaan geen heldere conceptuele of normatieve grenzen voor 
gedragsmanipulatie door de overheid.’

- Rik Peeters [op pagina 54]

‘Een beetje steun van de overheid bij het maken van lastige keuzes wordt door 
veel mensen op prijs gesteld.’

- Denise de Ridder [op pagina 64]

‘Nudging moet niet groter worden gemaakt dan het is. Het is een interessant 
en potentieel effectief instrument voor gedragsbeïnvloeding, niet minder, maar 
ook niet meer.’

- Will Tiemeijer [op pagina 95]
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door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen. 
marc.janssens@wi.cda.nl/@janssensmarc

‘“Is vader thuis”, vroeg ik aan het oude mannetje, dat open deed. 
Hij knikte, en liet mij in een kamertje waar een nóg ouder mannetje 
zat, dat al bijna dood was. Haastig rukte ik een spreekhoorn van 
den wand en schreeuwde in zijn oor: “Wel gefeliciteerd!” “U bent 
abuis”, zei de oude man met doffe stem. “Vader is boven.” Ik vloog 
de trap op, want ik begreep dat het nu een kwestie van seconden 
was. Daar hing de honderdjarige aan de touwen: hij was bezig 
een vogelnestje te maken. Ik kroop bijna in zijn oor en gilde: “Wel 
gefeliciteerd!!” De jubilaris schudde het hoofd, maakte een dubbele 
salto en sprong op de grond. “Ik ben niet doof”, zei hij, zijn jas 
aantrekkend, “Ik ben alleen maar oud.”’

Het is een van de meest hilarische scènes uit de Nederlandse 
literatuur over ouderdom en oud worden, in 1947 geschreven door 
Godfried Bomans in zijn bundel Kopstukken. Het is ook treffend. 
De scène geeft niet het standaardbeeld weer dat in de huidige 
samenleving van een oude man bestaat. Wel zouden we graag, als 
we dan erg oud worden, zó willen zijn als dit mannetje: kras, actief, 
vitaal en met humor.

De oudere als burger, dat is het thema van deze Christen 
Democratische Verkenningen. We willen het dominante beeld van 
ouderdom in onze samenleving verkennen. Op het werk kunnen 
vijftigplussers zich al een oudere werknemer voelen. Na het 
pensioen houden we de ouderdom zo lang mogelijk van ons weg en 
maken we, vitaal als we nog zijn, verre reizen en genieten van het 
leven nu het nog kan. En als de aftakeling eenmaal inzet, zien we 
de ouderdom als onaangename levensgezel die ons hulpbehoevend, 
afhankelijk en eenzaam maakt. We zouden hem het liefst kwijt 
willen, desnoods via een actieve handeling.

Maar klopt deze negatieve beeldvorming – ouderdom die 
last oplevert of ontkend wordt – wel met de werkelijkheid? Of 
zijn er positieve verhalen te vertellen over het ouder worden? We 
onderzoeken welke rol ouderdom en ouderen innemen in onze 
samenleving, waarin jong en vitaal zijn de dienst uitmaakt. En 
we bezien welke rol het christendemocratische mensbeeld daarbij 

Intro
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speelt. Daarin is het leven, net als de natuur, ons niet slechts voor onszelf gegeven, 
maar ook om in relatie met anderen te staan. Het blijkt dan dat we juist in het ouder 
worden, hoe moeilijk dat ook kan zijn, veel te geven hebben. Actief én passief. Want 
zelfs in het ontvangen kan paradoxaal genoeg veel gegeven worden.

Marketing
Ondertussen richten we ons in deze cdv via de artikelen in het deel ‘Actualiteit’ ook 
op allerlei actuele vraagstukken. De opkomst van China bijvoorbeeld, dat in stilte de 
wereld verovert. Kamerlid Martijn van Helvert schetst lijnen waarlangs Nederland en 
Europa hierop kunnen reageren en hieraan tegenwicht kunnen bieden.

Maar ook de rol van marketing in de politiek komt aan de orde. Zijn er risico’s 
verbonden aan het feit dat specifiek doelgroepenbeleid in toenemende mate een rol 
speelt in de politieke marketing? Nelleke Weltevrede, hoofd communicatie van het 
cda, gaat samen met Herman de Vries in op kritiek en schetst redenen waarom 
politieke marketing onmisbaar is om doelgroepen te bereiken. Daarbij komt de focus 
en zo ook de koers van het cda aan de orde, een thema dat Herman Kaiser eveneens 
aansnijdt in de interviewrubriek ‘Vanuit de basis’. Van Kaiser komt binnenkort een 
boek uit over verbindende politiek en de staat van de samenleving. In het interview 
bepleit hij een blijvende verankering in het politieke midden, niet vanuit een 
berekenende houding maar vanuit overtuiging: een partij midden in de samenleving 
die het gematigde midden vertolkt en tegenstellingen in dienst van het algemeen 
belang wil overbruggen.

Omgekeerde bucketlist
Via de intermezzo’s in deze cdv laten we ook enkele wijze auteurs uit vroeger tijd 
aan het woord over het ouder worden. Hun bijdragen komen uit het mooie boek 
De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom. Veel denkers 
pleiten ervoor de ouderdom als eigen fase te bezien en het ouder worden niet te 
ontkennen.

Het doet me denken aan het gesprek dat ik begin 2015 had met Denker des 
Vaderlands René Gude, die snel daarna zou overlijden. Vanaf zijn sterfbed op zijn 
woonboot in het Amsterdamse IJ hield hij als een soort Socrates mij wijsheden voor, 
waarvan die over de bucketlist me het meest is bijgebleven. Vlak voor het sterven 
nog allerlei dingen doen waarvan je ooit gedroomd hebt, was niets voor René 
Gude. ‘Daar zit het gevaar in dat het lijkt alsof je tot nu toe niets gedaan hebt wat je 
eigenlijk had gewild. En als je niet oppast valt de vervulling van je laatste wens nog 
tegen ook, en dan heb je nóóit gedaan wat je eigenlijk had willen doen’, zei hij.

De oudere als burger
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Liever richtte hij zich op een omgekeerde bucketlist: rustig overdenken wat het 
leven gegeven heeft en daar relativerend, nuchter en met dankbaarheid op terugzien. 
Het lijkt veraf te liggen van de vitaliteit waarmee de honderdjarige van Bomans in 
de touwen hing. Toch ligt het er ergens ook dichtbij. Want als de jubilaris wordt 
gevraagd hoe hij dat toch doet, zo oud worden, blijkt dat dit niet door grootse 
inspanningen wordt bereikt. Stug en rustig doorgaan en je aansluiten bij het 
onvermijdelijke, blijkt ook een kwaliteit, aldus de oude man:

‘“Elk jaar word je een jaar ouder, dat ligt in de natuur der dingen.”
“Doet u er niets voor?”
“Nee, ik doe er niets voor, het gaat vanzelf. Dat is het leuke van dit soort werk.”’





Actualiteit
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Het cda moet blijven 
pleiten voor een 
winstverbod voor 
zorginstellingen 

Eens, Rijnlands perspectief  
op zorg nodig

door Kees de Kok De auteur is voormalig gemeenteraadslid voor het CDA in Huizen. 

Twitter: @KeesdeKok01

In 1868 verhuisde machinefabriek 
Stork naar Hengelo.1 Het familiebedrijf 
kwam tot grote bloei en duizenden 
medewerkers verdienden een goede 
boterham. De Storkfabrikanten stuwden 
ook de Hengelose samenleving op in de 
vaart der volkeren. De machinefabriek 
kende al vroeg een eigen systeem van 
sociale voorzieningen en zorgde voor 
scholing en woningen. In dezelfde 
periode deed een parlementaire 
enquêtecommissie onderzoek naar 
de arbeidsomstandigheden in de 
Nederlandse industrie (1887).2 
De Maastrichtse industrieel Regout 
merkte op dat studenten weleens een 
nachtje oversloegen zonder meteen 
ziek te worden, dus bij kinderen kon 
dat evenmin kwaad. Over de slechte 
werk- en woonomstandigheden 
verklaarde hij dat niet alle mensen 
even gelukkig konden zijn. Dertig jaar 
eerder schreef zijn vader al dat hij de 
arbeiders een gunst verleende door ze 

aan het werk te zetten en van eten en 
onderdak te voorzien. Over scholing en 
gezondheidszorg sprak hij nauwelijks.

Zorg is geen money making 
machine
Tijdens de tweede industriële revolutie 
(1850-1914) was er dus sprake van 
geheel verschillende visies op de 
samenleving. We herkennen bij Stork de 
Rijnlandse variant van het kapitalisme, 
terwijl bij de familie Regout de Anglo-
Amerikaanse versie zichtbaar was. In 
Het Rijnland-boekje staat een bondige 
samenvatting van beide varianten.3 
In het Anglo-Amerikaanse model 
herkennen we het moderne neoliberale 
gedachtegoed: de onderneming als 
een money making machine voor 
de aandeelhouder. Beurskoers en 
aandeelhouderswaarde zijn dominant. 
Het Rijnlandse model is gebaseerd op 
gemeenschapsgevoel, investeringen 
op lange termijn, vakmanschap en 

 Actualiteit
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maatschappelijke consensus. Vertrouwen, 
loyaliteit en samenwerking vormen belangrijke 
waarden. Het hoeft hier geen uitgebreid betoog 
dat het gedachtegoed van het cda sterk geworteld 
is in het Rijnlandse denken.4 Gemakkelijk 
komt de vraag naar boven welk model van 
toepassing mag zijn in de gezondheidszorg. Ik 
kijk vanuit een Rijnlands perspectief naar het 
vraagstuk van het verbod op winstuitkering door 
zorgaanbieders.

In 2006 is de structuur van de 
gezondheidszorg door de stelselherziening 
ingrijpend veranderd, met ‘marktwerking’ als 
toverwoord. Zorgverzekeraars hebben een 
centrale positie in het stelsel. Zij concurreren 
om op de markt van zorgconsumenten een zo 
groot mogelijk marktaandeel te verwerven. 
Door zorg ‘scherp in te kopen’ dwingen zij 
aanbieders tot lage prijzen en meer efficiency. 
Toetredingsdrempels zijn verdwenen: iedereen 
kan een zorgonderneming starten. Niet alleen 
in de vorm van een stichting, maar ook als 
bv. Om investeerders te verleiden om te 
investeren, moeten zij flinke winstuitkeringen 
in het vooruitzicht gesteld krijgen, zo is het 
idee. Immers, zonder winstuitkering geen 
investeerders, en zonder investeerders geen betere 
zorg. De lezer herkent de terminologie uit het 
Anglo-Amerikaanse kapitalisme. Een weerslag 
van de neoliberale ideologie.

Het Rijnlandse denken komt hiertegen 
bijna als vanzelfsprekend in opstand, want dat 
staat voor samenwerken en investeren in de 
gemeenschap. Een positief exploitatieresultaat 
draagt bij aan het versterken van het eigen 
vermogen in plaats van aan een winstuitkering 
voor aandeelhouders (waardoor zorggeld 
letterlijk wegvloeit uit de zorg). In Barometer 
Nederlandse Gezondheidszorg 2018, een rapport 

van ey Nederland, staat dat de ‘winst’ van 
Nederlandse zorgaanbieders bijna verdubbelde, 
terwijl de gemiddelde credit rating van de 
gezondheidszorg stabiel bleef. Zo’n stabiele credit 
rating biedt voldoende zekerheid aan financiers 
om investeringen te durven financieren. In totaal 
gaat het om ruim achttien miljard euro. In het 
rapport van ey worden geen zorgen geuit over de 
financierbaarheid van de gezondheidszorg. Het 
begrip ‘winstuitkering’ wordt niet genoemd, laat 
staan dat de mogelijkheid van winstuitkering als 
noodzakelijk of wenselijk wordt gekenschetst. 
Integendeel, zo blijkt hierna.

Goede zorg gebaat bij duurzaam 
partnerschap
De veelzeggende ondertitel van het ey-rapport 
luidt: Rendement zorg stijgt ten koste van 
personeel. In 2017 stijgen het personeelsverloop 
(13,3%) en het verzuim (5,7%) naar alarmerende 
hoogte. Daarmee zijn we terug bij één van de 
uitgangspunten van het Rijnlandse model: stel 
werknemers en hun vakmanschap centraal. Stork 
gaf honderdvijftig jaar geleden al het goede 
voorbeeld. In de zorg is het komende decennium 
het aantrekken en behouden van werknemers veel 
belangrijker dan het doen van winstuitkeringen 
aan aandeelhouders. Als het lukt om verloop en 
verzuim te halveren en om zorgverleners weer de 
ruimte te geven om trots op hun vakmanschap te 
zijn, dan heeft de gezondheidszorg mogelijkheden 
genoeg om de investeringsbehoefte te financieren. 
De zorg heeft behoefte aan Rijnlandse 
financiers, die duurzame partners willen zijn. 
Aandeelhouders die uit zijn op winstuitkeringen 
of investeerders die streven naar maximaal 
rendement, kan de zorg missen als kiespijn.

1 Gerard Löbker, Niels Bakker, Hans van den Broek en 

Hans Morssinkhof, Bij Stork. Het jubileumboek over 

150 jaar Stork Hengelo. Hengelo: Stichting Behoud 

Erfgoed Stork, 2018. Zie https://150jaarstork.nl/

2 Dimitri Tokmetzis, ‘Petrus Regout. Nederlands eerste 

grootindustrieel’, website nemo Kennislink, 1 mei 2007.

3 Jaap Peters en Mathieu Weggeman, Het Rijnland-
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Het cda moet blijven 
pleiten voor een 
winstverbod voor 
zorginstellingen

Oneens, met winstuitkeringen 
krijgt gespreide verantwoor
de   lijkheid handen en voeten

door Yvonne van Rooy De auteur is tot 1 december 2018 voorzitter van de Nederlandse 

Vereniging van Ziekenhuizen. Zij schrijft deze bijdrage op persoonlijke titel.

‘Geld dat voor de zorg is bedoeld moet 
in de zorg blijven of tot lagere premies 
leiden en mag niet als winst in de zakken 
van investeerders of aandeelhouders 
verdwijnen’, zo vermeldt het laatste 
cda-verkiezingsprogramma.1 De 
gedachte hierachter klinkt sympathiek: 
besteed de zorgeuro’s aan handen 
aan het bed en niet aan commercie. 
Maar is hier wel sprake van een echte 
tegenstelling? Zijn de zorg en de patiënt 
echt gediend met een categoraal verbod 
op winstuitkering voor zorginstellingen 
zoals ziekenhuizen?

Al in 2014 nam de Tweede Kamer 
het voorstel aan voor de Wet vergroten 
investeringsmogelijkheden in medisch-
specialistische zorg; dit wetsvoorstel 
maakt het onder strikte voorwaarden 
mogelijk voor ziekenhuizen en medisch 
specialisten om winst uit te keren. 
Omdat er in de Eerste Kamer te weinig 

steun voor het wetsvoorstel bleek te 
zijn – onder meer vanwege de cda-
fractie – viel het wetstraject echter stil. 
Het nieuwe kabinet heeft de discussie 
rondom dit vraagstuk weer geopend 
en vraagt betrokken partijen om hun 
visie. Het is daarom ook voor het cda 
een goed moment om nog eens de feiten 
op een rij te zetten en de argumenten te 
wegen.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Op dit moment is het verboden om 
winst uit te keren in de intramurale 
zorg, waar ook de ziekenhuiszorg onder 
valt. Zorgaanbieders in de extramurale 
zorg, zoals huisartsen en tandartsen, 
mogen dit wel. Dit is een erfenis uit het 
verleden, toen de overheid de kosten 
voor het vastgoed in de zorg vergoedde. 
Omdat de overheid ook alle risico’s voor 
het vastgoed droeg, paste daar geen 

 Actualiteit
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winstuitkering bij. Het systeem is tegenwoordig 
anders: zorgaanbieders dragen zelf alle kosten 
en risico’s, ongeacht of ze intra- of extramurale 
zorg verlenen. Dit onderscheid tussen intra- en 
extramuraal is dan ook steeds minder relevant.

Noodzaak innovatie
Ziekenhuizen staan voor een grote opgave om 
de zorg fundamenteel aan te passen. Dat is 
nodig om de zorg betaalbaar te houden, maar 
ook om tegemoet te komen aan de andere eisen 
die patiënten tegenwoordig stellen. Steeds meer 
zorg zal vanuit het ziekenhuis naar de patiënt 
thuis verplaatst worden (hospital at home). 
Het concept van ‘zorg op de juiste plek’ speelt 
hierbij een belangrijke rol. Dit vergt forse 
investeringen in ict, technologische innovaties 
en proces- en organisatorische vernieuwingen. 
Nu zijn ziekenhuizen voor de financiering van 
dit soort investeringen aangewezen op banken. 
Het wringt dat rentebetalingen aan banken vanuit 
de premiemiddelen wel toegestaan zijn – want die 
gaan uiteindelijk ook naar de aandeelhouders van 
de banken –, maar dividend voor bijvoorbeeld 
maatschappelijk gerichte investeerders niet. Neem 
het Brabantse ziekenhuis Bernhoven: een in veel 
opzichten innovatief ziekenhuis dat niet alleen 
medewerkers maar ook patiënten en burgers 
in de regio (Oost-Brabant) uitnodigt om in het 
ziekenhuis te participeren. De deelnemers zijn 
niet uit op hoge rendementen, maar willen zich 
wel verbinden met goede zorg in de omgeving 
waar zij wonen. Dit kan ook gelden voor 
private investeerders die primair geïnteresseerd 
zijn in duurzame en maatschappelijk relevante 
projecten met een bescheiden rendement. Met 
de mogelijkheid van winstuitkering (onder 
strikte voorwaarden) kunnen ziekenhuizen dus 
een groter arsenaal aan geïnteresseerde partijen 
aanboren en worden zij minder afhankelijk van 
de financiering door banken.

Governancecode Zorg
Bestaat dan niet het risico dat ziekenhuizen 
puur winst- en commerciegedreven organisaties 
worden? Trekt de mogelijkheid van winst-
uitkering geen investeerders aan die enkel en 
alleen op rendement gericht zijn, en het belang 
van de patiënt daaraan ondergeschikt maken? 
Die zorg is mijns inziens onterecht. De zorg 
is een systeem met beperkte marktwerking. 
Ziekenhuizen zijn private organisaties die 
functioneren in een sterk door de overheid 
gereguleerde markt. Weliswaar concurreren 
ziekenhuizen met elkaar en onderhandelen ze met 
zorgverzekeraars over prijzen en kwaliteit van 
de zorg, maar van echte marktwerking is slechts 
beperkt sprake. Immers, door de Zorgakkoorden 
die ook nu weer gesloten zijn door de minister 
van vws, de zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
zal er de komende jaren maar zeer beperkt 
ruimte zijn voor groei in de curatieve sector. 
Maar juist omdat de ziekenhuizen opnieuw te 
maken hebben met een krap financieel kader en 
er tegelijk wel flink geïnnoveerd moet worden, 
zijn risicodragende financiële partners meer dan 
welkom. Op hoge rendementen moeten deze 
investeerders niet rekenen, wel op een mooi 
maatschappelijk rendement.

Ten slotte borgt ook de nieuwe Governance-
code Zorg die vorig jaar voor alle zorginstellingen 
van kracht geworden is, dat ziekenhuizen hun 
maatschappelijke functie centraal blijven stellen: 
‘De maatschappelijke doelstelling en legitimatie 
van de zorgorganisatie is het bieden van goede 
zorg aan cliënten.’2 Deze centrale doelstelling is 
een wezenlijke vernieuwing op het gebied van 
governance, want niet het belang van de instelling 
staat centraal, maar dat van de cliënt of patiënt.

Het cda doet er goed aan na te denken 
over de (strikte) voorwaarden voor winst-
uitkering in de zorg. Dat is in de geest van zijn 
verkiezingsprogramma en sluit aan bij het cda-
gedachtegoed van gespreide verantwoordelijkheid.

1 cda, Keuzes voor een beter Nederland. Verkiezings

programma 20172021. Den Haag: cda, 2016, p. 71.

2 Brancheorganisaties Zorg, Governancecode Zorg. 

Utrecht: BoZ, 2017, p. 7.
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Vanuit de basis 
In waarde verbonden
Nederland moet dringend op zoek naar een gedeelde ruimte 
voor een waardevolle toekomst. Dat is de stellingname van 
Herman Kaiser. Hij schreef onlangs het boek In waarde 
verbonden, een indringend pleidooi voor waardegedreven 
politiek vanuit het midden in een versplinterde samenleving.

door Jan Prij Prij is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

‘Eigenlijk had ik het boek al heel 
veel jaren in mijn hoofd op basis 
van spreekbeurten die ik hield toen 
ik nog burgemeester was.’ Dat zegt 
Herman Kaiser, die in april 2017 
om gezondheidsredenen aftrad als 
burgemeester van Arnhem, na een 
imposante loopbaan in zowel het 
openbaar bestuur als het bedrijfsleven. 
Zijn ziekteverlof gaf hem de gelegenheid 
een boek te schrijven én te beginnen aan 
een proefschrift over subsidiariteit. cdv 
spreekt met Kaiser na afloop van het 
Christelijk-Sociaal Congres in Doorn, 
waarvan de cda-politicus in de periode 
2003-2013 voorzitter was.

Diagnose

Waarom nu dit boek? Wat is uw 
diagnose van de huidige tijd?
‘Dit boek verschijnt nu, niet alleen 
omdat de gelegenheid zich voordeed, 
maar ook omdat de actualiteit daarom 
vraagt. Er is sprake van een enorme 
versplintering in de samenleving, en 
van vervlakking en verruwing op het 
vlak van waarden, deugden en normen. 
In plaats van in moeilijke tijden beter 
naar elkaar te luisteren en beter met 

elkaar te overleggen – wat helemaal in 
de Nederlandse bestuurlijke traditie 
past – gebeurt precies het omgekeerde. 
We bestoken elkaar met oneliners en 
tweets en gaan dan pas nadenken. Ons 
verdiepen in de argumenten van de 
ander is nauwelijks nog aan de orde. Het 
is bijna een schande om in het debat toe 
te geven dat de ander een punt heeft, 
terwijl het vermogen om dat in te zien 
de kern van democratie is. Ik maak me 
zorgen over de staat van de samenleving 
en signaleer dat de common ground – ik 
heb er geen betere term voor kunnen 
vinden – waarop we staan aan het 
afkalven is.’

Wat is de rol van de christendemocratie 
daarin?
‘De middelpuntvliedende krachten in 
de samenleving zijn ontzettend sterk. 
Er is in principe maar één politieke 
stroming die daar vanuit haar traditie 
een adequaat antwoord op kan geven, 
en dat is de christendemocratie. We 
zijn als christendemocraten verplicht 
om een krachtig weerwoord op die 
ontwikkeling te geven en ons daarbij 
niet door electorale statistieken te laten 
leiden. Maar zo’n krachtig inhoudelijk 
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Vanuit de basis 

weerwoord hoor ik helaas te weinig. Met 
enkel flexibel meebewegen met de tijdgeest 
vervluchtigen we en laten we ons erfgoed 
verdampen. Dat kan dus niet het antwoord zijn.’

Is uw diagnose dat de dialoogruimte aan het 
verengen is?
‘Ja, dat klopt. Het woord “dialoogruimte” 
is een belangrijk woord in mijn boek. In die 
dialoogruimte wordt het debat over de common 
ground gevoerd. In mijn opvatting moet die 
common ground in ieder geval de volgende drie 
onbetwiste kernwaarden omvatten: menselijke 
waardigheid, democratie en subsidiariteit. 
Deze drie kernwaarden geven het speelveld 
aan waarbinnen mensen en sociale verbanden 
zich kunnen ontplooien. Als de democratische 
dialoogruimte steeds meer afkalft en verwordt tot 

een echoput, is dat een bedreiging van die drie 
kernwaarden. Dan versmalt de common ground 
en dreigt het gezamenlijk leerhuis waarin wij 
leven in te storten.’

‘Die common ground is niet van vandaag 
of gisteren. We staan op gelaagde bodem. Er 
zijn ons vele generaties voorgegaan. De huidige 
politieke en sociale cultuur is voor een belangrijk 
deel gestoeld op de Grieks-Romeinse en joods-
christelijke tradities. In het boek bespreek ik een 
aantal mensen uit die tradities met wie ik mij 
verbonden voel: personen van keizer Marcus 
Aurelius tot Nelson Mandela. Aan hen spiegel 
ik me, en aan hen ontleen ik levenslessen. Die 
tijdloze verbondenheid is de basis van een 
verfrissend en zich voortdurend vernieuwend 
conservatisme. Voor mij is de tegenstelling tussen 
conservatief en progressief een schijntegenstelling. 

Herman Kaiser Foto: Peter Schols/De Limburger
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Conservatisme zonder oog voor de toekomst is 
nutteloos. Vooruitgangsdenken zonder fundering 
op overgeleverde tradities is waardeloos. Deze 
verbondenheid in de tijd zie ik ook als een 
aanmoediging om aan de vluchtigheid van de 
waan van de dag te ontkomen, de vluchtigheid 
van de huidige tijd en politiek.’

Hoe te antwoorden?

Het huidige christendemocratische antwoord 
voldoet niet. Waarom niet?
‘De christendemocratie moet zelf niet 
terechtkomen in die echoput en in het verkleinen 
van de dialoogruimte. Ik begrijp wel dat je je 
in deze tijd moet neerzetten met begrippen en 
codes die door de hedendaagse burgers begrepen 
worden, maar dat is wat anders dan afstand 
doen van de inhoudelijke 
ideologische basis. Er is 
een geweldige schroom om 
het politieke midden als 
iets anders te zien dan als 
een toevallig rekenkundig 
gemiddelde. Het politieke 
midden waarvan de 
christendemocratie altijd 
een van de belangrijkste 
pijlers is geweest, lijkt vandaag voor velen een 
plaats van schaamte te zijn waar slechts oldskool 
wiebelige mastodonten zich mogen ophouden.’

Waar ziet u die schroom?
‘In het cda zie ik die schroom in discussies over 
de c van het cda, een van de fundamenten van 
die common grond waarop we staan. Volgens 
sommigen is het profiel uit de tijd en zouden we 
dit dus moeten loslaten; pragmatisme wordt het 
kompas. Wij leven in een tijd waarin principes 
algauw als ballast worden gevoeld waar je alleen 
maar last van krijgt in het debat. Terwijl het juist 
omgekeerd moet zijn: standvastige politici zouden 
opportunisten moeten ontmaskeren.’

Is het zo negatief?
‘De discussie over de waardevolle samenleving 
wordt wel gevoerd, maar dan vanuit het 
perspectief van de “boze gewone Nederlander”. 
Deze wordt opgevoerd om als alibi te dienen 
om zo electoraal dichter tegen de populisten 
aan te kruipen. De top van de partij is bevreesd 
om te worden uitgemaakt voor de arrogante 
machtige elite die is afgewend van de boze 
burgers. Leiderschap vraagt evenwel om visie 
en moed, ook om burgers een spiegel voor 
te houden. Waardegedreven leiderschap is 
meer dan ooit nodig. Ik ben ervan overtuigd 
dat mensen snakken naar het stabiele en 
betrouwbare politieke midden. Ze zullen 
terugkeren omdat ze teleurgesteld zullen raken 
in de “schijnoplossingen” van de populisten. 
Dan bedoel ik dus niet het rekenkundige of 

het strategische midden, 
maar het ideologische 
midden. Het cda moet 
een partij zijn midden in 
de samenleving, van de 
gematigdheid ook, en uit 
principe. Alles in mij verzet 
zich om de kant op te gaan 
van de rechtspopulisten. 
Politici zijn, zoals vanaf 

2010 gangbaar is geworden, strategisch gaan 
aanpappen met een politiek waardoor de drie 
kernwaarden waarop ons gemeenschappelijk 
huis gebouwd is, sowieso onder druk komen te 
staan. Gelukkig is er een weerwoord mogelijk. 
De geschiedenis leert dat er ook krachten 
zijn die helpen om de waardeconsensus en de 
democratische rechtsstaat te beschermen en de 
gemeenschapszin te versterken. Die krachten 
liggen in de wijze waarop we onze samenleving 
organiseren qua schaal, communicatielijnen en 
machtsverhoudingen.’

Voor mij is de tegen
stelling tussen conser
vatief en progressief een 
schijntegenstelling 
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Verbonden door verhalen

Hoe luidt dat weerwoord dan? Hoe maken we 
die krachten dan productief?
‘In de geschiedenis zijn tal van inspirerende 
verhalen te vinden die laten zien hoe de weg van 
verantwoordelijkheid, dienstbare politiek en het 
bevorderen van gemeenschapszin er concreet 
uitziet. Uit die voorbeeldfiguren distilleer ik 
niet alleen persoonlijke leerpunten maar ook 
verbindende verhaallijnen, die de essentie zouden 
moeten zijn van elke politiek, maar zeker van het 
christendemocratische handelen.’

Herman Kaiser licht vervolgens deze vier 
verhaallijnen toe, die in zijn boek verder worden 
uitgewerkt:
• Van afkeer naar ontmoeting: ‘Alle besproken 

voorbeeldfiguren in mijn boek benadrukken 
het belang van ontmoeting. We zijn niet tot 
dialoog in staat en kunnen niet van elkaar 
leren als we met de rug naar elkaar toe staan 
en taal gebruiken die de tegenstellingen tussen 
groepen eerder bevestigen dan overbruggen. 
Jonathan Sacks zegt hier mooie dingen over.’

• Van angst naar verlangen: ‘Het is niet 
voldoende om angstgevoelens van mensen 
serieus te nemen. Het echte werk begint dan 
pas en bestaat uit het bieden van hoop en 
perspectief. Benedictus speelt hier een grote 
rol.’

• Van wegkijken naar verantwoordelijkheid 
nemen: ‘Leiderschap tonen, ook in moeilijke 
tijden; niet gaan voor de gunst van mensen, 
maar doen waar de tijd om vraagt. Zie 
hiervoor Franciscus en Titus Brandsma.’

• Van de waan van de dag naar het uitstijgen 
boven het alledaagse: ‘Hierover haal ik in mijn 
boek onder andere de geschiedenis van Dag 
Hammarskjöld aan, de secretaris-generaal 
van de vn die zich geroepen voelde om zich 
ondanks veel tegenstand te blijven inzetten 
voor de wereldvrede.’

Dat klinkt prachtig, maar ook nog wel 
heel algemeen en weinig concreet. Kunt u 
een voorbeeldfiguur in het bijzonder eruit 
halen als mogelijke leermeester voor de 
christendemocratie?
‘Dan denk ik aan Jonathan Sacks, de joodse 
opperrabbijn uit het land van de brexit. Een 
groter contrast tussen de hedendaagse egopolitiek 
en de leugens van de brexitvoorvechters en 
Jonathan Sacks is nauwelijks denkbaar. Hij 
is iemand die in eenheid, verscheidenheid, 
harmonie en verantwoordelijkheid denkt, en 
niet in vernietigende woorden die alleen maar 
versplinteren. Wanneer de wereld geregeerd 
wordt door leugens, vervalt elk moreel 
fundament en smelt het vertrouwen helemaal 
weg. Dan is er geen common ground meer. 
Zo’n politiek nodigt niet uit tot meedoen en 
tot verantwoordelijkheid dragen, maar tot 
afkeer en ressentiment. Sacks’ appel om mee 
te doen en mensen daarvoor de kans te geven, 
staat niet op zichzelf. Interessant is dat hij zes 
“relatief eenvoudige” sleutelbegrippen noemt 
die zouden kunnen helpen bij de ontdekking 
en versteviging van de common ground in 
een plurale samenleving. Ik noem de Engelse 
termen, die allemaal met een c beginnen, wat 
ook communicatief gesproken handig is; dat 
is terecht niet onbelangrijk tegenwoordig, 
daar ben ik mij terdege van bewust. Control: 
Mensen moeten invloed hebben op hun eigen 
levenssituatie; ze moeten het gevoel hebben dat ze 
de toekomst mee kunnen bepalen. Contribution: 
Mensen moeten de kans hebben daadwerkelijk 
een verschil te maken door hun bijdrage aan 
de opbouw van de samenleving. Compassion: 
Hiermee wordt geen liefdadigheid bedoeld, 
maar een vorm van sociale rechtvaardigheid en 
een eerlijke vorm van delen. Een samenleving 
waarin mensen zijn overgeleverd aan de 
goodwill van anderen, creëert geen common 
ground. Sacks stelt dat armoede vernedert en 
dat een goede samenleving geen vernedering 
toestaat. Creativity: Het kunnen delen van 
kennis en informatie door het leggen van nieuwe 
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verbindingen is van wezenlijk belang voor 
een coherente en stabiele samenleving waarin 
mensen gemeenschappelijke waarden hebben. De 
menselijke waardigheid vereist dat de toegang tot 
kennis en communicatie voor iedereen open is. 
Cooperation: Het ligt in de menselijke aard om 
samenwerking met anderen te zoeken. We moeten 
er oog voor hebben dat sommige economische 
concurrentievormen en nieuwe technologieën 
gemeenschappen ontwrichten en tegenmacht 
ontwikkelen. Conservation: De aarde is letterlijk 
onze common ground, de grond waarop we allen 
staan. De schepping heeft haar eigen waardigheid 
als Gods meesterwerk. We zijn volgens Sacks wel 
gemachtigd om er gebruik van te maken, maar 
niet om haar te verwoesten of te plunderen.’

‘Deze zes sleutelbegrippen zouden mijns 
inziens uitstekend kunnen helpen bij de bepaling 
van een vitale en hoopvolle eigentijdse koers van 
het cda.’

Naar een verbindende agenda

Aan het einde van uw boek gaat u op zoek naar 
een verbindende agenda met cruciale kernvragen 
voor de toekomst. Hoe ziet die agenda eruit?
Kaisers verbindende agenda bevat de volgende 
vijf punten:
• Strijd voor menselijke waardigheid in het 

digitale tijdperk: ‘De opgave daarbij is om 
de verworvenheden van de digitalisering 
te omarmen zonder ons volledig daaraan 
over te geven en de controle over ons leven 
kwijt te raken. We onderschatten de gevaren 
van een digitale samenleving. Bedrijven 
als Google en Facebook weten alles van 
ons. Ik schrik van de naïviteit van mensen. 
Dat ze zeggen dat het hun niets uitmaakt. 
Het risico op grootschalige ontwrichting 
door computerstoringen maakt ook de hele 
maatschappij kwetsbaar. Ook het web zou 
in kleinere kringen subsidiair georganiseerd 
kunnen worden. Het wereldwijde web is van 
iedereen én van niemand, en dat maakt het 
uitermate fragiel. Moet alles wel met alles 

verbonden zijn? We maken onszelf kwetsbaar. 
Het gaat ten koste van de stabiliteit en de 
robuustheid van vitale infrastructuur. Kortom: 
ook de hedendaagse wereldwijde digitale 
snelweg zet de pijlers onder de waardevolle 
samenleving, de menselijke waardigheid, 
democratie en subsidiariteit, onder druk.’

• Maak oefenplaatsen voor ontmoetingen: 
‘Ik geef in mijn boek voorbeelden waarin 
dat nieuwe ontmoeten gestalte zou kunnen 
krijgen. Een mooi voorbeeld van hoe traditie 
en vernieuwing kunnen samengaan en tot 
nieuwe vormen van ontmoeting en verbinding 
kunnen leiden, was de bruiloft van prins 
Harry en Meghan Markle op 19 mei 2018. Er 
was een viering met een spraakmakende preek 
van de Amerikaanse bisschop Michael Curry, 
een liefdespreek geheel in de geest van Martin 
Luther King. Het bruidspaar, middelpunt 
van een miljoenenpubliek, koos verder voor 
symbolen en rituelen die mensen vanuit heel 
verschillende achtergronden en tradities met 
elkaar verbonden.’

• Geef ruimte aan verbindende krachten in 
het midden: ‘Ga niet voor electoraal gewin 
op de korte termijn. Het electoraat zal op 
langere termijn kiezen voor betrouwbaarheid 
en stabiliteit. Kiezers zullen gaan inzien dat 
de middelpuntvliedende krachten in politiek 
en samenleving hun toekomst en die van hun 
kinderen op het spel zetten.’

• Houd ‘analoge’ deugden in stand: ‘De 
digitale werkelijkheid is opgebouwd uit 
nullen en enen en kent geen nuance. Het 
publieke debat verhardt in dat spoor. Maar 
in werkelijkheid is het niet aan of uit, zwart 
of wit. Hoffelijkheid en wellevendheid zijn 
voorbeelden van deugden die de omgang met 
elkaar weer analoog kunnen maken.’

• Bestrijd vrijblijvendheid en vervreemding 
door radicale subsidiariteit: ‘Mensen 
willen mede-eigenaar zijn van hun 
leefwereld en medeverantwoordelijk zijn. 
Maar dan moet wel duidelijk zijn wie 
de andere mede-eigenaren zijn en hoe 

Actualiteit  
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de verantwoordelijkheden onder elkaar 
zijn verdeeld. In de praktijk worden 
organisaties overspoeld met regels, 
richtlijnen en interventies die getuigen 
van weinig vertrouwen en respect voor de 
verantwoordelijkheid aan de basis. Gelukkig 
zijn er ook signalen dat de politiek begrijpt 
dat de systeemlogica die de leefwereld van 
mensen is gaan beheersen, teruggedrongen 
moet worden. Een goed voorbeeld is het 
actieplan (Ont)Regel de Zorg. Je moet niet de 
risico-regelreflex laten regeren. Dat loslaten 
betekent ook: accepteren dat er dingen 
kunnen misgaan. Dat is niet erg: mensen 
worden dan vanuit hun verantwoordelijkheid 
aangezet tot leerprocessen die daadwerkelijk 
tot kwaliteitsverbeteringen kunnen leiden. 
Zo’n subsidiaire logica maakt systemen 
stabieler. Een dergelijke 
radicale subsidiariteit 
wordt het onderwerp 
van mijn proefschrift, 
mijn volgende project. 
Met leerervaringen 
uit de geschiedenis: 
van Augustinus tot 
Cobbenhagen. Maar 
voordat ik mij aan 
dit proefschrift kon 
toewijden, moest 
dit boek In waarde 
verbonden geschreven 
worden.’

Ankers serieus nemen

Wilt u tot slot nog iets kwijt?
‘Ik hoop dat mijn boek niet wordt gelezen 
als een receptenboek of iets dergelijks, want 
dat is het niet – simpelweg omdat er voor een 
waardevolle samenleving geen blauwdruk 
bestaat. De samenleving is het organisch 
resultaat van mensen die elkaar willen 
ontmoeten en die met elkaar willen delen waarin 
zij geloven. Dit boek is een uitnodiging om de 

ruimte voor dialoog te blijven opzoeken en 
daarin een vruchtbaar gesprek aan te gaan over 
maatschappelijk relevante thema’s die onze 
toekomst gaan bepalen. We moeten op deze 
uitdagingen wat mij betreft antwoorden met een 
verbindende agenda die menselijke waardigheid, 
de democratische rechtsstaat en subsidiariteit 
als dragers heeft. Zo’n agenda is onmiskenbaar 
christendemocratisch. Ze is conservatief op het 
niveau van waarden én christelijk-sociaal.’

‘Misschien dat het boek voor de christen-
democratie kan leiden tot een vruchtbaar 
gesprek over de vraag hoe, via welk frame, 
we de relevantie van de christendemocratie 
op een nieuwe manier kunnen laten zien. Het 
cda is onmiskenbaar een conservatief-sociale 
partij, maar de vraag is of “conservatief” in 
Nederland wel het goede woord is. Nederlanders 

willen niet “conservatief” 
genoemd worden. We 
willen ook niet “burgerlijk” 
genoemd worden, maar 
dat zijn we natuurlijk 
wel. Niet voor niets heeft 
de christendemocratie 
burgerfatsoen hoog in het 
vaandel staan. Maar met 
alleen fatsoen kom je niet 
ver. Je moet ook durven 
strijden voor de waarden 
waar je in gelooft.’

U hebt toch nieuwe 
taal aangereikt voor 

verantwoorde politiek vanuit de kracht van het 
midden, die discussies over het conservatieve 
dan wel christelijk-sociale profiel toch juist moet 
overstijgen?
‘Ja, dat klopt. Wij hebben een hedendaagse 
taal nodig die mensen begrijpen, maar die ook 
uitdrukt waar wij vandaan komen en waarvoor 
wij staan. Taal is niet om woordspelletjes met 
elkaar te doen, maar om elkaar te verstaan. Om 
elkaar te ontmoeten. Voor een aansprekende 
toekomst voor onze (klein)kinderen.’

We moeten de uit
dagingen aangaan 
met een verbindende 
agenda die menselijke 
waardigheid, de 
democratische rechtsstaat 
en subsidiariteit als 
dragers heeft
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Hoe China in stilte  
aan de wereld bouwt
Terwijl Trump, Poetin en Erdogan met scherpe taal steeds 
in het nieuws zijn, is president Xi in stilte bezig China in het 
centrum van de wereld te plaatsen. Hoog tijd voor tegenspel, 
en daartoe is de eu voor Nederland de aangewezen weg.  
Ook moet het wrr-advies dat de langetermijnplanning voor 
de Nederlandse internationale veiligheid wil borgen, terug op 
tafel.

door Martijn van Helvert De auteur is Tweede Kamerlid voor het CDA.

Daar waar Trump met een tweet 
choqueert en Poetin met zijn oorlogstaal 
imponeert, roept Erdogan afschuw 
op met zijn inval in Syrië en boezemt 
Kim Jong-un ons angst in met zijn 
kernbommen. We volgen deze leiders 
op de voet omdat we weten dat zij 
beslissers zijn die onze welvaart kunnen 
raken. Hun holle frasen klinken hard 
en zelfverzekerd, en zo weten zij onze 
aandacht vast te houden.

In stilte bouwt China intussen aan 
de eigen wereld. Terwijl Nederland 
‘verlichte’ waarden en democratische 
normen in Afrika aanprijst, legt China 
daar spoorwegen aan. Als Nederland 
een weg opent in ruil voor gay pride 
of sociale rechten, sluit China harde 
contracten over grondstoffen. De 
vastbeslotenheid waarmee China 
doorgaat, lijkt zo geruisloos dat we de 
opkomst niet naar waarde schatten. 
Immers, aan de wellevende buiging 
van de Chinees gaat de nauwkeurige 
voorbereiding van langetermijnplanning 
vooraf.

In zijn boek De wraak van de 
geografie analyseert Robert Kaplan 
een artikel van H.J. Mackinder.1 In dit 
artikel over geopolitiek, gepubliceerd in 
1904,2 beargumenteert Mackinder de 
volgende drie stellingen. Ten eerste: de 
wereldmacht draait om het Euraziatische 
binnenland (door hem het ‘Hartland’ 
genoemd). Ten tweede: samen met het 
Afrikaanse continent vormt Eurazië 
(een zesde deel van de aardbol) het 
Wereldcontinent, dat steeds meer 
samenhang zal gaan vertonen. Ten derde 
stelt hij: wie Oost-Europa controleert, 
beheerst het Hartland.3 Aan het einde 
van het artikel geeft Mackinder een enge 
waarschuwing: als China Rusland ooit 
zal incorporeren, dan kan het een gevaar 
vormen voor de hele vrije wereld.

Geopolitieke competitie
Welnu, het artikel is meer dan honderd 
jaar oud, en complottheorieën zijn geen 
goede basis voor een nuchtere kijk op 
geopolitiek. Het valt echter wel op dat 
China zichtbaar veel in Oost-Europa 
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investeert, en ook in Afrika dringt de Chinese 
investering irreversibel door. Hiermee lijken de 
Chinezen zich de drie stellingen van Mackinder 
eigen te hebben gemaakt.

In de Westelijke Balkan spendeert Peking 
vele miljarden aan infrastructuur. De haven 
van Piraeus en de spoorlijn van Belgrado naar 
Boedapest zijn daarvan de vlaggenschepen.4 
De Europese Unie erkent de opkomst van 
China in Oost-Europa, maar kan er (nog) 
niets tegen doen. ‘De Balkan kan gemakkelijk 
een van de schaakborden worden waarop 
het grote machtsspel wordt gespeeld’, zo stelt 
eu-Buitenlandcommissaris Mogherini over de 
geopolitieke competitie.5

Zelf ondervond ik dit aan den lijve toen ik 
in Sofia te gast was bij de interparlementaire 
bijeenkomst in februari dit jaar. Bij een side event 
over de handelsrelatie tussen Bulgarije en China 
vertelde de Bulgaarse staatssecretaris Georg 
Georgiev over de goede band 
tussen beide landen – niets dan 
lof voor de Chinezen. Ik meld 
mij op een gegeven moment 
voor het stellen van een vraag. 
Mijn kritische vraag over de 
mensenrechten in China, met 
als voorbeeld de penibele 
situatie voor christenen aldaar, 
wordt met een lach weggewuifd. Met de nodige 
knipogen naar de Chinese ambassadeur op de 
eerste rij betoogt Georgiev dat wanneer hij in 
China komt, hij telkens ziet dat het beter gaat met 
de mensenrechten. De ambassadeur lacht breeduit 
en buigt wellevend.

Ook in Afrika groeit het belang van China. 
De investeringen in snel- en spoorwegen en in het 
luchthavennetwerk vallen op. Afrika is de ideale 
partner voor China. Nu in China de loonkosten 
stijgen en het land dit voordeel verliest op de 
concurrentie, wordt Afrika ingericht om de 
maakindustrie van China over te nemen.6

Overal op aarde kan China sneller invloed 
krijgen dan je zou denken. De populariteit van 
de Chinese app WeChat groeit met het uur. 
Het is een innovatieve app die zijn gelijke in 

Europa of Amerika niet kent. Een beschrijving 
als ‘een combinatie van Facebook, Instagram, 
bankieren en shoppen’ zou de lading van WeChat 
niet dekken: Chinezen doen er álles mee. En de 
overheid maakt gebruik van alle gegevens; nog 
meer gegevens dan waarvoor Facebook onlangs 
terechtstond in het Amerikaanse Congres. Als 
we in Europa niet snel een alternatief hebben 
voor WeChat, zullen onze jongeren de Chinese 
app gaan gebruiken. Dan heeft China een inkijk 
in onze maatschappij die we als Nederlandse 
overheid niet hebben.

Wat doet China anders dan de grote wereld-
leiders die we elke dag in de social media horen 
en zien? De Chinese vaten klinken niet, want ze 
hebben wél inhoud. Daarbovenop: wat in het vat 
zit, verzuurt niet. Chinezen denken meer aan de 
lange termijn.

President Xi Jinping mag – net als premier 
Mark Rutte, trouwens – onbeperkt herkozen 

worden, sinds in maart dit jaar de constitutionele 
herziening door het Nationale Volkscongres werd 
aangenomen.7 Hiermee is het langetermijndenken 
van de Chinezen nog meer gestimuleerd. Tijdens 
het negentiende partijcongres vorig jaar toonde 
Xi het toekomstplan voor China in twee fasen. 
Tot 2035 gaat hij vooral intern werken, om met 
China wereldleider te worden op het gebied van 
innovatie. Na 2035 gaat hij werken aan fase 
twee: China’s internationale invloed.8 Welke 
Nederlandse, Europese of Amerikaanse politicus 
heb je ooit over 2035 horen spreken, laat staan 
over de fase daarna?

Het vermogen om op de lange termijn te 
plannen is bij de Chinezen beter ontwikkeld dan 
in Nederland. Wij willen dat ook niet, want in 
ons land regeren we in periodes van vier jaar (of 

Met WeChat krijgt China een inkijk in 
onze maatschappij die we als Nederlandse 
overheid niet hebben
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korter). Door de directheid van interactie door de 
sociale media lijkt dat vermogen nog meer te zijn 
verslechterd. Daarbij komt dat de ideologische 
oriëntatie van de kritische burger minder 
invloedrijk lijkt te worden.9

Tegenwicht nodig
Hoe kunnen we tegenwicht bieden? Kunnen we 
überhaupt tegenwicht bieden? De China-express 
zullen we niet stoppen, maar nietsdoen is geen 
optie.

Via verschillende lijnen kunnen we ons 
voorbereiden op de toekomst met China. 
Allereerst moeten we de relatie met onze nieuwe 
buurtgenoten in deze wereld zo hecht mogelijk 
houden. Hierdoor kunnen we meningsverschillen 
bespreekbaar houden en begrip houden in China 
voor onze situatie. Door te investeren in wat 

blijvend is, houden we altijd een lijn open met de 
Chinezen. Een voorbeeld daarvan is onderwijs. 
Zolang Chinezen in Nederland blijven studeren, 
blijft er een connectie. Ter illustratie: ook in 
de moeilijkste periode met Indonesië onder 
Soeharto, bleef er toch contact via Indonesiërs die 
onderwijs hadden genoten in Nederland.10

Daarnaast kunnen we ook leren van China. 
Zouden wij (al dan niet met onze multilaterale 
verbanden) niet kunnen investeren in harde 
infrastructuur in Afrika of in Oost-Europa? En 
welke contracten vragen wij op plekken waar we 
al investeren in bijvoorbeeld waterprojecten of 
landbouw? Nederland kan innovatieve bedrijven 
stimuleren om een app te ontwikkelen die op zijn 
minst gelijkwaardig is aan WeChat.

Nederland zal in multilateraal verband – en 
de eu ligt dan het meest voor de hand – een 

Bron: Shutterstock
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eerlijker speelveld moeten creëren. China troeft 
ons af op dit punt. Chinese bedrijven zijn vaak 
in handen van de staat en kunnen daardoor over 
veel financiële middelen beschikken. Tevens stelt 
China eisen aan buitenlandse bedrijven (joint 
ventures, Research & Development-vestiging in 
China) die wij niet stellen. Ook beschouwt men 
in China een copyright te vaak als een right to 
copy. Oneerlijke handelspraktijken, waaronder 
ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom 
en kennis, dumping en belemmering van 
verkopen van voedingsproducten in China zijn 
het gevolg van deze scheve verhoudingen.

In Europa kunnen we beleid maken om te 
voorkomen dat cruciale bedrijven in buitenlandse 
handen komen, ook in die van China. Als 
Europees blok kunnen we ook beter met China 
onderhandelen. eu-landen exporteren nu 
afzonderlijk van elkaar naar China, maar het 
importeren van Chinese goederen is Europees 
geregeld. Hierdoor kan China Europese landen, 
dus ook Nederland, tegen elkaar uitspelen.

Zo heeft China een structureel voedseltekort 
voor zijn inwoners, en dat zal ook nog wel even 
duren. Daartoe kopen de Chinezen op grote 
schaal landbouwgronden, -kennis en -producten 
in het buitenland: altijd bilateraal. Zodoende zijn 

zij altijd spekkoper, omdat ieder land afzonderlijk 
blij is dat het een contract met zo’n groot 
land heeft gesloten. Echter, als we geopolitiek 
strategischer omgaan met de Chinese tekorten 
en onze overvloed, kunnen we bij China meer 
afdwingen dan alleen harde euro’s.

Langetermijndenken
Ons collectieve langetermijndenken zullen we 
moeten ontwikkelen. Een aanzet hiertoe is 
gegeven door de Wetenschappelijke Raad voor 
het Regeringsbeleid. Dit orgaan adviseert om 
een planbureau in te richten voor de strategische 
richting van de veiligheid van Nederland in de 
internationale omgeving.11 In zijn reactie laat het 
kabinet weten dit niet nodig te vinden, want vele 
ministeries zijn al heel goed bezig met plannen 
maken voor de veiligheid.12 Nu is het begrijpelijk 
dat het woord ‘planbureau’ bij liberale partijen 
niet direct enthousiasme genereert, maar mijn 
advies aan het kabinet is toch om dit besluit te 
heroverwegen. Een planbureau dat, naast alle 
plannetjes voor de komende vier jaar, denkt aan 
de toekomst van Nederland op de lange termijn, 
kan bijdragen aan onze interne kracht tot 2035 
én onze internationale invloed daarna.
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Waarom politieke 
marketing onmisbaar 
is voor het cda

Politieke marketing is van groot belang voor een brede 
volkspartij als het cda. Met een schaars budget kan 
de partij ontdekken op welke groep ze zich het best 
kan richten en welke problemen om christendemocratische 
antwoorden vragen. Het cda focust op de zorgen van de 
somewheres die niet via traditionele partijlijnen worden 
bereikt. Dat andere groepen uit de achterban zich dan 
soms minder herkennen, is in een medialandschap met 
weinig ruimte voor nuance onvermijdelijk. Via gerichte 
communicatie kan dit wel bestreden worden.

door Nelleke Weltevrede & Herman de Vries Weltevrede is hoofd communicatie CDA en 

landelijk campagneleider. De Vries is senior stafmedewerker marketing van het CDA.

In dit tijdschrift is een aantal keren 
geschreven over politieke marketing,1 
en meestal niet in positieve zin. Een 
belangrijke marketingwet is de kracht 
van de herhaling (waarvan niet 
veel mensen weten dat deze al in de 
Romeinse tijd door een senator werd 
toegepast). Dus als hier een aantal 
keer negatief geschreven wordt over 
marketing en het cda,2 gaat de cdv-
lezer denken dat het waar is. In dit 
artikel willen wij daarom de stelling 
onderbouwen dat politieke marketing 
onmisbaar is voor het interesseren van 
burgers in politieke idealen en die van de 
christendemocratie in het bijzonder, en 

daarmee dus voor het voortbestaan van 
het cda.

Het belang van politieke 
marketing groeit al jaren

Ontzuiling
Met de ontzuiling nam het trouwe 
kernelectoraat af. Trouwe kiezers 
bestaan er steeds minder;3 het 
overgrote deel van de kiezers maakt 
bij iedere verkiezing opnieuw de 
balans op. Inmiddels zien we ook dat 
die kiezer daarbij gemiddeld meer 
dan drie partijen meeneemt in zijn 
keuzeproces. Om op te vallen in die 
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waaier van partijen en om kiezers het laatste 
zetje te geven voor een keuze voor het cda in 
het stemhokje, moeten we goed zichtbaar zijn. 
Uit kwalitatief onderzoek weten we dat een 
groot deel van onze kiezers niet erg betrokken 
is bij de politiek. Het verkiezingsprogramma 
wordt door meer mensen níét dan wél gelezen. 
Beeldvorming rondom politieke partijen en 
hun leiders geeft steeds vaker de doorslag. 
Daarom is politieke marketing belangrijk: 
om onze ideeën onder de aandacht te brengen 
en positieve beeldvorming te creëren. Deze 
opdracht voor het campagneteam is misschien 
wel relevanter dan ooit. Ons team werkt iedere 
dag vanuit de oprechte overtuiging dat meer 
invloed van het cda-gedachtegoed beter is 
voor ons allemaal. En met elke oprisping van 
een populistische of one-issuepartij groeit die 
overtuiging.

Minder mensen en middelen
Een tweede reden voor het 
toenemend belang van politieke 
marketing is dat de middelen 
voor politieke partijen drastisch 
zijn teruggelopen en dat nog 
steeds doen. Mensen worden niet meer snel ergens 
lid van. Hier hebben omroepen, sportverenigingen, 
dagbladen en politieke partijen collectief last 
van. Dalende inkomsten uit contributie zijn 
het gevolg. Sponsoring en donaties vormen, na 
alle bonnetjesaffaires en strengere regelgeving, 
geen sterk groeiende inkomstenbron, al hebben 
we uiteraard een hoge ambitie. De laatste 
inkomstenbron, subsidie, is een heet politiek 
hangijzer in tijden van een laag vertrouwen in 
politici en het sterke frame van ‘zakkenvullers’. 
Veel minder middelen dus, en ook minder 
vrijwilligers. Dat noopt tot keuzes op alle niveaus: 
hoe is met ons beperkte aantal campagnemensen 
en onze beperkte campagnemiddelen het 
grootst mogelijke effect te behalen? Hierbij is 
kiezersonderzoek zeer behulpzaam. De afdeling 
communicatie van het cda heeft een tool 
ontwikkeld die per postcodegebied inzichtelijk 
maakt hoe groen het kiezersgras is voor het cda, 

en waar een campagneteam dus het best kan 
beginnen met flyeren of billboards, en waarvoor 
online advertenties moeten worden ingekocht.

Iedereen in zijn eigen bubbel
Een derde reden, die de laatste jaren een hoge 
vlucht nam, is die van de ‘bubbel’. We leven in 
een samenleving die horizontaal aan het verzuilen 
is en waarbij met name opleidingsniveau voor 
nieuwe scheidslijnen zorgt. David Goodhart heeft 
dit voor de Britse samenleving zeer beeldend 
beschreven in zijn The road to somewhere, 
naar aanleiding van het brexitreferendum.4 
Hij beschrijft het afscheid tussen lager en hoger 
opgeleiden tijdens de musicalavond in de laatste 
klas van de lagere school. Zij komen elkaar in 
het dagelijks leven vervolgens amper meer tegen. 
Even gechargeerd: de anywheres vertrekken 

naar een universiteitsstad en worden vervolgens 
global citizens die zich overal thuisvoelen waar 
ze soortgenoten tegenkomen in koffiebarretjes en 
tijdens wijnproeverijen. Ze hebben toegang tot 
de bestuurlijke elite via hun netwerk en kunnen 
dus altijd wel iets regelen als ze vastlopen in het 
systeem. De somewheres, aan de andere kant, 
blijven in hun bekende omgeving en bouwen 
daar, vaak na een meer praktische opleiding, een 
overzichtelijk en vertrouwd leven op van huisje-
boompje-beestje. Om dit te bereiken, moeten ze 
wel meer hun best doen dan de generaties voor 
hen. Een eigen huis, auto en jaarlijkse vakantie 
met een gezin is voor eenverdieners nu amper 
haalbaar, terwijl dat bij hun ouders nog wel 
het geval was. De onzekerheid voor deze groep 
is enorm toegenomen, en zij voelen zich niet 
begrepen door de bestuurlijke elites als vooral 
discussies over bijvoorbeeld genderneutraliteit het 
nationale debat domineren.

Hoe is met beperkte mankracht en middelen 
het grootst mogelijke effect te behalen?
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Sociale media versterken deze trend van 
onbegrip door via hun algoritmes mensen alleen 
die informatie te bieden die zij waarschijnlijk 
zullen waarderen.

De beschreven verzuiling is ook manifest 
in onze partij: van de partijcongresbezoekers 
is 77,8% hoogopgeleid,5 terwijl ons electoraat 
voor 29% hoger opgeleid is.6 De commissie-
Frissen signaleerde in 2010: ‘Het cda, in het 
maatschappelijk debat en in de Tweede Kamer, 
wekte (…) de indruk sprakeloos te staan 
tegenover de vragen van de kiezers, hun zorgen 
en hun verwachtingen voor de toekomst.’7 Daar 
hebben we lering uit getrokken. Naast eigen 
onderzoek maken we veelvuldig gebruik van 
openbaar beschikbare onderzoeken. Zo bevestigt 
het Sociaal en Cultureel Planbureau (scp) de 
kloof tussen hoog- en laagopgeleiden al lang in 
zijn rapportages binnen het Continu Onderzoek 
Burgerperspectieven (cob).8

Kiezersonderzoek, zoals gezegd een 
belangrijk marketingmiddel, zorgt ervoor 
dat de somewheregroep, die niet of beperkt 
aanwezig is in onze ledenvergaderingen en 
bestuurskamers, toch goed vertegenwoordigd 
kan worden in de beleidsvorming en de 
communicatie. Dat is van cruciaal belang. In 
deze groep is het vertrouwen in de politiek erg 
laag en heerst een anti-establish menthouding. 
Pas nog bleek uit het nos Prinsjesdagonderzoek 
2018 dat iets meer dan de helft (55%) van alle 
Nederlanders de afgelopen twaalf maanden 
heeft bezuinigd en zegt dat al een aantal jaren 
te doen op persoonlijke uitgaven. Ongeveer de 
helft van de respondenten zegt te verwachten 
dat zij ook de komende twaalf maanden minder 
zullen uitgeven. De groep somewheres is steeds 
meer bereid om aan de politieke noodrem te 
gaan hangen en zo een signaal af te geven aan 
de bestuurlijke elite, middels een stem op een 
populistische partij. De somewheregroep in 
het Verenigd Koninkrijk is iets groter dan de 
helft van de populatie. Dit is in grove lijnen 
vergelijkbaar met de Nederlandse situatie. Van 
die Britse populatie is een kleine 10% ‘hard 
authoritarian’ en de rest is ‘decent populist’ 

en volgens Goodhart ‘perfectly capable of 
accepting their non-white neighbours while 
worrying about the level of immigration’. 
De hard authoritarians vormen de trouwe 
achterban van partijen als de pvv en zijn 
zeer lastig te overtuigen, maar de resterende 
40% van de bevolking is te behouden voor 
het politieke midden, voor democratische 
oplossingen, als ze zich tenminste serieus 
genomen voelt door de politieke leiding van dit 
land. Dat is de dure plicht die het cda op dit 
moment heeft en zeer serieus ter hand neemt op 
het Binnenhof.

Hoe werkt politieke marketing binnen 
het cda?
Onderzoek naar de wensen, zorgen, 
verwachtingen, thema’s, teleurstellingen en 
beleving van de politiek en van het cda in 
het bijzonder doen we doorlopend. Wat gaat 
er goed in Nederland, wat moet er beter? 
Dat onderzoeken we zowel kwalitatief als 
kwantitatief onder de gehele Nederlandse 
stemgerechtigde bevolking. Zo komen 
de kwesties boven tafel waarop wij als 
partij een christendemocratisch antwoord 
dienen te hebben. Dit is input voor het 
verkiezingsprogramma (dat in de kern het 
christendemocratisch antwoord is op de 
kwesties in de samenleving), en daarna ook 
voor onze volksvertegenwoordigers in hun 
dagelijkse werkzaamheden. Maar uiter aard 
is dat onderzoek niet de enige input. Het 
Wetenschappelijk Instituut, onze politici, 
het congres en de themagroepen van het 
cda agenderen ook thema’s en issues. Zo 
komen we tot een compleet assortiment aan 
christendemocratische beleidsstandpunten 
voor de toekomst van ons land. Vergelijk 
het met het assortiment van een bouwmarkt: 
voor elke verdieping en kamer van ons 
gemeenschappelijk huis dat Nederland heet (of 
komend jaar: Europa) zijn er nieuwe onderdelen 
op voorraad. Goede inhoudelijke antwoorden 
zijn onze producten, en zonder producten geen 
marketing.

Actualiteit



29Waarom politieke marketing onmisbaar is voor het CDA

Na het kiezen van de ‘producten’ begint 
dus ons marketingwerk: hoe kunnen we onze 
antwoorden zo goed mogelijk communiceren 
naar de kiezers, opdat we op datum x zo veel 
mogelijk zetels halen? Want zo concreet is de 
doelstelling in campagnetijd uiteraard wel. Een 
bouwmarkt zet in het voorjaar de tuinspullen in 
de etalage en de folder, en speelt daarbij in op 
trends als loungen, rotan en modekleuren. Evenzo 
kiezen wij voor onze campagnes de thema’s die 
op dat moment in de samenleving relevant zijn 
en waarmee we ons kunnen onderscheiden. 
Ook zoeken we bij het uitdragen van onze 
oplossingen voor deze thema’s aansluiting bij 
de trends qua woordgebruik en toon, om ze zo 
begrijpelijk mogelijk te communiceren. Hierbij 
concentreert ons campagneteam zich op kansrijke 
doelgroepen; iemand die al zijn leven lang PvdA 
of GroenLinks stemt, overtuig 
je niet snel om cda te stemmen.

Het cda wil een brede 
volkspartij zijn, wat focussen 
op één bepaalde doelgroep 
lastiger maakt. Toch was dit in 
de campagne voor de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen 
wel noodzakelijk. We moesten ons qua aandacht 
invechten in het campagnegeweld tussen vvd en 
pvv (die afspraken hadden over een onderlinge 
tweestrijd) en nieuwkomers als Jesse Klaver 
en Thierry Baudet. Dat gaat niet met een zeer 
genuanceerde boodschap waarin voor elk wat 
wils te vinden is; die ruimte krijg je niet in 
het huidige mediatijdperk. Daarom ging ons 
campagneteam de Tweede Kamercampagne 
2017 in met de bezorgde burger als voornaamste 
doelgroep. Het ging ons om de somewheres, de 
groep die de globalisering vooral als bedreiging 
ervaart en die overweegt op een populistische 
partij te stemmen als noodsignaal richting het 
establishment. Ze geloven niet echt dat het dan 
beter wordt, hoorden wij in focusgroepen; het is 
een hartenkreet. Wij willen het toevluchtsoord 
vormen voor deze groep.

Kiezen is verliezen?
De vervolgvraag is dan hoe je voorkomt dat 
we andere groepen van ons afstoten. Als we de 
door de commissie-Frissen gewenste lef tonen 
en politiek duidelijk stelling nemen, kan dat 
niet met een genuanceerde boodschap waarin 
voor elk wat wils te vinden is, zo zagen we al. 
Verbindende politiek is de opdracht voor onze 
partij van de samenleving, maar is als middel 
veel minder bruikbaar dan vroeger: er is in het 
huidige medialandschap amper ruimte voor 
uitgebreide boodschappen. Nieuwsredacties zijn 
gehalveerd en redacteuren moeten niet alleen 
de krant van morgen vullen, maar vandaag ook 
nog meerdere onlineposts schrijven die likes 
opleveren.9 In dat mediageweld van snel-sneller-
snelst zijn uitgesproken, korte stellingnames veel 
bruikbaarder. Kiezen voor de ene groep is dan 

inderdaad kritiek krijgen vanuit de andere groep. 
Die afwegingen maken, dat is dagelijkse kost 
voor cda’ers in het Haagse en daarbuiten. Het 
lukt het cda wel, als enige grote middenpartij, 
om een verbindende partij te zijn en hoog-, 
middelbaar én laagopgeleiden te binden. Waar 
veel van de traditionele partijen inmiddels een 
oververtegenwoordiging van hoger opgeleide 
kiezers hebben (vvd, PvdA), is het cda-electoraat 
qua opleidingsniveau precies zo verdeeld als het 
opleidingsniveau Nederland-breed. Met recht zijn 
wij een brede volkspartij.

Het cda heeft unique sellingpoints die helpen 
om de kloof te overbruggen. Als geen andere 
partij zijn we lokaal en regionaal geworteld 
met zichtbare en herkenbare kandidaten die 
waarden-gedreven politiek bedrijven. Dat weegt 
zwaar voor kiezers: dat ze iemand kennen 
en vertrouwen. Onze nieuwe kabinetsploeg 
doet het op dit vlak ook heel goed. Dankzij 

We moesten ons qua aandacht invechten in 
het campagnegeweld tussen vvd en pvv
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onze kabinetsdeelname kunnen we met meer 
boegbeelden de beeldvorming over het cda 
verbreden. Het Rotterdamse imago van Hugo de 
Jonge bijvoorbeeld is een kans om meer stedelijke 
kiezers aan ons te binden.

Een andere, meer algemene manier om 
alle groepen te blijven binden is door juist 
gebruik te maken van de eerder beschreven 
communicatiebubbel waarin iedereen verkeert. 
Online communicatietechnieken maken het 
mogelijk om zeer gericht te communiceren met 
kiezers. Verschillende boodschappen voor mensen 
uit verschillende regio’s, met verschillende 
waardepatronen, leefsituaties, religies enzovoort. 
Deze gerichte marketing vergt echter wel 
veel menskracht en budget, méér dan er nu 
beschikbaar is.

Ons reclamefilmpje voor de gemeenteraads-
verkiezingen in 2018 ging over de veiligheid 
en vriendelijkheid in de plattelandsgemeente 
Tubbergen. Het eindigde nota bene met een shot 
in een stal! Voordat het filmpje live ging, hebben 
we het echter aan veel stedelingen laten zien. Die 
vonden het grappig en authentiek, en zouden 
ook wat meer van die dorpse vriendelijkheid in 
hun stad willen. Ook op de sociale media waren 
er opvallend weinig negatieve reacties op het 
filmpje. Dan lukt het dus om te kiezen zonder 
te verliezen. Met een mooi verkiezingsresultaat 
en heel veel cda’ers in de gemeenteraden van 
Nederland tot gevolg. En dáár is het ons met 
de inzet van politieke marketing uiteindelijk 
allemaal om te doen. Voor een land dat we door 
willen geven.

1	 Wij	hanteren	in	dit	artikel	de	volgende	definitie	van	

‘politieke marketing’: ‘Political marketing is the set of 

strategies and tools to trace and study public opinion 

before and during an election campaign, to develop 

campaign communications and to assess their impact’ 

(Dennis Kavanagh, Election campaigning. The new 

marketing of politics. Oxford: Blackwell Publishers, 

1995).

2 Zie bijvoorbeeld: Peter Cuyvers, ‘Boze burgers: beeld 

en werkelijkheid’, in: Evert Jan van Asselt, Peter 

Cuyvers, Jan Jacob van Dijk en Pieter Jan Dijkman 

(red.), De toekomst van politieke partijen (CDV Lente 

2017). Amsterdam: Boom, 2017, pp. 92-97; Dave 

Ensberg-Kleijkers, ‘Idealen gaan vóór electoraal 

gewin’, in: Albert Jan Kruiter en Jan Prij (red.), 

Nudging (CDV Zomer 2018). Amsterdam: Boom, 2018, 

pp. 23-26.

3 Tom van der Meer, Erika van Elsas, Rozemarijn 

Lubbe en Wouter van der Brug, ‘Kieskeurige 

kiezers. Een panelstudie naar de veranderlijkheid 

van partijvoorkeuren’, B en M: Tijdschrift voor 

Beleid, Politiek en Maatschappij 39 (2012), nr. 

2, pp. 153-178. Zie ook: Tom van der Meer, Erika 

van Elsas, Rozemarijn Lubbe en Wouter van der 

Brug, Kieskeurige kiezers. Een onderzoek naar de 

veranderlijkheid van Nederlandse kiezers, 2006-

2010. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 

Departement Politicologie, 2012.

4 David Goodhart, The road to somewhere. The new 

tribes shaping British politics. Londen: Penguin, 2017.

5 Volgens een evaluatiepeiling van het CDA-partij-

congres in Den Bosch op 2 juni 2018: 77,8% 

hoogopgeleid, 17,46% middelbaar opgeleid, 0% 

laagopgeleid, 4,76% geen antwoord (n = 486).

6 Volgens een evaluatiepeiling door Motivaction 

(april 2018) van de gemeenteraadsverkiezingen: 

29% hoogopgeleid, 49% middelbaar opgeleid, 22% 

laagopgeleid (n = 8000).

7 Commissie-Frissen, Verder na de klap. Evaluatie en 

perspectief. Rapport commissie-Frissen. Den Haag: 

CDA, november 2010, p. 62.

8 Paul Dekker, Lia van der Ham en Annemarie 

Wennekers in Burgerperspectieven 18|1: ‘Het aandeel 

mensen dat het meer de goede dan de verkeerde 

kant op vindt gaan met het land springt omhoog van 

35% eind 2017 naar 49% nu’ (p. 3). Josje den Ridder, 

Iris Andriessen en Paul Dekker in Burgerperspectieven 

17|2: ‘We constateerden eerder al dat wat mensen 

verwachten voor de economie samenhangt met 

hun opleidingsniveau (…). Die kloof blijft. Vooral als 

we kijken naar welke mensen een verbetering van 

de economie verwachten, zijn de verschillen groot 

(…). Van de hogeropgeleiden verwacht 48% een 

verbetering, van de lageropgeleiden slechts 21%’ 

(pp. 7-8).

9 Ter illustratie: voor de Rotterdamse journalist Mark 

Hoogstad was het gebrek aan verdieping reden 

om ontslag te nemen. Zie zijn zeer lezenswaardige 

column hierover: Mark Hoogstad, ‘Een gekmakende 

ratrace. Waarom Mark Hoogstad zijn vaste baan 

inruilde’, website Villamedia, 7 mei 2018.
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Erken rol kerken 
bij bevordering 
rechtsstaat
Het Nederlandse kabinet dient bij de bevordering van rechts
statelijkheid in ontwikkelingslanden niet alleen in te zetten op 
‘harde’ zaken als rechtshandhaving (veiligheidsbevordering) 
en economie, maar ook op de rol van familie en godsdienst. 
Nederland heeft daarin gezien zijn geschiedenis een naam hoog 
te houden.

door Albert Hengelaar De auteur is sinds 1979 werkzaam in ontwikkelingssamenwerking 

en hulpverlening, en is sinds 2012 adviseur namens de World Evangelical Alliance (weA) bij 

de Verenigde Naties in Genève.

De vn heeft als opvolging van de 
millenniumdoelen de zogeheten 
Sustainable Development Goals (sdg’s; 
‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’) 
opgesteld. Een van de doelen, sdg16, 
luidt: ‘Bevorder vreedzame en inclusieve 
samenlevingen met het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzeker toegang tot 
justitie voor iedereen en creëer op alle 
niveaus doeltreffende, verantwoordelijke 
en open instellingen.’ Nederland heeft 
zich ingezet om sdg16 op te nemen. 
Maar hoe nu verder?

Over één ding zullen de meeste 
wereldburgers het wel eens zijn: sdg16 
betekent het primaat van rechts
statelijkheid. Voor de rest liggen de 
meeste vragen nog open. De Chinees, 
de Zimbabwaan en de Zwitser willen 
hetzelfde, maar bedoelen er misschien 
wat anders mee, om over het Midden
Oosten nog maar te zwijgen. Gaat het 
om het primaat van de communistische 

partij, van een goede leider of van een 
veilige omgeving? Rechtsstatelijkheid: 
de migranten zijn ernaar op zoek, 
de Singaporese intellectueel politicus 
Kishore Mahbubani noemt het een 
van de zeven ‘pillars of wisdom of 
the West’, en Abiy Ahmed, de jonge 
ministerpresident van Ethiopië, noemt 
misbruik van het geweldsmonopolie 
tirannie. Maar wat is rechtsstatelijkheid 
eigenlijk? Is het werkelijk iets wat uit 
het Westen komt? Een ander opvallend 
aspect: veel verdedigers van vrede zien 
de Amerikaanse koerswijziging sedert 
Trump als schadelijk. Ze zijn verslaafd 
aan de Pax Americana als ultieme 
hoeder van rechtsstatelijkheid.

Voor mijn werk in de 
mensenrechtenraad in Genève ontmoette 
ik de CentraalAfrikaanse kardinaal 
Dieudonné Nzapalainga. Hij las mij 
de tekst van een Zwitsers reclamebord 
hardop voor: ‘Le pays du chocolat.’ 
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En voegde er vervolgens luidkeels aan toe: 
‘Paradox!’ Als íéts waar is, dan is het dat wel. De 
grondstoffen komen uit Afrika, maar de winst 
blijft in Lausanne, Aalsmeer en Silicon Valley. 
En dan zijn we precies bij een ander belangrijk 
aspect van ons tijdsgewricht: de verhoudingen 
in de wereld kunnen niet blijven zoals ze zijn. 
Rechtsstatelijkheid is niet te handhaven in een in 
elkaar verweven wereld van ongelijkheid.

Contraproductieve ontwikkelingshulp
Na veertig jaar werkzaamheid in 
ontwikkelingssamenwerking verwelkom 
ik sdg16. Ik zou zelfs durven zeggen: 
ontwikkelingssamenwerking ís rechtsstatelijkheid 
bevorderen. Zonder sdg16 is hulp aan het 
Zuiden niet alleen nutteloos, maar zelfs 
contraproductief.

Van der Pot en Donner definiëren rechtss
tatelijkheid als ‘de diepgewortelde behoefte om 
instellingen als rechtsinstellingen te zien en de 
betrekkingen tussen mensen en groepen en tussen 
groep en mens (enkeling) naar rechtsmaatstaven 
in te richten’. Ook waarschuwen ze ervoor dat 
het Westen dit ‘al te gemakkelijk voor algemeen 
menselijk’ houdt.1

De wetenschappelijke discussie over rechts
statelijkheid in de ontwikkelingssamenwerking 
doet denken aan een Twents coulissenlandschap. 
Het is mooi, maar de wetenschappers zijn op 
het eerste bankje gaan zitten en zien niet wat 
er achter de bosrand is. Er wordt in essentie 
alleen over geweldsmonopolie (crisisbeheersing) 
en economie (bestaansmiddelen) gesproken. 
Daarom zullen maar weinig wetenschappers de 
klacht van de Amerikaanse rechtswetenschapper 

Harold Berman herkennen: ‘Social theory must 
(…) adopt a broader concept of law than that 
which Marx and Weber adopted.’2 Maar wat 
behelst dit dan, een ‘broader concept of law’? Dit 
is in de discussie over rechtsstatelijkheid uit het 
zicht geraakt. Berman maakt veel werk van de 
rol van een onafhankelijke kerk. Andere auteurs 
wijzen op de rol van gender in gezinsverband.3 
Juist door de rol van religie en vrije partnerkeuze 
niet als wezenlijk te erkennen, voldoen de 
dominante verklaringen over het bevorderen van 
rechtsstatelijkheid niet.

De grote evaluatie van zestig jaar 
ontwikkelingssamenwerking door de wrr, die 
resulteerde in de rapporten Doing good or doing 
better en Less pretention, more ambition,4 geeft 
daar op een bepaalde manier wel blijk van. 
Peter van Lieshout, een van de samenstellers van 

de wrrrapporten, vatte in 
vpro Tegenlicht de conclusie 
inzake rechtsstatelijkheid als 
volgt samen: ‘Het zoeken 
naar wat een land is, is in 
Afrika nog lang niet af. En 
alleen maar wat geld geven 
wil niet zeggen dat dat ook 

de gewenste effecten oplevert.’5 Als dat het 
antwoord is na vijf jaar research en zestig jaar 
ontwikkelingssamenwerking, moeten daaraan 
wel consequenties worden verbonden. En dan 
andere dan de reactie van de politiek op het 
wrronderzoek: meer multilaterale besteding 
(vn en andere internationale organen), afbraak 
van de hulp via maatschappelijke en kerkelijke 
organisaties, meer handel, en wat projectmatige 
mensenrechtenopzetjes. Er is een andere inzet 
nodig, een die de historische ervaring meeneemt 
van landen als Nederland en Zwitserland. Juist in 
Zwitserland (namelijk in de voormalige stadstaat 
Genève) en Nederland werd absolute macht 
(tirannie) een belangrijke klap toegebracht onder 
invloed van het opkomende protestantisme. Dit 
religieus gemotiveerde protest tegen tirannie heeft 
ook in de geschiedenis van Engeland en de vs 

De dominante verklaringen over het 
bevorderen van rechtsstatelijkheid voldoen 
niet
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doorgewerkt, en we zien het in sdg16 terug in de 
eis van ‘open instellingen’.

Erken de rol van kerk en gezin in 
bevordering van de rechtsstaat
Als de bevordering van sdg16 Nederland menens 
is, dan dient het serieus werk te maken van het 
bewustzijn dat rechtsstatelijkheid een proces is 
waarbij je niet kunt volstaan met handhaving 
van veiligheid en economie. Erkend moet worden 
dat religie, een onafhankelijke kerk, en de 
ontwikkeling van een gezinsleven op basis van 
vrije partnerkeuze noodzakelijke voorwaarden 
zijn voor het ontstaan van de rechtsstaat.

Beide aspecten zijn heel belangrijk voor 
de ‘inclusieve samenlevingen’ van sdg16, 
maar zijn volstrekt ondergesneeuwd in de 
wetenschappelijke discussie die zich in het Westen 
heeft ontwikkeld sedert de verlichting. In het licht 
van de globalisering en ook naar aanleiding van 
de profetische woorden van Berman en van Van 
der Pot en Donner dient hier nieuwe aandacht 
voor te komen.

We lezen in het tweede wrrrapport dat 
er in Afrika geen scheiding tussen religie en 
staat is.6 Dit verdient een ruimere overdenking 
dan de politieke beslissing naar aanleiding van 
dit rapport om hulp via maatschappelijke en 

Bron: iStock
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kerkelijke organisaties aan de kant te schuiven. 
Ook het recente opiniestuk van minister Kaag 
in het Nederlands Dagblad, waarin zij stelt 
dat religie belangrijk is, stelt bepaald niet 
gerust.7 In navolging van het rapport zegt zij 
dat religie positief én negatief kan werken; welk 
mensenwerk niet, zou ik zeggen. De wrr beziet 
Afrika vanuit een westers perspectief. Men geeft 
toe dat de secularisatiethese niet klopt, maar ziet 
de nuance in Afrika niet, waarbij de kerk een 
onafhankelijke morele krachtbron is voor de 
ontwikkeling van de rechtsstaat. De realiteit is 
dat Afrika (bijvoorbeeld in een land als Ethiopië) 
een eigen weg naar rechtsstatelijkheid bewandelt 
– met een onafhankelijke kerk in de frontlinie.

Ik pleit daarom voor een denktank over 
sdg16 in de marge van de mensenrechtenraad, 
als eerste stap om met dit alles verder te 
komen; de voornoemde ontwikkelingen moeten 
worden erkend en gestimuleerd. Zoals de 
zaken er nu voor staan zal de geschiedenis 
ontwikkelingssamenwerking uiteindelijk zien 
als een poging om de westerse dominantie te 
verlengen. Die houdt echter onherroepelijk op;8 
nietsdoen is daarom een gemiste kans om tirannie 
te bestrijden en sdg16 te bevorderen.

Kunstwerk
Echte wetenschap is een grote kunst. Daarom 
eindig ik met een kunstzinnige suggestie. 
Misschien kan minister Kaag de Palestijnse 
leider Abbas, de Ethiopische ministerpresident 
Abiy en oudpresident Obama eens uitnodigen 
om samen Glas 1 van de Sint Jan (of de Grote 
Kerk) in Gouda te bezoeken. Alle drie hebben 
een rol in de moderne tocht naar rechtvaardige 
samenlevingen, met wisselend succes. Op het 
Goudse Glas uit 1596 wordt een tiran overreden 
door een kar. De kar wordt getrokken door 
Liefde, Gerechtigheid, Eendracht, Trouw en 
Standvastigheid. Op de kar zit een maagd met in 
haar ene hand de Bijbel en in haar andere hand 
een hart, de metafoor voor het geweten. Ze wordt 
beschermd door een gewapende en gepantserde 
figuur. Het raam is maar een kunstwerk, in een 
kerk nog wel, maar het bevat alle elementen om 
sdg16 te bevorderen. De genoemde heren zouden 
op grond van hun eigen ervaringen veel kunnen 
bijdragen met hun reflectie hierover.
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Harder aanpakken
door Désanne van Brederode De auteur is schrijver. In deze rubriek belicht ze een woord 

of uitdrukking uit het politieke taalveld.

In de zomertijd hebben huisgenoten en 
ik iets gedaan wat we nooit van onszelf 
hadden verwacht: dagelijks keken we 
meerdere oude afleveringen van de 
televisieserie Flikken Maastricht. Nu 
behoren we dus tot de paar miljoen 
Nederlanders die reikhalzend uitzien 
naar een volgend seizoen. Zal Eva van 
Dongen verslaafd raken aan heroïne? 
En zal collega-rechercheur Wolfs haar 
toch ten huwelijk vragen? Komt boven 
water wat de schurk Jens Bols, net op 
tijd uitgeschakeld, in de loop der jaren 
heeft misdaan – of wordt er met een 
schone lei begonnen? Zelden zagen we 
zoveel ongeloofwaardigheid, maar dat 
werd gaandeweg juist de charme ervan. 
Er is bijvoorbeeld in heel Maastricht 
geen mens met een Limburgs accent te 
bekennen. De genoemde Bols kwam het 
bureau binnen als officier van justitie, 
maar ontwikkelde zich tot gewelddadige 
psychopaat, terwijl de kundige politie-
psychiater een Italiaanse infiltrant van 
de maffia bleek wiens identiteit ooit 
was gewijzigd. De serie weerspiegelt 
en versterkt de gedachte van velen: 
het Nederlandse systeem is rot tot op 
het bot. Het net bestaat nog enkel uit 
mazen. Tot in de hoogste regionen 
heerst een softe, laffe gedoogmentaliteit, 
braaf multicultureel, met iets te veel 
mededogen met buitenlanders en 
andere zwakke groepen, en iets te veel 
hoogdravend, quasiwetenschappelijk 
geklets en dito netwerkborrels, bedoeld 
om elkaar projectjes en banen toe te 
spelen, kritiekloos.

Waar of niet waar: de politicus die 
belooft dit tij te keren, kan rekenen op 
applaus.

Door Flikken Maastricht begrijp ik 
opeens waarom de strijdkreet ‘harder 
aanpakken’ het in de Nederlandse 
politiek zo goed doet. Tik de kreet in bij 
Google en de lijst met misdragingen en 
bevolkingsgroepen die harder moeten 
of zullen worden aangepakt is lang. 
Ook intern moet er heel veel worden 
doorgelicht en opgeschoond. Hard 
aanpakken gebeurt kennelijk al, maar 
… vanaf nu in de overtreffende trap! 
‘… dat wil zeggen, als het aan onze 
partij ligt.’ Meer controles, hogere 
boetes, zwaardere en langere straffen. 
Bijzonder nodig, want als je Flikken 
Mwaastricht mag geloven, wemelt het 
bij justitie, politie en overheidsinstanties 
van de corruptie en de onbetrouwbare 
griezels, die wel bijna tot ongehoorzame, 
zelfstandig spionerende agenten en 
eigenrichting dwíngen. Misschien 
moeten Van Dongen en Wolfs zich in 
de komende tijd zelf maar verkiesbaar 
stellen. Voor die, o zo gewenste, hardste 
aanpak ooit. Ruim baan voor Flikken 
Den Haag, opdat geloofwaardigheid 
en betrouwbaarheid zullen zegevieren, 
en de door de media aangewakkerde 
argwaan van de kiezer eindelijk wordt 
beloond.
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Vertegenwoordiging
door Jan Dirk Snel De auteur is historicus. In deze rubriek belicht hij de actualiteit vanuit 

parlementair-historisch perspectief.

Onze grondwet lijkt wel wat op het 
schip van Theseus, waarover Plutarchus 
(ca. 45-ca. 125) als eerste berichtte. 
Het vaartuig waarmee de mythische 
held legendarische reizen gemaakt had, 
werd door de Atheners eeuwenlang als 
aandenken in de haven bewaard. Maar 
van tijd tot tijd moesten ze wel verrotte 
planken vervangen. Voor filosofen 
vormde het een mooie aanleiding om 
te debatteren over de metafysische 
vraag of dat schip dat daar lag, nog wel 
hetzelfde was als dat van Theseus, of dat 
het inmiddels iets volkomen anders was 
geworden.

Hetzelfde artikel?
De Grondwet dateert altijd nog van 
donderdag 24 augustus 1815. Maar 
inmiddels is de tekst drieëntwintig 
maal herzien, soms grondig, soms op 
een onderdeeltje. Is het nog hetzelfde 
document, of gaat het inmiddels om een 
heel ander ding? Eén artikel, destijds 77, 
nu 50, is (op de spelling na) vanaf het 
allereerste begin onaangetast gebleven: 
‘De Staten-Generaal vertegenwoordigen 
het geheele Nederlandsche volk.’ Maar 
zelfs daarvan kun je je afvragen of er 
nog wel hetzelfde staat.

Neem de manier waarop de 
staatscommissie parlementair stelsel 
onder voorzitterschap van Johan 
Remkes in de op 21 juni 2018 
gepresenteerde Tussenstand met dit 
artikel omgaat.1 Ze constateert dat 
de Grondwet weliswaar zegt dat de 
Tweede en Eerste Kamer ‘het gehele 
Nederlandse volk’ vertegenwoordigen,2 

maar dat ‘nogal wat kiezers’ zich niet 
goed vertegenwoordigd voelen en dat 
ook niet altijd zijn.3 De achterliggende 
gedachte is duidelijk, namelijk 
dat er een direct verband is tussen 
vertegenwoordiging en verkiezing: ‘De 
representatieve democratie krijgt primair 
gestalte door middel van verkiezingen 
voor vertegenwoordigende organen.’4 
Zo is dat tegenwoordig inderdaad, 
maar historisch is het omgekeerd. De 
democratie is geen oorspronkelijk 
fenomeen, waarover men vervolgens 
moest beslissen of men daaraan nu eens 
direct of indirect vorm zou geven. Nee, 
de eeuwenoude vertegenwoordiging is 
gedemocratiseerd. In de Bataafse tijd 
probeerde men dit abrupt te doen, maar 
dat liep al snel op een fiasco uit. Na de 
oprichting van het koninkrijk in 1815 
nam men vervolgens een eeuw de tijd.

Terecht wijst de commissie erop 
dat men de zinsnede dat de Staten-
Generaal het gehele Nederlandse volk 
vertegenwoordigen, moet begrijpen 
tegen de historische achtergrond. 
Destijds, zegt ze, wilde men ermee 
uitdrukken dat men niet terug wilde 
naar de staatkundige praktijk van 
de Nederlandse Republiek, ‘toen de 
Staten-Generaal niet het Nederlandse 
volk, maar de zeven gewesten 
vertegenwoordigden’.5 Dat klopt, de 
statenbond was vervangen door een 
eenheidsstaat. Maar men moet het 
verschil ook weer niet overdrijven. De 
staten – het Nederduitse equivalent van 
het Franse états – en landdagen der 
verbonden gewesten (een hertogdom, 
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enkele graafschappen en heerlijkheden), 
wier oorsprongen somtijds traceerbaar 
zijn tot de dertiende eeuw, pretendeerden 
namelijk wel degelijk de gehele bevolking te 
vertegenwoordigen. De steden representeerden 
de eigen bevolking, en de adel het platteland. 
Daarbij deden zich weleens wrijvingen voor. 
Zowel adel als steden meenden bijwijlen dat 
ze de kleinere, niet-stemhebbende steden 
vertegenwoordigden.

Vertegenwoordiging hing overduidelijk 
niet af van verkiezing. Het ging primair 
om belangenbehartiging, zoals zich dat bij 
toegevoegde advocaten nog immer toont. Ook 
in 1815 was dat nog zo. Het nieuwe was het 
Nederlandse volk, waartoe ook inwoners van 
Veurne of Charleroi behoorden – niet per se 
een maatschappelijke realiteit, maar eerder een 
constitutioneel postulaat. Het oude element was 
de Staten-Generaal. Die term was niet uitsluitend 
een archaïsme. De staten der provincies werden 
immers samengesteld uit drie standen: de edelen 
of ridderschappen, de steden en de gloednieuwe 
landelijke stand. Maar misschien was die 
herinvoering der standen wel reactionair. Hoe 
het ook zij, die provinciale staten benoemden 
de leden der Tweede Kamer. Doch die van de 
Eerste Kamer werden door de koning ‘voor 
hun leven’ benoemd. Kortom, deels hing de 
volksvertegenwoordiging van indirecte, beperkte 
verkiezing af, deels als vanouds ook niet.

Met de vijfde grondwetswijziging van 1917 
– de laatste die er, samen met die van 1922, 
werkelijk toe deed – werd verkiezing definitief de 
basis. In de woorden van premier Cort van der 
Linden: ‘Het algemeen kiesrecht is gebouwd op 
de feitelijke indeling der natie in grote politieke 
groepen; om die politiekegroepen tot hun recht te 

laten doen komen in de volksvertegenwoordiging 
is nodig de evenredige vertegenwoordiging.’6 
De commissie onderscheidt zelfs ‘inhoudelijke, 
descriptieve en symbolische representatie’, 
zonder dat helder uit te werken (de verwijzing 
naar de Probleemverkenning uit oktober 2017 
blijkt loos).7 Zeker is: naast belangenbehartiging 
werd vertegenwoordiging nu ook afspiegeling. 
Nooit was die zo volledig als tijdens de halve 
eeuw na 1917. In partijen als de kvp en de 
arp hadden de ‘standsorganisaties’ hun eigen 
vertegenwoordigers.

Mogelijke oplossingen
De revolutie zal de commissie-Remkes niet 
bewerkstelligen. Terecht stelt ze vast ‘dat de 
Nederlandse democratische rechtsstaat in het 
algemeen goed functioneert’.8 Maar op grond 
van de nieuwere democratische, electorale 
representatiegedachte eveneens dat ‘vooral 
lager opgeleiden en groepen uit de lagere 
inkomensklassen zich niet goed vertegenwoordigd 
voelen’.9 Waarbij het overigens opvalt dat de 
commissie nogal eens verwijst naar het ‘gevoel’, 
dat vooral aan het licht gebracht wordt als 
mensen in onderzoeken naar dingen gevraagd 
wordt – een wankele basis.

De mogelijke oplossingen die ze overweegt, 
zijn nogal gedetailleerd. Maar ze beseft ook 
dat institutionele of constitutionele wijzigingen 
dikwijls ongenoegzaam zijn. Een onmaakbare 
verandering van politieke cultuur zal meer 
uitrichten. Te zeer zoekt de commissie het in nog 
meer macht voor de kiezer, die vaak evenzeer 
onmacht is. Een betere weg zou zijn: meer afstand 
scheppen tussen vertegenwoordiging en regering.

1 Staatscommissie parlementair stelsel, Tussenstand. 

Den Haag: Staatscommissie parlementair stelsel, juni 

2018.

2 Tussenstand, p. 25.

3 Tussenstand, p. 27.

4 Tussenstand, p. 26.

5 Tussenstand, p. 25.

6 Tussenstand, p. 26.

7 Tussenstand, p. 26.

8 Tussenstand, p. 9.

9 Tussenstand, p. 9.
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Ouderen in de 
samenleving: beeld  
en werkelijkheid

Ouderen nemen in onze samenleving een belangrijkere positie 
in dan we op grond van de beeldvorming zouden vermoeden. 
Dat geldt voor de werkende oudere, voor de genietende, 
verzorgende en coachende oudere, én voor de oudere die hulp 
behoeft. In alle fases van de ouderdom staan we immers in 
relatie tot onze medemens.

door Paul van Geest en Marc Janssens Van Geest is voorzitter van de redactie van 

Christen Democratische Verkenningen, en Janssens hoofdredacteur. Ze vormen de 

kernredactie van dit themanummer.

Welke positie nemen ouderen in onze samenleving in? Klopt de manier waarop veel 
mensen tegen ouder worden en ouderdom aankijken wel met de rol die ouderen in de 
maatschappij werkelijk vervullen? Heeft dat beeld weer invloed op de werkelijkheid, 
en zijn we vanuit christendemocratisch oogpunt gezien tevreden met de eventuele 
spanning tussen beeldvorming en feiten? Dat zijn de vragen die we in deze Christen 
Democratische Verkenningen ‘verkennen’.

We schetsen allereerst het dominante beeld. Dit wordt het best samengevat in het 
bekende spreekwoord dat de ouderdom met gebreken komt. Prediker schetste dat 
al in het twaalfde hoofdstuk van het gelijknamige Bijbelboek. Hij beschrijft daarin 
de aftakeling van de oude mens in een soort allegorie. De maalsters (de kiezen) 
verdwijnen langzaamaan, en de soldaten (de benen) gaan kromgebogen voort. Het is 
dus een overwegend negatief beeld, dat in onze samenleving nog eens versterkt wordt 
door de dominante waarde die we hechten aan vitaliteit, gezondheid, jong zijn, actief 
genieten en onafhankelijkheid.

De oudere als burger
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Drie fasen
Uit de bijdragen in deze cdv blijkt dat ‘de ouderdom’ in drie fases onder te verdelen is.

De eerste fase begint eigenlijk al met 50 jaar en soms zelfs al met 45. Het is de 
fase waarin mensen nog werken. Jan de Vries en Krijn van Beek zoomen hierop in. 
De Vries maakt aannemelijk dat mensen boven de 50 op het werk al als oud worden 
gezien, waardoor ze zich overbodig kunnen voelen. Werkgevers leven volgens hem 
nog met het ‘achterhaalde beeld dat oudere werknemers weinig productief zijn’. De 
gerontoloog (ouderendeskundige) Jan Baars heeft er overigens op gewezen dat dit 
een merkwaardige paradox oplevert. Als vijftigplussers al tot de ouderen worden 
gerekend – zie de partij met die naam: 50Plus –, dan betekent dit dat we het grootste 
deel van ons leven ‘oud’ zijn: ervan uitgaande dat mensen tegenwoordig 80 tot 90 en 
zelfs 100 jaar worden, omvat de fase van de ouderdom dertig tot vijftig jaar, terwijl 
de gewone volwassenheid slechts dertig jaar duurt (van 20- tot 50-jarige leeftijd), 
en de kindertijd of jeugd ongeveer twintig jaar. Het paradoxale is dan dat we zowel 
eerder oud worden als langer oud blijven, terwijl we eigenlijk de ouderdom ver van 
ons willen houden.

De tweede fase van de ouderdom is die van ‘65 plus’. Het is voor velen de fase 
van ‘het grote genieten’, althans zo is het beeld. Er breekt een periode aan waarin 
we niet meer de ‘oudere werknemer’ zijn maar nog altijd – en door medische 
ontwikkelingen steeds langer – behoorlijk vitaal kunnen blijven. Het is de fase die 
de consumentenmarkt heeft 
ontdekt. Reizen, elektrische 
fietsen, caravans en skottelbraai 
maken deel uit van het carpe 
diem van veel 65-plussers 
waarop Anne-Mei The in haar 
bijdrage ingaat. Deze ouderen 
willen uit het leven halen wat 
er nog in zit, en kunnen dat tot 
een jaar of 75, 80 volhouden – 
of zelfs nog langer. Het is de ouderdom waar eigenlijk de wetten van de jeugd gelden. 
De ouderdom wordt ontkend of op zijn minst vooruitgeschoven. Vitaliteit is nog 
altijd het hoogste goed.

Deze middenfase wordt opgevolgd door de derde, laatste fase van de 
ouderdom die, confronterend gezegd, het definitieve verval en de dood inluidt. 
Wat in de vorige fase vaak al latent zichtbaar werd, is nu volop aanwezig. We 
worden hulpbehoevend, afhankelijk, missen onze levenspartner, broers, zussen 
en vrienden, en op een gegeven moment misschien ook onszelf. Het beeld van de 
ouderdom in deze fase is voor velen een schrikbeeld, omdat het de ouderdom in 
zijn afzichtelijke gedaante betreft: eenzaam ergens in je eigen huis, wachtend op 
de thuiszorg die je in bed stopt, of weggestopt in het verpleeghuis. Genieten lijkt 
er niet meer bij. Je doet niet meer mee in de samenleving waar juist dat genieten 
zo volop aanwezig is. Je voelt je tot last voor je omgeving die het druk heeft. 
Het debat over voltooid leven is vanuit dit perspectief niet eens zo vreemd. Als 
genieten, actief zijn, gezondheid, autonomie en vitaliteit de dominante waarden in 

Als genieten, actief zijn, gezondheid, 
autonomie en vitaliteit de dominante 
waarden zijn, wat doe je dan als je 
hieraan niet meer kunt voldoen?



42 CDV / Herfst 2018

een samenleving zijn, wat doe je dan als je hieraan niet meer kunt voldoen en je 
het gevoel wordt opgedrongen vooral een kostenpost en buitenstaander te zijn?

Italië
Toch is het de vraag of we ouderen recht doen met het beeld dat in de drie fasen van 
de ouderdom oplicht. Klopt de negatieve manier waarop we tegen ouderdom in alle 
drie de fasen aankijken ook met de werkelijkheid? Is het waar dat vitale ouderen 
veroordeeld zijn ‘tot activiteit ten eigen bate (reizen), en tot inactiviteit in brede 
maatschappelijke zin’, zoals Anne-Mei The zich afvraagt?

Die vraag kan gelukkig ontkennend worden beantwoord. Weliswaar bevestigen 
veel auteurs of geïnterviewden in deze cdv dat ons beeld van de ouderdom niet 
positief is. Zo haalt Krijn van Beek de grappen aan die over de ‘ouderdom’ van 
toenmalig minister Opstelten werden gemaakt. En Hugo de Jonge vergelijkt de plek 
die ouderen in Italië hebben met die in Nederland: in Zuid-Europa lijken ze veel meer 
onderdeel van de samenleving te zijn. Maar schijn kan bedriegen. Van Beek stelt in 
zijn bijdragen dat het negatieve beeld intussen door de werkelijkheid is achterhaald. 
Ook in Nederland zijn ouderen niet veroordeeld tot een plek achter de geraniums. 
Ouderen tussen de 45 en 75 blijken de laatste jaren steeds meer te zijn gaan werken. 
En Peter Cuyvers laat zien dat de meeste ouderen zich na hun pensioen niet opeens 
ontpoppen tot ware hedonisten, maar vaak datgene doen wat ze daarvoor ook al 

deden. Ze hebben er nu alleen 
meer tijd voor. ‘Als iemand 
65 wordt en met pensioen 
gaat, verandert hij of zij niet 
fundamenteel van aard of 
karakter, en dus ook niet van 
gedrag.’

Vrijwilligerswerk, 
familiebezoek, verenigingswerk, mantelzorg: veel ouderen staan midden in de 
maatschappij. Ze kunnen zelfs het ‘sociale weefsel’ van de samenleving vormen, als 
we hun die plek ook maar gunnen, meent Cuyvers. Het is precies wat Hugo de Jonge 
verwacht. Omdat het aantal ouderen toeneemt en velen in de fase van 65 tot 75 nog 
‘hartstikke vitaal’ zijn, zullen zij volgens hem de spil van de samenleving vormen, en 
dit ten gunste van zowel de generatie onder hen als die boven hen.

Actieve burger
Vandaar het cdv-thema ‘de oudere als burger’. Ons beeld van ouderdom, ouder 
worden en misschien soms zelfs van ouderen mag dan negatief zijn, in de praktijk 
vervullen ouderen een wezenlijke en waardevolle rol in onze samenleving. ‘We 
moeten de waarde van het ouder worden weer een plek geven, in ons denken en in 
ons doen’, zegt De Jonge dan ook terecht. Want de rol die ouderen vervullen, is er 
niet ondanks, maar dankzij hun ouderdom. En dat geldt voor alle drie de fases.

Om dit maatschappelijke belang van de ouderdom en de ouder wordende 
mens in te zien kan het christendemocratische gedachtegoed van grote waarde 
zijn. Janny Bakker noemt het christendemocratische mensbeeld ‘relationeel’, en 

Oudere werknemers hebben over 
het algemeen meer levenservaring, 
mensenkennis en relativeringsvermogen

De oudere als burger
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We leven niet op 
onszelf of enkel  
voor onszelf

Jan de Vries spreekt over ‘de menselijke waardigheid’ als uitgangspunt van het 
christelijk-sociaal denken. Hij geeft aan wat dit concreet voor oudere werknemers 
betekent. Deze hebben over het algemeen meer levenservaring, mensenkennis en 
relativeringsvermogen, en zijn daarom van grote waarde in een bedrijf. Zij hebben 
deze gave – wederom – niet ondanks maar dankzij hun leeftijd. Hen afdanken zou 
niet alleen hun waardigheid aantasten, maar ook de relatie op de werkvloer tussen de 
verschillende generaties op het spel zetten.

Zwitserlevengevoel of coach?
Hetzelfde geldt voor de tweede levensfase van de ouderdom. Dit is niet enkel de 
fase van het zwitserlevengevoel, waarin de meeste ouderen heerlijk onbezorgd 
en op zichzelf genieten op een tropisch eiland, hoewel niemand ouderen een 
goede vakantie en het rustiger aandoen zal willen ontzeggen. Het is ook een fase 
waarin ouderen midden tussen de generaties staan en juist de tijd hebben om 
relaties te verdiepen. Dat blijkt ook uit de feiten: velen zijn actief in verenigingen, 
bezoeken familie of doen aan mantelzorg voor hun naaste, zowel in de familie als 
daarbuiten.

Ook hier geldt dat ouderen dat niet doen ondanks, maar mede dankzij hun 
leeftijd. Met het vorderen van de jaren nemen immers in het algemeen ook de 
wijsheid, het geduld en de bedachtzaamheid toe. Het is de tijd waarin er rust ontstaat 
om oude relaties op te pakken en nieuwe te intensiveren, met 
anderen maar ook met zichzelf. Er ontstaat ruimte voor bezinning 
over het leven, eventueel voor berouw, voor het leren omgaan met 
fysieke beperkingen en afnemende mentale gewiekstheid.

Ook dit laatste vraagt om een vaardigheid, maar de omgang 
met dingen niet meer kunnen is een kwaliteit waarin we als 
samenleving niet erg bedreven zijn, stelt Paul van Tongeren in 
deze cdv. Maar is dat niet juist een vaardigheid waarmee ouderen 
jongeren kunnen helpen? Ook jongeren lopen tegen allerlei grenzen op. Als een studie 
niet lukt, een burn-out zich al op 20-jarige leeftijd aandient of iemand in de directe 
omgeving overlijdt, komen zij zichzelf tegen. Zijn ouderen juist vanwege hun leeftijd 
niet het best in staat om jongere generaties te leren omgaan met de imperfectie van 
het leven? In de laatantieke oudheid en de eerste eeuwen van het christendom werden 
de ouderen vaak als waardevolle leraar en coach gezien, zo blijkt uit de bijdrage van 
Paul van Geest. De oudere is dan de leraar die sober, waardig en bezonnen de jongere 
leert wat geloof, liefde en volharding behelst. Misschien is het daarom niet toevallig 
dat in het Nieuwe Testament de mensen die aan de eerste christelijke gemeenten 
leidinggaven, ‘oudsten’ (presbyters) worden genoemd.

Aftakeling
Ten slotte bespreken we de laatste fase van de ouderdom: die van het verval. 
Het is – dat blijkt ook uit de boekbesprekingen in de rubriek ‘Gesignaleerd’ – 
de fase waar veel mensen tegenwoordig erg tegen opzien. De autonome mens 
wil het liefst de vitale fase zo lang mogelijk oprekken om, als de aftakeling zich 
definitief heeft ingezet, het leven te (laten) beëindigen. De discussie over ‘voltooid 
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leven’ houdt hiermee verband, hoewel dit debat in principe over niet ernstig 
zieken gaat.

Het is, zoals Paul van Tongeren aangeeft, lastig om in deze discussie niet 
moralistisch over te komen. Toch besteedt hij waardevolle woorden aan deze laatste 
levensfase en onze omgang daarmee, net als Anne-Mei The en Hugo de Jonge dat 
doen. De Jonge zegt te hopen dat door de strijd tegen eenzaamheid het aantal mensen 
dat hun leven als voltooid beschouwt, kleiner wordt. Volgens The is het van groot 
belang dat mensen die door dementie of andere ziekten achteruitgaan, niet zozeer 
medisch als wel relationeel geholpen worden. Ze noemt dit de Sociale Benadering. 
Als beeld roept ze de iconische film Intouchables op, waarin de rijke maar ernstig 
gehandicapte Philippe niet op zoek is naar de allerbeste artsen of verpleegkundigen, 
die hij ook gemakkelijk kan betalen; nee, ‘waar hij werkelijk naar snakte was een 
maatje’.

Ook in de laatste fase van ons leven zijn we burgers van een samenleving en is 
het christendemocratische mensbeeld van grote waarde om de fase van aftakelen te 
doordenken. We leven niet op onszelf of enkel voor onszelf. Onze eigen aftakeling en 
ons sterven hebben altijd impact op onze omgeving, zoals de samenleving andersom 
haar invloed uitoefent op ons beeld van achteruitgaan en van sterven. De bekende 
katholieke priester Henri Nouwen heeft in Een glimp van de overkant geschreven 
dat we juist in ons sterven de grootste gift aan anderen kunnen meegeven. Acceptatie 

van onze sterfelijkheid, omgang met beperking en 
afhankelijkheid, dankbaarheid over wat we in het 
leven gekregen hebben en wellicht nog kunnen, 
zijn belangrijke vaardigheden waarin ouderen 
anderen kunnen voorgaan. Het is immers een 
illusie dat deze moeilijkheden van het leven enkel 
zijn voorbehouden aan de allerlaatste fase ervan.

Politiek
Uit de diverse bijdragen en interviews in deze cdv blijkt dat dit alles niet enkel 
gedachten voor de samenleving zijn, maar ook wel degelijk politieke implicaties 
heeft. Hugo de Jonge wil eenzaamheid vanuit de politiek tegengaan, temeer omdat 
de overheid ook een ‘ordenende en aanjagende taak’ heeft. Jan de Vries ziet graag 
stimulerende maatregelen om oudere werknemers aan het werk te houden, en 
verlangt van de overheid het goede voorbeeld. Janny Bakker stelt dat de overheveling 
van de zorg naar lokaal niveau in gemeenten om meer christendemocratische 
invulling vraagt. En Anne-Mei The vraagt zich af welke politieke partij echt de 
verbinding tussen de generaties op de agenda wil zetten.

Het is deze verbinding tussen de generaties waar de christendemocratie het 
voortouw in moet nemen, wat zij overigens ook al doet. De Jonge wijst op de 
maatschappelijke stage en diensttijd, maar noemt ook de bouw van complexen 
waar wonen en zorg gemakkelijk gecombineerd kunnen worden. Daarvan 
bestaan al mooie voorbeelden, zoals Hart van Vathorst in Amersfoort, waar twee 
zorginstellingen, een kerk en een kindercentrum gezamenlijk in één pand zitten en zo 

Ouderen hebben jongeren wat 
te zeggen, en andersom
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veel mogelijk samenwerken. Initiatieven uit de samenleving die dit soort verbindingen 
tussen generaties versterken, kan de overheid stimuleren.

Dit generatiebewuste beleid sluit goed aan bij het inzicht van diverse auteurs 
vóór ons, zoals beschreven in de intermezzo’s in deze cdv. Daaraan kan ook dat 
van de Duitse priester, theoloog en filosoof Romano Guardini (1885-1968) worden 
toegevoegd. In Tijdperken des levens. De wijze mens constateert hij dat men in zijn 
tijd vergeten is wat ouderdom in wezen voorstelt. Men beschouwt die slechts als ‘een 
vaag beeld van verder leven’, waarin ‘de levensvorm van de jonge mens’ als norm 
blijft bestaan. De oudere wordt daarmee tot een verminderde vorm van de jongere. 
De keerzijde is dat jongeren op hun beurt als ‘volwassenen in miniatuur’ worden 
gezien, aldus Guardini.1

Generatiebewust beleid kenmerkt zich juist niet door het vervagen van de 
verschillende leeftijdsfases, waarvoor Guardini waarschuwt, maar door erkenning 
van de eigenheid van elke afzonderlijke fase, om van daaruit de verbinding 
aan te gaan. Ouderen hebben jongeren wat te zeggen, en andersom. Dan is van 
maatschappelijk uitgerangeerd zijn geen enkele sprake, en worden ouderen 
gewaardeerd om wie ze zijn.

1 Zie: Romano Guardini, Tijdperken des levens. Hun 

ethische en pedagogische betekenis (vertaald door 

Anna-Theresia Kraft-van de Koppel) (derde druk). 

Tielt/Den Haag: Lannoo, 1963. Hier overgenomen 

uit: Joep Dohmen en Jan Baars (red.), De kunst van 

het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom 

(vierde druk). Amsterdam: Ambo, 2011, pp. 312-316.
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Interview
Ouderen als spil van 
de samenleving
door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen Democratische 
Verkenningen.

Ouderen zijn geen ‘object van zorg’, maar horen er in de 
samenleving helemaal bij, zegt cda-minister Hugo de Jonge. 
‘Als veel ouderen het gevoel hebben aan de kant te staan, doen 
we iets niet goed. Zonder ouderen is onze samenleving niet 
compleet. We moeten de waarde van het ouder worden weer 
een plek geven, in ons denken en in ons doen.’ Een gesprek 
over ouderdom in de diverse fases van het leven. ‘Ik verwacht 
dat een bepaalde groep ouderen straks de spil van onze 
maatschappij wordt.’

Hij is minister van zorg. Zowel de 
jeugdzorg en de gehandicaptenzorg 
als de ouderenzorg vallen onder zijn 
portefeuille. Toch schuilt juist in het 
begrip ‘zorg’ een risico, meent Hugo de 
Jonge, sinds vorig jaar bewindspersoon 
en vicepremier in het kabinet-Rutte 
iii. ‘We moeten oppassen dat we 
ouderen alleen nog maar zien als een 
groep hulpbehoevenden die zorg nodig 
hebben. Natuurlijk, voor elkaar zorgen 
is onontbeerlijk in een samenleving. 
Ik denk zelfs dat het bij de menselijke 
roeping past om iets voor de ander 
te doen. We komen niet voor niets 
ter wereld als mensen die zorg nodig 
hebben, en we verlaten haar meestal 
ook weer op die manier. Maar dat 
reduceert mensen nooit tot “object van 
zorg”. Wanneer we over ouderen praten 

als over personen die dingen niet meer 
kunnen, die hulpbehoevend zijn, lijkt 
het of ze er niet meer bij horen. Dan 
is de gelijkwaardigheid verdwenen en 
het gevoel er niet meer toe te doen niet 
zo vreemd’, aldus De Jonge op zijn 
werkkamer op het Ministerie van vws in 
Den Haag.

De Jonge heeft als bewindspersoon 
een vliegende start gemaakt sinds hij 
op 26 oktober 2017 als minister van 
zorg werd beëdigd. Wekelijks is hij in 
het land te vinden, op bezoek in een 
verpleeghuis of bij een wooncomplex 
waar wonen en zorg op nieuwe wijze 
wordt gecombineerd. Door de praktijk 
te zien hoopt hij goed te kunnen 
sturen op een zorg die merkbaar en 
meetbaar beter is. Het afgelopen jaar 
riep De Jonge diverse programma’s in 
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Interview in  
het kort: 

* Over ouderen moeten 
we niet spreken als over 
hulpbehoevenden die 
‘object van zorg’ zijn

* Eenzaamheid aan pakken 
ligt ook op het bordje 
van de overheid, van
wege haar ordenende 
en aanjagende taak

* Als de samenleving 
ouderen ervan overtuigt 
dat ze erbij horen, kan 
de groep die wil sterven 
bij een ‘voltooid leven’ 
hopelijk kleiner worden

* Het extra geld voor 
verpleeghuizen gaat niet 
ten koste van ouderen 
thuis

* Ouderen van 65 tot 75 
jaar zullen de spil van de 
samenleving worden

Interview

het leven om dat te bereiken. 
Voor de ouderenzorg sloot 
hij samen met tientallen 
organisaties, bedrijven en 
instellingen een Pact voor 
de Ouderenzorg, dat in drie 
programma’s uiteenvalt: Eén 
tegen eenzaamheid gaat de 
strijd aan met eenzaamheid 
onder ouderen; Thuis in 
het Verpleeghuis wil de 
kwaliteit in verpleeghuizen 
verbeteren; en Langer Thuis 
heeft als doel ervoor te 
zorgen dat ouderen zo lang 
mogelijk kunnen wonen op 
de plek die ze aangenaam 
vinden. Niks geen abstracte 
beschouwingen. Ouderen 
moeten daadwerkelijk merken 
dat er voor hen iets verandert, 
aldus De Jonge.

U staat bekend als de man 
van de concrete doelstelling 
in het leven van mensen en 
minder als die van de grote 
stelselwijzigingen. Past dat bij 
u, of vraagt deze tijd hierom 
en hebben we geen grote 
wetswijzigingen nodig?
‘Het past sowieso bij mij, maar 
ik zou ook niet aarzelen een 
ingrijpende stelselwijziging uit 
te voeren als dat nodig zou zijn. 
Maar de zorg heeft nu baat 
bij rust in de tent. We hebben 
net een stevige stelselwijziging 
achter de rug en het stof 
daarvan is nog nauwelijks 
neergedaald. Nu weer zoiets 
tot stand brengen zou voor de 
zorg niet goed zijn, en het is 
bovendien niet nodig. Te vaak 
wordt gedacht dat wetten de 
werkelijkheid veranderen, maar 

Hugo de Jonge. Foto: Ministerie van VWS
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dat is niet zo. Wetten geven geen zorg, mensen 
geven die. Over het algemeen staat er in een wet 
nooit dat je niet nu al met iets nieuws aan de slag 
kunt gaan. Problemen komen dan ook meestal 
niet uit wetgeving voort. Een voorbeeld daarvan 
is de decentralisatie van de jeugdzorg. Daar was 
ik zeer voor, omdat we houtje-touwtjewetgeving 
hadden. Maar was de kwaliteit van de jeugdzorg 
om die reden slecht? Nee. Hetzelfde geldt voor de 
huidige situatie: gaat het nu opeens een stuk beter, 
omdat we een perfecte wet hebben? Natuurlijk 
niet.’

U gaat veel op werkbezoek: hoe staat de 
ouderenzorg ervoor in Nederland?
‘Over het algemeen vind ik dat we veel meer 
waardering mogen hebben voor de zorg die 
er in Nederland geleverd wordt en voor de 
kwaliteit daarvan. Dat valt vooral op als je de 
belangstelling en waardering ziet van landen 
wereldwijd voor hoe we het 
hier doen. Maar natuurlijk 
is er nog heel veel ruimte 
voor verbetering. De 
verpleeghuiszorg, maar 
ook de zorg voor ouderen 
thuis, kan en moet echt 
nog veel beter. We staan 
voor grote uitdagingen 
omdat het aantal ouderen 
enorm zal toenemen de komende jaren. Op dit 
moment zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 
jaar; in 2030 zijn dat er 2,1 miljoen. Dat is een 
toename van achthonderdduizend en het is voor 
ons een grote uitdaging om dat in goede banen te 
leiden. Mensen leven steeds langer, zijn daarmee 
langer hulpbehoevend, maar zijn tegelijk ook 
langer vitaal. Dat vraagt om nieuwe stappen en 
inzichten. We zullen ouderdom anders moeten 
doordenken, zowel de zorg voor ouderen als de 
waarde van ouderen in onze samenleving. Om die 
reden hebben we het Pact voor de Ouderenzorg 
opgezet. Om de kwaliteit van zorg te verbeteren, 
maar zeker ook om de waardering voor onze 
ouderen te vergroten. We kunnen niet zonder 
hen, daar ben ik van overtuigd. We mogen 

ouderen niet afschrijven, en ouderen mogen 
zichzelf niet afschrijven.’

Onder dat pact vallen diverse projecten, 
waaronder de strijd tegen eenzaamheid.  
Hoe erg is het daarmee gesteld?
‘We zien dat eenzaamheid bij mensen boven de 
75 hoog is. Meer dan de helft van deze ouderen 
voelt zich eenzaam, en zeker één op de tien 
voelt zich sterk eenzaam. Het is goed om te 
beseffen dat eenzaamheid naast een sociaal ook 
een zingevingsvraagstuk is. Natuurlijk zijn er 
veel mensen bij wie sociale contacten wegvallen 
naarmate zij ouder worden en die daardoor 
minder mensen spreken. Veel vaker gaat het 
echter om een gevoel er niet meer bij te horen, 
het idee dat de samenleving niet meer op je zit 
te wachten, het gevoel dat je niet meer meedoet. 
Daarom is de manier waarop we over ouderen 

denken en praten zo 
belangrijk. Ouderen horen 
er helemaal bij. Als zij dat 
idee niet hebben, doen 
wij als samenleving echt 
iets niet goed. We hebben 
elkaar nodig en moeten 
een boodschap hebben aan 
elkaar. Wat dat betreft kijkt 
men in andere landen en 

culturen vreemd aan tegen de plek die ouderen in 
onze samenleving innemen. In Italië bijvoorbeeld, 
waar ik deze zomer was, zijn ouderen veel meer 
onderdeel van de samenleving. Dat zie je al op 
de pleinen in de dorpen en steden, waar ouderen 
gemoedelijk met elkaar en anderen keuvelen en 
spelletjes doen.’

Maakbaarheid

Kun je als overheid eenzaamheid wel 
aanpakken? Is dat niet méér een taak van de 
samenleving?
‘Eenzaamheid is bij uitstek een samenlevings-
vraagstuk. Individualisering draagt eraan bij, 
maar ook de nadruk in onze samenleving op 

We mogen ouderen niet 
afschrijven, en ouderen 
mogen zichzelf niet 
afschrijven
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zelfontplooiing en autonomie. Daarnaast kan de 
digitalisering een rol spelen: handig voor sociale 
contacten als je het beheerst, maar wanneer 
dat niet het geval is, kun je je alleen maar meer 
buitengesloten voelen. Toch betekent dit niet dat 
we als overheid hierin geen rol hebben. Toen 
ik als wethouder in Rotterdam de eenzaamheid 
wilde aanpakken, hoorde ik ook dat dit geen 
taak van de overheid zou zijn. “Een te groot 
geloof in de maakbaarheid van de samenleving.” 
Prachtig hoor, dat soort beschouwingen 
over de samenleving, maar als ik weet dat de 
eenzaamheid onder ouderen groot is, dan heeft 
de politiek daar iets aan te doen. Politiek bestuur 
dat zich beperkt tot het houden van sociologische 
beschouwingen en het signaleren van trends, 
vergeet zijn ordenende en aanjagende taak. 
Niemand hoeft de handdoek in de ring te gooien 
en zich neer te leggen bij eenzaamheid. Die trends 
zijn ook te keren.’

Wat kun je als overheid dan 
precies doen?
‘Het is van groot belang 
dat elke gemeente met 
alle partners – van 
maatschappelijke organisaties 
tot het bedrijfsleven – 
een lokale coalitie tegen 
eenzaamheid smeedt. Met die 
coalitie maak je dan een plan 
van aanpak tegen eenzaamheid. De overheid, en 
zeker het cda, als de partij van de samenleving, 
kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Het 
gaat erom eenzaamheid te signaleren en te 
doorbreken, maatregelen moeten daarop gericht 
zijn.’

‘Een van de maatregelen die we in 
Rotterdam namen was het bezoeken van onze 
75-plussers door vrijwilligers, door de gemeente 
georganiseerd. Honderden vrijwilligers meldden 
zich aan. De bereidheid om iets te doen is enorm 
groot. Natuurlijk is één bezoekje per jaar niet 
genoeg, dat heeft een vervolg nodig. Je kunt 
iemand wel over een drempel heen helpen. Vaak 
treedt er eenzaamheid op als iemand jarenlang 

voor een partner heeft gezorgd, die vervolgens 
overlijdt. De zorg voor de ander gaf zin aan 
het leven. En het sociale leven, de kring van 
contacten, is steeds kleiner geworden. Dan helpt 
het enorm als iemand je aanmoedigt om weer lid 
te worden van het koor waar je vroeger lid van 
was en om de eerste keer mee te gaan. Kijk, dé 
eenzaamheid kun je als overheid niet oplossen, 
maar je kunt wel acties in gang zetten om 
iemands eenzaamheid te doorbreken. Daar zijn 
voorbeelden genoeg van.’

Noemt u eens iets.
‘Echt een prachtig project vind ik wat groep 8 van 
een school in Zuid-Beijerland is gestart. In plaats 
van thuis te lunchen, gaan de leerlingen iedere 
vrijdag tussen de middag bij een oudere uit het 
dorp eten. Dat is voor deze ouderen natuurlijk 
prachtig, omdat ze in contact staan met jongeren 
uit hun dorp. Maar voor de kinderen is het ook 

heel mooi. Ze horen allerlei 
verhalen over hoe het vroeger 
was, en leren dat je niet alleen 
voor jezelf op aarde bent. Dat 
vind ik ook het wezen van een 
samenleving: dat verschillende 
generaties met elkaar omgaan, 
elkaar helpen, van elkaar leren 
en van elkaars aanwezigheid 
kunnen genieten.’

Is er een relatie te leggen tussen eenzaamheid 
in de samenleving en de opkomende wens om 
bij een zogeheten ‘voltooid leven’ vroegtijdig te 
sterven?
‘Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om 
hier een al te lineair verband te leggen. Tegelijk: 
wanneer we beseffen dat eenzaamheid een 
zingevingsvraagstuk is omdat mensen het gevoel 
hebben dat niemand op hen zit te wachten, dan 
moeten we als samenleving er alles aan doen 
om dat gevoel weg te nemen. Daarvoor hebben 
we nog lang niet het maximale gedaan. In die 
spiegel moeten we kijken. Misschien is de trend 
van autonomie en het leven in eigen hand nemen 
niet helemaal te keren. Maar als we erin slagen 

Het wezen van een 
samenleving is dat 
generaties met elkaar 
omgaan, elkaar helpen 
en van elkaar leren
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om ouderen te overtuigen dat ze er echt bij horen 
en dat we niet zonder hen kunnen, dan hoop en 
verwacht ik dat die groep kleiner zal worden. 
Er is afgesproken nader onderzoek te doen naar 
de achtergronden van de groep mensen die het 
leven als voltooid beschouwen en hun wens om 
het leven te beëindigen. Dus dan krijgen we meer 
duidelijkheid over hun beweegredenen.’

Hofleverancier

Onder het Pact voor de Ouderenzorg valt 
ook verbetering van de verpleeghuiszorg. 
Er is daarvoor 2,1 miljard extra beschikbaar 
gekomen. Is dat geld er vooral dankzij de 
goede lobby van Hugo Borst en anderen? 
En had er niet beter een groter bedrag naar 
de zorg voor de vele ouderen thuis kunnen 
gaan?
‘Ik hoor de gedachte vaker dat het een het ander 
zou bijten en dat het vele extra geld naar de 
verpleeghuizen ten koste 
gaat van bijvoorbeeld 
mantelzorgers en thuiszorg. 
Maar dat is niet zo. Er 
gaat veel extra geld naar de 
verpleeghuizen, maar dat 
was ook hard nodig. Het 
is daar echt geen luxe, en 
er is veel nodig om voldoende tijd en aandacht 
voor de mensen daar te hebben. Het geld gaat 
dus vooral naar extra personeel. Zelf zeg ik 
nooit “naar extra handen aan het bed”, omdat 
dat suggereert dat iemand alleen maar een hand 
nodig heeft. Nee, het gaat om relaties, om echt 
aandacht voor de mensen die verpleegd worden. 
Ik denk weleens dat er nog een achterhaald 
beeld van verpleeghuizen bestaat, alsof mensen 
daar breiend en biljartend de dag doorkomen. 
Maar de mensen hebben daar intensieve zorg 
nodig, en we staan wat dat betreft voor grote 
uitdagingen.’

Toch zullen de meeste ouderen steeds langer 
thuis blijven wonen. Zijn we als samenleving in 
staat de hulp te bieden die daarvoor nodig is?
‘Ook dat is een grote uitdaging, omdat de 
verhoudingen in de Nederlandse bevolking 
behoorlijk gaan veranderen. Op dit moment 
zijn de 45- tot 65-jarigen de hofleverancier van 
de mantelzorg. Velen zullen zich overigens zo 
niet noemen, omdat ze het normaal vinden 
voor hun vader of moeder te zorgen. Op elke 
80-plusser zijn er in Nederland nu vijftien 45- 
tot 65-jarigen die mantelzorg kunnen verlenen. 
In 2040, over ruim twintig jaar dus, zijn er nog 
maar vijf 45- tot 65-jarigen op elke 80-plusser. 
Dat betekent dus een stevige afname van de 
beschikbare mantelzorgers.’

Hoe gaan we dat oplossen?
‘Allereerst zetten we erop in om ook jongeren 
te interesseren voor de zorg. Niet voor niets 
komen de plannen voor een maatschappelijke 

stage en diensttijd uit de 
cda-koker. We willen laten 
zien hoe mooi het is om iets 
voor een ander te doen en 
om daarbij relaties tussen 
generaties aan te gaan. 
De kern van zorg is dat je 
je verantwoordelijk voelt 

voor een ander. Daarom is zorg voor mij als cda-
politicus ook een wezenlijk domein: we willen 
omzien naar elkaar.’

‘Daarnaast zullen we anders naar de groep 
ouderen tussen 65 en 75 jaar moeten kijken. 
Nu al zorgen velen voor hun hulpbehoevende 
partner. Maar deze groep wordt steeds vitaler 
en zal zich ook veel meer voor de samenleving 
gaan inzetten. Velen van hen zijn nog in de 
kracht van hun leven. Mijn voorspelling is dat 
deze generatie een spilrol in de samenleving gaat 
vervullen. Velen van hen zorgen al een of enkele 
dagen voor de kleinkinderen en tegelijkertijd 
voor een hulpbehoevende partner, buurman 
of ouder. Ik zie het in mijn eigen familie. Mijn 
moeder past én op mijn kinderen én zorgt 
voor haar eigen oude moeder. Deze generatie 

De kern van zorg is dat je 
je verantwoordelijk voelt 
voor een ander
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is vaak hartstikke vitaal. Natuurlijk zullen er 
ook ouderen zijn die druk zijn met reizen en 
vakanties, maar als ik om me heen kijk zie ik 
vooral ouderen die zich inzetten voor anderen. 
Dat moeten we waarderen en daartoe zullen 
we ook meer uitnodigend moeten zijn, want 
we hebben ze hard nodig. Die generatie gaat 
bepalend worden voor de sociale samenhang in 
onze maatschappij.’

Hoe ziet u de rol van kerken en moskeeën hierin?
‘Die rol is heel groot, maar afnemend. De kerk 
is nog altijd hofleverancier van het vrijwilligers-
werk. Dat zie ik in mijn eigen kerk in Charlois, 
waar als je binnenkomt de vele lijsten met 
wie wat doet aan de muur hangen. Het is 
fascinerend hoe goed kerken qua vrijwilligers-
werk georganiseerd zijn. Hoewel de rol van 
kerken in de samenleving afneemt, geldt dat 
voor wie lid is van een kerk, de onderlinge zorg 
nog steeds van wezenlijk belang is.’

In het woonbeleid zet u 
in op verpleeghuizen en 
op langer thuis. Maar 
willen veel ouderen juist 
niet iets daartussenin: een 
prettige woning waar ook 
de mogelijkheid tot zorg 
bestaat?
‘Daar zetten we ook op 
in, met ons programma Langer Thuis. 
Dit wil niet zeggen: langer in precies 
hetzelfde huis met drie verdiepingen, een trap 
die je moeilijk opkomt en veel onderhoud. 
We zien inderdaad een toenemende wens 
voor nieuwe woonvormen, dichter bij de 
kinderen, met meer gemeenschapszin en 
zorg dichtbij. Ik denk bijvoorbeeld aan de 
Knarrenhof, die in Zwolle begonnen is maar 
nu al meerdere wooncomplexen heeft. Ouderen 
leven daar als in een traditioneel hofje met 
elkaar en zorgen ook voor elkaar. Andere 
voorbeelden zijn woningen waar studenten en 
ouderen samenwonen. De studenten nemen 
dan in ruil voor lagere huur zorgtaken op 

zich. Deze voorbeelden zijn allemaal even 
schitterend; het enige probleem is dat het er 
nog te weinig zijn.’

Is er vooral geld nodig, of eerder een andere 
mindset?
‘We hebben dertig miljoen euro beschikbaar 
gesteld om dit soort initiatieven te stimuleren. 
Het is vooral een kwestie van durf en 
creativiteit bij particulieren, woningcorporaties 
en zorg instellingen om dit soort spannende 
dingen te ondernemen. Veel extra geld hoeft 
het niet te kosten, omdat mensen toch al huur 
betalen, de zorg er meer geconcentreerd is en 
de reistijd dus korter. Het is dus wezenlijk 
anders dan de oude verzorgingstehuizen, die 
de meeste mensen nu echt niet meer willen. 
Maar wel een woning waar mensen hun eigen 
huishouding kunnen voeren, meer met elkaar 
in gemeenschap staan en tegelijk zorg kunnen 
ontvangen.’

Hoe kijkt u als cda-politicus 
tegen de wens van sommige 
ouderen aan om met 
gelijkgezinden samen te 
wonen? Er zijn geluiden 
dat oudere homo’s in 
verpleeghuizen of woon-
complexen weer in de kast 
gaan en moslims halal voedsel 

missen. Zijn huizen voor uitsluitend homo’s, 
moslims of reformatorische christenen gewenst?
‘We moeten kiezen voor persoonsgerichte zorg. 
Dat betekent dat je heel goed kijkt naar wat 
mensen zelf willen. En dan is het logisch dat 
mensen zich aangetrokken voelen tot anderen 
met dezelfde achtergrond. Je ziet steeds meer 
initiatieven die daar rekening mee houden 
en in ons stelsel is veel mogelijk, ook voor 
nieuwe initiatieven. Dus prima als ouderen 
met gelijkgezinden samen willen wonen. Maar 
dat betekent niet dat ik voorstander ben van 
een nieuwe verzuiling of iets dergelijks. Het 
samenleven zou ook bij het ouder worden echt 
samen moeten zijn.’

Nieuwe woonvormen 
zijn wezenlijk 
anders dan de oude 
verzorgingstehuizen
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Sluit aan bij 
professionals!
De zorg voor ouderen wordt nog te veel bepaald door 
bezuinigings overwegingen en regeldwang bij overheden of een 
betuttelende houding bij kerken en zorginstellingen. Beter is 
het om aan te sluiten bij de meeste zorgprofessionals, die in een 
persoonlijke relatie met ouderen prima in staat zijn om vast te 
stellen wat mensen nog zelf kunnen en waarbij ze hulp nodig 
hebben. Nu de ouderenzorg is overgeheveld naar de gemeenten, is 
het christendemocratische gedachtegoed bruikbaarder dan ooit.

door Janny Bakker-Klein De auteur is voormalig cda-wethouder Zorg en Sociaal domein 

in Huizen en sinds september 2018 voorzitter van de raad van bestuur van Movisie, een 

kennisinstituut voor sociale vraagstukken.

Nadat de decentralisaties in het sociale domein op 1 januari 2015 een feit waren, 
schreef ik samen met collega-cda-wethouders Hennie Boogaard, Froukje de Jonge 
en Pieter Paans het pamflet Het gaat òns om mensen.1 We wilden de decentralisaties 
aangrijpen om op het lokale niveau het verschil te kunnen maken voor mensen, en 
daarover wilden we met behulp van het pamflet met collega-bestuurders het gesprek 
aangaan. Met de keuze van de titel van het pamflet suggereerden we niet dat het 
wethouders met een andere politieke kleur niet om mensen zou gaan, maar we 
vonden dat het in ieder geval bij cda-bestuurders primair om mensen zou moeten 
gaan. Wij zagen kansen voor een écht sociaal beleid, vanuit een christendemocratisch 
mensbeeld. We wilden voorkomen dat mensen in een afhankelijke situatie 
klem zouden komen te zitten, en vooral doen wat voor mensen werkelijk van 
betekenis zou zijn. Wat is daar sinds de decentralisaties in het sociale domein van 
terechtgekomen?

Relationeel mensbeeld
Het christendemocratische mensbeeld is een relationeel mensbeeld, dat ervan uitgaat 
dat mensen verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen, maar ook, als dat 
nodig is, voor elkaar willen zorgen. Dat mensbeeld staat op gespannen voet met de 
wetgeving in het sociale domein, waarin een neutraal mensbeeld het vertrekpunt 
is en mensen vooral als abstracties worden gezien. Het neutrale mensbeeld gaat 
ervan uit dat mensen rationele berekenaars van hun eigen voordeel zijn en dat zij, 
als dat niet in hun belang is, niet de waarheid zullen spreken. Wetten en systemen 
in het sociale domein zijn dan ook vooral gebaseerd op wantrouwen. Andersom 
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Het christendemocratische relationele 
mensbeeld biedt een goed alternatief voor 
het neutrale beeld van mensen als rationele 
berekenaars

leidt dit tot wantrouwen bij mensen ten opzichte van professionals bij de overheid, 
die beslissingen kunnen nemen die vergaande negatieve gevolgen voor hen kunnen 
hebben. Daardoor gaan mensen soms manipulatief gedrag vertonen, om uiteindelijk 
toch zo veel mogelijk te krijgen wat zij willen.

In de dagelijkse praktijk van wethouder heb ik ervaren dat de meeste 
professionals in het sociale domein een relationeel mensbeeld hebben, óók als zij 
werkzaam zijn bij de overheid. Zij slagen erin om tot een echt gesprek met mensen 
te komen, vanuit wederzijds vertrouwen en respect. Zij vinden daardoor samen 
met mensen ook de beste oplossingen. Die gesprekken leiden niet tot claimgedrag 
en (op macroniveau) al helemaal niet tot hogere kosten. Een professional vertelde 
mij over ouderen die huishoudelijke hulp nodig hebben: ‘Soms weten ze precies 
wat ze moeten zeggen om die hulp te kunnen krijgen. Er zijn wel mensen van wie 
ik denk dat ze het maximale eruit proberen te sleuren, maar de meerderheid van de 
mensen die ik zie doet dat niet. Ze zeggen ook wel vaak: “Dit en dat kan ik zelf nog 
wel.” Weet je, mensen vinden het ook wel moeilijk om dingen uit handen te geven. 
Ze willen graag zelf de regie houden.’

De decentralisaties in het sociale domein bieden ons de mogelijkheid om ‘de 
mens achter het dossier’ te zien, maar dan moeten wij wel bereid zijn om in alle 
lagen van onze gemeentelijke organisatie het neutrale mensbeeld bij te stellen. Het 
christendemocratische mensbeeld biedt dan een goed alternatief.

Kwetsbare ouderen
Ik schrik vaak van de manier 
waarop wij in onze samenleving 
met ouderen omgaan. Maar al 
te graag nemen wij het woord 
‘kwetsbaar’ in de mond als het 
om ouderen gaat. Dat klinkt 
dan heel sociaal, maar dat is 
het niet. De meeste ouderen zijn 
uitstekend in staat om aan te geven wat zij belangrijk vinden in hun leven, ook als zij 
door beperkingen niet meer in staat zijn om alles nog zelfstandig te doen. Door hen 
te betitelen als ‘kwetsbaar’ worden zij onderwerp van zorg. Dat is niet in het belang 
van de ouderen zelf, en het leidt er bovendien toe dat de kosten van de ouderenzorg 
onnodig stijgen.

Er is ook een andere kant van de medaille. Een veelgehoord begrip sinds de 
decentralisaties is ‘eigen kracht’. Dat begrip wordt dan vertaald als ‘voor wat je 
zelf kunt doen hoef je niet bij de overheid aan te kloppen’. Het wordt vaak op deze 
manier gebruikt om ouderen bij voorzieningen weg te houden en daarmee kosten te 
besparen. Ik vind dat een akelige, liberale opvatting van ‘eigen kracht’. Professionals 
in het sociale domein voelen zich meer vertrouwd met een andere duiding van het 
begrip ‘eigen kracht’, door Van Regenmortel het ‘krachtenperspectief’ genoemd.2 Dat 
houdt in dat zij het als hun taak zien om de kracht van mensen op te sporen en te 
mobiliseren. Zij doen dat door met aandacht te luisteren naar wat mensen belangrijk 
vinden. Hun houding bestaat eruit dat ze eventuele belemmeringen wegnemen, of 
actief en creatief op zoek gaan naar oplossingen. Erkenning van talenten van mensen 
geeft hun hun waardigheid terug, en dat is fundament voor wederzijds respect.
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Het past niet meer zo in onze cultuur om op deze manier naar mensen te kijken. 
Er is veel goedbedoelde zorgzaamheid waarmee we uiteindelijk mensen uitsluiten. 
Na afloop van een lezing over de veranderingen in de Wmo voor de regionale kerken 
werd mij de volgende vraag gesteld: ‘Wat kunnen wij als kerken voor kwetsbare 
mensen betekenen?’ Ik ben van mening dat we het moeten omdraaien: ‘Wat kunnen 
kwetsbare mensen voor ons betekenen?’

Subsidiariteit
In de gemeente Huizen ontstond enige tijd geleden vanuit het welzijnswerk het 
initiatief tot een ‘Geheugenhuis’. Dat is een plek in de wijk waar mensen met 
(beginnend) geheugenverlies, desgewenst ook samen met hun naasten, terechtkunnen 
voor een door henzelf gekozen zinvolle dagbesteding. Vanuit zorginstellingen werd 
daar aanvankelijk kritisch op gereageerd; het ging immers om ‘kwetsbare’ ouderen 
die voor hun dagbesteding een professioneel aanbod binnen een zorginstelling nodig 
zouden hebben. Door als overheid dit initiatief vraagvolgend te financieren, lukte 
het de betrokken ouderen en hun mantelzorgers toch om gewoon op een plek in de 
wijk een zinvolle dagbesteding te hebben. Zij hoefden daarvoor niet meer naar een 
zorginstelling.

Op een andere plek ontstond TijdvoorMeedoen, een creatieve broedplaats waar 
het uitgangspunt was dat iedereen, ongeacht leeftijd of achtergrond, over ‘sociale 

overwaarde’ beschikt. Dat kan 
een passie zijn, iets wat iemand 
leuk vindt om te doen, of een 
kwaliteit die iemand graag wil 
inzetten om anderen te helpen. 
Samen met mensen wordt vaak 
eerst gezocht naar die ‘sociale 
overwaarde’, om vervolgens ook 
mogelijk te maken dat die kan 
worden ingezet voor anderen.

Dergelijke burgerlijke initiatieven groeien in ons land als kool, vaak aangejaagd 
door innovatieve welzijnsorganisaties of vrijwilligersorganisaties. Het zijn dit 
soort initiatieven, vanuit het krachtenperspectief door mensen zelf ontplooid, 
die mensen weer het gevoel geven dat zij grip op hun leven krijgen. De zoektocht 
naar de menselijke maat verdient ruimte, en dat betekent voor de overheid dan 
ook ‘de kunst van het loslaten’. Ik ben ervan overtuigd dat het maatschappelijk 
middenveld, van oudsher het domein waarin het cda sterk vertegenwoordigd is, 
zich sinds de decentralisaties opnieuw aan het uitvinden is, en ik vind dat een 
goede ontwikkeling. Juist ook bij ouderen is er behoefte aan een omgeving waarin 
zij zich weer gekend en gewaardeerd voelen. De oude – grootschalige, en vaak 
ook verstatelijkte – instellingen voor zorg en welzijn zullen in die behoefte mee 
moeten. De decentralisaties bieden veel kansen om de structuren die we met elkaar 
hebben bedacht zo in te richten dat daarin de menselijkheid weer centraal komt te 
staan.

Het maatschappelijk middenveld, waarin 
het cda vanouds sterk vertegenwoordigd is, 
is zich sinds de decentralisaties opnieuw aan 
het uitvinden
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Vertrouwen in professionals
Het expliciet maken van wat mensen zelf belangrijk vinden en wat zij zelf willen 
en kunnen bijdragen, kan alleen plaatsvinden in een persoonlijk gesprek. Het gaat 
daarbij bijna altijd om individueel maatwerk. Dat maatwerk staat in de praktijk 
weer op gespannen voet met waarden als gelijkheid en rechtmatigheid. De hele 
structuur van controle en verantwoording in het sociale domein is erop gericht dat 
professionals datgene doen wat controleerbaar en verifieerbaar is, en niet om hun de 
vrijheid te geven die nodig is om te doen wat er voor mensen werkelijk toe doet.

Om dit te doorbreken heeft de gemeente Huizen ervoor gekozen om professionals 
vanuit verschillende disciplines (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, leerlingenvervoer, 
enzovoort) met elkaar te laten samenwerken in zogenoemde SpiegelTeams. Zij 
werken in die teams volgens het vierogenprincipe: ieder domeinoverstijgend plan van 
aanpak dat vanuit het individuele gesprek met de betrokkene tot stand is gekomen, 
wordt besproken met een collega uit hetzelfde team, die daar dan vanuit een andere 
discipline naar kijkt. Hierdoor vindt op de werkvloer ook het gesprek plaats over 
morele afwegingen die door collega’s zijn gemaakt en wordt er gereflecteerd op de 
vraag of ook andere perspectieven mogelijk zijn. Het gaat er niet om of gedaan wordt 
wat volgens de regels kan, maar of er gedaan wordt wat in deze specifieke situatie 
juist is om te doen. Deze normatieve praktijk geeft meer vertrouwen dat de juiste 
dingen worden gedaan dan een cijfermatige verantwoording.

Paradigmaverandering
Er is in het sociale domein een paradigmaverandering nodig. 
Momenteel is het nog vaak zo dat voor ieder maatschappelijk 
probleem nieuw beleid wordt bedacht, al dan niet gecodificeerd 
in wetgeving. Veel bestuurlijke discussies beginnen en eindigen 
met de financiën. Wie zich druk maakt over wat ons beleid in 
individuele situaties betekent voor mensen, wordt verweten dat 
ze niet overstijgend kunnen denken. We moeten die cirkel durven doorbreken. De 
essentie is dat we gewoon weer gaan doen wat voor mensen werkelijk van betekenis 
is. Het persoonlijke gesprek met mensen is daarvoor de basis, dwars door financiële 
schotten en wettelijke systemen heen.

Wat nodig is in het sociale domein blijkt daarmee feitelijk heel eenvoudig: een 
professional die de problemen van mensen aanpakt en de personen in kwestie niet 
loslaat tot hun probleem is opgelost. De decentralisaties bieden gemeenten alle 
ruimte om op deze manier juist ook voor ouderen werkelijk van betekenis te zijn. 
Het christendemocratische gedachtegoed is daarvoor in alle opzichten weer actueler 
en bruikbaarder dan ooit!

Er is in het sociale 
domein een paradigma
verandering nodig

1 Janny Bakker-Klein, Froukje de Jonge, Hennie 

Boogaard-Simonse en Pieter Paans, Het gaat òns om 

mensen. Pamflet voor en van lokale cda-bestuurders 

en politici in het sociale domein. Den Haag: cda 

Bestuurdersvereniging, 1 mei 2015.

2 Tine Van Regenmortel, Zwanger van empowerment. 

Een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne 

zorg (oratie). Eindhoven: Fontys Hogeschool Sociale 

Studies, 21 november 2008.
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Ouderen in de vroege 
kerk: te beklagen én 
gewaardeerd
Als kerkvaders over ouderdom schrijven, bespreken ze vaak de 
fysieke nadelen die eraan verbonden zijn. Gebrek en aftakeling 
zijn het gevolg van de erfzonde, die zich ook uit in luiheid 
en leugenachtigheid. Toch is er eveneens waardering voor de 
ouderdom. Door hun inzicht en levenservaring zijn ouderen 
goed in staat jongeren te helpen in hun zoektocht naar wijsheid: 
de oudere als leraar.

door Paul van Geest De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de Universiteit van 

Tilburg, hoogleraar theologie en economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en 

voorzitter van de redactie van Christen Democratische Verkenningen.

Het is misschien teleurstellend voor vergrijzende christenen dat Jezus aan zijn 
leerlingen weliswaar veel vertelde over het koninkrijk der hemelen of over de juiste 
vervulling van de wet in het liefhebben van de naaste en God, maar aan de kunst 
van het ouder worden weinig woorden wijdde. Daar was ook weinig aanleiding toe. 
Ten eerste was hij zelf relatief jong toen er op abrupte wijze een einde aan zijn aardse 
leven kwam: 33 jaar oud. Ten tweede waren de leerlingen die hij toen achterliet allen 
zeer waarschijnlijk jonger dan hij. Van Petrus wordt gezegd dat hij toen ongeveer 
32 jaar oud was. Van Johannes, die op Patmos wel weer stokoud werd voordat hij in 
Efeze stierf, wordt aangenomen dat hij in het jaar van Jezus’ dood rond de 18 was. 
Zijn aanhankelijke gedrag aan het laatste avondmaal, waar hij zijn hoofd in arren 
moede te ruste legde op Jezus’ borst, maakt aannemelijk dat hij de jongste was. Van 
Petrus zouden de anderen dit niet genomen hebben.

Levenselan
Ergens is er dus sprake van een cesuur tussen het Oude en het Nieuwe Testament. 
In de lange tijd van de totstandkoming van het eerste testament gaf God aan 
vooral oude patriarchen, priesters, koningen en profeten mee wat zij zijn volk 
moesten onderrichten. Abraham werd oud; Mozes was al op zekere leeftijd toen 
hij de tien geboden ontving, en koning en priester Melchisedek wordt zelfs als 
stokoud voorgesteld. In het Nieuwe Testament blijkt het tegendeel het geval. Jezus’ 
leerlingen betonen zich beduidend minder belegen. Zij lijken in het begin van het 
Mattheusevangelie zelfs onstuimig als zij door Jezus worden gemaand om zich niet als 
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nerveuze activisten op te stellen maar aandachtig te kijken naar ‘de vogels in de lucht 
en de leliën in het veld’. De vogels zaaien niet en maaien niet. Van hen kan geleerd 
worden de onbekende toekomst onbezorgd tegemoet te zien door juist in het moment 
te leven en hierin intense aandacht voor bloemen op het veld en vogels in de lucht 
te hebben. Gezien het levenselan van de leerlingen lijkt het dus begrijpelijk dat in de 
vier evangeliën weinig aandacht wordt besteed aan het proces of aan de kunst van 
het ouder worden. Ouderen worden nauwelijks op noemer gebracht in de evangeliën. 
Zelfs niet door Lucas, die nota bene arts was.

In de brieven van Paulus is het niet veel anders. Weliswaar spreekt hij waarderend 
over presbyteroi, ‘ouderen’ in de gemeente, maar het betreft hier een ambt, waarbij 
geen specifieke leeftijdsindicatie is te achterhalen. Met betrekking tot échte ouderen 
geeft Paulus in zijn brief aan Titus te kennen dat niet alleen jongeren maar ook 
ouderen nog immer vermaand moeten worden om het goede te doen en het kwade te 
laten. Wijsheid komt voor Paulus klaarblijkelijk niet met de jaren. Hij schrijft:

‘Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, 
de liefde en de volharding. Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen; 
ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad 
weten te geven en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen 
moeten liefhebben …’ (Titus 2: 1-3)

Kwaadaardig
In vergelijking met Aristoteles betoont 
Paulus zich in zijn directieven nog hoopvol 
met betrekking tot ouderen. In zijn Ethica 
Nicomachea beschrijft de eerste ouderen als 
kwaadaardig en achterdochtig, omdat ze zelf 
hebben geblunderd maar ook zelf beduveld 
zijn geweest. Klassieke filosofen in het 
algemeen en Cicero in De kunst van het ouder 
worden in het bijzonder, zijn genuanceerder. Cicero klaagt niet alleen maar over de 
ouderen; hij streeft ernaar de ouder wordende lezer tot troost te zijn als hij schrijft 
dat mensen niet alleen als ze oud worden gekweld worden door zorgen. Bovendien 
benadrukt hij dat oudere mensen weliswaar fysiek zwakker worden, maar dat hun 
inzicht is gerijpt. Dit maakt hen geschikter voor bestuursfuncties dan jongeren, die 
ze vanwege hun bezonnenheid ook nog eens tot voorbeeld strekken. Bovendien stelt 
Cicero in zijn traktaat over de ouderdom (De senectute) dat oude mannen weliswaar 
angstig, somber, moeilijk en opvliegend kunnen zijn, maar dat deze eigenschappen 
eerder morele gebreken zijn dan dat ze te herleiden zijn tot het ouder worden.1

Zowel Paulus als Cicero is door de kerkvaders gelezen, maar deze eerste theologen 
in het christendom van Oost en West hebben, althans op het eerste gezicht, weinig 
bijgedragen aan een cultuur waarin de ouderdom niet als teloorgang maar als nieuwe 
fase in een ontwikkelingsgang wordt opgevat. In zijn Histoire de la vieillesse. De 
l’Antiquité à la renaissance schrijft de Franse historicus Georges Minois dat de 
vroegchristelijke schrijvers niet echt geïnteresseerd waren in de problemen en de 
kansen die de ouderdom met zich meebracht. Oudere mensen zijn vrijwel geheel 

‘Oudere mannen moeten sober, 
waardig en bezonnen zijn, en 
gezond in het geloof, de liefde 
en de volharding’
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De kerkvaders zien 
het proces van ouder 
worden als een gevolg 
van de erfzonde

afwezig in hun werk, aldus Minois, en men moet vele bladzijden in hun werk 
doornemen om überhaupt iets over de thema’s ouderdom en ouder worden tegen te 
komen.2

Pessimisme
Als kerkvaders schrijven over de herfsttij van het leven, lijken zij vooral de nadelen 
ervan te benadrukken. In epistula 10 vraagt Hiëronymus zich bijvoorbeeld af 
hoeveel oude mensen er nu weer gestorven zijn, om hier vervolgens aan toe te 
voegen dat zij waarschijnlijk wel in een staat gestorven zullen zijn die maakte dat 
ze hadden gewenst nooit te zijn geboren. In een preek over Paulus’ tweede brief aan 
de christenen in Korinthe suggereert Johannes Chrysostomus dat de schoonheid van 
het lichaam, zoals het gezichtsvermogen, door ouderdom erg afneemt, maar dat de 
schoonheid van de ziel mogelijk blijvend is. Zijn pessimisme over het fysieke proces 
van ouder worden weerklinkt eveneens in een van de Preken over de standbeelden. 
Hierin verkondigt hij dat mensen zich maar niet te veel moeten bezighouden met de 
gebreken die de ouderdom met zich meebrengt, en dat de vreugde om de lichamelijke 
schoonheid ook volledig wordt weggenomen in en door het proces van ouder 
worden.

Eenzelfde soort pessimisme klinkt door in de woorden die Augustinus wijdt aan 
het ouder worden. In traktaat 23 van zijn commentaar op het evangelie van Johannes 
zegt hij dat wie schoonheid en ouderdom tegelijk nastreeft, 
zeker twee tegengestelde zaken beoogt. Sterker nog: de 
schoonheid verdwijnt als de ouderdom nadert. In Enarrationes 
in Psalmos 26, sermo 3 voegt hij daaraan toe dat mensen die 
oud willen worden iets nastreven waarover zij tegelijkertijd 
klagen. Kernachtig vat hijzelf zijn visie op ouderdom samen 
in sermo 81: ‘De mens die ouder wordt valt ten prooi aan 
allerhande ellende.’

Het pessimisme over het ouder worden is door kerkvaders 
in Oost en West ook theologisch gemotiveerd. Zij zien het 
proces van ouder worden als een van de gevolgen van de erfzonde. De vierde-
eeuwse kerkvader Efrem de Syriër schrijft bijvoorbeeld in een van zijn populaire en 
waarschijnlijk veelgezongen hymnen dat Adam in het paradijs eeuwig jong en mooi 
was, maar dat zijn veronachtzaming van de door God gewilde orde hem tot een oude 
man maakte, beklagenswaardig in zijn gebrekkigheid. Ook Augustinus schrijft in zijn 
latere werk tegen de pelagianen dat naarmate mensen ouder worden, zij steeds meer 
een vleesgeworden bewijs vormen van de kwalijke gevolgen van de erfzonde, omdat 
zij in de loop der tijd doortrapter, leugenachtiger, luier en egocentrisch zijn geworden.

Optimistische uitzondering
Kerkvader Origenes lijkt een optimistische uitzondering als hij in zijn preken op het 
boek Numeri zegt dat de zuiverheid van hart, de heelheid van de ziel en het beter 
ontwikkelde begrip van zaken toch echt met de jaren komen, en dat ouderdom dus 
een zegen is. Maar het dient opgemerkt: ‘ouderdom’ is bij Origenes een gelaagd 
begrip. In zijn preken over het boek Jozua zegt hij immers dat het woord ‘oud’ niet 
gebezigd wordt om de leeftijd van iemand aan te duiden, maar om de wijsheid te 
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benadrukken die in iemands oordeel klinkt. Aan dit oordeel ligt dan wel weer een 
oordeelsvermogen ten grondslag dat gerijpt is in de volheid van de jaren, maar deze 
volheid van jaren is ook weer geen tijdsindicatie; van een oud iemand die immoreel 
geleefd heeft zegt Origenes namelijk niet dat hij de volheid van jaren heeft bereikt. 
Ook in Ambrosius’ commentaar op het Lucasevangelie weerklinkt de origeniaanse 
én ciceroniaanse gedachte, als deze kerkvader schrijft dat een hoge leeftijd niet 
bewonderenswaardig is vanwege de duur van het leven, maar vanwege de wijsheid 
die er in de loop der jaren is verzameld en doorgegeven.

Komen wij terug op Augustinus. Juist bij hem is het werkelijk van belang oog te 
hebben voor wat hij níét uitdrukkelijk zegt als hij over ‘ouder worden’ spreekt. Als 
hij expliciete oordelen over mensen en dingen geeft, blijkt hij namelijk negatiever dan 
in een beschrijving van een kwestie die aan mensen is gerelateerd. Zo schrijft hij in 
zijn werk Over het overspel van echtelieden en in zijn Het goede van het huwelijk 
dat het huwelijk driewerf goed is. Allereerst is het goed omdat er kinderen in verwekt 
worden en die kinderen er een veilige omgeving in kunnen vinden; ten tweede is het 

goed omdat echtelieden zich 
kunnen oefenen in trouw; en 
ten derde is het goed omdat 
in de band tussen echtelieden 
idealiter de band van Christus 
en zijn kerk weerspiegeld is. 
Nu brengt Augustinus het 
tweede bonum (goede) vooral in 

verband met de levensfase ‘waarin de ledematen verslappen’; hij duidt hier het proces 
van ouder worden mee aan. Impliciet geeft hij dus te kennen dat de ouderdom een 
heel mooie ervaring kan behelzen: de oudere kan namelijk ontwaren dat zij of hij het 
waard is om trouw aan te blijven in weerwil van al het lichamelijke verval. Zo bezien 
houdt de ouderdom voor Augustinus dus iets goeds in, ook al is hij in zijn reflecties 
op de ouderdom als thema op zich dus beduidend somberder.

In zijn Belijdenissen komt Augustinus nergens expliciet te spreken over het ouder 
worden, maar andermaal geldt de regel dat men ook hier juist moet letten op wat hij 
níét zegt. In zijn gebed tot God komen namelijk veel leermeesters ter sprake: allen 
ouder dan hij. De senex, oftewel de oude man, wordt opgevoerd als degene van 
wie Augustinus leert tijdens zijn zoektocht naar wijsheid: iets wat de senex ook in 
de klassieke literatuur bijna standaard doet. Hij blijkt er veel te zijn tegengekomen: 
Vindicianus leert hem poëzie waarderen in zijn jonge jaren; Ambrosius en 
Simplicianus wijden hem in het neoplatoonse denken en het christendom in. Maar er 
zijn ook oude mannen die hem leren hoe het allemaal níét moet. Zo is er sprake van 
een anti-senex in de persoon van zijn vader Patricius, die nauwelijks thuis was en er 
dus de oorzaak van was dat Augustinus opgroeide in een vaderloos gezin met een 
moeder, Monnica, die weliswaar overbezorgd maar ook wél een goede leermeester 
was. Ook de manicheïstische priester Faustus wordt uitdrukkelijk als senex en leraar 
opgevoerd, maar dan wel als een die uiteindelijk niet de juiste antwoorden heeft op 
de vraag naar bijvoorbeeld de oorsprong van het kwaad en het lijden in de wereld. 
Impliciet laat Augustinus echter vooral steeds weer zijn waardering doorklinken 
voor de senex die, overtuigend en leidinggevend, steeds een stuk van het pad van de 

Augustinus belijdt impliciet dat in het ouder 
worden mensen ontdekken dat trouw een 
kracht en bron van leven is
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1 Cicero, De senectute 65. Nederlandse vertaling: 

Cicero, De kunst van het oud worden. De natuur kent 

voor alles een maat, ook voor het leven (vertaald 

door Vincent Hunink; vierde druk). Amsterdam: 

Athenaeum—Polak & Van Gennep, 2017.

2 Georges Minois, Histoire de la vieillesse. De l’Antiquité 

à la renaissance. Parijs: Fayard, 1987, passim.

verandering voor Augustinus plaveit en hem in nare situaties inzicht brengt, ook al 
volstaan zijn levenswijze en antwoorden soms allerminst.

Adams verkeerde keuze
Tot slot. Weliswaar wordt Jezus door woestijnvaders als een puer senex (letterlijk: 
‘jonge oude man’) voorgesteld – dat wil zeggen: als een jongen die zich al vroeg het 
begrip en inzicht van een oude heilige eigen heeft gemaakt, en Jezus’ onderricht in 
de tempel wordt daar als voorbeeld voor opgevoerd – maar dit neemt niet weg dat 
Jezus summier was in zijn woorden over het proces van ouder worden. En wie in de 
eenentwintigste eeuw zelf ouder wordt en de zin hiervan wil zien, lijkt er goed aan 
te doen vooral niet bij de kerkvaders te rade te gaan. Zij betonen zich pessimistisch 
over het fysieke aspect van dit proces en wijten het ouder worden van de mens 
aan de principieel verkeerde keuze van Adam. Gevolg hiervan was een logica van 
ondeugden, zonde en uiteindelijk ook dood, waar de ouderdom een inherente en 
beroerde opmaat toe vormt.

Er is echter ook expliciete en impliciete waardering voor de ouder wordende 
mens. Origenes belijdt expliciet dat inzicht met de jaren komt. Augustinus belijdt 
impliciet dat in het ouder worden mensen ontdekken dat trouw – aan mensen, aan 
idealen – een kracht en bron van leven is, en impliciet leert hij ook dat ouderen 
leraren zijn. In het relationele proces dat leren is, maken ouderen de jonge generatie 
soms duidelijk hoe het níét moet; mogelijk maakte de afwezigheid van zijn vader 
dat Augustinus in later tijden zoveel nadruk legde op de waarde van gemeenschap. 
Meestal is de senex voor hem echter een leraar (m/v) die zich er zeer van bewust is de 
jongere leerling op momenten van verandering nabij te zijn met goede raad, om deze 
zo te behoeden voor twaalf ambachten met dertien ongelukken: in het privé-, maar 
ook in het publieke domein.

Toch nog even met betrekking tot Jezus. Het hiervoor te berde gebrachte 
evangelieverhaal over de zorgeloosheid waartoe vogels en bloemen uitnodigen als 
men ze aandachtig beschouwt en in zich opneemt, was bedoeld voor jongemannen 
die de wereld wilden veroveren. Het is echter goed mogelijk dat ouder wordende 
christenen al in de eerste eeuw eveneens hun grote voordeel met dit verhaal hebben 
gedaan.
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Intermezzo
In dit Intermezzo komt een schrijver aan het woord die vóór 
ons over de ouderdom heeft nagedacht. Wat heeft Marcus 
Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) ons vandaag te zeggen?

Stuurmannen gezocht

Tegen het einde van zijn leven schrijft de Romeinse politicus en 
filosoof Cicero een boekje met als titel De senectute (‘Over de 
ouderdom’).1 Cicero is opvallend positief over de ouderdom, 
zeker gezien de toestand waarin hij in het jaar 45 v.Chr. 
verkeerde. Politiek was hij op een zijspoor beland en enkele 
maanden ervoor was zijn dochter Tullia overleden. De 61-jarige 
Cicero laat de 84-jarige politicus Marcus Porcius Cato een 
dialoog aangaan met twee jonge politici, Scipio en Laelius.

Scipio: ‘Wat ons bijzonder verbaast, is dat (…) de ouderdom u 
nooit zwaar viel, terwijl die toch aan de meeste bejaarden veel 
ongemak bezorgt. (…)’
Cato: ‘Jullie verbazing, Scipio en Laelius, betreft iets dat 
helemaal niet zoveel te betekenen heeft, vind ik. Kijk, voor 
mensen die uit zichzelf niet in staat zijn om goed en gelukkig 
te leven, ja, voor hen is elke leeftijd moeilijk. Maar zij die al 
het goede uit zichzelf weten te halen, kunnen nooit iets kwaads 

zien in wat de natuur nu eenmaal noodzakelijkerwijs meebrengt. Onder wat ik hier 
bedoel, neemt de levensavond een voorname plaats in. Alle mensen hopen die te 
bereiken, maar is het zover, dan hebben ze er geen goed woord voor.’

‘Ik ken er tallozen die niet over ouderdom klagen, mensen die graag accepteren 
los te zijn uit de strikken van het zingenot en die ook niet werden genegeerd door 
hun bekenden. Bij al de klachten van bovengenoemde aard ligt de schuld in de 
manier van leven, niet in de leeftijd. Bejaarden die evenwichtig zijn, inschikkelijk en 
beschaafd, hebben vrede met hun oude dag. Voor onbehouwen mopperaars deugt 
geen enkel tijdvak van het leven.’

‘Het best wapent men zich tegen ouderdom zo: probeer het ideaal om als goed 
mens te leven in praktijk te brengen. Een hele kunst. Als men die van jongsaf heeft 
aangekweekt en verder ontwikkeld, dan werpt dat na een lang en welbesteed leven 
wonderbaarlijke vruchten af. En dat niet alleen omdat die levenshouding je niet 
in de steek laat, zelfs niet in de allerlaatste levensjaren (…), maar ook omdat de 
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Intermezzo
overtuiging goed geleefd te hebben en de herinnering aan verdienstelijk werk zeer 
veel voldoening geven.’

‘Mensen die beweren dat bejaarden niet met belangrijke taken bezig kunnen zijn, 
missen voor die bewering elke grond. Je kunt ze vergelijken met hen die zeggen dat 
een stuurman tijdens het varen niets doet. Terwijl anderen in de masten klimmen, 
over het dek rennen, boordwater hozen, zit hij, het roer vast in de hand, rustig op de 
achtersteven. Hij doet niet wat jongeren doen, maar zijn werk is belangrijker en van 
meer waarde. Niet door kracht, vaart of handigheid worden de grote taken verricht, 
maar door beleid, gezag en inzicht. Deze drie hoedanigheden raakt een oudere mens 
niet alleen niet kwijt, meestal maakt ouderdom ze zelfs nog rijper en sterker.’

Mentale kracht
‘Te oud? Weet je dat er ook ouderen zijn die nog iets nieuws erbij willen aanleren? 
Die zijn er. Kijk maar naar Solon, die vol trots in een gedicht zegt dat hij, terwijl 
hij oud wordt, er elke dag iets nieuws bij leert. Ook ikzelf heb dat gedaan; op hoge 
leeftijd ben ik de Griekse taal gaan leren.’

‘Of willen wij aan oude mensen zelfs de bekwaamheid niet meer 
gunnen om opgroeiende jeugd les te geven, wegwijs te maken en 
voor te bereiden voor alle mogelijke taken in de maatschappij?’

‘Ik sta klaar voor hulp aan vrienden, vaak bezoek ik de senaat en 
in beide gevallen geef ik adviezen, waarover ik veel en lang heb 
nagedacht; die zaken handel ik af met mentale kracht, niet met 
spierkracht. Als ik die prestaties niet meer zou kunnen leveren, dan 
zou ik graag op mijn rustbed liggen nadenken juist over de dingen 
die ik in werkelijkheid niet meer kan doen.’

‘Hoe buitengewoon belangrijk is het voor de oude mens om, nadat bij wijze van 
spreken de dienstjaren van avontuurtjes, eerzucht, twist, vijandschap en verlangens 
van allerlei aard verstreken zijn, met zichzelf alleen te zijn, zoals men zegt: met 
zichzelf te leven.’

‘Zo is het inderdaad: zoals niet elke wijn, zo verzuurt ook niet elke persoon door de 
jaren.’

1 Cicero, Over ouderdom & Over vriendschap (vertaald, 

ingeleid en van aantekeningen voorzien door W.A.M. 

Peters). Amsterdam: Ambo, 1999. Hier overgenomen 

uit: Joep Dohmen en Jan Baars (red.), De kunst van 

het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom 

(vierde druk). Amsterdam: Ambo, 2011, pp. 58-78.
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Werk- en levens-
ervaring ouderen  
hard nodig
Zowel voor henzelf als voor de samenleving is het beter 
wanneer oudere werknemers aangemoedigd worden om langer 
te blijven werken. Zij hebben immers veel ervaring die goed 
van pas komt op de werkvloer. De overheid kan dit niet aan 
de sociale partners alleen overlaten, maar moet stimulerende 
maatregelen nemen. Ook kan ze het goede voorbeeld geven 
door zelf oudere werklozen aan te nemen.

door Jan de Vries De auteur is voormalig Tweede Kamerlid voor het cda en nu voorzitter 

van cnv Connectief, vakbond van en voor mensen in de publieke sector.

Mijn 77-jarige vader werkte tot voor kort nog één dag in de week in de 
woninginrichtingszaak die hij jaren eerder overdroeg aan mijn broer. Na die 
overdracht heeft hij zijn werkzaamheden langzaam kunnen afbouwen. Dat was 
plezierig voor mijn vader, die zijn passie maar moeilijk kon loslaten. Het was ook 
plezierig voor mijn broer, die nog jarenlang dankbaar kon gebruikmaken van de 
beschikbaarheid en ervaring van mijn vader.

Vijftigplussers aan de kant
Op oudere leeftijd je talenten en ervaring kunnen blijven inzetten, gun je niet alleen 
zelfstandig ondernemers, maar ook iedere werknemer. Het christelijk-sociaal denken 
heeft de menselijke waardigheid als uitgangspunt. De erkenning van menselijke 
waardigheid moedigt de mens aan gebruik te maken van zijn talenten.1 Helaas 
ervaren al veel vijftigplussers dat werkgevers aan oudere werknemers niet de ruimte 
bieden om gebruik te maken van hun talenten. Gelukkig heeft het vrijwilligerswerk 
wel de talenten van de vijftigplussers ontdekt, maar graag zouden zij ook betaald 
werk verrichten. Ondanks de toename van de werkgelegenheid profiteren oudere 
werklozen daar nog onvoldoende van. Het aantal ww-uitkeringen van één jaar 
of langer daalt, zo blijkt uit recente cijfers van het uwv, maar uit diezelfde cijfers 
blijkt dat bijna acht op de tien langdurig ww’ers vijftigplusser zijn.2 Het aantal 
bijstandsgerechtigden ten opzichte van 2017 daalt maar helaas geldt dat niet voor 
bijstandgerechtigden van boven de 45 jaar.3 Werkgevers maken te weinig gebruik van 
dit potentieel aan arbeidskrachten, en daarmee helaas ook van de talenten die in dit 
potentieel besloten liggen.

De oudere als burger
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Deze cijfers staan in schril contrast met het feit dat in steeds meer sectoren de 
personeelstekorten zo groot zijn dat de kwaliteit van de dienstverlening onder druk 
komt te staan of zelfs de economische groei daardoor afvlakt.4 Daarom pleit het cnv 
al langer voor het actief benutten van het arbeidspotentieel van 1,2 miljoen mensen 
die aan de kant staan. Daartoe behoren 
oudere, veelal langdurig werklozen, en ook 
mensen met een migratieachtergrond of een 
arbeidsbeperking.

Vraagt dit wat van de werkzoekenden 
zelf? Zeker. De realiteit is dat de 
meeste werkloze vijftigplussers graag 
aan het werk gaan. 85 procent van de 
werkzoekende vijftigplussers ervaart echter 
leeftijdsdiscriminatie bij sollicitaties, zoals blijkt uit een cnv-ledenpanel. Een paar 
reacties van onze leden: ‘Mijn geboortedatum lijkt voor veel werkgevers interessanter 
dan mijn jarenlange ervaring’, ‘Ik solliciteer voor de prullenbak van de werkgever’, en 
‘Mijn houdbaarheidsdatum is verstreken’.

Het is eigenlijk vreemd dat werkgevers de toegevoegde waarde van oudere 
werknemers niet op waarde weten te schatten. Zij ontkennen niet dat de 
levensverwachting van ouderen in de afgelopen eeuw met vijfentwintig jaar is 
gestegen, maar leven nog met het achterhaalde beeld dat oudere werknemers weinig 
productief zijn – en dat terwijl oudere werknemers juist in hun vak zeer ervaren 

Werkgevers leven nog met het 
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werknemers weinig productief zijn
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zijn en onze samenleving een schreeuwend tekort heeft aan vakmensen. Oudere 
werknemers brengen ook een schat aan levenservaring mee. Juist in werk waar een 
sociale of emotionele component van waarde is – en waar geldt dat niet? – hebben 
oudere werknemers in het algemeen meer mensenkennis dan hun jongere collega’s. In 
het contact met collega’s, cliënten, patiënten en andere burgers is dat te merken. En, 
misschien ook niet onbelangrijk: oudere werknemers hebben leren relativeren – niet 
alleen alles wat er in het werk op hen afkomt, maar ook zichzelf. Dat laatste kan juist 
van grote waarde zijn in teams met jonge en ambitieuze collega’s, voor wie de ervaren 
prestatiedruk soms te veel kan worden.

Generatiepact
Prestatiedruk en werkdruk leiden tot stress en burn-outklachten. De onderwijssector 
is daarin koploper. Maar liefst één op de vier leraren heeft last van burn-outklachten.5 
In het contact met onze jonge leden blijkt dat vooral zij als beginnende leraar 
daarmee kampen. Te vaak worden zij voor de leeuwen geworpen en staan zij alleen 
voor een grote en/of moeilijke klas met veel zorgleerlingen. Dat levert niet alleen 
werkdruk, maar ook mentale druk op.

Overbelaste jonge leraren zijn daarom gebaat bij coaching en begeleiding, van 
bijvoorbeeld hun oudere en ervarenere collega’s. Daarmee zouden werkgevers twee 
vliegen in één klap slaan: de jonge leraar wordt actief ondersteund en de oudere 

leraar kan zijn of haar jarenlange ervaring 
delen. En diezelfde oudere leraar krijgt zo de 
mogelijkheid om in de laatste fase van zijn of 
haar werkzame leven het werk anders in te 
richten, om zo ook zelf vitaal het pensioen te 
kunnen halen.

Bij mijn werkbezoeken aan onze leden 
in verpleeghuizen vragen zestigplussers om 
maatregelen die het hun mogelijk maken 
om gezond en in het werk hun pensioen te 

halen. Uit panelonderzoek van Nivel blijkt dat ruim de helft van de zorgverleners 
vreest het huidige werk niet te kunnen volhouden tot de pensioengerechtigde 
leeftijd.6 Geen wonder, zo blijkt uit de cijfers. Het ziekteverzuim in de zorg steeg 
vorig jaar van 4,9 naar 5,7 procent, en 19 procent van de zestigplussers in de zorg 
is arbeidsongeschikt.7 Dit zijn schrikbarende cijfers; alleen in de bouw ligt dit 
percentage hoger. De voorgenomen versnelde verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd tot 67 jaar en drie maanden in 2022 zal dit probleem alleen maar vergroten.

Werkgevers en werknemers kunnen in alle sectoren in aanloop naar het pensioen 
van werknemers afspraken maken over een andere inrichting van het werk. Misschien 
doen de werknemers daarin een stapje zijwaarts of terug, maar nog steeds worden 
hun talenten gebruikt.

Oudere werknemers kunnen ook vitaal blijven werken door gebruik te maken 
van het deeltijdpensioen. Het nadeel daarvan is dat hun pensioenuitkering lager 
wordt en dat ze fiscaal worden afgestraft. In steeds meer cao’s, zoals die voor 
Metaal en Techniek, de ziekenhuiszorg en gemeenten, sluit het cnv daarom een 
zogenoemd generatiepact. Werknemers van 62 jaar en ouder gaan 75 procent van 
hun oorspronkelijke uren werken, maar krijgen daar 85 procent voor betaald, en 

Ruim de helft van de zorgverleners 
vreest het huidige werk niet 
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bouwen nog steeds 100 procent pensioenpremie op. Dit draagt bij aan hun duurzame 
inzetbaarheid. Bovendien ontstaat er zo ruimte voor de instroom van nieuwe jonge 
medewerkers, voor wie de oudere werknemers nog goede leermeesters of mentoren 
kunnen zijn.

Wanneer je als werkgever deze regeling alleen vanuit economische termen beziet 
lijkt het een desinvestering, maar in het christelijk-sociaal gedachtegoed is het 
benutten van ieders talenten een belangrijke waarde. Dat verhoudt zich niet met het 
uitputten van de talenten van werknemers. Een generatiepact draagt niet alleen bij 
aan het welbevinden van oudere werknemers, maar ook aan de solidariteit tussen de 
verschillende generaties.

Langetermijnbeleid
In het onderwijs, de zorg, de bouw en bijvoorbeeld ook de techniek hebben 
wij ieder talent en dus ook iedere oudere werknemer hard nodig. Dat vraagt 
een langetermijnbeleid. Begin niet pas op het moment dat werknemers 55 jaar 
worden. Investeer vroegtijdig in preventie, vitaliteit, begeleiding en opleiding van 
werknemers. Niet alleen omdat dat nodig is vanwege de hoge verzuimcijfers of de 
snelle ontwikkelingen in het beroep, maar ook om je werknemers voor te bereiden 
op een mogelijke volgende stap. Het moet weer gewoon zijn dat je ook boven de 55 
jaar, met nog minimaal twaalf werkjaren voor de boeg, nog een nieuwe stap in je 
loopbaan maakt. Mentaal en fysiek zijn veel 
werknemers daartoe prima in staat; alleen 
werkgevers moeten nog aan dat idee wennen.

Persoonlijke leerrekening
Jonge en oudere werknemers hebben de 
verantwoordelijkheid om te investeren in 
hun eigen loopbaan en dus in hun duurzame 
inzetbaarheid. Maar dat moeten zij dan wel kúnnen. Daarom is het cnv al jarenlang 
pleitbezorger van een persoonlijke leerrekening: een eigen pot scholingsgeld waarmee 
werknemers hun eigen keuzes kunnen maken voor hun loopbaan. In navolging van 
het cnv en het cda kiest ook het kabinet-Rutte iii voor een persoonlijke leerrekening.8 
Hierin komen de christelijk-sociale waarden eigen verantwoordelijkheid en solidariteit 
samen. Draag de uitvoering nu niet op aan een overheidsorgaan, maar geef de 
vakbonden daarin een rol. Dat past niet alleen bij het subsidiariteitsbeginsel, maar 
geeft werknemers ook vertrouwen en motiveert hen om zelf hun verantwoordelijkheid 
te nemen voor hun vitaliteit.

Cultuuromslag
Het regeerakkoord-Rutte iii spreekt over de noodzaak van een cultuuromslag voor 
ouderen op de arbeidsmarkt. Het kabinet verwacht van sociale partners dat ze hier 
niet-vrijblijvende afspraken over maken. Mocht naar het inzicht van het kabinet te 
weinig vooruitgang worden geboekt, dan zal het kabinet niet aarzelen om daaraan 
consequenties te verbinden.

Die dreigende taal wekt verbazing. Het cnv loopt niet weg voor zijn verant-
woordelijkheid. Het christelijk-sociaal denken gaat, evenals de christendemocratie, 
uit van subsidiariteit. Daar is ons poldermodel op gebouwd. Dat betekent echter 
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niet dat de overheid daarin geen deelnemende partij kan zijn, of dat zij alleen maar 
ingrijpt wanneer sociale partners tekortschieten. Het kabinet kan acteren, stimuleren 
en faciliteren, bijvoorbeeld door leeftijdsdiscriminatie hard aan te pakken, de fiscale 
naheffing bij deeltijdpensioen ongedaan te maken, de combinatie werk en mantelzorg 
te ondersteunen, en oudere werklozen actief te begeleiden bij het vinden van werk.

Goed voorbeeld
Ten slotte: waar blijft de overheid in haar rol als werkgever? Een cultuuromslag 
begint wanneer een grote werkgever zelf het goede voorbeeld weet te geven. Dit kan 

de overheid bijvoorbeeld doen door banen 
actief open te stellen voor oudere werklozen, 
door het werk voor oudere ambtenaren minder 
belastend in te richten, door te investeren in 
hun loopbaan, en vooral door ruimte te bieden 
aan hun talenten.

Er is in dat opzicht voor oudere werklozen 
en werknemers nog een wereld te winnen. 

Wanneer wij hun werk- en levenservaring echt willen gebruiken, kan dat alleen 
wanneer werknemers, werkgevers en de overheid de handen ineenslaan. Wat zou het 
mooi zijn als bij een volgend cnv-ledenonderzoek vooral dit geluid doorklinkt: ‘Mijn 
jarenlange ervaring is voor veel werkgevers interessanter dan mijn geboortedatum.’
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Een cultuuromslag begint wanneer 
een grote werkgever zelf het goede 
voorbeeld weet te geven
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Sociale benadering 
ouderdom gevraagd 
Ouderdom is te veel los van de maatschappij komen te staan. 
Vitale ouderen zijn nog onvoldoende op de samenleving 
betrokken, en sterk hulpbehoevende ouderen moeten minder 
vanuit medisch en meer vanuit sociaal perspectief benaderd 
worden. Tijd voor een politiek en maatschappij die de 
verbinding tussen de generaties weten te leggen. De eerste 
tekenen zijn hoopgevend.

door Anne-Mei The De auteur is hoogleraar langdurige zorg en dementie aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ze is initiatiefnemer van de Sociale Benadering Dementie, 

en richtte daarvoor de Tao of Care op.

In de geschiedenis is ouderdom altijd een meervoudig fenomeen geweest. Het was 
een bron van angst voor aftakeling, en voor verlies van zowel fysieke als mentale 
vermogens, maar tegelijkertijd ook een bron van gestapelde levenservaringen, van 
reflectie, berouw, wijsheid en bedachtzaamheid, waarvan geleerd kan worden.

In de eenentwintigste eeuw is dat niet anders. Het aantal euthanasieverklaringen 
neemt toe door angst voor ontluistering. We worden steeds ouder en vrezen het 
(toekomstig) lijden dat met die levensverlenging gepaard gaat. Het betreft dan niet 
alleen fysiek lijden, maar ook gevoelens van eenzaamheid en dat het leven zinloos en 
voltooid is. Tegelijkertijd snakken we ook naar die derde levensfase en hopen op het 
zwitserlevengevoel: bevrijd van werkdruk en verplichtingen, met eindelijk tijd voor 
genieten, rust en een zelfgekozen daginvulling.

Toekomstmuziek
De derde levensfase ontstond gaandeweg door gezonder leven en betere 
levensomstandigheden. Natuurlijk heeft de medische wetenschap er ook aan 
bijgedragen, maar in veel bescheidener mate dan de voorgespiegelde revolutionaire 
vergezichten: een pil tegen alzheimer bestaat niet, ondanks alle beloften; kanker is de 
wereld niet uit; en tachtig procent van de geneesmiddelen werkt niet of nauwelijks.

Toch staan we ook voor belangrijke omwentelingen. Met immunotherapie en 
op de persoon afgestemde medicatie is van kanker nog meer dan voorheen een 
chronische aandoening te maken die wellicht te genezen is. Het klonen van organen 
creëert het vooruitzicht van totale reparatie. De gemiddelde leeftijd kan voorbij 
de honderd worden. Over de implicaties die dat heeft voor sociale patronen, zoals 
verhoudingen tussen partners en generaties, voor demografische ontwikkelingen en 
voor de arbeidsmarkt, is nog nauwelijks nagedacht. Misschien maar goed ook: het 
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Het aantal tachtig-, negentig- en 
honderdjarigen neemt snel toe

is immers toekomstmuziek, en het leven laat zich moeilijk plannen, laat staan dat we 
ons op deze ingrijpende veranderingen wezenlijk kunnen voorbereiden.

Al deze ontwikkelingen werpen echter wel hun schaduw vooruit. Of beter 
gezegd: het langeretermijnperspectief past bij het patroon dat zich de laatste 
decennia aftekent. Het aantal tachtig-, negentig- en honderdjarigen neemt snel toe. 
De pensioengerechtigde leeftijd is aangepast aan de levensverwachting, maar dat 
neemt niet weg dat de derde levensfase (die van de ouderdom) een feit is: na de jeugd 
(de eerste levensfase) en het werkzame leven (de tweede fase) is een nieuw tijdvak 
ontstaan waar we nog steeds onhandig tegenaan kijken.

Carpe diem
Als kind woonde ik in de jaren zestig en zeventig naast een bejaardenhuis of rusthuis, 
en ik mocht spelen in de daarbij gelegen grote tuin. Ik herinner me nog goed dat ik 
met een oude man zat te praten en hij me limonade aanbood. Hij wilde opstaan om 
dit te pakken. Een verzorgster legde haar hand op zijn arm en zei: ‘Ik doe het wel. 
Blijf maar lekker zitten. U heeft al lang genoeg gezwoegd in uw leven. Het is nu tijd 
om te rusten.’ Deze toewijding hospitaliseerde en medicaliseerde, weten we nu. Dat 
was slecht voor de gezondheid. De bejaardenhuizen voor zestigplussers verdwenen, 
en daarmee ook de ‘rustcultuur’. Dat we na het werkzame leven mogen ‘uitpuffen’ 
is wel gebleven, al gebeurt dit niet meer in de vorm van rusten en immobiliteit, zoals 

in het rusthuis. Het wordt nu juist gezocht in 
activiteit en in ‘uit het leven halen wat erin zit’: 
reizen, lezen, de natuur in, een studie volgen. 
De derde levensfase contrasteert met de tweede 
levensfase. Het is een fase van carpe diem, met 
in het achterhoofd wel de gedachte dat de dood 
ons nu echt op de hielen zit. Memento mori: de 

toekomst is beperkt en kan afschrikwekkend zijn. Want als de aftakeling eenmaal 
aan de deur klopt, kan het rap gaan. De vitaliteit van de ouderdom kan dan in één 
klap omslaan in gekluisterd zijn aan huis, en leiden tot een uitputtingsslag van zowel 
de getroffene als naasten die mantelzorgen.

We kunnen vaststellen dat de derde levensfase ambigu is. Het beangstigende 
toekomstperspectief van ziekte en zorg versterkt het gevoel van ‘alles eruit willen 
halen, nu het nog kan’ en staat in schril contrast met de mensen die getroffen worden 
door ziekte en gebukt gaan onder eenzaamheid. Het gevoel van ontluistering, er 
niet meer bij horen en onvrede bij hen die aan de ‘verkeerde’ kant van de streep 
staan, wordt door het ideaalbeeld van de vitale oudere versterkt. Zo ongeveer zijn 
de beelden. Er is een kortere of langere periode van het eigen leven beheren na het 
pensioen, en daarna de schrik van de valbijl als lichaam en geest niet meer mee 
kunnen of willen. Ondertussen zijn met de rites de passage – de diagnose voegt vaak 
immers niets toe; de voorgeschreven pil doet niks maar wordt gebruikt voor het idee 
– artsen, verpleegkundigen en mantelzorgers druk in de weer.

Nuttig voor de ander
Toch hebben voor mij beide manieren van leven in de derde levensfase iets 
onbevredigends. Ook de manier waarop veel ouderen hun leven invullen als ze nog 
niet erg zorgbehoevend zijn. Voor de ouderen zelf én voor de samenleving is het een 

De oudere als burger
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gemiste kans. En ik doel nu niet op het verloren arbeidspotentieel, oftewel op het feit 
dat kennis en kunde opgeborgen worden terwijl de arbeidsmarkt krap is. Dat is wel 
een belangrijk thema overigens, want het zegt toch wel wat als het werkklimaat en 
de dagelijkse agendadwang zo zijn dat mensen er zo snel mogelijk van wegvluchten 
en alleen op eigen voorwaarden nog iets met hun talenten willen doen. Maar zoals 
gezegd: daar gaat het me nu niet om.

Het gaat me erom dat de oudere die in de derde levensfase komt in de regel de 
dagen goed doorkomt. Een rustiger tempo, hobby’s, reizen. Wat echter ontbreekt is 
de aansluiting met het dagelijkse leven. Als je het nieuws op de voet volgt, je zorgen 
maakt over de democratie, als je leest over de overbelasting van de (studerende) 
jeugd, als je oude hobby’s hervindt – of het nu het repareren van auto’s is of het 
bakken van brood, eierkoeken en gebak –, waar vind je de mogelijkheid om je 
nuttig te maken? Nuttig niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander? Want is het 
niet eigenlijk zo dat je veroordeeld bent tot activiteit ten eigen bate (reizen), en tot 
inactiviteit in bredere maatschappelijke zin? Natuurlijk doen veel ouderen nog aan 
vrijwilligerswerk, maar vooral in en rond de (grote) steden neemt de eenzaamheid toe.

De aansluiting tussen de tweede en de derde levensfase is afwezig, en daarmee 
ook die tussen het persoonlijke en het sociale leven. En daarmee tevens die tussen de 
generaties: razend drukke tieners, jongvolwassenen en werkenden versus ‘rustende’ 
ouderen. De verbinding is er hooguit nog in termen van de oppasopa en -oma: 
verzorgend en ondersteunend. Heel fijn en misschien ook 
nuttig, maar het betekent niet ‘actief geïnvolveerd zijn’ in die 
zin dat aanwezige talenten en (levens)ervaringen productief 
worden gemaakt voor het maatschappelijk leven. Het is denk 
ik niet voor niets dat de ouderenpartij 50Plus betrekkelijk 
populair is. Dat heeft niet alleen te maken met het opkomen 
voor rechten, maar ook met het serieus betrekken van ouderen 
bij politieke afwegingen en het gewone leven.

Levenskunst
Van het verbinden van de generaties maakt geen enkele politieke partij echt een 
agenda. Ouderenzorg staat op het ogenblik in het teken van meer of minder 
verpleegkundigen, de pensioenleeftijd en de indexering. Terechte thema’s, maar 
ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat er veel meer mogelijk is. Laat ik een 
voorbeeld geven. Geregeld lees ik dat jonge mensen het mentaal ontzettend lastig 
hebben. Studenten lijden onder faalangst, overbelasting of het onvermogen het leven 
te structureren. Juist in die levensfase gaat dat gemakkelijk gepaard met angstige 
toekomstbeelden: ongeschikt voor het leven, terwijl er zoveel geëist wordt en collega-
studenten met carrièrestappen, stages en vervolgopleidingen schermen. De behoefte 
aan psychische bijstand neemt toe. Maar gaat het niet vooral om levenskunst, om 
het vermogen om met onzekerheid om te gaan, om een open toekomst – en dus 
om algemene levensvragen waar levenservaring veel kan betekenen? Hebben jonge 
mensen niet juist behoefte aan anderen die de vragen herkennen en er in de loop 
van hun leven mee leerden omgaan? Zou hier de levenswijsheid van ouderen niet 
zijn in te zetten en – om het woord bewust te gebruiken – productief te maken zijn: 
als moderne variant op de rol die in veel culturen ouderen hebben als dragers van 
wijsheid en levensinzicht? Zouden zij misschien niet méér kunnen betekenen dan 

Als oudere ben je 
veroordeeld tot 
inactiviteit in bredere 
maatschappelijke zin
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psychologen die geschoold zijn in allerlei technieken en duidingen die per decennium 
wisselen en uitmonden in een hulpaanbod waarvan de resultaten ongrijpbaar en 
onduidelijk zijn? Waarom is er niemand die de verbinding legt tussen de verschillende 
generaties? Waarom zet niemand de verbinding tussen de tweede en de derde 
levensfase op de politieke en maatschappelijke agenda?

Sterfelijk zijn
Terug naar de andere versie van de derde levensfase: die van het verval. Misschien 
kan ik mijn benadering het best verduidelijken met beelden, en wel uit de prachtige 
Franse film Intouchables (2011): de patiënt Philippe kon de beste verpleegkundigen 
en artsen van de wereld betalen, maar waar hij werkelijk naar snakte was een 
maatje, iemand die zijn sociale leven weer invulling kon geven en die hem zag 
als een volwaardig mens. Philippe kon niet genezen, maar wel genieten van 
aansluiting bij het gewone leven. Intouchables stelt de overaccentuering van de 
medische benadering aan de kaak, en de onderwaardering van wat ik de ‘Sociale 
Benadering’ noem. Het tegengaan van eenzaamheid, het helpen van mensen met 
beginnende dementie bij het nog steeds uitoefenen van een baan, het verbeteren 
van de aansluiting tussen zorg thuis en het verpleeghuis, het steunen van mensen 
bij de alledaagse maar heftige vragen van het leven na de diagnose, enzovoort: we 
hebben er te weinig aandacht voor. We staan er onbeholpen tegenover en vluchten 

al snel in een overaccentuering van het medische metier en 
jargon. We willen daarmee hoop geven, maar meestal is er op 
deze medische weg geen hoop meer, zeker niet bij dementie. 
Ondertussen duwen we zo sociale en existentiële vragen al 
te snel opzij. De wereldberoemde chirurg Atul Gawande zag 
dit en schreef er het prachtige boek Being mortal over.1 Als 
arts stelt hij dat de medische invalshoek hier niet anders kan 
dan falen. De geneeskunde is sterk en belangrijk, maar wel 
binnen de grenzen van het eigen domein. Ondertussen betalen 
we oneindige sommen geld voor de medische invalshoek, 

en slechts een fractie voor de Sociale Benadering – hoewel daar nu gaandeweg 
verandering in komt.

Hoopgevend
Dat is dan ook tegelijkertijd het hoopgevende. Dit kabinet en deze minister van vws 
zetten eenzaamheid op de politieke kaart. Zij investeren ook in onze social trials, 
waarin de Sociale Benadering de medische aanpak aanvult en soms corrigeert. Op 
kleine schaal kijken we hoe vanuit de belevingswereld van mensen met dementie 
en hun verwanten een aanpak kan groeien die echt ondersteunend is en bovendien 
preventief kan werken: alternatieve diagnosegesprekken die niet alleen medisch 
uitsluitsel geven, maar mensen ook bij de hand nemen en inzicht geven in hoe hun 
leven zal, maar ook kán veranderen. Begeleiding meer inrichten volgens de formule 
van Intouchables: persoonsgerichte begeleiding die geen bezigheidstherapie is, maar 
aansluit bij de behoefte aan zingeving en de capaciteiten van de mensen in kwestie; 
zorg thuis in plaats van in het verpleeghuis. De financiële schotten tussen Wmo  
(Wet maatschappelijke ondersteuning) en Wlz (Wet langdurige zorg) en soms ook 
Zvw (Zorgverzekeringswet) kunnen verlaagd worden als zorgkantoren en gemeenten 

De film Intouchables 
stelt de overaccentuering 
van de medische 
benadering aan de kaak
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gezamenlijk investeren in de Sociale Benadering. Het kabinet opent er gelukkig 
de mogelijkheden voor. Dat is grote winst, en reden voor erkentelijkheid. Dit de 
komende jaren volhouden en uitbreiden naar andere kwetsbare groepen (waaronder 
psychiatrische patiënten, ouders van kinderen met ernstige beperkingen) is een 
belangrijke uitdaging.

Perspectieven
Sociale en existentiële vragen domineren, meer of minder uitgesproken, de derde 
levensfase. Het zijn vaak lastige vragen, maar ze verlenen aan de andere kant ook 
diepgang aan het leven. Een diepgang waar jongere generaties veel aan kunnen 
ontlenen. Als ouderen op deze manier jongeren kunnen inspireren, zal er mogelijk 
een verbinding tussen generaties ontstaan die het ‘zorgen voor de ander’ ontstijgt. En 
wie verbeeldde deze wederzijdse inspiratie beter dan Martinus Nijhoff?

De wolken2 
 
Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag 
Lang-uit met moeder in de warme hei, 
De wolken schoven boven ons voorbij 
En moeder vroeg wat ’k in de wolken zag. 
 
En ik riep: Scandinavië, en: eenden, 
Daar gaat een dame, schapen met een herder – 
De wond’ren werden woord en dreven verder, 
Maar ’k zag dat moeder met een glimlach weende. 
 
Toen kwam de tijd dat ’k niet naar boven keek, 
Ofschoon de hemel vol van wolken hing, 
Ik greep niet naar de vlucht van ’t vreemde ding 
Dat met zijn schaduw langs mijn leven streek. 
 
– Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide 
En wijst me wat hij in de wolken ziet, 
Nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet 
De verre wolken waarom moeder schreide –

1 Atul Gawande, Being mortal. Illness, medicine and 

what matters in the end. Londen: Profile Books, 2015. 

Nederlandse vertaling: Sterfelijk zijn. Geneeskunde en 

wat er uiteindelijk toe doet. Amsterdam: Nieuwezijds, 

2015.

2 Martinus Nijhoff, ‘De wolken’, in: Idem, Verzamelde 

gedichten (tekstverzorging W.J. van den Akker en 

G.J. Dorleijn). Amsterdam: Bert Bakker, 2001, p. 170.
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Intermezzo
In dit Intermezzo komt een schrijver aan het woord die 
vóór ons over de ouderdom heeft nagedacht. Wat heeft  
Jacob Grimm (1785-1863) ons vandaag te zeggen?

Compensatie voor 
gebrek en lijden

De Duitser Grimm is vooral bekend omdat hij met zijn jongere 
broer Wilhelm (de ‘gebroeders Grimm’) sprookjes heeft 
uitgegeven. Rond 1860 hield Jacob, die jurist en taalkundige 
was, in Berlijn een rede1 over de ouderdom.

‘Er ligt een tegenspraak in de wens van veel mensen om oud 
te worden en hun onwil om oud te zijn. De grijsaard zou 
van dankbaarheid vervuld moeten zijn dat het hem vergund 
was voort te gaan tot aan de laatste levenstrede; hij moet dus 
niet klagen en jammeren dat de ouderdom nadert. Hij kan 
nu met stille weemoed achteromkijken en na de zwoele dag 
in de verkwikkende koelte van de avond op een bankje bij 
zijn huisdeur zijn leven overzien. Zo’n door het lot behouden 
hoogbejaarde, voorgegaan in de dood door familie en bekenden, 
die alleen nog nakomelingen aan zijn zijde heeft, mag zich dan 
gerust eenzaam en verlaten voelen, met een mengeling van 
vreugde en droefenis.’

Compensatie
‘Het is ontegenzeggelijk waar dat in de ouderdom een merkbare vermindering van 
de lichamelijke vermogens optreedt en als het lichaam misschien niet altijd door 
ernstige ziektes wordt geteisterd, heeft het wel degelijk vaker te lijden van allerlei 
kwaaltjes dan in de tijd ervoor. Toch hoeven we niet bij de pakken neer te zitten. Die 
vermindering is nog geen nederlaag; vaak is het alleen een nieuw gloeien en opkomen 
van de levenskracht. (…) Over blinden zegt men dat hun gevoel niet zelden zo scherp 
wordt dat ze als het ware met alle vingertoppen zien; van dove mensen zou de smaak 
en de reuk beter ontwikkeld zijn dan bij anderen (…). Gebrek en lijden kunnen 
heel makkelijk in het verborgene een compensatie ten goede met zich meebrengen. 
We kunnen dus zonder paradox stellen dat wanneer op hoge leeftijd de gezondheid 
wordt aangetast en geschokt, in de tussentijd het gevoel van welzijn zich veel sterker 
doet voelen dan in de voorgaande levensstadia.’
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Intermezzo
‘Over kinderen zegt men dat ze razen in hun gezondheid; jongeren zetten haar vaak 
op het spel; en volwassenen hebben vaak geen tijd om zich ervan bewust te zijn. 
(…) De oude voetreiziger wordt verkwikt door gedachten over de weg die hij heeft 
afgelegd, en bejaarden gaan zienderogen zorgvuldiger om met hun lichaam. Ze leren 
vooral te vermijden wat gevaarlijk voor hen is, en alle gunstige invloeden schenken 
hun een gevoel van welbehagen.’

‘In komedies zijn de vrekken altijd bejaarden, en de mensen die met geld smijten 
altijd jongeren, die maar niet kunnen wachten tot het opgehoopte vermogen hun ten 
deel valt. Terwijl bijna alle andere passies op hoge leeftijd verbleken en afstompen, 
groeit de hebzucht en neemt met de jaren toe.’

‘Net zoals zelfs invallende gelaatstrekken nog edeler worden en vroeger onopgemerkte 
gelijkenissen met voorouders aan het licht brengen, waardoor men wel zegt dat oude 
mensen vaak mooier worden dan ze eerder waren, net zo moeten we erkennen dat de 
langdurige bezigheden en contacten op de afgelegde levensweg hen serener en fijner 
kunnen maken, en een stemming van de ziel kunnen teweegbrengen, die niet knorrig, 
maar vriendelijk en liefdevol is. Voor onze buren aan de overkant van de Rijn geldt 
dat er werkelijk geen aangenamer en vriendelijker 
gezelschap is dan de bejaarde Fransman, die 
steeds onvergelijkelijk veel tact weet te verenigen 
met de goedmoedigste oplettendheid en attentie 
en altijd op genoeglijke wijze de stemming erin 
brengt – ook al zijn de Fransen als jongelui 
opvliegend, aanmatigend en onhebbelijk.’

Verder kunnen we zeggen dat bij oude mensen het gevoel voor de natuur sterker en 
volmaakter wordt dan in het voorgaande leven het geval was (…). Hoe ingetogen 
kijkt de oudere omhoog naar de schittering der sterren, die al sinds onheuglijke tijden 
zo stonden als ze nu staan en die weldra ook boven zijn graf zullen schijnen. Welk 
een goede grond schuilt erin dat grijsaards graag de opmonterende zorg voor tuin en 
bijenteelt op zich nemen; ze enten en oculeren niet meer voor zichzelf, maar voor de 
volgende generaties, die pas later kunnen genieten van de schaduwen van de nieuwe 
aanplant.’

1 Jacob Grimm, Rede auf Wilhelm Grimm und Rede 

über das Alter. Berlijn: Dümmler, 1863. Hier, in een 

vertaling van Willem Visser, overgenomen uit: Joep 

Dohmen en Jan Baars (red.), De kunst van het ouder 

worden. De grote filosofen over ouderdom (vierde 

druk). Amsterdam: Ambo, 2011, pp. 252-263.

Er is werkelijk geen aangenamer 
en vriendelijker gezelschap dan 
de bejaarde Fransman
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Interview
De omgang  met 
traagheid en het  
niet meer kunnen

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen.

De uitspraak ‘Ik wil sterven’ is minder 
vanzelfsprekend dan in het debat over voltooid 
leven wordt gesuggereerd, stelt ethicus Paul van 
Tongeren. Kerkvader Augustinus laat volgens 
hem zien dat ‘willen’ bij existentiële keuzes 
vaak ook ‘niet willen’ is. Van Tongeren bepleit 
niet alleen verdieping van het debat, maar 
schetst ook de achtergrond van de wens tot 
sterven. ‘We investeren zo veel tijd en kennis 
om dingen te kunnen, dat we het verleren om 
dingen níét meer te kunnen.’

Wat moeten we als samenleving 
met mensen die graag dood willen? 
Die vraag is actueel nu het kabinet 
als compromis tussen de vier 
regeringspartijen onderzoek laat doen 
naar de groep mensen die hun leven 
‘voltooid’ achten, ook al zijn ze niet 
ernstig ziek. De Nijmeegse emeritus 
hoogleraar wijsgerige ethiek Paul van 
Tongeren heeft dit jaar Willen sterven. 
Over de autonomie en het voltooide 
leven geschreven.1 In dit essay verkent 
hij de vraag wat iemand wil die zegt 
dat hij dood wil. ‘Alleen al het stellen 

van die vraag lijkt een belediging voor 
degene die deze wens of wil kenbaar 
maakt’, merkt hij aan het begin van 
zijn essay op. Toch is die vraag van 
groot belang, verklaart hij op zijn 
werkkamer aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen. ‘We voeren nu het debat 
binnen de vanzelfsprekendheid van een 
bepaald begrip van de wil. Hooguit 
vragen we ons af hoe we zeker weten of 
iemand wel dood wil. Maar als blijkt 
dat die wil zélf problematisch is, zullen 
we in onze wetgeving altijd iets van dat 
problematische moeten behouden.’

Paul van Tongeren 

De oudere als burger
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Interview in  
het kort: 

* De uitspraak ‘Ik wil 
sterven’ is minder 
vanzelfsprekend dan 
‘Ik wil zwemmen’; we 
weten immers niet wat 
het is om dood te zijn

* De ervaring van 
Augustinus dat de wil 
bij existentiële keuzes 
in zichzelf verdeeld 
is, wordt bevestigd in 
uitlatingen van mensen 
die dood willen

* Onze samenleving 
verleert het verdragen 
van dingen niet meer 
kunnen

* Een partner liefdevol 
bijstaan in stervenshulp 
kan ontaarden in 
een onmenselijke 
wurggreep

* Euthanasiewetgeving 
moet altijd recht doen 
aan de problematische 
kant van de grens 
tussen leven en dood

Interview
Waar komt die vraag naar 
het problematische van de wil 
vandaan? Als ik koffie wil, 
wil ik toch gewoon koffie? En 
als ik wil zwemmen, wil ik 
zwemmen. Waarom zou dat 
anders zijn bij ‘willen sterven’?
‘Ik heb me dat natuurlijk ook 
afgevraagd: waarom blijft die 
vraag naar het problematische 
van het willen sterven me 
bezighouden? In mijn essay 
laat ik zien dat “willen” zich 
altijd op twee niveaus afspeelt. 
Aan de ene kant wil je iets, een 
bepaald object, bijvoorbeeld 
koffie, zwemmen of dood 
zijn. Nu is het zo dat “dood 
zijn” iets totaal anders is dan 
alle andere objecten die we 
kunnen willen. Van dood 
zijn kunnen we ons namelijk 
geen voorstelling maken, 
in die zin dat we het nooit 
kunnen ervaren en het ons 
nooit kunnen herinneren. We 
kunnen ons wel voorstellen 
dat we slapen, en zelfs niet-
bestaande dingen kunnen we 
ons voorstellen, zoals de wolf 
die Roodkapje opeet. Maar 
bij dood zijn gaat dat niet, 
eenvoudigweg omdat we er dan 
niet meer zijn als degene die 
iets wil of zich iets voorstelt. 
Daarmee komen we op het 
tweede niveau waarop willen 
zich afspeelt: ik wil niet alleen 
iets, maar ik wil het. Dat wil 
zeggen: ik claim het recht om 
zelf te bepalen wat ik ga doen. 
Dat noem ik het meta-willen: 
wanneer ik iets wil, bevestig 
ik mezelf daarmee altijd als 

“willer”, als degene die het 
recht heeft iets te willen. Nu is 
het problematische bij “dood 
willen” – in tegenstelling tot bij 
“koffie willen” – dat het object-
willen in strijd is met het meta-
willen. Met het meta-willen 
bevestig ik mezelf als willer, 
maar met het object-willen 
ontken ik mezelf als willer, 
omdat ik er dan niet meer ben.’

Analyse

Dat is een mooie wijsgerige 
oefening, maar wat moet 
iemand ermee die gewoon dood 
wil omdat hij zijn leven niet 
meer de moeite waard vindt?
‘Die vraag is terecht en ik 
heb niet de illusie dat mensen 
die dood willen, door mijn 
redenering opeens op andere 
gedachten worden gebracht. 
Maar op hen richt ik me 
dan ook niet. Ik richt me 
op degenen die het maat-
schappelijke debat voeren, die 
zeggen dat we een wettelijke 
regeling moeten maken 
voor personen die aangeven 
dat ze dood willen. Aan de 
samenleving waarin dit debat 
gevoerd wordt adresseer ik mijn 
analyse.’

Hoe kan uw analyse de 
samenleving helpen?
‘In onze maatschappij bestaat er 
een grote vanzelfsprekendheid 
dat als iemand iets wil, hij 
daar ook recht op heeft, 
zolang hij daarmee anderen 
maar niet schaadt. Dit noemen 
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we het utilitaristische vrijheidsbegrip, zoals 
geïntroduceerd door de liberale filosoof John 
Stuart Mill in de negentiende eeuw. Wie heeft het 
recht mij iets te verbieden of over mij te beslissen, 
zolang ik niemand schaad? Welke ander, of Ander 
in religieuze zin, zou tussen mij en mijn wil in 
mogen staan? Het hele debat over voltooid leven 
speelt zich af bínnen de vanzelfsprekendheid 
van dit vrijheidsbegrip, en alle argumenten 
worden hieraan ontleend – als er überhaupt 
geargumenteerd wordt, want kenmerkend voor 
een vanzelfsprekendheid is dat er juist géén 
argumenten worden gegeven. We moeten dus een 
niveau dieper gaan, en daarom richt ik me tot 
degenen die het debat voeren. Tot de Nederlandse 
Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde, 
maar ook tot opinieleiders en politici, zowel 
voorstanders van nieuwe wetgeving als 
tegenstanders. Wanneer er een wettelijke 
regeling gemaakt wordt op basis van een debat 
waarin een verzwegen 
vanzelfsprekendheid blijft 
bestaan die aantoonbaar 
problematisch is, 
dan moeten we dat 
verdisconteren. Het blijkt 
ingewikkelder te zijn dan 
we denken, en juist dat 
problematische moet in 
een eventuele wet tot 
uiting komen. Zelf vind 
ik daarom de huidige 
euthanasiewetgeving zo 
mooi. Deze handhaaft het problematische, maar 
geeft in bepaalde gevallen toch de mogelijkheid 
tot handelen. Maar om dit problematische verder 
uit te werken, hebben we Augustinus nodig.’

Wat heeft hij ons te zeggen in het debat over 
voltooid leven?
‘Augustinus laat zien dat de wil bij een 
existentiële keuze altijd in zichzelf verdeeld is. Hij 
doet dat bij de beschrijving van zijn bekering, een 
van de bekendste passages in de Belijdenissen. Er 
is volgens mij sprake van een existentiële keuze 
als degene die iets moet kiezen na de keuze niet 

meer dezelfde is als daarvoor. Bij “Ik wil koffie” 
is dat niet echt het geval, bij het kiezen van een 
studie al meer, en bij nog radicalere keuzes als die 
van een levenspartner of religieuze overtuiging al 
helemaal. Als niet-christen kies ik, zo redeneert 
Augustinus, als het ware om een totaal ander 
iemand te worden, namelijk een christen. En juist 
bij dit soort existentiële keuzes wordt iemand 
helemaal verscheurd door twijfel en onzekerheid. 
Het willen is tegelijk níét willen. Dat toont zich 
bijvoorbeeld in uitstelgedrag. Augustinus zegt 
zelfs ergens: “Geef mij kuisheid, maar nu nog 
even niet.” Om toch die existentiële keuze te 
kunnen maken, moet zo iemand een sprong 
doen: je moet loslaten wie je bent als willer om 
te worden wat je wilt. Je kunt niet meer stappen, 
waarbij je steeds één been op de grond houdt 
voor steun, maar je moet springen, en daarmee 
kom je los van die grond. Voordat iemand die 
sprong maakt, wordt hij of zij intern helemaal 

verscheurd door twijfel.’

Hupsakee

Wat zegt dit voor het debat 
over voltooid leven?
‘Een meer existentiële 
keuze dan die voor de dood 
kunnen we niet maken. En 
juist bij dit “willen sterven” 
of “dood willen” zien we 
in de praktijk eenzelfde 

twijfel optreden op het moment dat het erop 
aankomt. Het vreemde is echter dat die aarzeling 
of verscheurdheid vaak wordt toegedekt in een 
beslistheid naar buiten toe. Je zag dat indringend 
in de documentaire over de Levenseindekliniek2, 
waarin een demente mevrouw met het woord 
“hupsakee” aangaf dat ze dood wilde. Op het 
moment dat het zover was, wekte ze op zijn minst 
de suggestie van het tegendeel. In mijn essay heb 
ik geprobeerd deze twijfel en verscheurdheid te 
laten zien aan de hand van twee recente boeken: 
Els van Wijngaarden heeft voor Voltooid leven 
25 mensen geïnterviewd die binnen niet al te 

De huidige euthanasie
wetgeving handhaaft 
het problematische, 
maar biedt toch de 
mogelijkheid tot 
handelen
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lange tijd hun leven wilden beëindigen,3 en de 
Zuid-Afrikaan Karel Schoeman beschrijft in het 
indrukwekkende Slot van die dag zijn reflecties 
voorafgaand aan zijn zelfgekozen dood.4 Wat 
Augustinus bij zichzelf waarnam, namelijk “Ik 
wil christen worden, maar nu nog niet”, zie je 
min of meer ook bij mensen die dood willen: een 
beslistheid om te willen sterven, maar tussendoor 
momenten van twijfel.’

Grieks denken

Toch lijkt het of veel mensen een vaste wil 
hebben om te sterven. Moffelt u die niet weg?
‘Die wil of dat voornemen is er absoluut. En 
om te begrijpen waar die vandaan komt, kan 
opnieuw Augustinus helpen. Hij is degene 
geweest die het wilsbegrip – dat je niet alleen iets 
wilt, maar daar als willer ook recht op meent 
te hebben – als het ware ontdekt heeft. In het 
Griekse denken was hiervan 
nog geen sprake. Het nieuwe 
van Augustinus is dat hij deze 
wil in navolging van Paulus 
verbond met het kwaad. Dan 
hebben we het niet over de 
wil als verlangen of voorkeur 
naar iets, niet over de wil tot 
het goede of de instrumentele 
wil om iets te bereiken, maar 
over de wil die puur iets wil omdat het slecht 
of verboden is. De wil als zonde, die een uiting 
is van het verlangen: “Ik ben de baas.” Je ziet 
dat, wanneer het vermogen om te willen in het 
aangezicht van de dood verdwijnt, het als het 
ware nog één keer opflakkert: “Ik ben de baas.” 
Het is een vorm van opstand: waarom zou een 
arts, een overheid of een wet voor mij bepalen 
dat ik verder moet leven? Overigens hoeven we 
deze vorm van opstand niet altijd negatief te 
duiden. Opstand is ook letterlijk op-staan: laten 
zien dat je er ook nog bent.’

Hoe komt het dat juist in onze geseculariseerde 
samenleving de wil opkomt om zelf te bepalen 
wanneer je sterft? In de analyse van de wil als 
bestaande uit een meta- en een object-willen 
kan immers alleen wie in een hiernamaals 
gelooft, willen sterven én straks als willer blijven 
voortleven.
‘Ik denk dat bijna niemand die graag naar de 
hemel wil, daarvoor een actieve stap zet. Het 
verlangen naar de hemel is als het goed is eerder 
een overgave dan een handeling. Wel is het zo dat 
in een geseculariseerde samenleving het gezag van 
een wetboek als een veel willekeuriger autoriteit 
wordt opgevat dan in een religieuze samenleving. 
In die zin is het begrijpelijk dat juist nu die wil 
om te sterven meer geuit wordt. Daarnaast speelt 
de medische techniek mijns inziens een grote 
rol. Wij zijn eraan gewend geraakt dat we met 
allerlei technieken ons leven kunnen verlengen en 
zelfs rekken. Je kunt je afvragen of de techniek 

die levens verlengt wezenlijk 
anders is dan de techniek die 
de dood dichterbij brengt.’

Spelen ook andere waarden 
in onze samenleving een rol 
in het voltooidlevendebat, 
bijvoorbeeld waarden van 
gezondheid, vitaliteit en 

onafhankelijkheid die redelijk dominant zijn?
‘Het is moeilijk om hierover niet te spreken op 
een manier die moraliserend overkomt. Maar ik 
denk dat hedonisme, het vermijden van pijn en 
het zoeken naar plezier hier ook een rol spelen. 
We zoeken steeds sterkere prikkels, steeds meer 
extremiteit om vervoerd en verrukt te raken, door 
nóg hoger te springen, nóg verder te vliegen en 
nóg dieper te duiken. Tegelijkertijd proberen we 
via allerlei verzekeringen steeds minder risico 
te lopen, en willen we voorkomen dat er iets 
misgaat.’

Het verlangen naar de 
hemel is als het goed 
is eerder een overgave 
dan een handeling



80 CDV / Herfst 2018

Wrang

Zijn we het aan het verleren om met het 
imperfecte om te gaan? En speelt dat enige rol 
bij de opkomende wens om een einde aan het 
leven te maken?
‘Dat heeft er ongetwijfeld mee te maken. We 
vinden het steeds meer vanzelfsprekend dat de 
dingen een product zijn van wat wij gedaan of 
bereikt hebben. Het wrange is dat we daarbij 
steeds onafhankelijker en autonomer willen zijn, 
maar dat niet altijd zijn. Mijn vader heeft mij 
bijvoorbeeld allerlei technieken op het gebied 
van klussen geleerd, terwijl ik op het gebied van 
digitale techniek nu alles aan mijn kinderen moet 
vragen. Ouderen zijn meer afhankelijk geworden 
van hun kinderen dan andersom.’

Hoe komt het dat we ouderen niet meer 
waarderen om hun wijsheid en levenservaring, 
en niet meer kunnen omgaan met dingen niet 
meer kunnen?
‘Omdat we heel veel investeren in dingen kunnen: 
we willen steeds meer ziektes onder controle 
krijgen en investeren miljarden in het onderzoek 
hiernaar. We vormen ons daarin omdat we dat 
belangrijk vinden, en niet onterecht. De andere 
kant van de medaille is echter dat we ons steeds 
minder vormen in het niet meer kunnen. Dingen 
niet of niet meer kunnen hoort ook bij het leven, 
zeker bij het ouder worden, en daarmee omgaan 
is ook een kwaliteit. Als een samenleving daarin 
niet investeert, heeft dat gevolgen. We verleren 
dan te verdragen dat we bepaalde dingen niet 
meer kunnen. Wat dat betreft zouden we een 
soort geriagogie moeten ontwikkelen: leren 
omgaan met het ouder worden.’

Bron: iStock
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In het boek van Els van Wijngaarden staat dat 
het niet zo is dat de samenleving de interesse 
in ouderen verliest, maar dat ouderen die 
willen sterven hun interesse in de samenleving 
verliezen. Betekent dit niet dat we als 
samenleving niet zo veel kunnen doen om de wil 
tot sterven te voorkomen?
‘Toch kan het verlies van interesse in de 
samenleving bij ouderen ook het gevolg zijn 
van het feit dat we als samenleving minder 
goed kunnen omgaan met oud worden en met 
dingen niet meer kunnen. Vergelijk het met een 
organisatie waarin een baas voortdurend zegt dat 
jonge en frisse ideeën zo belangrijk zijn en waarin 
ervaring nooit als waarde wordt benoemd. Dan 
denkt een ouder iemand vanzelf: Ze hebben mij 
niet meer nodig. Verder zegt het ook iets dat 
we het gebrek aan interesse in de buitenwereld 
als iets negatiefs typeren. Ik was onlangs met 
een groep mensen in Frankrijk, waarbij een 
76-jarige als enige pas 
elke avond even op zijn 
telefoon keek om te zien 
of er iets belangrijks was 
gebeurd. Op zich is dat een 
kwaliteit, maar toch zien 
wij gebrek aan interesse in 
de buitenwereld vaak als 
iets negatiefs. En ten slotte: 
stel dat iemands verlies aan 
interesse in de buitenwereld 
echt niet door de samenleving zelf komt, maar 
gewoon omdat iemand echt oud geworden is, 
dan is het toch onze plicht als samenleving om er 
gewoon voor zo iemand te zijn?’

Net als Augustinus’ vriend Alypius, die rustig bij 
de kerkvader bleef toen deze in een existentiële 
crisis verkeerde.
‘Precies. Dat is een prachtig beeld. Wij willen zo 
graag iets doen en iemands situatie verbeteren, 
maar soms is het ook gewoon goed om bij 
iemand te zijn en te blijven, zeker als we niets 
meer kunnen doen. Daarin zijn we echter niet 
bedreven. Mijn eigen moeder was aan het eind 
van haar leven dementerend. Op een gegeven 

moment hebben we haar naar een verpleeghuis 
hier in de buurt laten overkomen, zodat we haar 
wat vaker konden bezoeken. Maar als ik nu 
terugblik, besef ik hoe weinig ik dat eigenlijk 
gedaan heb. Hooguit een paar keer per week een 
uurtje. Terwijl het zo belangrijk is wat Alypius 
deed: gewoon bij iemand te zijn zonder iets te 
doen. Dat is voor ons het moeilijkste wat er is.’

Wurggreep

In het debat over voltooid leven komt het begrip 
‘relationele autonomie’ op: in nauw contact met 
je naasten zelf beslissen of en wanneer je wilt 
sterven. Kan dat een weg zijn in het debat?
‘Aan de ene kant is het een aantrekkelijk begrip, 
omdat wij mensen alleen in relatie tot anderen tot 
onze waarde komen. Aan de andere kant ben ik 
er ook zeer beducht voor, omdat ik in de praktijk 
gezien heb waar deze samenspraak toe kan 

leiden. Ik ken het voorbeeld 
van twee echtelieden – 
beiden lid van de nvve –, 
van wie de man begon te 
dementeren. Afgesproken 
was om eenmaal per jaar 
met de volwassen kinderen 
te bezien hoe het met pa 
zou gaan. De eerste paar 
keer werd gezamenlijk 
vastgesteld dat het nog 

prima ging, waarna er een toost op het leven 
werd uitgebracht. Maar een volgende keer stelde 
het gezin vast dat de dementie nu toch wel erg 
ver was gevorderd en dat het moment daar was. 
Waarop de vader zei: “Als jullie dat vinden, dan 
moet het maar.” Als dat relationele autonomie is, 
dan is dat voor mij hoogst problematisch.’

‘Ik moet daarbij denken aan een zeer 
indringend boek dat ik heb gelezen: Genade 
van Linn Ullmann.5 Het gaat over een echtpaar 
waarvan de man 67 is en de vrouw, die arts is, 
zo’n tien jaar jonger. Hij lijdt aan een ernstige 
terminale ziekte en vraagt haar hem te helpen als 
het zover is. Zij spartelt eerst wat tegen, maar 
zegt op een gegeven moment: “Oké, ik zal je 

We zouden een soort 
geriagogie moeten 
ontwikkelen: leren 
omgaan met het ouder 
worden
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helpen als je klaar bent om te gaan. Daar mag 
je op vertrouwen.” Vanaf dat moment kantelt 
er iets in hun relatie, want haar opmerking, die 
bedoeld was als geruststelling, zorgt ervoor dat 
hij steeds denkt: Moet ik het nu aangeven of niet? 
En dat is precies de onmenselijkheid die we aan 
het kweken zijn. De patiënt die in naam van zijn 
eigen autonomie mag aangeven wanneer hij wil 
sterven, wordt iemand op wie gewacht wordt 
om dat moment daadwerkelijk aan te geven. 
Daarmee wordt hij in feite volstrekt afhankelijk. 
Er is in wezen geen vrijheid meer, want er wordt 
van hem verwacht dat hij 
iets gaat doen. Het is een 
liefdevolle wurggreep. Die 
onmenselijkheid uit zich 
in twee richtingen: naar de 
patiënt die moet reageren, en 
naar de naaste die dan per se 
iets moet doen. Maar het enige wat er nog te doen 
valt, is je dierbare doodmaken.’

En dat gaat wat u betreft te ver? Spelen daarbij 
religieuze argumenten nog een rol, of mogen die 
in het publieke debat geen rol spelen? Sommigen 
zeggen: ‘Als ik mijn religieuze overtuiging niet 
mag inbrengen, die zo wezenlijk is, wat moet ik 
dan nog inbrengen?’
‘Zelf voel ik me misschien te weinig religieus om 
van hieruit op geloofwaardige wijze te debatteren. 
Bovendien vind ik het belangrijk dat mensen 
argumenten niet bij voorbaat als religieus en 
daarom als niet algemeen geldend naast zich neer 
kunnen leggen. Maar voor mij is wel belangrijk 
dat we allerlei waarden die in West-Europa via 
het christendom naar ons toe gekomen zijn, maar 
die niet uitsluitend bij een religie horen, als het 

ware redden van het meegesleurd worden in de 
neergang van het christelijk geloof. Daar zou 
wat mij betreft een belangrijke taak voor het 
cda kunnen liggen. Dan denk ik aan waarden 
als passiviteit en traagheid, die ouderen onze 
samenleving kunnen voorhouden. Stel je voor 
dat er helemaal geen mensen meer zijn die wat 
trager zijn en wat minder snel handelen. Dat geldt 
ouderen, maar ook mensen met een handicap. 
Maar ik denk ook aan waarden als genade, 
dankbaarheid en het taboekarakter van de grens 
tussen leven en dood dat we mijns inziens nog 

steeds kennen. Kijk maar 
naar de weerzin tegen de 
doodstraf.’

‘Dat vind ik ook het mooie 
van de huidige euthanasiewet, 
die aan dit taboe vasthoudt 
maar ook mogelijkheden biedt 

om in bijzondere gevallen toch te handelen. Dat 
taboekarakter moeten we op een of andere manier 
zien vast te houden. Het is niet zo dat politici 
alle problemen in de samenleving dienen op te 
lossen. Sommige natuurlijk wel, bijvoorbeeld 
werkloosheid of mensenhandel. Maar andere 
problemen moeten we niet oplossen, maar leren 
verdragen. Het zou toch verschrikkelijk zijn 
als het gemakkelijk wordt om iemand dood te 
maken?’

1 Paul van Tongeren, Willen sterven. Over de autonomie 

en het voltooide leven. Utrecht: Kok, 2018.

2 https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/ 

2016/februari/delevenseindekliniek.html

3 Els van Wijngaarden, Voltooid leven. Over leven en 

willen sterven. Amsterdam/Antwerpen: Atlas Contact, 

2016.

4 Karel Schoeman, Slot van die dag. Gedagtes. Pretoria: 

Protea Boekhuis, 2017.

5 Linn Ullmann, Genade. Amsterdam: De Boekerij, 2003.
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Nieuw verhaal over 
ouderdom gewenst
Ouderen hebben de afgelopen decennia stormenderwijs 
de arbeidsmarkt veroverd. Ook de 65ste verjaardag is 
geen barrière meer. Toch spelen ouderen nog niet de 
maatschappelijke rol die bij hun ervaring en wijsheid past. 
Het wordt hoog tijd dat de samenleving, inclusief ouderen 
zelf, gaat werken aan nieuwe verhalen over de waardevolle 
betekenis van het ouder worden.

door Krijn van Beek De auteur is directeur van de Policy Design Studio, die overheden 

helpt om nieuwe antwoorden te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen.

Voetbaltrainer Guus Hiddink staat erom bekend dat hij als bondscoach van Zuid-
Korea, in de aanloop naar het wk van 2002, in dat land een kleine revolutie tussen 
generaties heeft veroorzaakt. Respect – of misschien beter: ontzag – voor ouderen 
was de norm. Dit betekende onder meer dat voetballers gewend waren de bal in alle 
omstandigheden over te spelen naar de oudste medespeler. Guus Hiddink leerde ze 
de bal te spelen naar de medespeler die er het best voor stond, ook al is dat niet de 
oudste. Prompt gingen de resultaten met sprongen vooruit, met een vierde plaats op 
het wk als gevolg.

Voor ons Nederlanders is Hiddinks ‘strategie’ nogal voor de hand liggend, maar 
wij komen dan ook ergens anders vandaan. Mijn grootouders – geboren aan het 
begin van de twintigste eeuw – reserveerden rond hun vijftigste verjaardag een plekje 
voor zichzelf in het bejaardentehuis voor als ze straks 65 werden. Ze waren er vast 
van overtuigd dat ze tegen die tijd maar beter met leeftijdgenoten veilig opgeborgen 
konden worden. Ze gingen overigens niet; niet op hun 65ste, en ook later niet. Hun 
intentie zegt echter alles over de plek die wij destijds toebedachten aan ouderen in de 
Nederlandse samenleving: goed verzorgd – dat dan weer wel – netjes langs de zijlijn. 
Tenminste voor een deel kijken we zo nog steeds naar ouderen – en eigenlijk moeten 
ze dan ook niet zeuren, zeker niet als ze intussen tot de rijkste ouderen ter wereld 
behoren.

Maar zeuren, dat doen ze wel. Wie al zijn vooroordelen over hedendaagse 
ouderen bevestigd wil zien, moet eens naar de prachtige documentaireserie 11 Friese 
fonteinen kijken.1 We zien hier mensen zich in allerlei bochten wringen om maar 
wat te zeuren te hebben, om verandering tegen te houden, om het beter te weten, om 
misnoegd te kunnen zijn. Kijken we wat groter, dan zien we de defensieve bewegingen 
ook terug in politieke keuzes: de opkomst van 50Plus als belichaming van het 
eigenbelang, de rol van vakbonden als hoeders van verworven rechten.
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De arbeidsmarkt veroverd …
Toch is alles wel degelijk anders dan tien, twintig of dertig jaar geleden. Om de 
huidige situatie te begrijpen, is het belangrijk die ontwikkeling te bekijken. Het 
gaat er dan niet alleen om dat we langer leven en dat er (mede daardoor) (veel) 
meer ouderen zijn. Het duidelijkst zichtbaar is dat de positie van ouderen op de 
arbeidsmarkt radicaal is veranderd. Daarnaast is er met de beeldvorming in bredere 
zin ook iets aan de hand. Deze twee punten gaan we hierna nader bekijken.

Figuur 1 Netto arbeidsparticipatie 1969-2017 (in % van de bevolking)

De ontwikkeling van de positie van oudere werknemers op de arbeidsmarkt is hoogst 
opmerkelijk. Figuur 1 geeft een standaardgrafiek van cbs-data waarin de netto 
arbeidsparticipatie van de bevolking tussen 15 en 75 jaar – dat is het percentage 
mensen dat werkt, als zelfstandige, werknemer, oproepkracht of wat dan ook – wordt 
afgezet tegen die van de bevolking tussen 45 en 75 jaar. Dit wil niet zeggen dat er 
een grens is tussen jong en oud bij 45 jaar; dit is slechts de scheidslijn die het cbs 
aanbiedt. We zien dat van 1969 tot 1983 de arbeidsparticipatie van de bevolking 
als geheel (de bovenste lijn in de grafiek) gestaag daalt, van 59 procent in 1970 naar 
54 procent in 1984. De werkzame beroepsbevolking groeide wel, maar het aantal 
werklozen, arbeidsongeschikten en vervroegde uittreders (vut) groeide veel sneller. 
Dat zien we terug in de daling van de arbeidsparticipatie van het oudere deel (de 
onderste lijn): die daalde in deze periode nog harder, zelfs in absolute aantallen. 
Waren er in 1969 nog 1,4 miljoen mensen werkzaam in de leeftijdscategorie 45-75, 
in 1984 was dit gedaald naar 1,2 miljoen, terwijl deze bevolkingsgroep in die periode 
juist groeide van 3,3 naar 3,9 miljoen mensen. Zodoende was in 1984 minder dan één 
op de drie mensen tussen 45 en 75 jaar aan het werk, en daalde de arbeidsparticipatie 
nog even door tot een dieptepunt van 31 procent in 1986.

De oudere als burger



Nieuw verhaal over ouderdom gewenst 85

Hoe anders is de ontwikkeling sindsdien. De arbeidsparticipatie van de hele 
bevolking tussen 15 en 75 steeg van het dieptepunt van 54 procent in 1984 naar 67 
procent in 2017. Er was daarbij sprake van een tussentijdse piek van 68 procent in 
2008, een serieuze dip tussen 2001 en 2004, en een – zeker gezien de omvang van de 
crisis vanaf 2008 – relatief beperkte dip tussen 2008 en 2014.

De stijging voor de hele beroepsbevolking is echter bescheiden vergeleken met 
de stijging voor het oudere smaldeel. In 1987 begint een voorzichtige kentering, en 
sindsdien gaat het eigenlijk alleen maar omhoog; in 1999 werd het niveau van 1969 
gepasseerd. Er is een klein dipje in 2013 en 2014, maar in 2016 zitten we al weer op 
een nieuwe recordhoogte, en 2017 noteert een voorlopig hoogtepunt van 57 procent. 
In absolute aantallen werken er in 2017 meer dan drie keer zo veel mensen tussen 
45 en 75 jaar dan in 1986. Overigens is de stijging nog sterker als we kijken naar de 
groep vanaf 55 of 60 jaar. Zelfs de groep van 70 tot 75 jaar vertoont een aanzienlijke 
stijging, al is de arbeidsparticipatie daar (nog) niet heel hoog.

Ouderen komen misschien moeilijk aan werk en leeftijdsdiscriminatie mag 
omvangrijk zijn,2 maar onmiskenbaar hebben ouderen de afgelopen decennia 
een enorme opmars gemaakt op de arbeidsmarkt. Waar in 1987 één op de vijf 
werkzame personen ouder was dan 45, is dit in 2017 bijna één op de twee. In een 
mooi experimenteel onderzoek laten Heyma en collega’s zien dat deze ontwikkeling 
vooral gestuurd wordt door harde economische variabelen, samengevat als het 
verschil tussen de (loon)kosten en 
de opbrengsten (productiviteit) van 
oudere werknemers.3 In de praktijk 
van ondernemen en solliciteren wint 
inzetbaarheid en betaalbaarheid het 
van de vooroordelen en stereotiepe 
beelden die er ook zijn.

… maar de beeldvorming blijft achter
Waar leeftijdsbeelden op de arbeidsmarkt uitgebreid worden onderzocht, is dat veel 
minder het geval voor de beeldvorming rond ouderen in algemenere zin. Zo zijn 
er wel analyses van de opties die er zijn om over ouderen te denken, inclusief hoe 
die in de media voorkomen, maar er wordt niet bekeken in hoeverre die opties ook 
daadwerkelijk gedacht worden.4 En als de nrc kopt ‘Op tv is oudere óf incapabel 
óf extreem gelukkig’, dan zegt dat maar weinig over hoe mensen echt denken over 
ouderen en over hun eigen oude dag.5

In dit verband is het illustratief dat Hanne Laceulle en Jan Baars in een artikel 
twee stereotiepe verhalen over ouder worden identificeren – namelijk de ontkenning 
en het verval; allebei zeer herkenbaar – maar geen empirie leveren waaruit valt af te 
leiden in welke mate deze twee beelden nu daadwerkelijk het discours bepalen.6 Hier 
staat tegenover dat het wel interessant is om in deze termen door te redeneren. Als 
mijn opa en oma in een tijdperk leefden met slechts één dominant verhaal (verval, 
kwetsbaarheid, bejaardentehuis, goede zorg), dan zien we dat de ontkenning van 
het ouder worden (‘We blijven eeuwig jong’) ten minste een tweede verhaallijn 
oplevert – een verhaallijn die in elk geval goed aansluit bij de eerder geschetste 
arbeidsmarktontwikkeling. Op deze manier is de beeldvorming in ieder geval rijker 

Ouderen hebben de afgelopen decennia 
een enorme opmars gemaakt op de 
arbeidsmarkt
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geworden. In termen van een rmo-advies waar ik in 2004 zelf nog aan mee mocht 
schrijven: ouderen mogen nu wel meedoen.7

De volgende emancipatiestap
Dat ouderen nu toegang hebben, dat ze mogen meedoen alsof ze helemaal niet ouder 
zijn, is echter iets heel anders dan dat ze specifiek gewaardeerd worden, of gezocht 
worden om hun speciale kwaliteiten in te zetten en te exploiteren: levenservaring, 
overzicht, de extra mogelijkheden om verbindingen te leggen omdat ze nu eenmaal 
op meer plekken zijn geweest, soft skills, wijsheid.

De drie belangrijkste kanshebbers voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen 
waren ten tijde van de campagne in 2016 68, 70 en 75 jaar oud. Zij bereidden 
zich voor op ten minste vier en misschien wel acht jaar in een van de zwaarste 
banen op aarde. Hun leeftijd was geen issue, en misschien wel een voordeel. In 
Nederland zijn in de recente geschiedenis Ivo Opstelten en Ben Bot – beiden 66 jaar 
bij hun aantreden – de oudste bewindspersonen, maar met name Opstelten werd 
voortdurend achtervolgd door grappen over zijn ‘ouderdom’. Of kijk anderszins 
eens naar reclames: het lijkt logisch dat wij, als wijsheid met de jaren komt, een 
aanprijzing van een oudere persoon serieuzer zouden nemen, maar dat zien we niet 
terug op het scherm.

Het lijkt erop dat het niet erg lukt om naast de twee voornoemde dominante 
narratieven (te weten ‘Ouderdom komt met 
gebreken’ en ‘We blijven eeuwig jong’) een nieuw 
narratief te ontwikkelen dat de oudere mens 
als mens serieus neemt. Daaruit valt misschien 
ook wel te verklaren waar de verongelijktheid 
en het misnoegen vandaan komen die we in 11 
Friese fonteinen zo militant konden waarnemen 
en die ook het politieke discours kleuren: veel 

ouderen voelen zich tekortgedaan. Ze menen recht te hebben op respect, op gratis 
geld, op gratis verzorging – ze hebben er immers hun hele leven al voor betaald – en 
op ongelimiteerd klagen. En misschien hebben ze ook wel een punt: echt serieus lijken 
we ouderen nog niet te nemen in de samenleving, en dan is het, van hen uit gezien, 
misschien wel logisch om in elk geval te zorgen dat je een goede ‘afkoopsom’ in de 
wacht sleept. Maar zoals dat gaat met aflaten: dat blijkt toch nooit the real thing.

Het is belangrijk dat de twee betrokken ‘kampen’ – dus jongeren én ouderen – 
de uitdaging aangaan om een serieuzer narratief voor de ouder wordende mens te 
ontwikkelen. De opdracht voor allen die nog niet tot de ouderen behoren is als volgt: 
zij moeten proberen stereotypen te ontmantelen en op zoek te gaan naar de mens in de 
ander, in de oudere. De opdracht voor ouderen zelf is een heel andere: zij hebben iets 
in de aanbieding – de eerdergenoemde levenservaring, soft skills, wijsheid, enzovoort – 
wat de rest blijkbaar niet wil hebben, dus wordt het tijd voor betere verkoop.

Tweede grijze golf
Er moet een tweede ‘grijze golf’ komen, waarin ouderen een volgende 
emancipatiestap maken; niet alleen op de arbeidsmarkt of op het gebied van self-
realization, zoals Laceulle en Baars bepleiten, maar ook in politieke en sociaal-
culturele zin. Een Grey Pride Parade is dan misschien een wapen – met bootjes en 

Opstelten werd voortdurend 
achtervolgd door grappen over 
zijn ‘ouderdom’
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een eigen (grijze) vlag door de grachten! – maar eigenlijk gaat het om meer. Het gaat 
er vooral om dat ouderen verantwoordelijkheid opeisen voor hoe het gaat in de 
samenleving en voor de vormgeving van hun eigen leven en dat van hun medemensen 
(en dus niet alleen hun eigen kinderen). In plaats van te klagen over het feit dat 
scootmobiels voortaan zelf bekostigd moeten worden – onder meer omdat er geld 
nodig is voor betere leraren op scholen, om Groningse huizen te stutten en om een 
energietransitie te organiseren –, zouden ouderen ook kunnen bedenken hoezeer 
zij eerder hebben geprofiteerd van uitstekend onderwijs, van gratis gouden bergen 
die onder die nu wankelende Groningse huizen vandaan werden getrokken, en 
van de gratis externe effecten van een heel leven van co2-uitstoot. Zij zouden zich 
ervan bewust moeten worden dat het nu tijd is om al hun ervaring en kennis en 
verbindingskracht en verbeeldingskracht, al hun (sociaal) kapitaal en hun algehele 
wijsheid, in te zetten om de uitdagingen waar we voor staan te helpen oplossen. 
Samen. Als mensen. Als mensheid. Ongeacht leeftijd moeten we bouwen op de 
unieke kwaliteiten die ieder van ons kan inbrengen.
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Intermezzo
In dit Intermezzo komt een schrijver aan het woord die  
vóór ons over de ouderdom heeft nagedacht. Wat heeft 
Hermann Hesse (1877-1962) ons vandaag te zeggen?

De taak van een 
stervende

De Zwitser Hermann Hesse, die in het Duits schreef en in 
1946 de Nobelprijs voor de Literatuur ontving, heeft in diverse 
geschriften en gedichten de lof op de ouderdom bezongen.1 
Hesse benadrukt daarin de waarde van de ouderdom als eigen 
levensfase.

‘Ouderdom is een fase van ons leven en heeft zoals alle 
levensfasen een eigen gezicht, een eigen atmosfeer en karakter, 
eigen vreugden en noden. Wij ouderen met ons witte haar 
hebben evenals onze jongere broeders een taak die ons bestaan 
zin geeft. Ook een doodziek mens, een stervende, die in zijn 
bed ligt en de roep uit de aardse wereld nog maar nauwelijks 
hoort, heeft zijn taak, moet een belangrijke plicht vervullen. Oud 
worden is een net zo’n mooie en heilige opgave als jong zijn: 
leren sterven, en sterven zelf, is net zo’n waardevolle activiteit 
als iedere andere – onder voorwaarde dat ze met eerbied voor 

de zin en de heiligheid van al wat leeft geschiedt. Een oud mens dat zijn leeftijd, zijn 
witte haar en de nabijheid van de dood alleen maar haat en vreest, is geen waardige 
vertegenwoordiger van zijn levensfase, net zo goed als iemand die jong en krachtig is 
zijn beroep en zijn dagelijks werk haat en probeert zich eraan te onttrekken.’

Overgave
‘Kort gezegd: om zijn bestaansreden als oud mens te vervullen en zijn taak te 
volbrengen moet men het met zijn leeftijd en alles wat daarbij komt eens zijn, men 
moet er ja tegen zeggen. Zonder dit ja, zonder de overgave aan datgene, wat de 
natuur van ons verlangt, gaat de waarde en de zin van onze dagen, of we nu oud of 
jong zijn, verloren en bedriegen wij het leven.’

‘Iedereen weet dat een hoge leeftijd ongemak met zich meebrengt en dat aan het 
eind de dood wacht. Men moet jaar in jaar uit offers brengen en van dingen afzien. 
Men moet zijn zintuigen en krachten leren wantrouwen. De lichamelijke vreugden en 
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Intermezzo
genietingen worden zeldzamer en moeten altijd duur worden betaald. En dan al die 
gebreken en ziekten, het minder worden van de zintuigen, het zwakker worden van 
de organen, de vele pijnen, vooral gedurende de dikwijls zo lange en bange nachten – 
dat is allemaal niet te ontkennen, het is bittere werkelijkheid. Maar het zou armoedig 
en droevig zijn als men zich alleen maar overgaf aan dit proces van verval en niet zou 
zien dat ook een hoge leeftijd zijn goede dingen en eigenschappen, zijn bronnen van 
troost en vreugde heeft. ’

‘Van deze gaven is mij het dierbaarst de schat aan beelden, die men na een lang leven 
in zijn geheugen met zich mee draagt en die men, naarmate men minder actief wordt, 
met geheel andere ogen bekijkt dan ooit tevoren. Mensen en gezichten die al zestig 
en zeventig jaar niet meer op aarde zijn, leven in ons voort, zijn van ons, houden 
ons gezelschap, kijken ons met levende ogen aan. Huizen, tuinen, steden die intussen 
verdwenen of totaal veranderd zijn, zien we ongeschonden als eertijds, en verre 
bergen en kusten, die we tientallen jaren geleden op onze reizen zagen, vinden we 
fris en kleurrijk in ons boek met beelden terug. Het schouwen, het beschouwen, de 
contemplatie wordt steeds meer een gewoonte en een oefening en ongemerkt dringt 
de beschouwende stemming en houding door in ons hele gedrag. ’

‘Hier, in deze tuin van grijsaards, bloeien 
verscheidene bloemen, aan de verzorging waarvan 
wij vroeger nauwelijks hebben gedacht. Daar 
bloeit de bloem van het geduld, een edel gewas, 
wij worden gelatener, toegeeflijker en hoe minder 
ons verlangen naar ingrijpen en daden wordt, des 
te groter wordt ons vermogen te kijken naar het 
leven in de natuur en naar het leven van onze medemensen en ernaar te luisteren, 
het zonder kritiek en steeds met nieuwe verbazing over zijn veelsoortigheid aan ons 
voorbij te laten trekken, soms met belangstelling en stil verdriet, soms met een lach, 
met grote vreugde, met humor. (…)’

1 Zie: Hermann Hesse, De kunst van het ouder worden. 

Overpeinzingen en gedichten over het ouder worden 

(vertaald door Evert van Leerdam). Soesterberg: 

Aspekt, 2001. Hier overgenomen uit: Joep Dohmen 

en Jan Baars (red.), De kunst van het ouder worden. 

De grote filosofen over ouderdom (vierde druk). 

Amsterdam: Ambo, 2011, pp. 296-299.

Het schouwen, het beschouwen, 
de contemplatie wordt steeds 
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Senioren als 
steunpilaren van  
de samenleving
Het beeld dat de meeste ouderen sterk hulpbehoevend zijn of 
enkel bezig met vakanties, klopt niet met de werkelijkheid. 
De meeste ouderen blijven zich na hun pensioen inzetten 
voor de samenleving. Ze hebben nu alleen meer tijd en geld. 
Senioren vormen daarmee geen molensteen om de hals van de 
samenleving, maar zijn er juist de steunpilaar van. We zullen 
daarvoor echter wel de organisatie van onze voorzieningen 
moeten aanpassen.

door Peter Cuyvers De auteur is pedagoog en heeft een eigen adviesbureau voor 

kostenbeheersing in het sociale domein.

Coca-Cola heeft kennelijk een nieuwe groeimarkt ontdekt. In de commercial ‘First 
Taste’, gelanceerd begin 2018, krijgt een oude man van een verpleegster voor het 
eerst van zijn leven een flesje Coca-Cola zero sugar aangereikt. De eerste hemelse 
slok doet hem zich meteen afvragen: ‘Wat heb ik nog meer nog nooit gedaan?’ Hij 
laat zich tatoeëren, gaat motorrijden en wordt strandwacht in Baywatch-stijl. Met 
deze commercial, die overigens een vervolg is op een campagne die tien jaar geleden 
in de vs liep, weten de reclamemakers op perfecte manier aan te haken bij de twee 
iconische beelden van de ouderdom in onze samenleving: zowel bij het postieve als 
bij het negatieve uiterste. Een bekend beeld van het positieve uiterste zien we bij een 
popartiest als Mick Jagger, ooit door de meerderheid van de bevolking aangeduid als 
‘langharig, werkschuw tuig’. Wie in de jaren zestig had voorspeld dat Mick Jagger 
niet alleen in de adelstand zou worden verheven, maar ook op zijn 80ste nog geregeld 
zou optreden – hoewel hij dat als multimiljonair zeker niet voor het geld hoefde te 
doen –, was natuurlijk uitgelachen. Maar vandaag de dag vinden we het al redelijk 
gewoon dat 80-jarigen nog parachutesprongen maken.

Hugo Borst
Het andere uiterste is minder amusant, want dat is het bestaan van een 80-jarige 
in een verzorgingshuis, met een tekort aan personeel, in een lekkende luier, maar 
één keer per week onder de douche, verstoken van familiebezoek, met dagelijks 
smakeloos doorgekookt eten. Dit is het beeld dat de afgelopen jaren door acties van 
onder anderen Hugo Borst in ieders hoofd is gegrift, en tevens het beeld dat tot grote 
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Zelfs van de 90-jarigen woont 
nog de helft zelfstandig

zorgen voor de toekomst leidt, omdat de steeds grotere groep ouderen meer geld en 
personeel zal gaan kosten dan we als samenleving kunnen opbrengen.

In aansluiting bij het bekende ‘middenperspectief’ van het cda wil ik 
waarschuwen voor de impact die deze zeer sterke beelden hebben op onze eigen 
beeldvorming. Ze worden immers snel gegeneraliseerd, waardoor ze het zicht 
op de werkelijkheid vertroebelen. Die werkelijkheid heeft wat mij betreft twee 
dimensies, namelijk een redelijk eenvoudige getalsmatige en een iets complexere 
cultuursociologische. Om met de getallen te beginnen: het is vrij eenvoudig om te 
laten zien dat beide iconische groepen niet echt groot zijn. Sterker nog, eigenlijk zijn 
ze enorm klein:
• Wat betreft het tot op zeer hoge leeftijd actief zijn: van de meer dan drie 

miljoen gepensioneerden in Nederland werken er nog 180.000 door na hun 
pensioneringsleeftijd; dat is maar 6 procent.1

• Wat betreft het aantal mensen in verzorgingshuizen gaat het om een nog kleinere 
groep: in de ongeveer 350 instellingen in Nederland verblijven ongeveer 120.000 
bewoners, een aantal dat overigens afneemt. In 2014 waren het er nog iets 
minder dan 140.000.2 Zelfs van de 90-jarigen woont nog de helft zelfstandig.

Kortom, de overgrote meerderheid van de gepensioneerden in dit land, meer dan 95 
procent, woont zelfstandig en geniet een inkomen zonder dat daarvoor (nog) gewerkt 
hoeft te worden. Voor verreweg de meeste 
huishoudens is dat inkomen zeer behoorlijk, 
om de vrij eenvoudige reden dat de pensioenen 
zijn opgebouwd op basis van het inkomen in de 
werkzame periode. Je zou dus verwachten dat 
de inkomensverdeling onder gepensioneerden 
min of meer gelijk is aan die onder werkenden, 
maar in de praktijk is die zelfs aanzienlijk gunstiger. De grootste groep 65-plussers 
bestaat uit paren waarvan de partners allebei niet meer werken. Bovendien hebben 
ze verhoudingsgewijs de hoogste (huishoud)inkomens van het land: slechts 10 
procent heeft alleen aow, en minder dan 3 procent van de oudere paren leeft op of 
onder de armoedegrens. Voor alleenstaande ouderen is dat percentage wat hoger, 
maar niet meer dan 7 procent. Daarbij komt dat de groep 65-plussers ook de 
hoogste ‘vermogens’ heeft, met een gemiddeld bedrag van 86.500 euro tegen een 
landelijk gemiddelde van 17.300 euro. En die kloof gaat nog groter worden, omdat 
de generatie die nu met pensioen aan het gaan is heeft geprofiteerd van maximale 
pensioenopbouw en een tijdens hun volwassen leven sterk stijgende huizenprijs.3

Familie en vrienden
De interessante vraag – voor ons allemaal – is: wat doen zij met hun pensioen? Als 
deze groep immers veel geld aan hun kinderen geeft om een huis te kopen, stijgen 
de prijzen op de woningmarkt nog harder. En als ze massaal in Spanje of waar dan 
ook gaan wonen, missen wij hun koopkracht in bijvoorbeeld de horeca. Gelukkig 
is het antwoord op deze vraag vrij eenvoudig: zij blijven doen wat ze al deden, 
ze hebben er alleen iets meer tijd voor. Zoals eerder gezegd: slechts 6 procent van 
de drie miljoen 65-plussers werkt door, de rest leeft door. Onbedreigd boven aan 
hun actielijst staat (meer) contact met familie, vrienden en kennissen. Op bezoek 
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gaan en bezoek ontvangen scoren beide rond de 50 procent. Daarnaast zien we 
verenigingswerk en vrijwilligerswerk, met scores van 20 tot 30 procent. En ongeveer 
de helft van de ouderen zit geregeld op internet voor contacten over grotere afstand.4 
Wat de familiecontacten betreft zien we dat driekwart van de ouders nog minstens 
één keer per week face-to-facecontact heeft met een of meer van de eigen kinderen. 
En als er kleinkinderen zijn: 60 procent van de kinderen tot 4 jaar en 50 procent 
van de schoolgaande kinderen gaan op vaste dagen naar hun grootouders.5 Dit 
wordt overigens vaak gecombineerd met professionele opvang, maar het lijdt geen 
twijfel dat opa en oma de grootste crèche van Nederland zijn.6 Daarnaast wordt de 
mantelzorg die velen al verleenden voortgezet: de percentages mantelzorgers tot 65 
en na 65 verschillen nauwelijks van elkaar. 40 procent van de mantelzorgers doet dat 
gedurende minimaal acht uur per week en drie maanden lang. Let wel, dit gaat om 
zorg ‘buitenshuis’; er worden natuurlijk ook vele uren aan partnerzorg besteed, die 
niet in de statistieken voorkomen.7

Wederkerigheid
Of het nu gaat om kinderopvang of om mantelzorg, het is duidelijk dat de groep 
65-plussers hier enorm veel uren in steekt. Er zijn al vele berekeningen geweest 
om de ‘waarde’ van deze inzet in geld uit te drukken, en dat gaat steeds om vele 
miljarden – maar dat is niet de essentie van de zaak. Bijna het tegendeel zelfs: waar 

het hier om gaat is dat op deze 
manier het sociale weefsel van 
de samenleving in stand wordt 
gehouden … zo niet gevormd! 
Mijn stelling is in feite zeer 
eenvoudig: als iemand 65 wordt 
en met pensioen gaat, verandert 
hij of zij niet fundamenteel 

van aard of karakter, en dus ook niet van gedrag. De steeds groter wordende groep 
gepensioneerden valt natuurlijk weg voor de arbeidsmarkt, maar niet voor de 
samenleving. Sterker nog, zij richten zich zo mogelijk nog méér op die samenleving 
dan in hun werkzame periode. Ze kunnen dat in grote meerderheid doen zonder 
enige zorg over geld, al denken sommige politieke partijen daar weer anders over. 
En nóg sterker: zij varen daar over de hele linie zelf wel bij, ook met betrekking 
tot hun eigen welzijn. Dat heeft – nog een stelling – volgens mij alles te maken met 
de wederkerigheid die zij ondervinden in het sociale bestaan, een wederkerigheid 
die minstens zo groot is als, zo niet veel groter is dan, de waardering die zij op de 
arbeidsmarkt hebben ondervonden. Dat behoeft mogelijk enige toelichting: er is 
een enorm verschil tussen de functionele relaties van mensen op bijvoorbeeld een 
arbeidsmarkt, waarin het quid pro quo centraal staat, en de relaties van mensen 
in hun persoonlijke leven, waarin zij zich inzetten voor anderen op grond van hun 
morele keuzes, zonder dat daar een tegenprestatie centraal staat.8 De samenleving 
zoals wij die kennen is in feite de optelsom van dit type prosociale en morele acties 
van mensen jegens elkaar. Voor gepensioneerden vervalt als het ware de noodzaak 
van functioneel gedrag; ze hoeven niet meer te werken voor hun geld, en kunnen zich 
dus volledig op het sociale aspect van hun omgeving richten. Of niet natuurlijk, maar 
in de praktijk blijken ze dat dus in grote meerderheid wel te doen.

Als iemand 65 wordt en met pensioen gaat, 
verandert hij of zij niet fundamenteel van 
aard of karakter, en dus ook niet van gedrag
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Eenzaamheid
Een belangrijk gevolg van deze keuze is – naar mijn mening – dat 65-plussers dan 
ook niet veel hoger, of liever lager, scoren, op zaken als eenzaamheid in verhouding 
tot andere leeftijdsgroepen. Mannen van 65 tot 75 voelen zich zelfs gemiddeld 
minder eenzaam dan mannen van 55 tot 65, waarbij overigens alle percentages vrij 
laag zijn, namelijk tussen de 5 en 7 procent. Het probleem van eenzaamheid op 
grotere schaal zien we vooral na 75 jaar optreden, en vooral bij degenen die hun 
partner verloren hebben. Overigens geldt ook voor deze groep dat er altijd mensen 
zijn die door hun eigen karakter en bijbehorend gedrag eenzaam blijven; zoals De 
Jong-Gierveld betoogt, is eenzaamheid ook een soort ‘persoonskenmerk’, en geldt 
voor de meeste eenzame ouderen dat ze ook eerder in hun leven eenzaam waren.9 
Toch blijkt uit de ‘Eenzaamheidsmonitoren’ van tns nipo van de afgelopen jaren dat 
met name na het overlijden van partners de eenzaamheid ‘toeslaat’ voor velen.

Om misverstanden te voorkomen: hoe goed de (gemiddelde!) cijfers over de 
totale groep van drie miljoen 65-plussers ook zijn, er is wel degelijk ook een – 
groeiende! – groep van vooral zeer hoogbejaarde ouderen (80 jaar en ouder) die 
het op alle fronten moeilijk heeft. Het gaat om enkele honderdduizenden mensen 

Bron: Shutterstock
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met combinaties van armoede, sociaal isolement, fysieke handicaps enzovoort, 
die vormen van intensieve zorg nodig hebben die op het niveau van familie- en 
mantelzorg niet geleverd kunnen worden. In die zin is het dus terecht om daar 
beleidsmatige zorgen over te hebben. Aan de andere kant zijn er duidelijke 
aanwijzingen dat het zorgpotentieel van de senioren voor oudere senioren in de 
toekomst zal toenemen. Dat komt bijvoorbeeld door de steeds hogere opleiding van 
de bevolking, die ook gepaard gaat met een betere gezondheid en een afnemend 
beroep op mantelzorg in de leeftijd tot 75 jaar. Het zou dan ook, gezien het grote 
gebrek aan personeel in de zorg, geen gek idee zijn om het dus wel degelijk nog 
beschikbare potentieel onder 65-plussers zelf, beter te gaan benutten.

Gilden
Mijn laatste stelling is dat die benutting mogelijk moet zijn, als we tenminste tamelijk 
radicaal anders gaan denken over de verhoudingen tussen de generaties in dit land. 
We zitten immers met een net zo begrijpelijke maar net zo fatale fout als we ooit 
gemaakt hebben met het stelsel van sociale uitkeringen. Ik ben van origine pedagoog 
en heb dus nooit kunnen begrijpen waarom we zoiets onmenselijks doen als het 
verhinderen van wederkerigheid. Als ik een school zou beginnen waar ieder kind een 
10 of een 1 kreeg, ongeacht het aantal gemaakte fouten, zou iedereen daar schande 
van spreken, omdat ik dat kind beroofde van de mogelijkheid om zich stap voor 

stap kennis eigen te maken. Natuurlijk gaat 
het bij pensionering om door mensen zelf 
gespaarde middelen, waar ze dus de prestatie 
al voor hebben geleverd, maar er zijn tal van 
manieren denkbaar om de wederkerigheid in 
stand te houden. Dat kan bijvoorbeeld door 
de sterk groeiende kloof tussen de zorg op 
mantelniveau en de zorg voor de zwaarste 

groepen op te vullen met een aantal ondersteunende ‘tussenfuncties’ die mensen 
in deeltijd (en tegen vergoeding) kunnen vervullen. Meer in het algemeen zijn er 
mogelijkheden voor een Nationale Ouderenreserve, waar groepen gepensioneerden 
op basis van hun kennis en ervaring waardevol kunnen zijn op momenten dat dat 
nodig is. Er zijn al vele particuliere initiatieven, zoals de Gilden. Een mooi voorbeeld 
is ook het Project Uitzending Managers (pum), waarbij ervaren Nederlandse senioren 
in de derde wereld worden ingezet.

Om op dit punt iets tot stand te brengen moeten we wel het genoemde 
‘cultuurprobleem’ oplossen. Concreet houdt dat in dat we niet over ouderen praten 
als een soort afgezonderd segment van de samenleving, waar mensen na hun 
gedwongen toetreding ineens van een ‘echte’ burger een soort ‘reservaatburger’ 
worden, die we vervolgens allerlei eigenschappen toedichten op basis van van 
iconische beelden als parachutespringende popmuzikanten. Laten we dus om te 
beginnen eens mét ouderen praten, in plaats van over hen, en een keer openlijk dank 
uitspreken aan alle gepensioneerden die niet ineens bezig gaan met een bucketlist 
maar gewoon hun (sociale) leven voortzetten – waarmee zij ons in belangrijke mate 
ook sociaal overeind houden.

Het zou geen gek idee zijn om 
het beschikbare potentieel onder 
65-plussers beter te gaan benutten
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Sociaal weefsel
Tot slot: het is een zeer herkenbare en vaak ook zeer nuttige eigenschap om een 
situatie te analyseren vanaf de ‘achterkant’. Dáár doen zich immers de problemen 
voor, zoals we ook zien bij de ouderen. 
Zonder twijfel is er een grote groep vooral 
(hoog)bejaarde, zieke of extreem eenzame 
ouderen in dit land, en de problemen van 
deze groep zijn zo groot dat het boven 
de macht gaat van het in principe wel 
beschikbare ‘sociale weefsel’ van mantelzorg 
en professionele zorg. Daar moet iets aan 
gedaan worden, en snel ook. Maar door 
slechts te focussen op deze groep verliezen 
we uit het oog dat er aan de ‘voorkant’ 
ettelijke miljoenen vitale gepensioneerden en evenzovele zeer actieve vrijwilligers 
in de prepensioenleeftijd zijn met een gemiddeld enorm potentieel aan zowel tijd 
als geld. We moeten deze ouderen dus niet meer als een dreigende molensteen 
beschouwen, maar hen als een blijvende hoeksteen van onze samenleving gaan zien 
en waarderen.

Door de focus op de groep 
hulpbehoevende ouderen boven de 
80 verliezen we de miljoenen vitale 
zeer actieve vrijwilligers in de (pre)
pensioenleeftijd uit het oog



96 CDV / Herfst 2018

Uit de praktijk

Peter Prak 
© Foto: Stichting/
Knarrenhof

Hoe oudere burgers 
het heft in eigen hand 
nemen
door Jan Prij Prij is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Burgers niet pamperen maar gezamenlijke 
verantwoordelijkheid geven: dat is het verhaal 
achter de Knarrenhof. Het is een plek waar 
de mensen zelf kiezen hoe ze willen wonen 
en waar ze zich verbinden op basis van 
noaberschap, het omzien naar elkaar. Om juist 
dergelijke wooncoöperaties als resultaat van 
burgerinitiatief mogelijk te maken, moeten 
professionals het woningaanbod niet dicteren 
maar faciliteren, zegt aanjager en sociaal 
ondernemer Peter Prak.

Medio maart 2018 werd in Zwolle 
de eerste Knarrenhof geopend. cdv 
spreekt met Peter Prak, de oprichter van 
de Knarrenhof, voorafgaand aan een 
informatiebijeenkomst in de gemeente 
Eemnes waar over een mogelijke nieuwe 
locatie voor een Knarrenhof gesproken 
wordt. De term ‘knar’ komt van Van 
Kooten & De Bie en verwijst met wat 
zelfspot naar de huidige ‘oudere jongere’ 
die het heft in eigen hand neemt – zoals 
in de Koot&Bie-sketch een krasse knar 
(gespeeld door Kees van Kooten) besluit 
om zijn eigen Knarrenhof te bouwen als 
blijkt dat zijn Harley-Davidson niet door 
de gang van het bejaardenhuis past. Dit 

idee blijkt ook in de werkelijkheid aan 
te slaan. ‘Er zijn op zeventien plekken in 
ons land locaties voor mogelijke nieuwe 
Knarrenhoven. De komende twee jaar 
kunnen we tweehonderd woningen in 
aanbouw nemen. Inmiddels hebben meer 
dan 11.000 geïnteresseerde burgers in 
meer dan 260 gemeenten zich bij ons 
gemeld. Aan belangstelling dus geen 
gebrek. Het grootste probleem is het 
vinden van locaties’, zegt Prak. Toch is 
hij optimistisch. ‘Ik geloof heilig in het 
verhaal van burgerkracht en ik ben een 
koppige Groninger. Dus ik laat niet los.’

De oudere als burger
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Uit de praktijk
Het heft in eigen hand 
nemen

Voor welk probleem is een 
Knarrenhof de oplossing?
‘Een woningaankoop is een 
van de grootste uitgaven 
in iemands leven, maar de 
zeggenschap en keuzevrijheid 
hierbij zijn uiterst gering. Bij 
de bakker heb je keuze uit 
tientallen soorten brood, bij 
Gamma vind je eindeloos veel 
tinten wit, maar bij de keuze 
van een woning valt vrijwel 
niets te kiezen. Als je mazzel 
hebt is er eentje te vinden die 
een beetje aan je voorwaarden 
voldoet. Bovendien geldt dat 
de bouw- en vastgoedwereld 
niet de hoofdprijs verdient 
inzake ethisch besef en 
innovatie. De sector zou naar 
mijn mening veel meer ten 
dienste in plaats van ten koste 
van de samenleving kunnen 
handelen. Ik wil laten zien dat 
dit wel degelijk anders kan. 
Niet maximaal verdienen tegen 
een minimum aan kwaliteit en 
maatwerk, maar net andersom. 
De cultuur in de sector is 
gericht op bulkproductie: 
niet wat de mensen willen 
staat centraal, maar wat 
stedenbouwers, wethouders en 
bouwbazen willen, en wat – om 
Koot&Bie weer aan te halen 
– “de gebruikelijke usance” is. 
Maar het kan veel beter.’

Dat moet dus anders?
‘Ik vind het vanuit 
democratisch oogpunt essentieel 
om de burger (en in ons geval 

vooral de oudere burger) als 
eindgebruiker van de woningen 
centraal te stellen. Een echte 
professional is iemand die zijn 
vak tot in de puntjes beheerst 
en van daaruit de rust heeft 
om te durven luisteren. Hij 
faciliteert, en hij dicteert niet 
wat hem het best uitkomt. 
Maar in de bouwwereld gaat 
het al tachtig jaar zo. Een 
kleine vakelite bepaalt en de 
individuele gebruikers hebben 
te volgen. Nu draait het in de 
eerste plaats om stenen (hoe 
bouw ik op de makkelijkste 
en goedkoopste manier?), 
daarna komen wensen (van de 
mensen die locaties en prijzen 
controleren), en dan pas gaat 
het om de mensen. Met de 
Knarrenhof doen we het precies 
andersom.’

Hoe doe je dat dan?
‘Wij zeggen: “Eerst de mensen, 
dan de wensen en dan pas de 
stenen.” De eindgebruikers 
staan centraal. Onze 
internetsurveys vragen naar 
hun voorkeuren: huur of koop, 
hoog- of laagbouw, moderne of 
ouderwetse architectuur, alleen 
50+- of meergeneratiewonen? 
De woningen kunnen koop- of 
sociale huurwoningen zijn. 
Ze bieden een thuis waar 
iedereen met het hart op de 
goede plek – jong of oud, 
vitaal of met behoefte aan wat 
ondersteuning – 113 zou willen 
worden. De stenen zijn bijzaak; 
het gaat om de gemeenschappen 
die we bouwen.’

Interview in 
het kort: 

* Op de woningmarkt 
valt weinig te kiezen: 
het gaat eerst om 
stenen, dan om 
wensen, en dan pas 
om mensen

* In een wooncoöperatie 
als de Knarrenhof 
beslist de bewoner 
zélf hoe de woon- en 
leefomgeving wordt 
vormgegeven

* We zijn te ver 
doorgeschoten in 
het verzorgen en 
pamperen van mensen

* In Knarrenhoven staat 
burgerfatsoen centraal 
en tekenen bewoners 
een sociaal contract

* Levensloopbestendig 
wonen levert gelukkige 
burgers op en 
bespaart de overheid 
veel zorgkosten
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‘Om deze woonvorm mogelijk te maken 
richten wij wooncoöperaties op. In die woon-
coöperatie beslist de bewoner zélf hoe de 
woon- en leefomgeving wordt vormgegeven. Zo 
verschuift de zeggenschap stap voor stap naar de 
doelgroep van de eindgebruikers, maar er is nog 
een lange weg te gaan. De bouwwereld is taai, 
aan zowel de private als de publieke zijde. Een 
cultuur draait niet zomaar bij.’

‘Wij zijn nu op verschillende plaatsen in 
Nederland actief en richten wooncoöperaties op 
waarin mensen hetzij gedeeld woningeigendom 
hebben, hetzij woningbeheer in gedeelde 
verantwoordelijkheid. Handen en voeten 
geven aan gezamenlijke burgerinitiatieven is 
essentieel. De markt doet dat alleen voor het 
dure segment en de staat kan het niet. Maar 
burgers kunnen het wel met hulp. De mensen zijn 
het maatschappelijke motorblok en leveren zo 
miljoenen pk’s. Een slimme overheid zorgt voor 
bougies en laat de motor ontvonken.’

‘We hebben het vaak over ouderen als een 
probleem. Maar bedenk: de gemiddelde volwassen 
Nederlander is nu 50,4 jaar. We praten dus over 
“de ouderen” als een zorgwekkende kwestie, 
terwijl de helft van de volwassen Nederlanders 
al 50+ is! Het probleem is dat iedereen wel oud 
wil worden, maar dat niemand het wil zijn. 
Onze mensen zeggen echter: “Wij zijn niet zielig. 
Wij gaan niet lijdzaam achter de geraniums 
zitten, maar pakken zelf de regie.” Ons logo laat 
een recalcitrante oudere zien met een houding 
van “Wij doen het zelf wel”. Hoe minder 
professionals, hoe beter. Dat is eigenlijk het 
verhaal.’

 

‘We zijn te ver doorgeschoten in het verzorgen en 
pamperen van mensen. Als je mensen een rol 
geeft, een verantwoordelijkheid en een taak, dan 

hebben ze iets om voor op te staan. Als wachten 
op de koffie het enige is wat mensen mogen doen, 
dan komt die koffie te vroeg of te laat, is hij te 
heet of te lauw, te slap of te sterk. Waarom laat je 
mensen niet zélf bepalen wat voor koffie er 
geschonken wordt en hoe laat?’

Noaberschap

Hoe werkt het? Waaruit blijkt bijvoorbeeld dat 
het geen gewoon bejaardenhuis is?
‘Als je die term zou noemen, zouden de mensen je 
over de tafel trekken. Let wel: een Knarrenhof is 
een woonvorm voor “jonge ouderen” en “oudere 
jongeren” die graag elkaar helpen en zo lang 
mogelijk zelfstandig willen wonen. We volgen 
daarbij de vraag van de bewoners zelf. Inmiddels 
zijn er ook meergeneratiehofjes – zo staat er 
een op stapel in de dorpskern Garmerwolde 
in de gemeente Ten Boer in Groningen –, en in 
het Limburgse Helden komt een Heldenhof, 
waar ook mensen met een beperking komen te 
wonen, eenvoudigweg omdat het organiseren 
van loyaliteit in een groeiende maatschappelijke 
behoefte voorziet.’

‘Weliswaar zijn mensen gemiddeld 60 als 
ze in een Knarrenhof komen, maar je moet 
bedenken dat bijna dertig procent van de 
volwassenen nu al 60+ is. De jongste aspirant-
bewoner van een Knarrenhof in Nederland is 19, 
de oudste 92. De gemeenschappelijke noemer 
is deze: wij zoeken mensen die beschikken 
over naastenliefde en noaberschap. Je zou het 
ook gewoon “burgerfatsoen” kunnen noemen, 
maar gek genoeg is dit, ook al zou het volstrekt 
normaal moeten zijn, toch iets wat weer onder de 
aandacht gebracht moet worden.’

‘De bewoners ondertekenen hiervoor een 
sociaal contract. Dat is een term waar sommige 
mensen de kriebels van krijgen, maar als je 
zakelijk wilt zijn moet je je ook neerleggen bij 
het besef dat alleen de zon vanzelf komt. Er staan 
twee verplichtingen in. De eerste is de plicht om 
naar elkaar om te zien, om bij je naaste buren 
een oogje in het zeil te houden: “Kan ik helpen 
met iets?” De andere plicht is het moeilijkst: durf 
zelf om hulp te vragen. We maken daarvoor een 

De oudere als burger



Hoe oudere burgers het heft in eigen hand nemen 99

talentenboek met vaardigheden en hobby’s van 
bewoners, zodat het makkelijker en leuker wordt 
om om hulp te durven vragen.’

‘Ook moet er sprake zijn van 
wederkerigheid; daar letten we qua attitude 
wel op bij de intakegesprekken. Er komt 
niemand boetes uitdelen, maar als jij nooit een 
vinger hebt uitgestoken naar anderen, moet 
je niet verbaasd zijn als anderen jou ook niet 
helpen. Je hoeft niemand te verzorgen; daar 
zijn de professionals voor, al zijn er wel veel 
ouderenverpleegkundigen die zich melden 
voor onze projecten. Bij ons gaat het puur om 
een beetje aandacht. Daarbij is iedereen van 
waarde; goed kunnen luisteren of goed kunnen 
koffiezetten is óók een kwaliteit. En wie zich 
waardevol en gewaardeerd voelt, is gelukkiger 
– en gelukkige mensen worden gezonder oud. 
Een prachtige conclusie in de geldgedreven 
wereld waarin we leven is dat doorgaans 

gelukkige mensen het goedkoopst zijn voor de 
verschillende financiële systemen. Een bijzonder 
bijproduct van deze vorm van samenleven zou 
dus groot financieel voordeel moeten zijn; je 
bent waarschijnlijk – een niet onbelangrijk 
gegeven voor wethouders – goedkoper voor 
de Wmo en de zorgverzekeraar. Met een 
universiteit, een hogeschool, een gemeente en 
een ziektekostenverzekeraar gaan we dat nu 
monitoren. We moeten bewijs hebben om de 
boel aan het kantelen te brengen.’

Geen linkse hobby

Zijn gemeenten er gevoelig voor dat deze 
duurdere vorm van bouwen op termijn 
goedkoper en duurzamer is?
‘Ook de gemeente, in casu het grondbedrijf, 
gaat vaak in een eerste reflex voor maximale 
opbrengst. In een verkokerde manier van 

Zomerborrel Knarrenhof Zwolle Foto: © Stichting Knarrenhof
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besturen, waarin de zorg een andere afdeling is 
met haar eigen budget, komt zo’n boodschap 
van besparingen in een ander domein te weinig 
aan. Het is echter geen linkse hobby wat wij 
doen, maar slim sociaal rentmeesterschap. In 
onze projecten bespaart de gemeente € 3,- per 
vierkante meter per jaar, oftewel € 750,- per 
woning. Voor Zwolle is dat met 48 woningen 
€ 36.000 per jaar.’

‘We mogen niet klagen over de aandacht 
die we krijgen. Burgers en veel gemeenten zijn 
enthousiast geworden over het verhaal achter de 
Knarrenhof, al is het dan wel vaak die kant van 
de gemeente die niet over de locaties gaat. Ook 
is er politieke steun. Er komt via het rijk geld 
aan om burgerinitiatieven als de onze mogelijk 
te maken. In het programma Langer Thuis is 
daar inmiddels 340 miljoen voor uitgetrokken. 
Ik heb Hugo de Jonge, de minister van vws, 
gevraagd om alstublieft geen subsidies te 
geven! Subsidiëring trekt 
namelijk louter adviseurs 
en beleidstypes aan, die het 
geld opmaken en vertrekken 
voordat er iets gerealiseerd is. 
Veel effectiever zijn leningen 
aan burgerinitiatieven die 
langer thuiswonen mogelijk 
maken. Dan geef je niet weg, maar investeer je. 
De overheid kan niet meer sturen, maar wel de 
motor starten en mobiliseren.’

Demografische transitie

Hebben burgers en de politiek voldoende oog 
voor de vragen die met ouderdom samenhangen?
‘Het paradoxale is – ik zei het eerder al – dat 
iedereen oud wil worden, maar dat niemand het 
wil zijn. We stellen vragen die te maken hebben 
met ouderdom uit, en vaak tot het moment 
dat het eigenlijk al te laat is om nog goede 
eigen keuzes te kunnen maken. Tegen burgers 
zeg ik vaak: “Denk vóór je pensioendatum na 
over de vraag hoe je je derde levenshelft wilt 
organiseren.” En bestuurders, politiek en pers 
moedig ik aan: “Bereid burgers op de toekomst 
voor. Wijs hen erop dat de overheid niet voor 

hen gaat zorgen en dat de markt ook niet met 
oplossingen zal komen. Verstop je niet achter 
mantelzorg door familie, want die is maar 
voor 16% van de mensen beschikbaar. Maak 
coöperatief woningaanbod mogelijk door 
burgers zelf. Mijn goedkoopste advies aan het 
rijk is: schrijf voor dat vanaf 2019 20% van 
alle nieuwbouw levensloopbestendig moet zijn, 
30% van al het vrijkomend maatschappelijk 
vastgoed, en 40% van alle herbestemmingen en 
ontwikkeling in een straal van twee kilometer 
rond winkelcentra.’

‘Als de overheid echter in plaats daarvan 
“kiloknallers” blijft bouwen in de wijken, 
oftewel de standaard eengezinswoningen waar 
bouwbedrijven en gemeenten het makkelijkst het 
meest aan verdienen, dan slipt de woningmarkt 
nog verder dicht. Door een gebrek aan aanbod 
blijven zestigers die eigenlijk dolgraag zouden 
willen verhuizen, zitten waar ze zitten, namelijk 

in hun eengezinswoningen die 
niet levensloopbestendig zijn 
en vervolgens met veel Wmo-
gelden verbouwd moeten 
worden. Als een deel van het 
aanbod levensloopbestendig 
wordt gemaakt, komt 
er weer beweging in de 

woningmarkt: het wordt aantrekkelijk voor 
zestigers om te verhuizen, en zo komen er weer 
eengezinswoningen vrij voor jonge gezinnen 
– juist ook in die wijken die nu grote behoefte 
hebben aan gezinnen met kinderen.’

Iedereen wil oud 
worden, maar niemand 
wil het zijn

De oudere als burger
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Romantisch denker
door Jan Dirk Snel De auteur is historicus.

Ziehier twee scènes die zo in een film 
kunnen. De eerste speelt in het dorp 
Potschappel, ten zuiden van Dresden, bij 
de uitspanning Zum Steiger, gesitueerd 
in een romantisch bebost landschap 
met spectaculaire uitkijkpunten. ‘Daar, 
bij die steiger’, schrijft Remieg Aerts, 
‘vroeg Rudolf Thorbecke op 14 augustus 
1834 Adelheid Solger om haar hand. Zij 
zei ja, want eigenlijk had zij het altijd 
geweten. Ze kusten elkaar innig, en 
keken toen stil voor zich uit. In Adelheid 
ging van alles om; Thorbecke voelde een 
diepe vrede in zich neerdalen, “(a)lsob 
ich eine Verkündigung des Himmels, 
alsob ich den Schlüssel meines ganzen 
Wesens und Lebens empfangen hätte”.’ 
Hij was 36, zij 17.

Dan het tweede tafereel. 
Onze blik richt zich naar het 
Gouvernementsgebouw te Arnhem. 
Het is inmiddels achttien jaar later: 
woensdag 28 juli 1852. Als minister van 
Binnenlandse Zaken bracht Thorbecke 
een bezoek aan Gelderland. Thorbecke 
hield audiëntie, maar de bestuurlijke 
elite liet zich niet zien. Hij vroeg of de 
commissaris des Konings in de stad 
was. Jazeker, kreeg hij te horen, en de 
man bleek zelfs in zijn eigen kamer 
in hetzelfde gebouw aan het werk te 
zijn. Thorbecke vroeg een bode hem te 
halen, maar de gouverneur vond dat de 
minister in zijn gebouw maar naar zijn 
kamer moest komen. Thorbecke hoorde 
het aan en zei: ‘Welnu, dan zullen wij 
ons niet zien.’ Drie maanden later had 

de commissaris zijn ontslag binnen. 
Rudolf Thorbecke liet niet met zich 
spotten.

Onderscheid publiek en privé
Het ging in Arnhem niet om zomaar 
een bestuurlijke relatie. In 1820 hadden 
Willem Anne baron Schimmelpenninck 
van der Oye en Thorbecke elkaar als 
studenten in Göttingen leren kennen. 
Dat was een jaar voordat Thorbecke 
in Berlijn voor het eerst de 4-jarige 
Adelheid op schoot nam, een van de 
vier dochters van de jonge, 31-jarige 
hoogleraarsweduwe Henriëtte Solger, bij 
wie hij zelfs de kerstavond doorbracht. 
Schimmelpenninck en Thorbecke 
waren jarenlang dik bevriend geweest, 
maar na 32 jaar kwam daar definitief 
een einde aan. In het openbare leven 
ontzag Rudolf Thorbecke niemand. Hij 
kon keihard zijn: een geschrift van een 
bevriende collega-hoogleraar kon hij 
genadeloos affakkelen, en als de politiek 
of zijn trots dat vroeg, werd er met 
vrienden gebroken.

Als er één beginsel was dat Rudolf 
Thorbecke als jurist, politicus en 
bestuurder dreef, dan was het wel het 
onderscheid tussen publiek en privé. 
In de oude Europese orde van de 
graafschappen en hertogdommen van 
de middeleeuwen tot aan de Bataafse 
Revolutie van 1795 werden rechten en 
instellingen veelal als private goederen 
beschouwd. Nu was het echter de tijd 
om een waarachtig publiekrecht te 
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Remieg Aerts
Thorbecke wil het. Biografie van een 
staatsman
Prometheus | 2018 | 886 pp. | 
¤ 49,99 | ISBN 9789035144798

scheppen, waarin het algemeen belang 
vooropstond. Daarin zag Thorbecke zijn 
levenstaak.

Organische eenheid
Daarbij, zou je misschien denken, 
passen dus ook twee geheel verschillende 
persoonlijkheden: privé de romanticus 
die zijn ‘Madonnaatje’ levenslang bleef 
vereren en die werkelijk gebroken 
was toen zij, die zoveel jonger was, in 
1870 op 53-jarige leeftijd overleed; 
publiekelijk de zakelijke, kille bestuurder 
die alleen vanuit het beginsel dacht. 
Is het eigenlijk niet wat vreemd, of 
misschien onmogelijk, om van zo’n 
figuur een biografie te schrijven? Remieg 
Aerts is er goed in geslaagd, en heeft van 
Thorbeckes levensverhaal geheel in ’s 
mans geest een organische eenheid weten 
te maken.

Vroeger zag je nog weleens dat 
een auteur eerst het leven en daarna 
het werk deed, maar zo gespleten was 
Thorbecke niet. In Thorbeckes leven 
hing alles wel degelijk met alles samen, 
en dat niet alleen omdat Adelheid als zijn 
belangrijkste politiek adviseur optrad, 
die ook gesprekken en vergaderingen 
bijwoonde en met haar betere 
mensenkennis haar echtgenoot voor 
uitglijers kon behoeden. Ook als geleerde 
en als politicus was Thorbecke allereerst 
een romanticus. Hij was een streng 
en ambitieus man, vol zelfbeheersing, 
maar zijn levensloop verliep niet erg 
gepland. Na zijn Zwolse jeugd begon 
hij – doch dat slechts pro forma – als 
theologiestudent in Amsterdam, waarna 
hij zich in Leiden manifesteerde als een 
briljant classicus, die promoveerde op 
Cicero. In een vijftal Duitse jaren – eerst 
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als student, daarna als privaatdocent 
en vrije geleerde – ontwikkelde hij zich 
tot een geducht filosoof die de moderne 
wijsbegeerte grondig kende; Hegel vond 
hij niet de moeite waard, maar Schelling, 
Goethe en anderen zocht hij op. Vanuit 
de geschiedfilosofie – hij schreef een boek 
dat niet alleen zijn vader veel te moeilijk 
vond – rolde hij in de diplomatieke en 
politieke geschiedenis, en in dat vak 
werd hij in 1825 hoogleraar aan de 
jonge universiteit van Gent. Na zijn 
vlucht vanwege de Belgische opstand 
kreeg hij een leerstoel in Leiden. Pas toen 
hij na enkele jaren een vaste aanstelling 
had, kon hij een dochter van de vrouw 
die hij erg mocht, ten huwelijk vragen.

Thorbecke werd hoogleraar 
rechtsgeleerdheid, terwijl hij dat vak 
nooit gestudeerd had. Maar dat gaf niet, 
want als een thema zijn aandacht trok, 
bestudeerde hij het zo grondig dat hij 
na enige tijd vanzelf alles beter wist. Hij 
doceerde al over de oudere staatkunde 
– Geschiedenis der staatsinstellingen in 
Nederland tot den val der Republiek, het 
nog altijd niet vervangen handboek van 
Robert Fruin uit 1901 (herzien in 1922), 
gaat terug op zijn colleges – en toen in 
1836 studenten vroegen of hij de lijn 
niet naar het heden kon doortrekken en 
college over de vigerende grondwet kon 
geven, ging hij akkoord als er genoeg 
aanmeldingen kwamen. Die waren er 
ruim. Zo werd hij dus door het verzoek 
van anderen een constitutioneel expert, 

die drie jaar later zijn eerste bevindingen 
in boekvorm neerlegde.

Romantiek
De rest is bekend. Hij werd Kamerlid bij 
de eerste grondwetsherziening in 1840, 
en bij de tweede herziening in 1848 
was hij de dominante voorzitter van de 
commissie die voorstellen voorbereidde, 
waarna Dirk Donker Curtius ze, soms 
in een aangepaste vorm die Thorbecke 
niet erg zinde, behendig door de Staten-
Generaal loodste. Op 51-jarige leeftijd 
legde Thorbecke zijn hoogleraarschap 
neer. Hij leidde drie kabinetten en was 
tussendoor Tweede Kamerlid. Zijn 
duurzaamste bijdrage was de manier 
waarop hij tussen 1849 en 1853 via 
organieke wetgeving de structuur van 
het Nederlandse staatsbestel hervormde. 
Tussen 1862 en 1866 ging het vooral om 
de fysieke infrastructuur.

Met het abstracte rationalisme van 
de verlichting had Thorbecke weinig 
op; zijn denken was geworteld in de 
romantiek. ‘Gij hebt de vrijheid der 
individus, ieder voor zichzelf, op het 
oog, wij een organisme der vrijheid’, 
hield hij in 1871 een jongere generatie 
liberalen voor. Thorbecke dacht vanuit 
het historisch gegroeide, en dat wilde hij 
vanuit de publieke norm verbeteren en 
uniformeren. Wat voorheen de taak van 
steden en gewesten was geweest, werd 
nu door de nationale staat overgenomen. 
Die moest zijn taak dus uitbreiden. 
Vandaar de oprichting van de rijkspost 
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en de rijkstelegraaf. Inzake de armenzorg 
had Thorbecke meer statelijke 
bevoegdheden gewenst.

Harmonieuze organische 
ordeningen stonden voor Thorbecke 
voorop. ‘Staat, recht, maatschappij, 
economie, wetenschap, godsdienst en 
kunst vormden aparte domeinen van 
menselijke werkzaamheid en organisatie. 
Die domeinen moesten zich zo veel 
mogelijk vanuit eigen kracht en eigen 
dynamiek ontwikkelen.’ Aldus vat Aerts 
Thorbeckes visie trefzeker samen. Acht 
jaar na diens dood, te weten op 20 
oktober 1880, zou Abraham Kuyper 
precies deze liberale grondgedachte 
– door Michael Walzer getypeerd als 
the art of separation – in zijn rede 
‘Souvereiniteit in eigen kring’ herhalen.

Het eigenzinnige van Thorbecke was 
dat hij wel sterke beginselen had, maar 
het vaak vertikte ze te expliciteren. Hij 
vond dat men zijn principes maar uit 
zijn regeringsdaden moest opmaken. 
Remieg Aerts is er voortreffelijk in 
geslaagd om niet alleen Thorbeckes 
levensweg nauwgezet te schetsen, juist 
ook in de interactie tussen het private 
en het publieke, maar om ook de 
achterliggende grondgedachten bloot te 
leggen.
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Adam Smith als 
gemeenschapsdenker
door Peter Noordhoek De auteur is directeur van adviesbureau Northedge.

Waarom leest een mens een biografie? 
Als we braaf zijn, dan zeggen we: ‘Om 
van de persoon te leren.’ En als we 
minder braaf zijn: ‘Om onderhouden 
te worden over een leven dat rijker, 
spannender is dan dat van onszelf.’ Als 
die laatste reden de belangrijkste is, ga 
dan vooral geen biografie van Adam 
Smith lezen. Zonde van de tijd. Nog 
nooit de biografie gelezen van iemand 
die zo braaf was als hij. En dat was 
geen act, zo wás hij. Het enige moment 
dat de biografie in de buurt van geweld 
komt is als Smith door andere zaken 
niet aan zijn collegeverplichtingen kan 
voldoen en hij de betaalde collegegelden 
wil restitueren. Zijn studenten weigeren 
dat, en het wordt bijna een handgemeen 
als hij probeert het geld toch in hun 
zakken te stoppen. Voor het overige 
mag zijn leven ‘saai’ worden genoemd, 
ook al leefde hij in allesbehalve saaie 
tijden. Die saaiheid houdt echter op 
zodra je probeert in zijn hoofd te kijken 
en naar zijn gedachtegoed toe gaat. 
Zelfs dat is nog een beperkt genoegen, 
omdat hij testamentair liet vastleggen 
dat, afgezien van zijn twee belangrijkste 
boeken, al zijn teksten en aantekeningen 
moesten worden vernietigd, wat zijn 
erfgenamen met heel veel tegenzin 
uiteindelijk gedaan hebben. Alles wat 
we nog hebben van die teksten zijn de 

aantekeningen die zijn studenten tijdens 
zijn colleges maakten.

Smith herontdekt
Wat er over is, blijkt echter toch 
meer dan genoeg om je erdoor te 
laten verbazen: over de rijkdom van 
zijn gedachtegoed, over de manier 
waarop dit – nog tijdens zijn leven 
– van invloed was op de wereld, en 
over hoe we dat naar de wereld van 
nu kunnen vertalen. Adam Smith 
is altijd geclaimd door liberalen, 
economen en vrijemarktdenkers, maar 
zoals de nieuwe biografie van Jesse 
Norman overduidelijk maakt, is zijn 
gedachtegoed veel breder relevant. 
Ook past het liberale gedachtegoed 
van nu eigenlijk helemaal niet zo goed 
bij de man zoals hij in zijn tijd stond, 
waarbij het fascinerend is dat dit voor 
andere liberalen eveneens geldt. Zo is 
ook Thorbecke, de grote leidsman van 
het liberalisme in Nederland, in zijn 
achtergrond en manier van denken 
niet de liberaal die men nu vaak van 
hem maakt. Dat hoeft op zich niet erg 
te zijn; het is een logisch proces, en de 
voormannen van andere richtingen, 
inclusief de mijne, worden ook lang 
niet altijd goed begrepen door de eigen 
achterban.

Maar het is nu tijd om Adam 
Smith te herontdekken. Ik begin door 
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Jesse Norman
Adam Smith. What he thought, and 
why it matters
Allen Lane | 2018 | 400 pp. | £ 25,– | 
ISBN 9780241328491

in navolging van Norman kort een 
paar misverstanden op een rij te zetten 
rondom het gedachtegoed van Adam 
Smith; daarna trek ik een paar lessen, 
inclusief nog een klein uitstapje naar 
Thorbecke. In de beschrijving van 
de misverstanden hoop ik tegelijk 
het gedachtegoed zelf te beschrijven. 
Dat lukt niet goed in het bestek van 
deze tekst, maar ik verwijs graag naar 
Norman en andere bronnen.

De vrije markt en andere mythes
Adam Smith (1723-1790) is 
waarschijnlijk het bekendst als de man 
die de gedachte van de vrije markt 
heeft geïntroduceerd; zonder hem 
zou het kapitalisme geen kapitalisme 

zijn geworden. Het beeld dat wij van 
die vrije markt hebben, is er een van 
maximale individuele vrijheid, waarbij 
een gerichtheid op het maken van winst 
genoeg is om een goede samenleving 
te krijgen. Die vrijheid zou de basis 
worden voor een politieke ideologie 
die overheidsingrijpen afwijst, en voor 
een gerichtheid op winst als een manier 
van problemen oplossen op basis van 
eigenbelang die in haar extreemste, Ayn 
Rand-achtige vorm alle vormen van 
gemeenschapsdenken verdacht maakt.

Smith was in zijn leven veel meer 
een filosoof dan een ideoloog, en hij 
zou gruwen van de karikaturen die 
van zijn gedachtegoed zijn gemaakt. 
Wat hij wel heeft gedaan, en wat tot 
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op zekere hoogte nog steeds klopt, is 
dat hij de markt centraal stelt in zijn 
denken. Daarin was hij de eerste. Dit 
moet echter wel in de context van 
zijn tijd worden gezien. Allereerst 
was Smith opgegroeid in een soort 
permanente oorlogseconomie, die 
doorliep van de Schotse opstanden 
tot de napoleontische oorlogen. De 
ontwikkeling van echte markten is 
dan een hoopgevend alternatief en iets 
wat toen minstens zo nieuw was als 
nu de opkomst van de start-ups. In de 
tweede plaats stond hij wantrouwig 
tegenover de rijke koopmannen, veelal 
monopolisten, die hij zag en die elkaar 
voortdurend de bal toespeelden. Smith 
zag als een van de eersten het risico van 
een gebrek aan mededinging en van 
te grote ongelijkheid, en toonde zich 
om die reden ook wantrouwig richting 
gildeachtige groepen.

Een best wel zichtbare hand
De markt die Smith zag was dus nog 
lang niet zo vanzelfsprekend als wij 
die nu kennen. Het was een kwetsbaar, 
organisch geheel dat meer waardering 
verdiende. Zijn systematische 
beschrijving ervan, vooral in zijn 
boek The wealth of nations (1776), 
heeft er enorm aan bijgedragen dat 
die waardering er kwam en dat we 
beter zijn gaan begrijpen welke rol 
randvoorwaarden als belastingen, 
mededingingsbeleid en andere vormen 
van overheidsingrijpen erbij spelen. 

Tegelijk kwam Smiths zoektocht naar de 
‘rijkdom van naties’ als een verrijking 
en een verdere doordenking van een 
al eerder opgezet intellectueel project. 
Het boek A theory of moral sentiments 
(1759) laat al zien dat Smith de 
maatschappij bovenal in morele termen 
ziet, en niet in economische (een term 
die sowieso nauwelijks in beeld was in 
zijn tijd). En het moralisme van Smith is 
bovenal gematigd. Zo geloofde hij veel 
minder in de kracht van ‘contracten’ dan 
in de kracht van ‘sympathie’, oftewel de 
onderlinge aantrekkingskracht tussen 
mensen, binnen sociale verbanden. In 
de kern komt daar ook de term invisible 
hand (‘onzichtbare hand’) vandaan. Hij 
gebruikt die term slechts drie keer in 
zijn oeuvre, en elke keer om te laten zien 
hoe vanzelfsprekend verbanden kunnen 
ontstaan, dus zonder dat er interventie 
van overheden of andere partijen 
nodig is. In zijn eerste boek onderzoekt 
Smith de rol van altruïsme, het bijna 
onwaarschijnlijke gegeven dat mensen 
iets voor anderen doen zonder van die 
anderen een tegenprestatie te vragen, 
dat echter wel degelijk bestaat. Via de 
onzichtbare hand ziet Smith dat je een 
samenleving niet op altruïsme hoeft te 
baseren om toch een optimale uitkomst 
voor de maatschappij te kunnen 
krijgen. Dat betekende echter niet dat 
hij afscheid nam van beginselen als 
gemeenschapszin; integendeel, hij bleef 
exponent van de Schotse verlichting, 
van soberheid en innerlijke beschaving. 
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Hoezeer het ook als een vrije markt kan 
worden beschouwd, van slavenhandel 
moest hij bijvoorbeeld niets hebben. 
Zijn benadering was, net als die van zijn 
grote vriend David Hume, niet primair 
religieus, maar wel uitgesproken moreel 
geladen. In Smiths geval ging het om een 
strakke moraal, zeker ook zonder (kort 
door de bocht) het ‘vrijheid, blijheid’ van 
wat we nu kennen als het progressieve 
liberalisme van de Amerikaanse 
democratische partij.

Zet je de mythes over het 
gedachtegoed van Adam Smith op een 
rij en vergelijk je die met de historische 
werkelijkheid, dan zie je verschillen als 
deze:

mythe werkelijkheid

eigenbelang  balans tussen egoïsme 
en altruïsme

vrije markt  markt centraal, onder 
randvoorwaarden

ongelijkheid  gelijkheid nodig 
mag 

contract sympathie

grote bedrijven  vrees voor
goed monopolies 

kwantitatief kwalitatief

invisible hand soms invisible hand

rauw mag beschaafd moet

De verleiding om al die verschillen 
toe te lichten is groot, want de 

misvattingen onder de mythes zijn 
niet zonder consequenties voor de 
dag van vandaag. Zeker de economen 
onder ons doen er goed aan terug te 
gaan naar de bron van het denken van 
Adam Smith. Het gaat echter buiten 
het bestek van dit artikel om alles uit te 
werken. Wel dringt deze vraag zich op: 
als er al zoveel misvattingen zijn over 
het werk van de grondlegger van het 
vrijemarktdenken, en daarmee van het 
liberalisme, wat liggen er dan nog meer 
voor misvattingen onder deze politieke 
stroming?

En Thorbecke dan?
In Nederland krijgt de zojuist 
opgeworpen vraag een extra lading 
omdat er nu een voortreffelijke 
biografie ligt over Rudolf Thorbecke,1 
net zozeer de onbetwiste grondlegger 
van het liberalisme in Nederland als 
Adam Smith dat is in bredere zin. 
Het interessante is dat Thorbecke 
zich evenmin primair doet kennen als 
een vrijheids- of vrijemarktdenker. 
Het vermoeden is dat Thorbeckes 
liberalisme vooral gezien moet worden 
als zijn reactie op het conservatisme 
en het dogmatisch christelijke van zijn 
tegenstanders. De oudere Thorbecke laat 
zich vooral kennen als een pragmatisch 
en op macht gerichte politicus; de 
jongere Thorbecke laat bij vlagen 
uitgesproken christendemocratische 
trekken zien, inclusief een opvallend 
organische opvatting over de bouw 
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van staat en samenleving. Het is die 
organische opvatting die de werkelijke 
basis lijkt te zijn voor Thorbecke als de 
inrichter van de Nederlandse staat, met 
zijn liberalisme als een pragmatische 
methode om zo veel mogelijk ruimte te 
krijgen voor de benodigde verandering.

Natuurlijk zijn er ook grote 
verschillen tussen Thorbecke en Smith, 
uiteraard omdat hun tijd anders was, 
maar ook omdat Thorbecke als persoon 
net zo assertief en arrogant was als 
Smith rustig en bescheiden. Waar het 
hier echter om gaat is de constatering 
dat de wortels van het liberalisme niet 
in het extremisme liggen van absolute 
vrijemarktdenkers of progressieve 
liberalen, maar in klassieke waarden 
als gemeenschapsdenken en oog hebben 
voor de kleine man. Er valt wat te 
herontdekken; wat mij betreft zowel 
binnen als buiten het liberalisme.

1 Remieg Aerts, Thorbecke wil het. Biografie van  

een staatsman. Amsterdam: Prometheus, 2018.  

Zie voor een bespreking eerder in deze  

rubriek.
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Waarheen met een 
verdeeld Europa?

door Eelke de Jong De auteur is hoogleraar Internationale Economie aan de Radboud 

Universiteit in Nijmegen en redactielid van Christen Democratische Verkenningen.

Sinds het ontstaan van de Europese 
schuldencrisis is voor een breed publiek 
duidelijk geworden dat de Europese 
Unie niet de eenheid is die velen hadden 
gehoopt. De Europese schuldencrisis 
maakte het verschil tussen Noord- en 
Zuid-Europa duidelijk, waarbij Zuid-

Europa overigens enkele kilometers 
ten zuiden van Breda begint. De 
immigrantencrisis illustreert vooral het 
verschil tussen Oost- en West-Europa. 
Hoe nu verder met dit verdeelde 
Europa?

Bert Bakker
Onbegrepen Europa. Nieuw licht  
op een eeuwenoude tweedeling
Atlas Contact | 2017 | 272 pp. |  
¤ 21,99 | ISBN 9789045028569

Ewoud van Laer
De wanhopige Unie. Wat gaat er mis 
in West Europa?
Walburg Pers | 2017 | 160 pp. | 
¤ 19,95 | ISBN 9789462492882
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Verschillen tussen Noord- en 
Zuid-Europa
Twee in 2017 verschenen boeken 
behandelen het verschil tussen Noord- 
en Zuid-Europa. Het eerste, getiteld 
De wanhopige Unie. Wat gaat er 
mis in West Europa? is van Ewoud 
van Laer, een beleggingsdeskundige. 
Na een inleidend hoofdstuk getiteld 
‘Nooit weer oorlog’ bespreekt hij in 
hoofdstuk ii verschillende elementen 
van samenwerken. Aan bod komen: 
corruptie bij overheidsmedewerkers, 
de relatie tussen werkgevers en 
werknemers, de bereidheid om autoriteit 
te delegeren, en de onafhankelijkheid 
van de rechterlijke macht. Per onder werp 
presenteert hij eerst een tabel met scores 
van de beschouwde Europese landen 
op het desbetreffende onderwerp. Deze 
gegevens zijn van het World Economic 
Forum. Telkens blijkt dat de beschouwde 
Noord-Europese landen aan de andere 
kant van het gemiddelde scoren dan de 
Zuid-Europese. Vervolgens illustreert 
hij het desbetreffende verschil met een 
voorbeeld uit de praktijk. Ten slotte laat 
hij zien dat vergelijkbare verschillen ook 
in detectiveverhalen voorkomen. Hij 
vergelijkt dan fragmenten uit Noord-
Europese detectives over bijvoorbeeld de 
Nederlandse commissaris De Cock of de 
Zweed Wallander met detectiveverhalen 
uit Zuid-Europa over bijvoorbeeld de 
Griekse commissaris Charitos of de 
Franse Maigret.

In hoofdstuk iii behandelt Van 
Laer samenwerken en straffen aan de 
hand van studies van het zogenoemde 
public goods game. Dit spel is in veel 
experimentele studies gebruikt. Hierin 
krijgt een eerste speler een bepaald 
bedrag, waarvan hij een deel mag 
doorgeven aan de tweede speler, die 
hiervan weer een deel aan de eerste 
speler kan teruggeven. Als beide spelers 
het bedrag met elkaar delen, verhoogt de 
spelleider het bedrag dat beiden krijgen. 
Ook kunnen spelers elkaar straffen als 
ze vinden dat de tegenpartij te veel van 
de norm afwijkt. Het blijkt dat Zuid-
Europeanen minder met elkaar delen 
en daardoor gezamenlijk ook minder 
verdienen. Bovendien straffen ze ook 
als een ander in hun ogen te veel aan 
het algemene doel heeft bijgedragen. 
Deze bevindingen worden weer met 
detectiveverhalen geïllustreerd.

Machtsafstand
In hoofdstuk iv gebruikt Van Laer 
de door Geert Hofstede ontwikkelde 
culturele dimensie machtsafstand om 
de verschillen tussen Zuid- en Noord-
Europa te illustreren. Deze dimensie 
meet in welke mate de lagere klassen 
een verschil in macht en vermogen 
accepteren. De Zuid-Europese landen 
scoren hoog; de bevolking accepteert 
machtsverschillen gemakkelijk. In 
het laatste hoofdstuk beschrijft Van 
Laer het functioneren van de eu. Zijn 
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conclusie is dat de leden van de eu op 
elkaar aangewezen zijn wanneer het de 
verhouding met externe partijen betreft, 
dus met betrekking tot handelsbeleid 
en immigratie. Op andere gebieden, 
namelijk de arbeidsmarkt en de 
monetaire unie, zal naar zijn mening 
een stap terug gezet moeten worden. 
Hij beveelt dan ook aan de euro weer te 
splitsen in nationale munten. Naar zijn 
mening zijn de culturele verschillen te 
groot voor een intensieve samenwerking; 
bovendien zullen ze niet verdwijnen.

Romeinen
Waardoor zijn deze culturele verschillen 
eigenlijk ontstaan? Van Laer gaat 
hier niet op in. Bakker doet dat in 
Onbegrepen Europa juist wel. Na een 
inleiding deelt hij zijn boek in twee 
delen. In het eerste deel, getiteld ‘Noord-
Europa’, beschrijft hij verschillen 
tussen Noord- en Zuid-Europa; hierbij 
is Zuid-Europa het deel dat ooit door 
de Romeinen bezet was. Hier gaan 
de inwoners ervan uit dat ‘hogere 
machten aan de touwtjes trekken, dus 
als er problemen zijn, moeten zij die 
dus oplossen. In het Noorden geloven 
mensen dat ze hun eigen lot kunnen 
beïnvloeden, in het Zuiden hebben 
de mensen het gevoel dat ze dat niet 
kunnen’ (p. 11). Hoe dit verschil 
doorwerkt in verscheidene aspecten 
van het leven, wordt schematisch 
weergegeven op pp. 45-47. In het 
Zuiden is men vooral loyaal aan de 

groep (familie, regio); overheerst de 
katholieke kerk, die een hiërarchische 
structuur kent; is persoonlijke 
verantwoordelijkheid betrekkelijk; 
en krijgt iemand aanzien door zijn 
afkomst. In het Noorden is men loyaal 
aan geestverwanten; overheerst het 
protestantse geloof, dat nagenoeg 
geen hiërarchie kent; ligt de nadruk 
op persoonlijke verantwoordelijkheid; 
en verwerft iemand aanzien wanneer 
hij of zij goed werk doet en zich aan 
zijn beloften houdt. In de zakelijke 
omgang zijn in het Zuiden wantrouwen 
en aftasten de norm, terwijl men in 
het Noorden uitgaat van vertrouwen, 
snel ter zake komt en zich aan de 
afspraak houdt. In de loop van de 
tijd zijn er verscheidene verklaringen 
voor deze verschillen gegeven, zoals de 
protestantse ethiek van Max Weber en 
de eerdergenoemde culturele dimensies 
van Hofstede. Volgens Bakker voldoet 
geen van deze, soms erg kort besproken, 
benaderingen. Naar zijn mening moet 
de verklaring gezocht worden in het 
feit dat in het Noorden feodaliteit nooit 
heeft kunnen standhouden. Hij beschrijft 
hoe de Vikingen en Friezen al een 
egalitaire samenleving kenden waarin 
grootgrondbezit vaak geen rol speelde. 
Later werd het Noorden gedomineerd 
door de Hanze. Dit waren handelaren 
en schippers die samenwerkten om over 
grote afstanden te kunnen handeldrijven 
in een omgeving die onbekend en vaak 
gevaarlijk was. De samenwerking kwam 
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van onderop, en de steden werden niet 
meer door geestelijken bestuurd maar 
door de rijke burgers. Het gevolg was 
een samenleving waarin men relatief veel 
(zeg ongeveer dertig procent) inspraak 
had. Op het platteland bestond geen 
grootgrondbezit, maar waren er veel 
kleine boeren.

Dit brengt Bakker bij zijn deel ii, 
getiteld ‘Niet Noord-Europa maar 
Middenklasse-Europa’. Zoals de titel 
van dit deel al aangeeft, is volgens 

Bakker niet de geografische ligging van 
belang, maar de vraag of de samenleving 
ooit een middenklasse van redelijke 
omvang heeft gehad. Naast grote 
delen van Noord-Europa zijn dit ook 
delen van Zuid-Europa, zoals Noord-
Italië en Catalonië. In de rest van het 
Zuiden bestaan echter nog neofeodale 
verhoudingen. Vaak is dat in gebieden 
waarin de economie werd gedomineerd 
door grootgrondbezit of het winnen 
van delfstoffen. In Europa bestaan dus 
twee denkrichtingen (‘mentaliteiten’, 
volgens Bakker) naast elkaar: een 
meritocratische, die stelt dat iedereen 

zijn plaats in de maatschappij verdient 
op grond van de eigen verdiensten, en 
een neofeodale, waarin ieders positie 
grotendeels door afkomst bepaald is. 
Deze twee schuren steeds meer.

Zere plek
Ik waardeer beide boeken zeer om het 
feit dat ze elk op hun eigen manier de 
vinger op de, in mijn ogen, echte zere 
plek van de Europese samenwerking 
leggen. Inderdaad blijkt uit zowel mijn 
eigen onderzoek (sinds 2002) als mijn 
ervaring in discussies dat er een cruciaal 
verschil zit in de verwachting die men 
heeft van de leiding en de mate waarin 
afspraken nagekomen moeten worden. 
In het Zuiden verwacht men dat de 
leiding (management of regering) de 
problemen oplost. Dat die leiding wat 
meer krijgt is geen probleem, als het 
gewone volk ook maar zijn deel krijgt. 

Solidariteit is dat de sterkste voor de 
zwakste zorgt. In het Noorden geldt 
veeleer dat eenieder voor zichzelf moet 
zorgen. Pas als dat ondanks allerlei 
inspanningen echt niet lukt, kan men een 
beroep op de groep doen. Vandaar dat 
Frankrijk bij het begin van de Europese 
schuldencrisis zocht naar een Europese 
oplossing waarbij de rijkere Europese 
landen de problemen van de kleine 
broer Griekenland zouden oplossen. 
Duitsland en andere noordelijke landen 
verwezen Griekenland echter naar het 
Internationaal Monetair Fonds: de zaak 

Als we echt een euro voor de huidige 
lidstaten willen, dan zal de politiek 
het project niet aan de daadkracht van 
technocraten moeten overlaten
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bedriegen is geen blijk van je uiterste 
best doen, dus steun is niet aan de orde.

Deze verschillen in cultuur zullen niet 
snel verdwijnen en ook niet binnen een 
paar generaties convergeren. Van Laer 
trekt hieruit de conclusie dat de euro 
weer moet worden ontmanteld. Ikzelf 
ben van mening dat zijn idee voorbijgaat 
aan de enorme kosten die een dergelijke 
ontmanteling met zich meebrengt. Wel 
deel ik zijn mening dat deze verschillen 
groot zijn. Als we echt een euro voor 
de huidige lidstaten willen, dan zal de 
politiek hier gigantisch veel meer in 
moeten investeren, en het project niet 
aan de daadkracht van de technocraten 
van de ecb moeten overlaten. Doet de 
politiek dat niet, dan knalt de euro een 
keer op een brexitachtige manier uit 
elkaar en is de schade niet te overzien.

Hoewel de boodschap in beide 
boeken sterk overeenkomt, hebben 
ze een heel verschillend karakter. Van 
Laer heeft per hoofdstuk een duidelijke 
boodschap en methode, en verwijst 
geregeld naar wetenschappelijke 
literatuur. Na lezing bleef bij mij zijn 
boodschap goed hangen. Bakker schrijft 
een essay en heeft geen literatuurlijst 
opgenomen, al noemt hij zo nu en dan 
een boek in de tekst. Bovendien beweert 
hij soms dat een onderwerp nooit is 
uitgezocht, terwijl ik zeker weet dat dat 
in enkele gevallen wél is gebeurd. Ook 
elders vraag ik me weleens af of hij op 
onderdelen gelijk heeft, of zou ik graag 

lezen waarop een bewering is gebaseerd. 
Door deze werkwijze bekruipt twijfel 
mij. Het deel over de verklaringen die 
volgens Bakker niet voldoen, overtuigt 
ook niet altijd. Soms wordt het 
standpunt niet uitgebreid uitgelegd, laat 
staan bestreden.

Twee manieren van samenwerken
Beide boeken bevatten een belangrijke 
boodschap voor de Europese politiek. 
Binnen Europa bestaan twee manieren 
om samen te werken: een waarbij veel 
van de leiders wordt verwacht, en een 
waar in eerste instantie het individu 
zelf aan zet is. Denken dat het verschil 
hiertussen wel zal verdwijnen of kleiner 
worden, is een illusie; daarvoor zitten 
beide ‘mentaliteiten’ te diep ingebakken 
in de nationale cultuur. Het is daarom 
van levensbelang om bij de verdere 
vormgeving van de eu met deze 
verschillen rekening te houden. Op 
sommige terreinen hebben de landen 
elkaar zo nodig dat samenwerken 
ondanks de cultuurverschillen nodig 
is, maar op andere terreinen is het 
verstandig elkaar in zijn waarde te 
laten en niet een bepaald model aan 
de ander op te dringen. Hiermee zijn 
de boeken van Van Laer en Bakker 
verplichte literatuur voor eenieder die 
bij het verkiezingsprogramma en de 
campagne voor de Europese verkiezingen 
betrokken is.
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Fixatie op jong plaatst ouderdom buiten samenleving
In een drie jaar durende briefwisseling bespreken Gertrude 
Klinkhamer (68) en Joke Roeleveld (73) hoe ze tegen ouder 
worden aankijken. Minstens zo waardevol is het essay in het eerste 
deel van het boek. Klinkhamer beschrijft daarin hoe ouderdom 
in de loop van de geschiedenis is gewaardeerd en welke invloed 
oudheid, christendom, verlichting, romantiek en het neoliberale 
denken hebben gehad. De huidige maatschappij met haar nadruk 
op jeugdigheid en individualisme heeft ouderen in een isolement 
geplaatst, constateert ze. Er is zelfs sprake van ‘gerontofobie’ 
(angst voor oud worden). Zolang mensen na hun pensioen nog 
vitaal zijn, richten ze zich op ‘het grote genieten’, maar zodra het 
verval definitief inzet, voelen ouderen zich op een zijspoor staan. 
Het huidige debat over hulp bij zelfdoding bij een ‘voltooid leven’ 
kan hiervan niet los worden gezien. Deze discussie ‘maakt de kloof 
tussen de groep ouderen en de rest van de geïndividualiseerde 
samenleving, die weinig waardering heeft voor de ouderdom, 
pijnlijk zichtbaar’. De generatie babyboomers wordt volgens 
Klinkhamer vooral gedreven door een geloof in maakbaarheid, 
beheersbaarheid en onafhankelijkheid, terwijl juist acceptatie van 
verlies en vergankelijkheid mensen een goede oude dag kunnen 
bezorgen.

Preventieve controle helpt het ouder worden niet
Oud genoeg om dood te gaan is bedoeld als ontmaskering van de 
zelfhulpindustrie en het enorme aanbod aan preventieve screenings 
en middelen die een gezond en lang leven beloven. Volgens 
immunoloog en socioloog Barbara Ehrenreich is het een illusie 
dat we zo ons leven onder controle hebben. Het lichaam kent een 
autonoom proces waarin verval en zelfs moedwillige aanvallen van 
ons eigen immuunsysteem op lichaamscellen toch wel doorgaan. 
Controles hebben als nadeel dat we op ons lichaam zijn gefixeerd 
en ons allerlei geneugten ontzeggen. Sterker: bepaalde onderzoeken 
zijn zelfs gevaarlijk, omdat ze eerder ziekte dan genezing 
veroorzaken.

In plaats van gefixeerd te zijn op vitaal en gezond ouder 
worden, kunnen we ons beter richten op de goede kanten die 
volgens Ehrenreich aan ouderdom verbonden zijn: ‘Je wordt 
bijvoorbeeld minder ambitieus, prestatiegericht en wellustig.’ En: 
‘Uit eigen ervaring weet ik dat ouder worden gepaard gaat met de 
verkwikkende weigering in te gaan op elke potentiële verplichting 
of kans die op mijn pad komt.’

Barbara Ehrenreich
Oud genoeg om dood te 

gaan. Over de vragen  
die iedereen zich ooit  

moet stellen
Amsterdam/Antwerpen: 

Atlas Contact | 2018 |  
236 pp. | ¤ 19,99

Gertrude Klinkhamer en 
Joke Roeleveld

Mooi oud zijn, mooi oud 
worden. Een zoektocht

Soesterberg: Aspekt | 2017 | 
286 pp. | ¤ 19,95
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Mark Nelissen
Eindelijk oud. Wat Darwin 

ons vertelt over het nut  
en de schoonheid van  

ouder worden
Tielt: Lannoo | 2017 |  

288 pp. | ¤ 19,99

Barbara van Beukering
Kruip nooit achter een 

geranium
Houten: Spectrum | 2018 | 

208 pp. | ¤ 19,99

Het verhaal van de autonome oudere
Dit boek is een aansporing om met het ouder worden op 
allerlei manieren actief te blijven. Barbara van Beukering, oud-
hoofdredacteur van Het Parool, heeft een tiental dames die ze altijd 
al bewonderde, geïnterviewd over hoe zij met ouder worden omgaan. 
Dit levert geen afzonderlijke interviews met Hedy d’Ancona (80), 
Neelie Kroes (76), Wouke van Scherrenburg (71) en Gerdi Verbeet 
(66) op, maar een vlot geschreven boek waarin Van Beukering de 
verhalen van deze vrouwen knap verweeft met eigen waarnemingen 
en de levensgeschiedenis van haar moeder en beide oma’s.

Allerlei thema’s passeren de revue. Want hoe ga je om met 
seks, ooglidcorrecties, make-up, religie, reizen, werken, de dood, 
eten, relaties, roken, het moederschap en dreigende dementie als je 
ouder wordt? De meeste geïnterviewden proberen zo lang mogelijk 
midden in de maatschappij te staan, zien er nog steeds elegant uit, 
maar hoeven zich niet meer te bewijzen. En rimpels, die zijn niet 
erg, meent Neelie Kroes. ‘Dat vond ik trouwens al als klein kind. 
Zo’n schilderij van Rembrandt van oude vrouwtjes met die appel. 
Toen dacht ik al: wat moet die een interessant leven hebben gehad.’ 
Over dementie zijn de meesten helder: ze willen het niet meemaken 
en beroepen zich conform de tijdgeest op hun autonomie. Als de 
wet over ‘voltooid leven’ het niet haalt, neemt Van Scherrenburg 
desnoods het heft in eigen hand.

En hoe kijkt de auteur na alle interviews tegen ouder worden 
aan? Niet zeuren, geen ellenlange monologen houden, maar 
geïnteresseerd blijven in jongeren, is haar devies.

Ouderdom vanuit de evolutie bekeken
Ouderen hun waardigheid teruggeven. Dat is het doel van 
gedragsbioloog Mark Nelissen. Ouderen staan er volgens hem in 
onze samenleving ten onrechte niet best op. Gelukkig levert kennis 
van de evolutie genoeg op om dit tegen te gaan. Een belangrijk 
signaal is al dat ouderen in andere culturen veel meer gewaardeerd 
worden. Ze blijven niet alleen wonen in de familiekring, maar 
hebben ook een vooraanstaande positie vanwege hun wijsheid 
en levenservaring. Hier heeft de evolutie voor gezorgd. Allereerst 
doordat vrouwen op een bepaald moment geen eisprong meer 
hadden en dus geen kinderen konden krijgen, waardoor ze zich aan 
de zorg voor de kleinkinderen konden wijden. Maar ook vanwege 
de lichamelijke aftakeling. Want terwijl het lichaam minder wordt, 
is het brein op latere leeftijd juist beter in staat om analyses te 
maken en verbanden te leggen. Hierdoor hoefden ouderen zich niet 
meer met jagen en verzamelen bezig te houden, maar konden ze zich 
als bron van kennisoverdracht in dienst stellen van de samenleving. 
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Als we niet meer 
geloven
door Rien Fraanje De auteur is oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA. In deze rubriek belicht hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

Jarenlang werd vaak een beetje 
lacherig gedaan over de teksten van de 
Zeeuwse popgroep bløf; onbegrijpelijk 
heetten ze te zijn. Totdat bassist en 
tekstschrijver Peter Slager vorig jaar de 
prestigieuze Lennaert Nijgh Prijs kreeg 
uitgereikt voor zijn inmiddels meer dan 
tweehonderd geschreven songteksten. 
De jury roemde de geheel eigen stijl van 
Slager en zijn subtiele benadering.

Voor mij als fan van bijna het 
allereerste uur voelt zo’n prijs als een 
erkenning van mijn goede smaak. Ik 
wist allang dat de teksten van Slager een 
sleutel zijn tot het ongekende succes van 
de band. Omdat sommige refreinen zo 
heerlijk lang in je hoofd blijven hangen. 
Omdat er zulke prachtige oneliners in 
de teksten zitten – of, als je cynisch bent, 
tegeltjeswijsheden. (Bijvoorbeeld over 
geluk: ‘Dit laat zich niet vasthouden 
/ Dit komt en gaat / Maar we kunnen 
onthouden wat het is en dat het 
bestaat.’) En ja, ook omdat iedereen aan 
veel teksten zijn eigen interpretatie kan 
geven, erin kan horen dat het altijd iets 
over zijn of haar eigen leven zegt.

Het uitgesproken maatschappelijk 
engagement van de teksten is voor mij 
een belangrijke reden voor waardering 
en bewondering. Veel liedjes kun je 
klein lezen, alsof ze over ons dagelijkse 
leven gaan. Maar in veel teksten is ook 

scherpe maatschappijkritiek terug te 
vinden. Zoals in ‘Wij geloven nergens 
in’, van het akoestische album Oktober 
uit 2008.

We blijven liggen waar we liggen
Doodstil, doodsbang
Voor wat er komen gaat
Maar het wachten duurt zo lang
Zelfs de zwaartekracht verandert
Niets dat ons nog tegenhoudt

Het eerste couplet klinkt in combinatie 
met de muziek onheilspellend en bouwt 
de spanning snel en sterk op. Wie zijn 
‘we’? Waar blijven ‘we’ dan precies 
liggen? Waar zijn ‘we’ zo bang voor?

Omdat we alles zouden kunnen
 Maar we geloven niet dat alles ook 
echt kan
Wij geloven nergens in
Wij geloven nergens in
Daarom zijn we bang

Even krijg je bij het begin van dit refrein 
hoop. ‘Omdat we alles zouden kunnen’, 
klinkt het ferm. Van de angst en de niet-
bewegen-maar-blijven-liggen-houding 
lijkt niets meer over. Het is slechts voor 
even. Eerst zingt zanger Paskal Jakobsen 
nog met een lichte verontwaardiging: 
‘Maar we geloven niet dat alles ook echt 

Uit de kunst
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kan.’ Om vervolgens vol berusting een 
harde werkelijkheid te verkondigen: 
‘Wij geloven nergens in / Daarom zijn 
we bang.’ Om zijn boodschap kracht 
bij te zetten, zingt hij het eerste deel 
twee keer.

We blijven kijken naar de buren
Vanachter het gordijn
Maar wat er komen gaat
Zal altijd anders zijn
Dan wat we durven hopen
Niets dat ons nog tegenhoudt

Het volgende couplet zet ons even op 
het verkeerde been; we dachten immers 
dat die twee zinnen van het refrein een 
hogere waarheid verkondigden over 
een samenleving die het geloof terzijde 
heeft geschoven en daarom geen houvast 
meer heeft. Die expliciete religieuze 
verwijzing zien we ook terug in andere 
liedjes. Luister bijvoorbeeld eens naar 
‘Welkom thuis’ (Boven, 2000) en ‘De 
Geest’ (Omarm, 2003).

Maar dan gaat het vervolgens toch 
weer over iets alledaags: buren die we 
veilig vanachter het gordijn begluren. 
De tekstschrijver verlaat vervolgens 
zijn observerende positie en gaat 
becommentariëren: ‘Maar wat er komen 
gaat / Zal altijd anders zijn / Dan wat we 
durven hopen.’

Waar maken we ons nu zo druk 
over, lijkt de tekstschrijver ons te willen 
zeggen. Ons angstig terugtrekken achter 
de gordijnen heeft toch geen zin: we 
hebben maar beperkte invloed op de 
loop van ons leven. Denken we nu echt 
dat we die gunstig kunnen beïnvloeden 
door angstig stil te blijven liggen, ons te 
verschuilen?

Omdat we alles zouden kunnen
 Maar we geloven niet dat alles ook 
echt kan

Wij geloven nergens in
Wij geloven nergens in
Daarom zijn we bang
Daarom zijn we bang

Als Jakobsen het refrein voor de tweede 
keer heeft gezongen, begint het te 
dagen. De componist geeft ons met een 
muzikaal intermezzo vervolgens ook de 
tijd om onze gedachten er nog eens over 
te laten gaan alvorens de leadzanger nog 
eenmaal het refrein inzet.

Dan dringt het door. Deze tekst 
gaat niet over een onbepaalde ‘we’ 
die zich letterlijk achter de gordijnen 
hebben verstopt. Het gaat over onze 
samenleving, angstig voor verandering 
en nieuwkomers. Over een land dat 
zich soms het liefst lijkt te willen 
terugtrekken achter de dijken om elke 
mogelijke bedreiging buiten de deur 
te houden, terwijl we prima in staat 
zouden zijn om nieuwe bewegingen en 
onbekende invloeden op te vangen en 
het hoofd te bieden. Maar we geloven 
er niet meer in. Het enige wat dan rest 
is angst.

bløf in concert, 
Rotterdam 2018.

‘Wij geloven 
nergens in’  
(tekst: Peter Slager), 
afkomstig van het 
album Oktober 
(2008).

Uit de kunst

119Uit de kunst: Als we niet meer geloven



CDV / Lente 2018120

Alleen de bodes?
door Jan Schinkelshoek De auteur is directeur van een communicatiebureau in Den Haag 

en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA.

‘Alleen de bodes zullen erom treuren …’ Nog zachtjes ijlt het onverbiddelijke oordeel 
van de liberale senator Visser van IJzendoorn over de Eerste Kamer na.

Bijna honderd jaar geleden was er weer eens sprake van opheffing van de Eerste 
Kamer. Maar ook toen overleefde die Kamer – ook al schamperden zelfs eigen leden 
over de ‘volmaakte overbodigheid’ ervan. 

Ik heb een zwak voor de Eerste Kamer. Niet zozeer als ‘bolwerk van de kroon’, 
zoals aanvankelijk bedoeld, maar vooral als ‘wapen tegen overijling’. De Tweede 
Kamer heeft weleens zwakke, al te politieke momenten. Het is goed te weten dat 
er een college is dat nog eens kritisch kijkt naar wat er aan de andere kant van het 
Binnenhof van een wetsvoorstel gebakken is.

Dat vereist wel ‘wijze zelfbeperking’, zoals het tot diep in de jaren tachtig 
heette. De Eerste Kamer, de laatste in de rij, moet niet de rol van de Tweede Kamer 
overnemen. Als indirect gekozen deel van de volksvertegenwoordiging moet ze het 
‘politieke primaat’ aan de rechtstreeks gekozen parlementariërs laten. 

De laatste jaren – van regeringscoalities met krappe meerderheden – blijkt het 
voor de Eerste Kamer weleens lastig zich te beheersen. De schade blijft echter gering 
als de Eerste Kamer zich beperkt tot de zichzelf toegedichte rol – de grondwet heeft 
het er niet over! – om voorstellen, met name wetsontwerpen, te toetsen op hun 
juridische, constitutionele aspecten, en om ook te kijken naar de uitvoerbaarheid. 
Kan het wel zo? Zit het goed in elkaar? Is het niet in strijd met de grondwet, met 
grondrechten en andere belangrijke rechtsbeginsels? Dat zijn zaken die, nadat de 
Tweede Kamer eroverheen is gegaan, een kritische blik verdienen.

Gemeten aan die eigen maatstaf heeft de (straks scheidende) Eerste Kamer het 
laten afweten. Met name het laatste jaar zijn er diverse kwesties langsgekomen 
die zo’n scherpe staatsrechtelijke blik wel konden gebruiken. Het gaat dan om het 
boerkaverbod, de orgaandonatie en de referendumwet: stuk voor stuk kwesties 
die te maken hebben met democratische, fundamentele rechten en plichten van 
burgers. Hoe ga je over straat? Wie beslist er over het lichaam? Hoe geef je vorm aan 
democratische zeggenschap? Iets te gemakkelijk heeft de Eerste Kamer de politieke 
afweging van de Tweede Kamer gevolgd?

Op de uitkomst heb ik niet zoveel aan te merken, maar het was zuiverder geweest 
als de Eerste Kamer zich van haar taak als constitutionele waakhond explicieter had 
gekweten. Dat de stemming bijna helemaal langs dezelfde lijnen liep als die aan de 
overkant, voelt ongemakkelijk – juist voor voorstanders van de Eerste Kamer.

Midden volgend jaar wordt een nieuwe Eerste Kamer gekozen; een uitgelezen moment 
om in de volgende periode te laten zien dat niet alleen de bodes zouden treuren …

In deze slotrubriek reageert de auteur op 
het thema of op politieke ontwikkelingen

Vanuit de achterbanken



In het volgende nummer

Christendemocratisch 
klimaatbeleid

Hoe ziet christendemocratisch klimaatbeleid eruit? 
Dat is de kernvraag die we in deze cdv willen 
beantwoorden. Dat doen we door te laten zien 
dat klimaatbeleid een sociale kwestie is. Deze stelt 
fundamentele morele vragen bij de manier waarop de 
samenleving, economisch, politiek en sociaal geordend is.
We willen het ongemak dat binnen het cda over 
duurzaamheid bestaat productief maken en vernieuwing 
van het gedachtegoed handen en voeten geven.
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De oudere als burger

Het dominante beeld in Nederland van de ouderdom is niet erg 
positief. Op het werk kunnen vijftigplussers zich al aan de kant gezet 
voelen. Na het pensioen houden we de ouderdom het liefst ver van 
ons vandaan en willen we genieten van het leven zolang het nog kan. 
En als de aftakeling eenmaal inzet, beschouwen we de ouderdom als 
onaangename levensgezel.
In deze Christen Democratische Verkenningen willen we ouderen en de 
ouderdom vanuit een andere insteek benaderen: die van de oudere als 
burger in de samenleving. Want klopt het beschreven dominante beeld 
wel met de werkelijkheid?

‘Als ik om mij heen kijk zie ik vooral ouderen die zich inzetten voor anderen.’

- Hugo de Jonge [op pagina 51]

‘Het moet weer gewoon zijn dat je ook boven de 55 jaar nog een nieuwe stap 
in je loopbaan maakt.’

- Jan de Vries [op pagina 67]

‘Ouderdom is een fase van ons leven en heeft zoals alle levensfasen een eigen 
gezicht, een eigen atmosfeer en karakter, eigen vreugden en noden.’

- Hermann Hesse [op pagina 88] IS
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7Intro

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen 
Democratische Verkenningen. 
marc.janssens@wi.cda.nl/@janssensmarc

Het klimaat is hot. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Terwijl 
we de laatste hand leggen aan dit cdv-nummer over een 
christendemocratische visie op klimaatbeleid, vindt in het 
Poolse Katowice de klimaattop plaats, symbolisch genoeg in een 
conferentieoord dat gebouwd is op een voormalige kolenmijn. 
Tweehonderd landen buigen zich over de vraag hoe er concreet een 
gevolg moet worden gegeven aan de afspraken die in 2015 op de 
klimaattop in Parijs zijn gemaakt.

De top in Katowice begon met een aantal alarmerende 
speeches. De Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough 
waarschuwde voor een ineenstorting van ‘onze beschavingen 
en uitsterving van een groot deel van onze natuurlijke wereld’. 
De mensheid staat volgens de 92-jarige Brit ‘aan de vooravond 
van een door mensen veroorzaakte wereldramp, onze grootste 
bedreiging in duizenden jaren’.

Attenborough was niet de enige die aan het begin van de top 
een dramatische oproep deed. Ook António Guterres, secretaris-
generaal van de Verenigde Naties, riep op de daad bij het woord 
te voegen, aangezien de gevolgen van klimaatverandering al volop 
in de wereld zichtbaar zijn. En Arnold Schwarzenegger, voormalig 
gouverneur van Californië en openlijk tegenstander van Donald 
Trump, hekelde diens klimaatpolitiek en noemde de Amerikaanse 
president zelfs ‘mesjogge’.

Dergelijke termen zult u in dit themanummer over 
klimaatbeleid niet tegenkomen. Dat de problematiek urgent is, 
beschouwen we, gegeven de vele studies en rapporten, als startpunt, 
om van daaruit rustig te bezien welke wegen er bewandeld 
kunnen worden en vooral wat de specifiek christendemocratische 
benadering kan zijn. Het is niet voor niets dat het debat zich 
tegenwoordig niet zozeer richt op de vraag óf de aarde opwarmt als 
gevolg van menselijke activiteiten – dat wordt beschouwd als een 
gegeven –, maar veel meer op de vraag hoe we de noodzakelijke 
klimaatdoelen kunnen bereiken en of deze wel realistisch en 
betaalbaar zijn.

Intro



8 CDV / Herfst 2018

Verbinding
Bij een verstandig klimaatbeleid gaan idealisme en realisme dan ook hand in hand. 
In zijn bijdrage wijst Sybrand Buma op wat er in de Verenigde Staten is gebeurd. 
Alarmerende boodschappen als die van de documentaire An Inconvenient Truth 
ten spijt, koos de Amerikaanse bevolking een president die zich weinig aan het 
klimaatprobleem gelegen laat liggen. Om die reden waarschuwt de cda-leider voor 
een groeiende tweedeling in het klimaatdebat tussen burgers die de urgentie van het 
klimaatprobleem zien en in staat zijn in hun persoonlijk leven aanpassingen te doen, 
en de burgers die hun schouders erbij ophalen omdat ze heel andere problemen 
in hun leven ervaren. De christendemocratie heeft bij uitstek de opdracht om de 
verbinding tussen deze twee groepen te herstellen, aldus Buma.

In de bijdragen in dit nummer wordt ingegaan op deze christendemocratische 
visie en mogelijke handelwijze. Inspiratiebronnen uit de katholieke, protestantse, 
orthodoxe en islamitische traditie en christendemocratische principes worden daarbij 
afgewisseld met concrete voorstellen en ideeën. Of, zoals Pieter Gerrit Kroeger in 
zijn bijdrage de oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut, Arie Oostlander, 
aanhaalt: ‘Niets is zo praktisch als een goede filosofie.’ De praktische voorstellen 
variëren van een systeem van onderling verhandelbare mobiliteitsrechten, zoals 
Govert Buijs bepleit, tot een directe co2-belasting naar analogie van de huidige btw, 
zoals Gerard van der Meijden en Arjen Siegmann voorstellen. Beide ideeën zijn 
praktisch uitvoerbaar, maar sluiten ook aan bij een christendemocratische visie en 
principes. Ze zijn rechtvaardig en vergroten het draagvlak voor klimaatbeleid, zowel 
bij burgers als bij bedrijven.

Grensoverschrijdende aanpak
In deze laatste Christen Democratische Verkenningen van 2018 blikken we vooruit 
op het komende jaar, waarin zowel de provinciale als de Europese verkiezingen 
plaatsvinden. Theo Bovens, gouverneur in Limburg, gaat in op de prangende 
vraag hoe we moeten omgaan met het dilemma dat veel problemen in Europa om 
een grensoverschrijdende aanpak vragen, terwijl de identiteitsbeleving van menig 
Europeaan juist steeds meer bij de natiestaten is komen te liggen. Zelf spreekt Bovens 
liever over ‘ziel’ dan over ‘identiteit’, omdat identiteit exclusiviteit kan oproepen, 
terwijl je meer zielen in één borst kunt hebben. ‘Ik kan niet ontkennen dat ik me in 
eerste instantie Maastrichtenaar voel, daarna zeker Limburger, dan pas Nederlander, 
vervolgens een euregionale grensbewoner, en dan ook zeker Europeaan.’

Verder hebben we in dit nummer de laatste column van historicus Jan Dirk Snel 
in de rubriek ‘Binnenhof Buitenom’. Hij belichtte daarin steeds een actueel thema 
vanuit het perspectief van de parlementaire geschiedenis. In zijn laatste bijdrage komt 

Klimaatbeleid
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hij met verrassende conclusies over het gebruik van de termen ‘christendemocratie’, 
‘subsidiariteit’ en ‘soevereiniteit in eigen kring’. We bedanken hem voor zijn boeiende 
historische inkijkjes de afgelopen twee jaar.

Dat de christendemocratie leeft en thema’s onder ogen durft te zien die niet 
gemakkelijk zijn, hebben we in november op de Dag van de Christendemocratie 
in Amersfoort gezien: de workshops over secularisatie, migratie, duurzaamheid en 
voltooid leven zaten vol. Als we verlegen om antwoorden zijn, is het goed ons met 
inhoud te voeden, ook als dat thema’s betreft waarop het voor de christendemocratie 
nodig is zelf in de spiegel te kijken. In dit nummer hopen we u opnieuw die reflectie 
te bieden, zodat we de vragen van vandaag en morgen kunnen oppakken.





Actualiteit
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Het cda moet Code 
Oranje omarmen
Eens, deze beweging durft 
de toekomstagenda door de 
samenleving te laten bepalen

door Fons Naterop De auteur is burgemeester van Aalburg.

Code Oranje verdient onze sympathie. 
Het is een beweging met een achterban 
dwars door alle partijen heen, die echt 
durft te kiezen de toekomstagenda 
door de samenleving te laten bepalen. 
En dat is hard nodig. In mijn tien jaar 
als burgemeester heb ik te lang de 
worsteling van politieke partijen gezien. 
Deze staan graag in verbinding met 
de samenleving en hebben daar vele 
wortels, maar ze vinden het moeilijk 
om echte aansluiting te krijgen. De 
samenleving gaat steeds sneller, inwoners 
zijn mondiger geworden en hebben 
uiteenlopende opvattingen die niet altijd 
in partijprogramma’s passen. Mensen 
zijn vaak cynisch over de gevestigde 
orde, maar hechten nog wel degelijk aan 
onze democratische waarden.

Proteststem
Natuurlijk heb ik als burgemeester 
een legitimatie en een taak vanuit 
de gemeentewet. Ook zijn er allerlei 
waardevolle wetenschappelijke studies 
over de toekomst van het lokale bestuur. 
Maar ik zie vooral de dagelijkse 

praktijk: de worsteling tussen de 
representatieve en de participatieve 
democratie. De samenleving mag nu één 
keer in de vier jaar van zich laten horen 
door te stemmen. Veel burgers doen 
dat niet of brengen een proteststem uit. 
De samenleving zoekt meer en meer de 
flanken op en polariseert. De amechtige 
representatieve democratie wil wel met 
haar in verbinding komen, maar heeft 
de juiste vorm nog niet gevonden. Ze 
weet zich geen raad met de dromers en 
de doeners. Langs de zijlijn en vanuit 
de vertrouwde systeemwereld gaat de 
representatieve democratie wel het 
gesprek aan, maar het wantrouwen in 
en naar elkaar druipt er vaak van af. 
Het is belangrijk dat christendemocraten 
dat herkennen, erkennen en er wat aan 
doen. Maar ook de leden van onze 
samenleving roep ik op: laat mensen met 
verbindende kwaliteiten de gesprekken 
met de overheid leiden.

Andere koers
Het wordt tijd voor een andere 
koers en dat geldt ook voor de 

 Actualiteit
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christendemocratie. Het cda, in het verleden de 
grootste middenpartij, met mooie christelijke 
waarden, roep ik ook op: durf los te laten, om 
zo ruimte te maken voor de samenleving. Dat 
betekent dat we soms moeten loskomen van onze 
eigen standpunten en vanaf het begin samen met 
burgers moeten optrekken, waardoor politieke 
belangen samensmelten met de dromen van 
inwoners.

Neem een wethouder van het sociale domein 
of van de omgevingsvisie. Deze is natuurlijk 
geen knip voor de neus waard als hij zelf geen 
visie ontwikkelt voor hoe hij vier jaar lang 
die transformatie handen en voeten wil geven. 
Het is belangrijk dat hij daar eerst zelf over 
nadenkt, en zich vooral niet laat leiden door 

beleidsambtenaren. Hij moet hen aanhoren 
zonder op voorhand mee te gaan in hun (systeem)
denkwereld, en hen aan het werk zetten om het 
proces met de samenleving te stroomlijnen. Zeker, 
die processen kunnen grillig verlopen wanneer de 
samenleving – vol talentvolle denkers, dromers 
en doeners – serieus genomen wordt, maar 
een goed bestuurder probeert de tegengestelde 
belangen te overbruggen. Hij gaat het gesprek 
aan en neemt mensen serieus. Hij geeft ze niet 
altijd gelijk, maar ondertussen hebben ze wél hun 
inbreng gehad. Met deze grondhouding neemt de 
kans op de beste oplossingen toe, met een groter 
draagvlak en minder kostbare bezwaren.

Concurrent
De vraag is gerechtvaardigd of Code Oranje 

niet een concurrent van het cda wordt, omdat de 
beweging bij provinciale verkiezingen met eigen 
lijsten wil uitkomen. Mijn persoonlijke intentie 
is om als cda’er de filosofie van Code Oranje 
te omarmen, in de hoop dat deze binnen onze 
partij een pregnante plek krijgt. In Altena hebben 
we er al veel mee bereikt. Maar ik weet dat veel 
mensen die voorheen op een middenpartij als het 
cda stemden, naar partijen op de flanken zijn 
uitgeweken, helemaal niet meer stemmen, of een 
loyaliteitsdilemma hebben. Als deze ‘afgehaakte’ 
kiezers de echte democratische waarden in 
onze partij weer herkennen doordat het cda 
de filosofie van Code Oranje omarmt, of zich 

misschien rechtstreeks tot een 
lijst Code Oranje wenden en 
zo de democratische waarden 
omarmen, dan is dat aan het 
einde van de rit pure winst. 
Ook voor het cda. Code 
Oranje is niet uit op de macht 

of op het trekken van stemmen, maar als er nu 
niets gebeurt binnen de middenpartijen, maak je 
Code Oranje of gelijksoortige bewegingen vanzelf 
groot.

Daarom roep ik het cda en zijn bestuurders 
op: omarm Code Oranje! Pak de van oudsher 
sterke kant van de partij op: ga verbinden en 
vooral níét polariseren!

Het is belangrijk dat een wethouder zich 
niet laat leiden door beleidsambtenaren
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Het cda moet Code 
Oranje omarmen
Oneens, maar de partij heeft 
de opkomst van Code Oranje 
wel aan zichzelf te wijten

door Jan Jacob van Dijk De auteur is oud-Kamerlid en oud-gedeputeerde voor het cda.

In de afgelopen jaren hebben lokale 
partijen het politieke landschap in 
veel gemeenten opgeschud. Beginnend 
vanuit het zuiden is nu in vrijwel elke 
gemeente een lokale partij actief. Steeds 
vaker nemen ze ook deel aan het college. 
Vanuit de traditionele politieke partijen 
wordt nog altijd met argwaan en soms 
ook met afkeer gekeken naar deze 
ontwikkeling, maar het is een niet meer 
weg te denken onderdeel van de lokale 
politiek. De genoemde afhoudende 
reacties hebben vaak te maken met het 
ontstaan van de lokale partij. Het kwam 
voor dat mensen bij de traditionele 
politieke partij geen plek meer kregen 
op een lijst en dan maar een eigen lokale 
partij oprichtten. Vaak was de verkilde 
persoonlijke reactie dan de basis voor de 
afwijzende politieke reactie.

Het is echter te kort door de bocht 
om de opkomst van lokale partijen af te 
doen als een fenomeen van ontevreden 
lokale politici die hun geluk elders 
beproeven. Zeker nu de positie van 
lokale partijen steeds sterker wordt, 
wordt duidelijk dat er iets meer aan 

de hand is. En als we kijken naar de 
opkomst van Code Oranje zien we 
één belangrijk fenomeen, waar lokale 
partijen zich veelal ook op beroepen: 
directe burgerbetrokkenheid. Voor elk 
dossier willen zowel lokale partijen als 
Code Oranje eerst aan hun achterban 
vragen wat te doen, en pas dan een 
standpunt innemen. Ze beantwoorden 
hiermee aan de vraag van veel burgers 
naar directe betrokkenheid. Daarom 
vindt een belangrijk deel van de burgers 
dit een aantrekkelijke optie, met als 
ultieme vorm het referendum.

Opiniepeilingen
Die wens voor een grotere directe 
democratie – hetzij direct door 
referenda, hetzij indirect door 
veelvuldige raadpleging van de 
achterban voordat een standpunt 
wordt ingenomen – is een reactie 
op een groeiend ongenoegen. Al 
vaker was de kritiek te horen dat de 
politiek alleen zichtbaar is in tijden 
van verkiezingscampagnes, en verder 
eigenlijk niet. Ook het lidmaatschap 
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van politieke partijen is steeds meer uitgehold: 
de top van politieke partijen vindt de mening 
van de kiezer belangrijker dan die van de 
leden. En de mening van de kiezer horen de 
volksvertegenwoordigers niet eens via discussies 
met die kiezer, maar via opiniepeilingen en 
onderzoeksbureaus. Door het cda werd onder 
andere Motivaction in de arm genomen; een 
gerenommeerd onderzoeksbureau, en zijn 
adviezen zal ik ook zeker niet betwisten, 
maar het blijft een bureau. Het is niet de 
volksvertegenwoordiger die op bezoek gaat, zich 
laat informeren, in discussie gaat en op grond 
daarvan beslist; het zijn de peilingen die bepalen 
welk standpunt ingenomen moet worden.

In mijn jaren in de politiek heb ik onder 

andere geleerd dat er een verschil is tussen gelijk 
hebben en gelijk krijgen. Het eerste is misschien 
voor jezelf belangrijk, maar het tweede is het 
enige wat telt. En dat ‘gelijk krijgen’ lukt alleen 
maar in een discussie: als mensen kunnen zien 
met welke worsteling je kampt, als ze weten 
waarom je, nadat je geluisterd hebt, een bepaald 
standpunt inneemt, dán kun je je gelijk verdienen.

Volksvertegenwoordigers nemen die moeite 
nu te weinig. Ze organiseren onvoldoende 
discussieavonden over ingewikkelde, complexe 
en politiek gevoelige thema’s. Ze zijn niet 
meer aanraakbaar. De discussie gaat via 
Twitter, maar daar bevindt zich slechts een 
kleine uitsnede van de achterban. Doordat 
de volksvertegenwoordigers van traditionele 
politieke partijen niet meer rechtstreeks met hun 

leden en hun kiezers communiceren, hebben ze 
een gat laten vallen, en het is niet zo vreemd dat 
dit gat door een ander opgevuld wordt. Op lokaal 
niveau gebeurt dat al, en op provinciaal niveau 
gaat dat nu via Code Oranje ook gebeuren. Daar 
was het wachten op.

Zonder beginselen verwildert het volk
Ik zou wensen dat een beweging als Code 
Oranje niet hoefde te bestaan, dat haar 
bestaansrecht betwistbaar zou zijn. Maar 
als volksvertegenwoordigers van politieke 
partijen als het cda niet méér moeite doen om 
de discussies met leden, potentiële leden en 
kiezers aan te gaan, vrees ik dat Code Oranje in 
provincieland poot aan de grond zal krijgen.

Dat mag niet gebeuren. Er 
kleeft namelijk één groot nadeel 
aan deze vorm van politiek 
bedrijven: zonder beginselen 
en visie verwildert het volk. 
Als we alleen maar de kiezer 
willen behagen, dan worden 

we de speelbal van de grootste monden. Hoe 
lastig het ook is, in de discussie met de bevolking 
moeten we de burger wijzen op de gevolgen van 
elke keuze. In een discussie is het mogelijk om 
hierover met hen in gesprek te gaan; via Twitter 
lukt dat niet. Dus: aan de bak! We moeten zien te 
voorkomen dat Code Oranje een succes wordt. 
Het kan nog.

Volksvertegenwoordigers organiseren 
onvoldoende discussieavonden
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Vanuit de basis 
Meer zielen in één 
borst
‘Als ik van christendemocraten iets mag verwachten, dan is 
het dat zij het eigenbelang in perspectief zien van het algemeen 
belang en dus altijd een verband weten te leggen met het 
grotere geheel waarvan we deel uitmaken.’ Aan het woord is 
Theo Bovens, gouverneur in Limburg, die vooruitblikt op het 
jaar 2019, waarin zowel provinciale als Europese verkiezingen 
worden gehouden. ‘Hoewel de trend in Europa nu nationaal is, 
is het onvermijdelijk dat de nationale identiteit steeds minder 
wordt.’

door Marc Janssens De auteur is hoofdredacteur van Christen Democratische 
Verkenningen.

Het is donderdag en dat is de dag 
dat Theo Bovens meestal in Den 
Haag werkt. Als gouverneur, zoals 
de commissaris van de Koning in 
Limburg nog steeds wordt genoemd, 
is hij verkozen tot voorzitter van het 
ipo, het Interprovinciaal Overleg, 
dat zetelt in een historisch pand aan 
de Haagse Herengracht. Deze vaste 
werkdag in de nationale residentie is 
kenmerkend voor Bovens, die voor 
zijn werk vanzelfsprekend het meest 
in Limburg te vinden is, maar als 
lid van het Europees Comité van de 
Regio’s ook geregeld in Brussel moet 
zijn. Maastricht, Den Haag en Brussel: 
al deze steden passen bij Bovens, die 
gevraagd naar zijn identiteit zegt dat 
deze uit een ‘stapeling van identiteiten’ 
bestaat. ‘Ik kan niet ontkennen dat ik 

me in eerste instantie Maastrichtenaar 
voel, daarna zeker Limburger, dan pas 
Nederlander, vervolgens een euregionale 
grensbewoner, en dan ook zeker 
Europeaan.’

Eigenlijk gaat het gesprek – dat 
plaatsvindt vóór het verschijnen van het 
conceptprogramma van het cda voor 
de Europese verkiezingen – hier ook 
over: hoe verhouden de verschillende 
identiteiten van mensen zich tot de 
diverse burgerschappen die ze hebben 
en die bij verkiezingen tot uiting 
komen? Komend jaar vinden er zowel 
provinciale als Europese verkiezingen 
plaats. Wat staat er op het spel bij 
deze twee verkiezingen, die met elkaar 
gemeen hebben dat ze burgers het minst 
tot de verbeelding spreken?

Actualiteit
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Vanuit de basis 

Spanning
‘Ik zie eigenlijk twee trends’, begint Bovens. 
‘Allereerst zijn we het debat voorbij dat de 
provincie zich voortdurend moet legitimeren. 
Iedereen is het erover eens dat het goed is dat 
er een vorm van middenbestuur bestaat tussen 
het lokale en nationale in. De bestuurlijke laag 
van de provincie ís er, en de provincie spreekt 
zeker in bepaalde regio’s van Nederland tot 
de verbeelding. In Friesland, Groningen en 
Limburg is er echt sprake van een provinciale 
identiteit, wat overigens geen garantie is voor 
betrokkenheid bij de verkiezingen. Bij ons 
in Limburg is de opkomst niet hoger dan in 
Noord-Holland. De vanzelfsprekendheid van 
de provinciale bestuurslaag maar ook van de 
verschillen tussen de provincies is goed en zorgt 

voor ontspanning. Als provincies hoeven we 
niet meer tegenover elkaar ons eigen territorium 
te bevechten. Tegelijk zie ik een tweede trend, 
die juist voor spanning kan zorgen, omdat ze 
voor burgers onduidelijkheid oplevert. Want 
terwijl de territoriale bestuurslaag zekerheid en 
vaak ook identiteit en houvast geeft, komt er 
een bovenregionale, sectorale laag bij, die meer 
functioneel is en verschillende territoriale lagen 
kan overlappen.’

Waar zit die spanning dan precies in?
‘Enerzijds zijn we trots op onze provincies. 
Dat is voelbaar wanneer Limburgers hun 
volkslied zingen en in de houding staan bij de 
vlag. Of wanneer Max Verstappen als eerste in 
Barcelona over de finish komt of Tom Dumoulin 

Theo Bovens Foto: Provincie Limburg
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in Milaan de roze trui draagt. De provincie 
geeft een identiteitsgevoel, wat ook kan gelden 
voor Zeeland of een stad als Amsterdam. 
Die verbinding leggen we blijkbaar via een 
overheid die territoriaal is georganiseerd. Het 
vreemde is echter dat deze verbindende taak 
niet in de grondwet is vastgelegd. Het is een 
impliciete taak, geen expliciete, en het is goed 
dat de bestuurders in de provincies, die voor de 
identiteit zo belangrijk zijn, democratisch worden 
gekozen. Tegelijk – en daar ligt de spanning – 
worden regio’s die de grenzen van de provincies 
overstijgen steeds belangrijker. Dan hebben we 
het niet zozeer over territoriale eenheden maar 
over functionele of sectorale. Waterstromen 
bijvoorbeeld houden zich niet aan provinciale 
grenzen en daarom zijn de waterschappen 
anders georganiseerd. Dat geldt ook voor 
arbeidsregio’s: mensen 
uit het Limburgse Weert 
werken in het Brabantse 
Eindhoven. Er komen 
steeds meer van dergelijke 
functionele regio’s: regio’s 
die zijn georganiseerd rond 
een bepaalde sector, zoals 
water, werken, klimaat of 
een haven. Dat is goed, 
maar voor burgers vaak onduidelijk, omdat zij 
zich veel meer bij territoriale grenzen kunnen 
voorstellen.’

Is die beweging in heel Europa waar te  
nemen?
‘In Europa is iets heel bijzonders aan de hand. 
Enerzijds zie je ook daar de functionele regio’s 
naar boven komen die nationale grenzen 
overstijgen. Neem de Euregio Maas-Rijn, die 
economisch maar ook maatschappelijk gebieden 
in Duitsland, Nederland en België beslaat, 
de euregio rond Enschede met vergelijkbare 
thema’s, de Rijn-Alpencorridor, die vooral de 
sector transport vanaf de Noordzee tot Genua 
betreft, of de samenwerking tussen de havens 

van het Vlaamse Gent en het Zeeuwse Terneuzen 
en Vlissingen. Al die samenwerkingsverbanden 
behandelen thema’s die niet stoppen bij de 
landsgrenzen, en daarom zijn ze zo belangrijk. 
Tegelijk zie je op het gebied van de identiteit in 
Europa een tegengestelde beweging ontstaan. 
Waar we vroeger dachten dat we op fiscaal 
en sociaal terrein maar ook ten aanzien van 
onderwijs en volksgezondheid steeds meer 
naar elkaar toe zouden groeien en regelgeving 
zouden harmoniseren, zie je nu – mede onder 
invloed van het denken dat de eu slechts een 
gezamenlijke markt is en dat we verder zo veel 
mogelijk zelfstandig moeten zijn – een toenemend 
nationaal denken.’

Dat betreurt u?
‘Ik betreur het niet alleen, maar vind het vooral 

heel onnatuurlijk, want 
volgens mij is het onmis-
kenbaar dat het belang van 
de natiestaat in de loop van 
de geschiedenis afneemt. 
Heel veel vraag stukken 
houden zich niet aan lands-
grenzen. Dat geldt voor 
problemen als milieu-
vervuiling en vluchtelingen-

problematiek, maar ook voor de energietransitie 
die we via het aanbod van zonne- en windenergie 
hopen te bereiken, of voor de vraag en het 
aanbod op de arbeidsmarkt. In een grensregio 
betrekken veel bedrijven arbeidskrachten van de 
andere kant van de grens. Bij al dit soort 
vraagstukken kunnen landsgrenzen weleens heel 
verkeerde grenzen zijn. We moeten er veel meer 
naartoe dat we op bepaalde terreinen functioneel 
over landsgrenzen heen gezamenlijk naar 
verbanden en oplossingen zoeken. De trend die 
nu helaas zichtbaar is in Europa om weer terug te 
gaan naar de landsgrenzen van de negentiende 
eeuw, werkt niet en is tegennatuurlijk.’

Het is onmiskenbaar 
dat het belang van de 
natiestaat in de loop van 
de geschiedenis afneemt

Actualiteit
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Volkslied

Het gevoel of de identiteitsbeleving in 
Europa komt steeds meer bij de natiestaat 
te liggen, terwijl veel problemen om een 
grensoverschrijdende aanpak vragen. Hoe 
kunnen we daar uitkomen?
‘Door de combinatie van beide te zoeken. Kijk, ik 
ben er echt niet voor om Nederland of Limburg 
op te heffen. Dat zijn de territoriale grenzen die 
we nu eenmaal hebben, waar mensen zich prettig 
bij voelen en waarbinnen ook veel vraagstukken 
worden aangepakt. Ook ons koningshuis of 
ons nationale volkslied of de liefde voor het 
Nederlands voetbalelftal verdwijnt heus niet. 
Maar dat betekent niet dat we niet veel meer 
grensoverschrijdend allerlei vraagstukken moeten 
aanpakken. Dat is hard nodig en daar gaan we 
hoe dan ook meer naartoe. 
Dat betekent niet zozeer 
een Europa van wisselende 
snelheden, maar wel 
dat we binnen Europa 
verschillende coalitions 
of the willing kunnen 
aangaan, afhankelijk van de 
sector waarvoor nauwere 
samenwerking nodig is.’

Toch zie je dat veel mensen liever een minder 
efficiënte oplossing kiezen als hun dat maar een 
goed identiteitsgevoel geeft dan een rationele, 
effectieve oplossing waar ze niets mee hebben. 
Het hart lijkt belangrijker dan het hoofd.
‘Dat klopt. We zijn er niet goed in geslaagd de 
territoriale identiteit goed te verbinden met een 
meer sectorale, grensoverschrijdende aanpak 
van vraagstukken. De brexit bewijst dat. De 
toekomst is om nauwer over landsgrenzen heen 
samen te werken, maar de huidige trend is precies 
andersom. Daarom zijn de komende verkiezingen 
ook zo belangrijk. We zullen duidelijk moeten 
maken dat die twee, namelijk territoriale identiteit 
en functionele ineenvlechting over landsgrenzen 

heen, wél kunnen samengaan. Hierbij kan de 
christendemocratie een goede dienst bewijzen.’

Hoe?
‘Doordat juist christendemocraten zich aan 
verschillende niveaus kunnen verbinden. 
Wij zijn niet alleen goed geworteld in de regio en 
in steden en dorpen, maar weten ons ook met het 
grotere geheel verbonden. Juist christenen – dat 
geldt zeker voor katholieken maar ook voor 
protestanten – voelen zich onderdeel van een 
wereldkerk en zullen daardoor hopelijk minder in 
hokjes en vakjes denken. Bij christendemocraten 
gaat het altijd om een “wij” en dan geen “wij” 
tegenover een “zij”, een uitsluitend “wij”, maar 
een inclusief “wij” dat mensen verbindt. Als wij 
christendemocraten er niet in slagen om die 
verbinding over de ver schillende territoriale 

grenzen heen te leggen, wie 
dan wel? Ik zie het de 
liberalen niet doen, die 
willen alles aan de markt 
overlaten. De sociaal-
democraten? De socialis-
tische internationale 
beweging is uiterst verdeeld 
en geschakeerd. Alleen bij de 
groenen zie je de verbinding 
tussen lokaal en 

internationaal. Die combineren het lokaal afval 
scheiden met het wereldwijde klimaatvraagstuk. 
Dat doen wij ook, maar het is niet ons kenmerk.’

Bent u wat dit betreft optimistisch over de 
christendemocratie, ook in Nederland?
‘Aan de ene kant ben ik optimistisch en hoopvol, 
als ik kijk naar onze christendemocratische 
waarden en wat die allemaal in de praktijk 
kunnen betekenen. Aan de andere kant ben 
ik ook wel teleurgesteld, omdat ik zie dat de 
christendemocratie in Nederland zich vooral op 
nationaal niveau wil manifesteren. Er zijn lokale 
afdelingen die liever niet meer als cda uitkomen 
maar als een lokale partij. En het landelijke cda 

Christenen voelen zich 
onderdeel van een wereld
kerk en zullen daardoor 
hopelijk minder in hokjes 
en vakjes denken
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is wel erg nationaal gericht. Begrijp me goed: 
ik heb niets tegen nationale symbolen als het 
Wilhelmus. Net als het Limburgse volkslied 
is dat een prachtig symbool waarmee we ons 
verbonden kunnen voelen. En mensen móéten 
zich ook ergens mee verbonden voelen. Maar 
identiteit mag nooit of/of zijn, maar moet en/
en zijn. Je kunt pas Maastrichtenaar zijn omdat 
je in Limburg woont, je kunt pas Limburger 
zijn omdat je onderdeel van Nederland bent, 
en je kunt pas Nederlander zijn omdat we deel 
uitmaken van Europa. Die identiteiten staan 
niet tegenover elkaar, maar vullen elkaar aan 
en kunnen zelfs niet zonder elkaar. Juist als 
christendemocraten moeten we ons daarvan 
bewust zijn en dit uitdragen.’

Viktor Orbán

Zijn christendemocraten 
in Europa in dit opzicht 
niet losgeraakt van hun 
gedachtegoed waarin 
pluraliteit van belang is? 
Ik hoorde laatst iemand 
zeggen dat in Oost-
Europa de democratische 
rechtsstaat onder 
druk staat omdat de 
christendemocratie daar van haar wortels is 
vervreemd.
‘Dat baart mij ook zorgen. Ik heb geen reden 
om aan de persoonlijke geloofsovertuiging van 
iemand als Viktor Orbán te twijfelen – daar 
ga ik ook niet over –, maar de christelijke 
identiteit waar hij op hamert, is in eerste instantie 
Hongaars en dus niet inclusief. Er kan wat hem 
betreft geen nieuwe Hongaar van buiten meer 
bijkomen. Ook in Brussel speelt hij met zijn 
nadruk op het christendom de nationale kaart, 
en niet de Europese. Dat exclusieve is gevaarlijk. 
Ik geloof in stapeling van identiteiten, ook omdat 
de geschiedenis heeft uitgewezen dat er oorlog 
komt als mensen gedwongen worden te kiezen 

voor slechts één van hun identiteiten – en daarbij 
maakt het niet uit of dat voor het geloof, voor het 
hertogdom of voor een land is.’

Er staat dus iets op het spel bij de verkiezingen 
van komend jaar?
‘Absoluut, maar dat geldt voor deze verkiezingen 
niet méér dan voor de afgelopen verkiezingen 
of voor die daarvoor. In de praktijk zullen 
deze items niet veel aan bod komen, omdat 
verkiezingen doorgaans eerder gaan over een 
praktisch thema dan over de grote verhalen. 
Maar dit is wel de onderstroom van elke 
verkiezing.’

Hoe is het met die stapeling van identiteiten in 
Limburg gesteld? Maastricht wil de stad worden 
van de Europese dialoog, en ook Limburg zet in 

op zijn Europese karakter. 
Krijgt u de Limburgers daar 
wel in mee?
‘Het is inderdaad niet zo 
dat iedereen dat voetstoots 
accepteert. Er zit wat dat 
betreft iets paradoxaals in 
de Limburger en specifiek 
de Maastrichtenaar. 
Enerzijds is slechts veertig 
procent van de inwoners 

van Maastricht in die stad geboren. En ook 
Limburg als geheel kent van oudsher veel import. 
Anderzijds hebben Limburgers de naam een 
gesloten groep te zijn. Toen er een universiteit in 
Maastricht kwam, werd gezegd dat de stad van 
buiten “bezet” zou worden, alsof Maastricht 
zijn eigenheid door studenten van elders zou 
verliezen. Die geslotenheid is historisch wel 
verklaarbaar. Je hebt vanouds de vestingstad 
Maastricht, waarvan de inwoners “poorters” 
werden genoemd. Alle mensen van buiten waren 
de “boeren”. Toen Ajax een paar jaar geleden 
bij mvv op bezoek kwam, werden ze ook 
verwelkomd en toegezongen als “de boeren” van 
buiten – maar stadser dan Amsterdam kun je het 

Er komt oorlog als 
mensen gedwongen 
worden te kiezen voor 
slechts één van hun 
identiteiten
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toch niet krijgen. Tussen de gemeenten onderling 
is er in Limburg ook best wel rivaliteit, vooral 
als de dorpen dicht bij elkaar liggen. Maar zodra 
de Limburgers tegenover de buitenwereld staan, 
is het één grote eenheid. Of je nu in Kerkrade 
bent, waar ze een half Duits dialect spreken, of in 
Molenhoek vlak onder Nijmegen, waar helemaal 
geen dialect gesproken wordt: overal zingen 
ze “Limburg, mijn vaderland”, het Limburgs 
volkslied, dat in het Nederlands is geschreven. 
Dat paradoxale past bij de Limburgse identiteit, 
hoewel ik liever van “Limburgse ziel” spreek. 
“Identiteit” roept vaak exclusiviteit op, terwijl je 
meerdere zielen in één borst kunt hebben. Veel 
Limburgers zijn van Duitse, Franse, Poolse of 
Sloveense afkomst, en toch kent Limburg naar 
buiten toe een sterke eigen identiteit. Excuus: 
ziel.’

Maar ook in Limburg 
gaan stemmen naar de pvv, 
die niet veel opheeft met 
mensen van buiten.
‘De pvv in Limburg 
krijgt veel stemmen, 
maar niet vanwege de 
antibuitenlandkaart die ze 
zou trekken, maar meer 
vanwege gevoelens tegen het establishment. Het 
is meer anti-Den Haag en anti-Brussel. Met de eu 
hebben veel mensen het inderdaad niet erg op. En 
ergens begrijp ik dat ook wel: mensen voelen zich 
geen burgers van de eu. Maar als je uitlegt dat 
we dezelfde rode paspoorten hebben als andere 
burgers in Europa en dat je bij gevoelens van 
onrecht tot aan het Europese hof in beroep kunt 
gaan, vinden ze dat toch wel goed.’

Windmolens

U benadrukt dat mensen verschillende 
identiteiten hebben, op diverse niveaus kunnen 
opereren en over de grens moeten samenwerken. 

Maar is er niet ook sprake van botsende 
belangen, bijvoorbeeld tussen Limburg en 
Nederland, of tussen provincies onderling? Hoe 
gaat u daar zelf mee om in de verschillende 
hoofdsteden waar u werkt?
‘Natuurlijk kunnen belangen soms botsen, zeker 
als er geld te verdelen valt. Maar ook hier geldt 
dat als je denkt in het algemeen belang, je er 
samen uit kunt komen. Neem de plaatsing van de 
windmolens die nodig zijn voor de overgang naar 
duurzame energie. Op dit moment kunnen die 
niet in nationale parken als De Hoge Veluwe, de 
Oostvaardersplassen en Zuid-Limburg geplaatst 
worden. Dat maakt het gebied waar ze wel 
kunnen worden geplaatst klein, en de weerstand 
groot. Je kunt ervoor kiezen om te strijden voor 
een zo gering mogelijke taakstelling. Totdat we 
bedachten dat de hele energietransitie ook in óns 

belang is. We hebben er 
niets aan als we alleen voor 
ons eigen belang op de korte 
termijn opkomen, terwijl 
dat het algemeen belang 
schaadt.’

Dat vraagt wel heel veel 
overtuigingskracht van 
politici. Want er zullen 

partijen zijn die straks bij de provinciale 
verkiezingen rücksichtslos voor het eigen belang 
van Limburg opkomen.
‘Inderdaad. En overtuigingskracht is precies 
wat christendemocraten moeten hebben. 
Ze moeten kunnen overbrengen dat het niet 
werkt om alleen in het eigenbelang te denken 
en niet in het algemeen belang. Als ik iets 
van christendemocraten mag verwachten, dan 
is het dat ze het bredere verband kunnen 
leggen. Dat geldt zowel op provinciaal 
niveau als op Europees niveau. En daarom 
zijn die verkiezingen komend jaar ook zo 
belangrijk.’

We hebben er niets aan 
als we alleen voor ons 
eigen belang op de korte 
termijn opkomen
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Merkels koers is 
toekomstbestendig
De verkiezingen in Beieren en Hessen laten zien dat het 
tijdperk-Merkel voorbij is. Toch doet de cdu er wijs aan 
vast te houden aan datgene waar Angela Merkel voor stond, 
namelijk stabiliteit en vernieuwing. Middenpartijen als de 
cdu – en in haar spoor het cda – moeten zich in control 
tonen ten aanzien van onzekerheid scheppende vraagstukken 
rond immigratie, ontgrenzing en financiële markten. Niet de 
populistische agenda, maar christendemocratische waarden als 
rentmeesterschap dienen daarbij leidend te zijn.

door Ton Nijhuis De auteur is directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam en 

hoogleraar Duitslandstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

De cdu/csu is na de desastreuze deel
staatverkiezingen in Beieren en Hessen 
in een crisis gestort. De paniek was 
zo groot dat Angela Merkel zich 
gedwongen zag aan te kondigen dat zij 
zich niet opnieuw kandidaat zou stellen 
voor het partijvoorzitterschap. Wat we 
op dit moment live volgen is een exit 
in slow motion. Hoe deze precies gaat 
verlopen is onduidelijk, maar zeker is 
wel dat dit het onvermijdelijke einde 
is van een lange en indrukwekkende 
regeerperiode.

Het lange regnum van Merkel en 
de vanzelfsprekendheid dat de cdu 
de bondskanselier levert, hebben 
enigszins versluierd dat ook de cdu als 
volkspartij langzaam maar gestaag haar 
‘christelijke zuil’ heeft zien verdwijnen, 
en onverbiddelijk afglijdt in de richting 
van een middelgrote partij. Daaraan 
liggen structurele langetermijnfactoren 

ten grondslag, maar ook conjuncturele 
bewegingen en incidentele factoren. 
In dit artikel zal ik de neergang van de 
cdu als de grote volkspartij in Duitsland 
vooral in een wat breder perspectief 
beschrijven. De parallellen met en 
de implicaties voor de Nederlandse 
christendemocratie kan de lezer er zelf 
bij bedenken.

De neergang in cijfers
Een van de belangrijkste redenen 
waarom de neergang van de volks
partijen – dat geldt ook voor Nederland 
– zo lang gemaskeerd werd, is het 
feit dat ze bij parlementsverkiezingen 
uiteindelijk altijd weer dezelfde buit aan 
zetels te verdelen hebben. In Duitsland 
ging het bovendien lange tijd tussen een 
zeer beperkt aantal partijen. Een lagere 
opkomst en verlies van leden hebben 
in eerste instantie geen invloed op de 
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electorale resultaten wanneer die factoren voor 
alle deelnemende partijen opgaan.

Wanneer we echter niet naar de zetelverdeling 
kijken maar naar de ontwikkeling van het 
aantal leden, dan zien we al geruime tijd een 
dramatische neergang. In 1990 had de cdu nog 
790.000 leden. In 2000 waren dit er 617.000. 
In 2010 was het aantal gedaald tot net iets boven 
de 500.000, en in 2017 kwam het ledental niet 
verder dan 426.000. De partij is dus inmiddels 
vrijwel gehalveerd ten opzichte van 1990.

Het verontrustende karakter van deze 
terugloop wordt nog versterkt wanneer we 
de leeftijd van de overgebleven leden mee in 
ogenschouw nemen: de gemiddelde leeftijd ligt 
boven de 60 jaar, en verjonging is niet echt in 
zicht.

Ook geografisch hebben zich dramatische 
ontwikkelingen voorgedaan. De cdu is steeds 
meer een partij van het platteland geworden. 

In de steden is zij al lang niet meer een echte 
volkspartij. Bij de laatste verkiezingen in 
Hamburg (2015) behaalde de partij slechts 
15,9% van de stemmen, en bij die in Berlijn 
(2016) was het 17,6%.

Kortom: de partij is in de afgelopen decennia 
veel kleiner, ouder en landelijker geworden. 
Deze daling vertaalde zich niet direct in slechtere 
electorale resultaten, omdat het, zoals gezegd, 
bij verkiezingen gaat om de relatieve kracht 
van de deelnemende partijen ten opzichte van 
elkaar, en daarbij had de cdu in vergelijking 
met de spd lange tijd een belangrijk voordeel. 
De Bondsrepubliek kende na de oorlog een 
stabiel parlementair systeem met een hoge 
kiesdrempel van 5% en een zeer beperkt aantal 
partijen. Lange tijd waren dit er eigenlijk 
slechts drie, namelijk de cdu/csu, de spd en 
de fdp. In 1983 kwamen Die Grünen voor het 
eerst in de Bondsdag, in 1990 gevolgd door 

Angela Merkel Bron: Shutterstock
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de pds (later Die Linke.pds). De proliferatie 
of differentiëring van partijen deed zich dus 
uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke 
spectrum voor, en daarom moest vooral de spd 
de electorale consequenties hiervan incasseren. 
Zolang de cdu/csu de deur naar rechts op slot 
kon houden, wist de partij zich verzekerd van het 
centrumrechtse deel van het politieke spectrum.

Voor mensen uit de stad en voor jongeren 
werd het echter steeds minder vanzelfsprekend 
om cdu te stemmen, en steeds minder mensen 
kozen voor de partij vanwege de ‘C’, en 
daarom positioneerde de cdu zich onder het 
voorzitterschap van Angela Merkel nadrukkelijk 
als de enige echte middenpartij. Onder het motto 
‘Die Mitte.’ (met punt, en zonder partijnaam!) 
werd op het cdupartijcongres van 2007 in 
Hannover het nieuwe beginselprogramma 
aangenomen.

Stabiliteit én vernieuwing
De drang naar het midden ging zo ver dat Merkel 
zich sociaaldemocratische en groene thema’s 
eigen maakte als ze aanvoelde dat die het in het 
centrum van het electoraat goed zouden doen, 
zoals bij de sociale zekerheid, het gezinsbeleid 
en de Energiewende. Hierdoor werd de partij 
ook een aantrekkelijk alternatief voor kiezers 
van de spd en Die Grünen. De spd beschuldigde 
Merkel vaak van kaapvaart, waardoor de 
sociaaldemocraten moeite hadden zich in de 
coalitie te profileren.

Het verlies aan traditionele, christelijke 
kiezers kon de cdu op deze manier dus 
compenseren met dat deel van het electoraat 
dat zich in het midden of zelfs links van het 

midden bevond. Juist voor deze groep potentiële 
sociaaldemocratische en groene kiezers was 
Merkel lange tijd een aantrekkelijk alternatief. 
Zij combineerde als kanselier stabiliteit met 
vernieuwing, en dat in een tijd dat de spd de weg 
kwijt was en bij Die Grünen de continue strijd 
tussen de Fundis (fundamentalisten) en de Realos 
(realisten) de gematigde kiezer afschrikte. Bij de 
verkiezingen van 2013 behaalden Die Grünen nog 
maar ruim 8% en de spd nog geen 26%. En nog 
in 2017 leek het zelfs even de vraag te worden of 
Die Grünen de kiesdrempel nog wel zouden halen.

De prijs voor Merkels zeer effectieve Politik 
der Mitte was wel dat ze de meer rechtse, wert
konservative (‘waardeconservatieve’) burgers 
van de partij vervreemdde. Dat schiep ruimte 
voor nieuwe politieke entrepreneurs op rechts. 
De cdu’er Bernd Lucke richtte in 2013 de 
rechtsliberale en eurosceptische AfD op die, 
zoals bekend, later steeds verder radicaliseerde 

tot een rechtsextremistische 
partij. De dijk op rechts was 
doorgebroken en het gat kon 
niet meer worden gedicht.

Lek op rechts, verlies op 
links
De roep binnen de partij om 
het (waarde)conservatieve 
profiel van de cdu weer meer 

te benadrukken is de afgelopen jaren steeds 
luider geworden. Het bekendste gezicht van deze 
conservatieve tegenbeweging binnen de partij 
is Jens Spahn. Spahn wist al in 2014 – tegen 
de wens van de partijtop in, via een binnen de 
partij ongebruikelijke Kampfabstimmung – een 
plek in het presidium te bemachtigen, en kon 
bij de kabinetsformatie in 2018 niet langer 
door Merkel worden gepasseerd. Hij werd tot 
minister van Gezondheid benoemd. Dat Angela 
Merkel na Beieren en Hessen terugtreedt als 
partijvoorzitter schept de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld via de 63jarige Friedrich Merz het 
conservatieve contrapunt nog te versterken. Merz 
was fractievoorzitter in de Bondsdag, maar moest 
in 2002 plaatsmaken voor Merkel. De afgelopen 

Het verlies aan traditionele, christelijke 
kiezers kon de cdu compenseren met 
het electoraat in het midden of aan de 
linkerkant
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jaren was hij actief in de financiële sector, maar 
hij wil nu als kandidaatvoorzitter van de cdu 
terugkeren in de politiek.

Toch is niet gezegd dat daarmee het lek op 
rechts weer gedicht kan worden. In Beieren 
trachtte de csu de opmars van de AfD te stoppen 
met een luide zeer rechtse campagne, maar 
zonder succes. En dat terwijl de csu zich eigenlijk 
altijd al aan de rechterzijde van het politieke 
spectrum bevond. In weinig deelstaten van het 
voormalige WestDuitsland is de AfD zo sterk als 
in Beieren. De ruk naar rechts van de csu heeft 
dus weinig opgeleverd: de csu verloor meer dan 
10% en de nieuwkomer AfD trok met meer dan 
10% in het parlement van de vrijstaat Beieren.

Een voor de hand liggende conclusie zou zijn 
dat de rechtspopulistische partijen het klassieke 
electoraat van de volkspartijen wegkapen, maar 
dit is een misvatting. Het is niet de opkomst van 
de populistische partijen die de volkspartijen 
ondermijnt; het is veeleer de afkalving van de 
volkspartijen die de electorale ruimte heeft 
gecreëerd voor de opkomst van populistische 
partijen.

De christendemocratische volkspartij 
verliest in Duitsland echter niet meer alleen aan 
rechts, maar ook aan Die Grünen. Hoe is dit 
te verklaren? Allereerst hebben we vastgesteld 
dat Merkel de cdu heeft omgevormd tot een 
middenpartij die ook voor milieubewuste en niet 
bijzonder christelijke kiezers een aantrekkelijk 
alternatief werd. Die Grünen leken zelfs een 
tijdje zichzelf te gronde te richten door interne 
strubbelingen. Nu echter de ideologische strijd 
geluwd is en de partij nieuw elan heeft gekregen 
door het jonge en aansprekende voorzittersduo 
Robert Habeck en Annalena Baerbock, weet de 
partij weer kiezers van de christendemocraten 
terug te winnen.

Dat betekent dus dat daar waar de cdu/csu 
in eerste instantie het verlies aan de rechterzijde 
kon compenseren en maskeren met winst in het 
midden, de partij nu aan beide kanten aan het 
verliezen is, met uitslagen zoals die in Beieren 
en Hessen als gevolg. Deze uitslagen wijzen 
echter ook op de invloed van conjuncturele 

schommelingen en incidentele factoren. Die 
Grünen hebben nu het tij mee, maar dat was een 
paar jaar geleden nog heel anders, en hoeft dus 
ook niet zo te blijven. De volatiliteit van de kiezer 
die het Nederlandse partijensysteem zo kenmerkt, 
wordt ook in Duitsland steeds groter.

Onder Angela Merkel heeft de cdu/csu 
zeer uiteenlopende verkiezingsuitslagen beleefd. 
Eigenlijk heeft ze alle verkiezingen verloren, met 
uitzondering van die van 2013. In 2002 kwam 
de partij op 38,5% uit, in 2005 op 35%, en in 
2009 nog slechts op 33,8%. 2013 was het jaar 
van de grote verkiezingsoverwinning met 41,5%, 
in 2017 gevolgd door een teleurstellende 32,9%. 
Dat laatste percentage lijkt inmiddels nog een 
uitstekend resultaat, want in de huidige peilingen 
staat de cdu/csu op 2527% van de stemmen. 
Het kan natuurlijk altijd nog erger: de spd 
heeft in de peilingen ondertussen een dieptepunt 
bereikt van 1415%, en is daarmee virtueel de 

vierde (!) partij in Duitsland, achter cdu/csu, 
Die Grünen (23%) en de AfD (16%).

Hoe nu verder?
Als we kijken naar het electoraat dat in Hessen 
in 2013 cdu gekozen heeft, dan zien we dat 
in 2018 de helft opnieuw voor de cdu koos. 
9% is naar Die Grünen gegaan, 8% naar de 
AfD, en ruim 5% naar de fdp. Verder is 15% 
verhuisd of overleden, en is 7,5% niet naar de 
stembus gegaan. We zien daarmee in Duitsland 
een dubbele beweging: aan de ene kant trekken 
de klassieke partijen naar het politieke centrum, 
in de veronderstelling dat zich daar de overgrote 
meerderheid van de kiezers bevindt, maar aan 
de andere kant schuift een substantieel deel 
van het electoraat juist op naar de randen van 
het politieke spectrum. Ook blijken nieuwe 
partijen die vroeger niet als een optie voor alle 

Die Grünen zijn uitgegroeid tot 
een volkspartij in spe
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kiezers werden gezien, langzaam maar zeker 
algemeen geaccepteerd te worden. Dat geldt 
zeker voor Die Grünen, die van een partij 
voor alternatievelingen en milieuactivisten 
is uitgegroeid tot een partij die ook voor het 
burgerlijke midden een reële optie is: een nieuwe 
volkspartij in spe.

De conclusie die we hieruit kunnen trekken, 
is dat grote partijen acceptabel moeten zijn voor 
het midden, en zich tegelijkertijd ook moeten 
kunnen onderscheiden. Dit onderscheidende 
moet het liefst bestaan uit een geloofwaardig 
samenvallen van thema’s en leiderschap. 
Die Grünen zijn hier met het nieuwe duo Habeck 
en Baerbock zeer goed in geslaagd. De spd 
ontbreekt het momenteel zowel aan thema’s als 
aan geloofwaardig leiderschap, en zinkt daardoor 
steeds verder weg. In de peilingen geven mensen 
aan een sterke spd te wensen, maar geen idee te 
hebben waarvoor de partij nog staat.

En de cdu? Die had, zoals gezien, met 
Angela Merkel lange tijd een aantrekkelijke 
combinatie van stabiliteit en vernieuwing, maar 
ondertussen is er een zekere Merkelmoeheid 
opgetreden. Dat verklaarde in het voorjaar 
van 2017 de spectaculaire opkomst van 
de nieuwe spdlijsttrekker Martin Schulz. 
Doordat Schulz vervolgens de hooggespannen 
verwachtingen niet kon waarmaken, leek er 
sprake te zijn van een zekere revival van Merkel, 
maar deze is na Hessen definitief ten einde. 
Voor de cdu is het daarom zaak om met een 
alternatief leiderschap te komen waarbij van de 
combinatie van persoon en thema een nieuwe 
aantrekkingskracht uitgaat. Dit is echter niet 
eenvoudig. cdusecretarisgeneraal en voormalig 
ministerpresident van Saarland Annegret 
KrampKarrenbauer wordt vooralsnog te veel 

gezien als een kloon van Angela Merkel, en 
Friedrich Merz als een conservatief en een ex
rivaal die vroeger hardhandig door Merkel aan 
de kant is gezet. Doordat in hun gooi naar het 
partijvoorzitterschap KrampKarrenbauer zich als 
conservatief profileert en Merz juist het midden 
opzoekt, wordt alles weer een beetje grijs; de 

gewenste sprankelende nieuwe 
persoonthemacombinatie is in 
hen dus nog niet gevonden. De 
jonge conservatief Jens Spahn 
lijkt vooralsnog weinig kans te 
maken met zijn gooi naar het 
partijvoorzitterschap.

Een concrete naam is er bij het ter perse gaan 
van dit artikel dus nog niet te noemen, maar er 
valt wel degelijk iets te zeggen over de koers die 
de cdu zou moeten varen om weer bij de kiezer 
in de gunst te komen. Er is in Duitsland veel 
onzekerheid en angst, samenhangend met een 
gevoel van een algehele ‘ontgrenzing’, of het nu 
om immigratie, cultuur, economie of financiële 
markten gaat. Het lijkt erop dat de nationale 
politiek alle grip op processen van globalisering 
kwijt is. De cdu moet daarom uitdragen dat 
zij staat voor stabiliteit, dat zij in control is. Ze 
moet niet toegeven aan een populistische agenda, 
maar beleid voeren waarin de politiek koers kan 
houden in een snel veranderende omgeving, en 
dat vanuit christelijke waarden, zoals het idee van 
rentmeesterschap.

Merkel wás stabiel en in control, en ook 
gericht op modernisering – daarom was ze zo 
populair. De vluchtelingencrisis luidde het einde 
van haar tijdperk in, omdat hier bij de kiezer het 
gevoel ontstond dat de staat de zaak niet langer 
onder controle had. Het vertrouwen in Mutti 
Merkel als symbool voor stabiliteit en zekerheid 
(‘keine Experimente’) kreeg een fikse opdoffer. 
Van die klap is ze nooit echt hersteld, maar de 
bron van haar succes en populariteit is daarmee 
niet opgedroogd. De houdbaarheidsdatum 
van Merkel als politica mag zijn bereikt, de 
uitgangspunten van haar politiek hebben nog 
steeds de toekomst.

De cdu moet uitdragen dat zij staat voor 
stabiliteit, dat zij in control is
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Brexit: de wraak  
van de geschiedenis
Als het huidige brexitdrama iets laat zien, dan is het wel dat 
landen niet zomaar historische banden kunnen lossnijden. Dat 
geldt voor de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en de eu, 
maar ook voor de woelige historie van de Britten met de Ieren, 
die op de achtergrond nog altijd een rol speelt.

door Paul van Velthoven De auteur is redactielid van Christen Democratische 
Verkenningen.

De Britten zijn van een koude kermis 
thuisgekomen. Het leek zo makkelijk 
om uit de Europese Unie te vertrekken. 
Zo zei de voornaamste Brexiter, Boris 
Johnson, lange tijd, rekenend op de 
gezamenlijke belangen van de eu-landen: 
‘You can have the cake and eat it.’ 
Hij bedoelde dat de Britten gemakkelijk 
van twee walletjes kunnen eten: 
vertrekken en toch de handel met het 
Europese vasteland behouden.

De bestuurlijke elite van de Con-
servatieve Partij, geporteerd voor de 
brexit, en voor het merendeel uit alfa’s 
bestaand, bleek elk inzicht te ontberen 
in de ingewikkelde economische 
en financiële betrekkingen die een 
lidmaatschap van 45 jaar met het 
Europese continent heeft gecreëerd. 
De beslissing van premier May op 
30 maart 2017 om de relatie met de 
Europese Unie officieel op te zeggen 
was een grote fout; het besluit was 
ondoordacht genomen zonder dat de 
consequenties ervan waren overzien. 

De eu-regelgeving heeft betrekking 
op zowat alle onderdelen van de 
samenleving; je daarvan ontdoen is een 
hels karwei, en het is zeer twijfelachtig 
of het ooit geheel zal lukken.

Van alle banden die losgewrikt 
moeten worden vormt de Ierse grens-
kwestie veruit het grootste obstakel. 
De Ierse eis dat er geen nieuwe harde 
grens met Noord-Ierland komt, lag al 
ruim een jaar geleden op tafel, maar de 
Brexiters namen toen genoegen met de 
bezweringsformule van premier May 
die inhield dat er regulatory alignment 
(‘afstemming van afspraken’) tot stand 
zou worden gebracht tussen beide delen 
van het Ierse eiland. Maar nu de eis 
van Ierland keihard is vastgelegd in 
het bijna zeshonderd pagina’s tellende 
uittredingsverdrag, is het uur van de 
waarheid aangebroken. De Europese 
Unie kan er niet onderuit, want dat 
zou een Iers veto betekenen tegen het 
uittredingsverdrag.
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Onmisbare partners
Gezegd moet worden dat de Ieren er het 
afgelopen jaar hard aan hebben getrokken om die 
eis overeind te houden. De Britten zijn Ierlands 
voornaamste handelspartners, en de welvaart 
van Ierland is er in hoge mate van afhankelijk. 
De eis moet echter ook begrepen worden in het 
licht van de woelige geschiedenis die Ierland 
als voormalig onderdeel van het Britse Rijk 
achter de rug heeft. Toen de Ieren in 1922 na 
eeuwen van harde Britse onderdrukking van 
hun nationale aspiraties eindelijk Home Rule 
verwierven, moesten ze zeer tegen hun zin de 
zes Noord-Ierse graafschappen aan het Verenigd 
Koninkrijk laten. De protestantse unionisten die 
daar altijd de lakens hadden uitgedeeld, wilden 

de band met het Britse moederland niet opgeven 
en kregen hun zin. Het gevolg was dat de 
conflicten tussen de arme katholieke minderheid 
en de geprivilegieerde protestantse meerderheid 
in Noord-Ierland de hele twintigste eeuw 
bleven oplaaien. Pas het twintig jaar geleden 
ondertekende Goedevrijdagakkoord maakte 
daaraan een eind, namelijk door een betere 
machtsdeling tussen beide partijen op te stellen 
en vooral door de grens met de Ierse republiek 
open te stellen en gelijke rechten te garanderen 
voor beide bevolkingsgroepen. Het akkoord 
bevestigde weliswaar de unie van Noord-Ierland 
met Groot-Brittannië, maar hield tegelijkertijd 
de mogelijkheid open dat het noordelijke deel 
ooit herenigd kan worden met Ierland, als een 

Bron: Shutterstock
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meerderheid van de bevolking in Noord-Ierland 
daar vóór is. Zo werd vrede op het Ierse eiland 
eindelijk mogelijk.

De Britten zijn dus met handen en voeten 
gebonden aan de Ieren. Men kan er de wraak 
van de geschiedenis in zien, want voor het eerst 
zijn de rollen tussen beide landen nu omgekeerd. 
Om de kwestie voorlopig op te lossen heeft 
Brussel voorgesteld dat het Verenigd Koninkrijk 
tijdelijk binnen de Europese douane-unie 
blijft, de zogeheten backstop (‘achtervang’) 
in brexitjargon. Die backstop verdwijnt pas 
wanneer er een oplossing komt voor een grens 
die doorlaatbaar is voor goederen en toch de 
tarieven registreert die dan op Groot-Brittannië 
toepasbaar zijn. Het afgelopen jaar heeft men 
geen andere oplossing kunnen bedenken waar 
‘Brussel’ mee kan leven, en het is zeer de vraag of 
die er in de toekomst wel komt.

De genoemde douane-unie is overigens 
sowieso nodig om de 
goederenhandel met de 
eu-landen ongestoord 
doorgang te laten vinden in 
afwachting van een nieuw te 
onderhandelen handelsrelatie. 
In de overeengekomen 
overgangs periode tot 2020 zal dan zo’n nieuwe 
relatie moeten worden uitgewerkt. Dat zal 
ook niet gemakkelijk verlopen, want in het 
uittredingsverdrag zijn harde eisen opgenomen 
inzake milieu en belastingen. De vrees dat het 
Verenigd Koninkrijk door lage belastingen 
uitgroeit tot een Europees Singapore, moet 
daarmee worden weggenomen. Maar anders 
dan tijdens het lidmaatschap zal, zolang er geen 
akkoord is over de nieuwe handelsrelatie, het 
Verenigd Koninkrijk alle veranderingen in de 
wetgeving inzake de handel moeten accepteren. 
Bij conflicten daarover zullen de uitspraken van 
het Europese Hof van Justitie in Luxemburg 
doorslaggevend zijn. Van terugkeer van de 
soevereiniteit en controle over de handel is dus 
bepaald geen sprake, zoals de Brexiters in 2016 
onder leiding van Boris Johnson hadden betoogd. 

Toen de Britse minister van transport Jo Johnson, 
de broer van Boris Johnson, dat in de gaten 
kreeg, concludeerde hij dat Groot-Brittannië 
door ondertekening van het uittredingsverdrag 
een vazal wordt van ‘Brussel’. Dat woord ‘vazal’ 
maakt nu veel opgang; dat was nu juist het 
tegendeel van wat de Leave-campagne in 2016 
had beloofd.

Een natie op drift
De beantwoording van de vraag hoe een 
nationale bevlieging om de wetten en regels te 
willen afwerpen die in Europees verband zijn 
aangegaan, tot zo’n dieptepunt heeft kunnen 
leiden, vraagt bij de Britten om een nationaal 
gewetensonderzoek. Tekenen dat het zover komt 
zijn er vooralsnog nauwelijks. De Britten zijn 
op drift, maar wie daarvoor verantwoordelijk 
is, zal onvermijdelijk aan bod komen. De ergste 
uitkomst, een no deal met alle chaos van dien, 

lijkt onwaarschijnlijk, want dat zal geen Brits 
politicus voor zijn rekening durven nemen. Een 
alternatief hebben de harde Brexiters niet achter 
de hand, dus lijkt Mays onderhandelde verdrag 
de enige redelijke en begaanbare weg. Mogelijk 
zal de fatale datum van 30 maart 2019 naar 
achteren worden geschoven om nieuw overleg 
mogelijk te maken. Als het brexitproces de 
Britten een harde les kan inprenten, dan is het 
wel dat absolute soevereiniteit een luchtspiegeling 
uit het verleden is. Aangegane banden kunnen 
nooit duurzaam worden doorgeknipt – en dat is 
uiteindelijk goed nieuws.

De Britten zijn met handen en voeten 
gebonden aan de Ieren
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Marketing moet de 
politieke boodschap 
niet bepalen
Politieke marketing is nuttig, maar mag niet leidend zijn bij 
het uitzetten van de cda-koers. Dit dreigt wel te gebeuren. 
Doordat de partij één groep uit de marketing, de zogenoemde 
somewheres, als kansrijkste doelgroep bij haar campagnes 
uitkiest, gaat de partij in tegen de essentie van haar 
gedachtegoed, namelijk verbinden. Gevolg is dat mensen van 
de partij vervreemd kunnen raken, omdat het gedachtegoed 
niet meer centraal staat. 

door Rien Fraanje De auteur is lid van de redactie van Christen Democratische 
Verkenningen.

Met een bewonderenswaardige 
openhartigheid legden Nelleke 
Weltevrede en Herman de Vries in 
het vorige nummer van Christen 
Democratische Verkenningen uit 
waarom politieke marketing onmisbaar 
is voor het cda.1 Ik denk dat ook het 
woord ‘moedig’ op zijn plaats is als 
je zo transparant en eerlijk je inzet en 
strategie bij verkiezingscampagnes uit 
de doeken doet. Tegelijk bekroop mij 
na lezing het gevoel dat hier een stelling 
werd verdedigd die niet ter discussie 
staat. Want het door hen geconstateerde 
ongemak over politieke marketing 
betreft niet zozeer dát die wordt 
gebruikt; ik vermoed dat mensen met 
enig politiek gevoel wel begrijpen dat 
marketing tegenwoordig inderdaad een 
onmisbaar instrument is. Nee, de kritiek 

richt zich op hóé die wordt gebruikt. 
Dáár zit het ongenoegen.

Als je een basiscursus public relations 
volgt, leer je dat een communicatieplan 
als volgt wordt opgesteld: je bepaalt 
eerst het doel, dan de doelgroep, 
daarna de boodschap, en vervolgens 
de in te zetten communicatiemiddelen. 
Laten we dit eens toepassen op het 
voorbeeld van Weltevrede en De Vries, 
namelijk een bouwmarkt. Je hebt als 
bouwmarkt tal van producten. Die wil 
je verkopen en daarbij formuleer je een 
doel, bijvoorbeeld: een marktaandeel 
van twintig procent. Om dat doel te 
halen zoek je vervolgens een doelgroep, 
bijvoorbeeld: mensen die klussen als 
hobby hebben en in hun vrije tijd het 
liefst in huis met een project bezig 
zijn. Om die doelgroep te bereiken 
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formuleer je een boodschap: ‘Er is altijd wat te 
doen.’ Daarna zoek je naar de juiste mix van 
communicatiemiddelen (commercials op radio 
en tv, internet, huis-aan-huisfolders) om die 
boodschap bij je doelgroep te krijgen.

Deze klassieke communicatiestrategie kan 
niet op traditionele politieke partijen als het 
cda worden toegepast, want het cda hééft al 
een boodschap op het moment dat de partij 
begint met het expliciteren van haar doel en 
doelgroep. De partij laat zich – als het goed 
is – bij het formuleren van haar standpunten 
leiden door een christendemocratische mens- 
en maatschappijvisie. Let wel: een politieke 
boodschap is niet te vergelijken met de producten 
die een bouwmarkt in zijn assortiment heeft! Als 
ondernemer pas je je producten en assortiment 
(het aanbod) aan als daar bij de consument 
behoefte aan is (de vraag), omdat uiteindelijk het 
hoogste doel van een commerciële onderneming 
overleven is. Een politieke 
partij die haar boodschap en 
overtuiging aanpast aan de 
vraag in de markt, bekent zich 
echter tot het populisme: ‘U 
vraagt, wij draaien.’ Dat is wat 
een partij als het cda, met zijn 
diepgewortelde ideologie die 
voorkomt uit een eigen mens- 
en maatschappijvisie, dus niet kan doen.

Mentality milieus
Politieke marketing kan helpen om uit de vele 
standpunten en boodschappen van het cda die 
programmapunten te destilleren die op veel steun 
kunnen rekenen. Met marketinginstrumenten 
kun je onderzoeken welke doelgroepen goed 
te bereiken zijn met je boodschap, welk doel 
vervolgens haalbaar is en welke middelen je 
daarvoor moet inzetten. Daarbij kun je ook 
bepalen welke taal en toon je wilt gebruiken, 
kortom: hoe je die boodschap eigenlijk brengt. 
Dat is precies waar Weltevrede en De Vries 
kansen zien voor politieke marketing: voor de 
versterking van de boodschap van het cda.

Marketing mag dus níét de inhoud van de 
boodschap van het cda vormgeven. En toch is 
dat precies wat volgens mij dreigt te gebeuren: 
dat het onderzoek van onder andere Motivaction 
de koers van het cda gaat bepalen. In politiek-
strategische discussies binnen de partij wordt 
inmiddels vaker verwezen naar de zogenoemde 
mentality milieus van de moderne burgerij, 
traditionele burgerij en nieuwe conservatieven 
dan naar typisch christendemocratische 
beginselen als gespreide verantwoordelijkheid, 
publieke gerechtigheid en rentmeesterschap.

De politieke marketing heeft uitgewezen dat 
het cda in zijn campagnes voor de bezorgde 
burger moet opkomen, dat wil zeggen voor de 
zogenoemde somewheres,2 de mensen die onzeker 
zijn over ontwikkelingen als globalisering 
en technologisering en zich niet begrepen en 
gehoord voelen door de politieke elite. Met een 
keuze voor één doelgroep gaan we in tegen de 

essentie van ons eigen gedachtegoed dat juist 
beoogt mensen met elkaar te verbinden. De 
christendemocratie staat voor een integrale 
mens- en maatschappijvisie, niet voor de 
behartiging van de belangen van één groep. De 
christendemocratie mag staan op de schouders 
van het christelijk-sociale denken dat ons heeft 
geleerd dat mensen met elkaar verbonden zijn: 
rijk en arm, ziek en gezond, boos en gelukkig, 
man en vrouw, autochtoon en nieuwkomer, en 
theoretisch en praktisch opgeleid.

Wil ik daarmee zeggen dat het cda de 
bezorgde burger links moet laten liggen? 
Geenszins. Maar het cda moet laten zien dat het 
lot van de bezorgde burger, of de somewheres 
zo u wilt, is verbonden met de anywheres. We 

Met marketinginstrumenten kun je 
onderzoeken welke doelgroepen goed te 
bereiken zijn met je boodschap
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kunnen misschien wel stemmen winnen door de 
zorgen van de somewheres te benoemen, maar 
we brengen de samenleving niet verder als we het 
daarbij laten. Het is onze dure plicht om op de 
vaak terechte zorgen van mensen te antwoorden 
met een perspectiefrijk verhaal voor de toekomst.

Duurzaamheid
Een voorbeeld. Het valt te prijzen dat het cda 
ervoor waakt dat duurzaamheid een thema wordt 
dat de samenleving verdeelt. Met dat gegeven kun 
je op twee manieren omgaan.

Je kunt, ten eerste, de ongerustheid van 
bezorgde burgers benoemen en je daarbij afzetten 
tegen mensen die proberen hun leefstijl aan te 
passen. Dan zeg je: ‘Dezelfde kleine groep aan de 
bovenkant die de globalisering als een kans ziet, 
vraagt zich bij de keuze van een nieuwe auto af: 
wat zullen we eens doen, een elektrische Porsche 
of een Tesla? Die groep bepaalt hoe de rest van 

Nederland moet leven, ook al zijn die mensen blij 
om in een tien jaar oud tweedehandsje te kunnen 
rijden. (…) Als je niet bereid bent om alles voor 
duurzaamheid aan de kant te zetten, doe je al niet 
meer mee. Veel mensen hebben die luxe niet. (…) 
Ik vrees een herhaling van 2002, de Pim Fortuyn-
revolte, maar dan niet rond het thema migratie, 
maar rond het thema klimaat. Het is de taak van 
de politiek om naast gewone mensen te gaan 
staan. Dat is de rol van het cda: het beseffen en 
in Nederland neerleggen van de grote mate van 
onthechting van mensen.’3

Wat je óók kunt doen, ten tweede, is vanuit 
het besef van lotsverbondenheid met een 
verbindende boodschap komen. Bijvoorbeeld: 

‘Er is een wereld van mensen die zich sterk 
verbonden voelen met de wereldwijde 
klimaatopgave en die zich in veel gevallen 
ook de noodzakelijke maatregelen kunnen 
permitteren. Daartegenover staat de wereld 
van mensen die zich in een onzekere tijd van 
globalisering en veranderingen onzeker voelen 
over hun eigen bestaan. (…) In mijn ogen heeft 
de christendemocratie bij uitstek de opdracht 
om die verbinding te herstellen. Die tweedeling 
is de sociale kwestie van deze tijd. In het 
christendemocratische denken staat het besef van 
wederzijdse verantwoordelijkheden centraal. De 
mens leeft niet voor zichzelf, maar altijd in relatie 
tot de ander. En zeker bij de grote vraagstukken 
van deze tijd – klimaat, migratie, technologie 
– vinden we de oplossingen niet op de flanken, 
maar in de gezamenlijkheid.’4

Voelt u het verschil? De eerste manier is een 
op marketing gebaseerde boodschap waarin 

een afgebakende doelgroep 
naar de mond lijkt te worden 
gepraat. Uit de tweede spreekt 
een politieke visie waarin je 
de zorgen van mensen wel 
meeneemt, maar waarin toch je 
eigen overtuiging leidend blijft. 
Bijkomend voordeel, ook in 
marketingtechnische zin: met 
de tweede boodschap stoot 

je – in tegenstelling tot met de eerste – níét een 
groep mensen af. In communicatietermen: met de 
inclusieve tweede boodschap neemt je potentiële 
bereik toe.

Medialogica
De eerdergenoemde marketeers geven evenwel 
aan dat een verbindende boodschap door de 
medialogica moeilijk is te verkopen. Weltevrede 
en De Vries verwijzen daarbij naar het rapport 
van de commissie die het enorme verlies van 
het cda bij de Tweede Kamerverkiezingen 
in 2010 onderzocht.5 ‘Als we de door de 
commissie-Frissen gewenste lef tonen en politiek 
duidelijk stelling nemen, kan dat niet met een 

Het getuigt van politieke moed als het cda 
noodzakelijke keuzes maakt, ook als dit 
electoraal gezien een moeilijke boodschap 
blijkt
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genuanceerde boodschap waarin voor elk wat 
wils te vinden is (…). Verbindende politiek is de 
opdracht voor onze partij van de samenleving, 
maar is als middel veel minder bruikbaar dan 
vroeger: er is in het huidige medialandschap 
amper ruimte voor uitgebreide boodschappen.’6

Ideeënarm
Hier wordt naar mijn zin wat selectief gewinkeld 
in het eindrapport Verder na de klap van Frissen 
en de zijnen. Hun kritische kernboodschap 
was nu juist dat het cda ideeënarm was 
geworden. De lef van het cda moet zich dus niet 
vertalen in de moed om nieuwe Nederlanders 
in stevige taal de maat te nemen om daarmee 
aan de bezorgde (autochtone) burger te laten 
zien dat je zijn zorgen hebt begrepen, zoals 
in de HJ Schoo-lezing hier en daar lijkt te 
gebeuren.7 Net zomin is er sprake van politieke 
moed als mensen die hun zorgen over de 
klimaatverandering proberen te vertalen in hun 
persoonlijk handelen, worden afgeschilderd als 
mensen die anderen hun norm proberen op te 
leggen. Het getuigt wél van politieke moed als het 
cda noodzakelijke en authentieke politieke keuzes 
maakt vanuit zijn uitgangspunten en waarden, 
ook als uit marketingonderzoek blijkt dat dit 
electoraal gezien een moeilijke boodschap is.

Een politieke partij die haar boodschap 
wegmoffelt uit angst om de – volgens inzichten 
van de marketing – kansrijkste doelgroep van 
zich te vervreemden, wordt een slap aftreksel 

van zichzelf en vervreemdt kiezers die wél in de 
intrinsieke kracht van de politieke boodschap 
geloven. Kiezers voelen feilloos aan of een 
boodschap voortkomt uit een diepgevoelde 
overtuiging of slechts is ingegeven door 
marketingonderzoek. In het vorige nummer 
van cdv stond ook een interview met Herman 
Kaiser dat nogal scherp contrasteerde met het 
marketingbetoog.8 Volgens Kaiser snakken 
mensen naar een stabiel en betrouwbaar 
midden; het cda zou uit principe een gematigde 
partij moeten zijn. Daarvoor is het cruciaal 
dat politieke marketing de rol krijgt die 
eraan toebehoort, namelijk een dienende en 
ondersteunende, en niet een leidende. Het 
gedachtegoed en de ideeën moeten het startpunt 
zijn.

1 Nelleke Weltevrede en Herman de Vries, ‘Waarom 

politieke marketing onmisbaar is voor het CDA’, 

Christen Democratische Verkenningen 38 (2018), nr. 3 

(Herfst), pp. 26-30.
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Penguin, 2017.

3 Eric Vrijsen, ‘“Migratie is een gunst, niet een recht”’, 

Elsevier Weekblad, 16 augustus 2018.

4 Zie de bijdrage van Sybrand Buma in deze CDV.

5 Commissie-Frissen, Verder na de klap. Evaluatie en 

perspectief. Rapport commissie-Frissen. Den Haag: 

CDA, november 2010.

6 Weltevrede & De Vries 2018, p. 29.
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Engagement
door Désanne van Brederode De auteur is schrijver. In deze rubriek belicht ze een woord 

of uitdrukking uit het politieke taalveld.

In het al jarenlang zeer succesvolle 
televisieprogramma Boer zoekt Vrouw 
schuilt op z’n minst één ideaal: kijkers 
betrekken bij het zware en vaak eenzame 
leven van hun voedselproducenten. 
De door de boer(in) geselecteerde 
relatiekandidaten werken mee op het 
bedrijf en stellen vragen, of tonen hun 
bewondering voor het vroege opstaan, 
de fysieke inspanningen, en de zorg 
voor dieren en/of gewassen, die in het 
weekend niet ophoudt. Zo wordt boer 
zijn weer een eerzaam en vervullend 
beroep, een roeping. En wellicht 
staan consumenten zo ook wat vaker 
stil bij alles wat er nodig was om 
hun brood, aardappels, groenten en 
vlees te produceren; een beetje meer 
betrokkenheid zou mooi zijn. Kort 
voor een van de laatste afleveringen 
van dit seizoen was er een item in 
het achtuurjournaal over zelfmoord 
onder boeren. Niet enkel de hoge 
werkdruk en isolement spelen daarbij 
een rol, maar ook de aangescherpte 
regelgeving vanuit Europa, strengere 
milieueisen, concurrentie, quota en 
grote financiële zorgen. Allemaal zaken 
die bzv niet toont, want het moet wel 
feelgoodtelevisie blijven, en hooguit 
uitnodigen tot een middagje appels 

plukken met de kinderen, of kamperen 
op het terrein van een geitenboer 
met kaasmakerij. Betrokkenheid, 
engagement: het gaat skin deep. En dat 
geldt niet alleen voor dit programma. 
Toch duikt het woord ‘engagement’ 
steeds vaker op. Tik het in bij Google, 
en je leest over bedrijven die zoeken 
naar wegen om klanten geëngageerd 
te krijgen en ook te laten blijven. 
Soms wordt er gesproken over 
‘engagement voor’ een bepaalde zaak of 
(maatschappelijke) kwestie of (politiek) 
ideaal, terwijl ‘engagement’ gevolgd 
dient te worden door het woordje ‘met’. 
Het kan geen eenrichtingsverkeer zijn. 
Het is geen aangenaam gevoel van 
verbondenheid, maar een verbintenis. 
Een verloving. Met het oogmerk van 
een duurzame relatie. In voor- en 
tegenspoed. Dat soort engagement en 
activisme, dat misschien niets oplevert, 
dat voortkomt uit je hart, uit liefde, lijkt 
het te hebben verloren van het soort 
engagement dat zich toont in berichten 
op sociale media en dat goed staat op 
je cv. Boer zoekt kijkers. Maar als het 
seizoen is afgelopen en iedereen gelukkig 
lijkt, ploegen velen weer eenzaam en 
onbemind voort. Ver van ons bed.
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Historisch zelfbeeld
door Jan Dirk Snel De auteur is historicus. In deze rubriek belicht hij de actualiteit vanuit 

parlementair-historisch perspectief.

Er is iets grondig mis met het populaire 
historische zelfbeeld onder Nederlandse 
christendemocraten. Er is een verhaal in 
omloop dat in allerlei varianten verteld 
wordt en dat in grote lijnen als volgt 
verloopt.

Eind negentiende eeuw ontstonden er 
in Nederland drie politieke bewegingen 
die men ‘christendemocratisch’ mag 
noemen. Na lange tijd gescheiden 
opgetrokken te zijn, vonden ze 
elkaar ten langen leste in 1975 
in een federatie en in 1980 in een 
eenheidspartij. Enerzijds legden de 
christendemocratische leidslieden 
de nadruk op christelijke waarden, 
anderzijds eisten ze vooral ‘(overheids)
vrije ruimte op voor hun achterbannen 
in de overtuiging dat mensen en hun 
sociale verbanden hun leven zelf zouden 
vormgeven buiten bemoeienis van de 
staat om’, zoals Rien Fraanje het drie 
jaar geleden formuleerde in ‘Een kleine 
historie van de christendemocratie’. 
Fractievoorzitter Sybrand Buma 
hoorde ik dit jaar op het symposium 
over de politiek van de middenklasse 
betogen dat in de negentiende eeuw 
liberalen de onzichtbare hand van 
de markt zijn heilzame gang wilden 
laten gaan, terwijl de socialisten alles 
van de overheid verwachtten, die de 
welvaart eerlijker zou moeten verdelen. 
Christendemocraten daarentegen zouden 
begonnen zijn bij de gemeenschap en de 
strijd voor identiteit, zoals die gestalte 
kreeg in eigen scholen. Dit veronderstelt 
dat ‘soevereiniteit in eigen kring’ en 
‘subsidiariteit’ de oorspronkelijke 

beginselen van de voorgangers waren, 
die het cda vervolgens brachten tot 
‘gespreide verantwoordelijkheid’ 
als het de facto leidende der vier 
kernbegrippen.

Een ánder verhaal
Aldus wordt de geschiedenis in een 
hedendaags ideologisch keurslijf geperst. 
Allereerst dit. Het cda komt voort uit 
twee of drie politieke richtingen, die 
materieel werkelijk niets met elkaar 
gemeen hadden. De Anti-Revolutionaire 
Partij en de Christelijk-Historische Unie 
waren nooit christendemocratisch, en 
het is anachronistisch en misleidend 
om ze zo te duiden (al was het maar 
omdat ze aanvankelijk bepaald niet 
voor de democratie warmliepen). 
De christendemocratie in haar huidige 
gestalte is een product van de Europese 
politieke vernieuwing die tijdens de 
oorlog in Italië begon met de stichting 
van de Democrazia Cristiana. Aldus 
vond de katholieke sociale leer, die sinds 
het einde van de negentiende eeuw was 
ontwikkeld, een politieke uitwerking. 
In Duitsland voegden zich direct na 
de oorlog ook protestanten bij deze 
nieuwe politieke partijvorming. Na de 
omzetting van de Rooms-Katholieke 
Staatspartij in de Katholieke Volkspartij 
in december 1945 kon men ook die kvp, 
als enige der drie cda-voorlopers, een 
christendemocratische formatie noemen.

In de negentiende eeuw was het juist 
de aanwezigheid van een omvangrijke 
katholieke minderheid geweest die 
ervoor gezorgd had dat de Bijbel uit de 
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openbare school, die van origine vanzelf-
sprekend christelijk was, werd geweerd. Tegen 
het eind van de eeuw vonden katholieken en 
antirevolutionairen elkaar in een monster-
verbond voor meer overheidssteun voor de eigen 
bijzondere scholen. Het ging om geld. Van de 
overheid. De liberale vrijheid om eigen scholen te 
stichten had men al; dat was het probleem niet. 
Maar bekostiging uit belastinggeld, díé wilde 
men. Tegelijk wantrouwde men inderdaad de 
liberale overheid, die te bemoeizuchtig zou zijn en 
haar vrijzinnige visie zou opdringen. Op dat punt 
zit er een spanning tussen de twee varianten 
hiervoor. Buma zat ernaast. Het verwijt aan 
liberalen was niet dat die alles op hun beloop 
lieten, maar juist dat ze uit waren op 
‘staatsalmacht’.

Omdat men wel inzag dat het opleggen van 
de eigen idealen politiek onhaalbaar was, koos 
men tactisch voor een vorm van wat Kuyper 
aanvankelijk ‘christelijk liberalisme’ noemde. 
Zijn rede Souvereiniteit in eigen kring bij de 
opening van de Vrije Universiteit in 1880 was 
niets anders dan een nieuwe voorstelling van 
het organische liberalisme van Thorbecke, dat 
de jongere liberalen van zijn dagen achter zich 
hadden gelaten. Kuyper werkte theoretisch uit 
wat door liberalen verwezenlijkt was. Daar was 
niets calvinistisch aan, merkte Allard Pierson 
direct op, het was puur rationalisme. Deze 
essentieel liberale gedachte van zelfstandige 
levenssferen heeft het nooit tot een officieel 
antirevolutionair beginsel geschopt, maar 
sommigen deden er graag een beroep op. Anderen 
zagen er niets in. Een pragmatisch politicus als 
Colijn, die door de crisis wel gedwongen was de 
overheidsbemoeienis uit te breiden, kon er weinig 
mee.

Pas nadat het cda tot stand was gekomen, 
werden de twee beginselen van soevereiniteit in 
eigen kring en subsidiariteit op het schild geheven. 
Historisch was daar weinig grond voor. De kvp 
had na de oorlog samen met de socialisten de 
verzorgingsstaat opgebouwd. Het was de taak 
van de overheid die centraal stond. Maar het 
cda verkoos een andere weg, die meer bij het 
onderhuidse antirevolutionaire wantrouwen 
jegens de overheid aansloot – en waarbij de 
‘maatschappijkritiek’ uit de jaren zeventig bijna 
naadloos overliep in een neoliberaal aandoend 
anti-etatisme. Alles zou om de samenleving 
draaien. Over de overheid werd vaak ronduit 
geringschattend gesproken – lijnrecht tegenover 
het traditionele christelijke denken over gezag 
bij christelijk-historischen (en ook wel bij 
katholieken). Het leidde tot de anarchistische leus 
‘Niet de overheid, maar de samenleving’.

De drie confessionele stromingen ontstonden 
eind negentiende eeuw niet omdat men zulke 
prachtige ideeën had over de inrichting 
der samenleving, maar omdat er concrete 
politieke belangen te behartigen vielen. Als 
het cda werkelijk betekenis wil houden, zou 
het de nadruk moeten leggen op wat het 
allemaal bereikt heeft. Via de overheid, niet de 
samenleving. Want daar gaat politiek over: een 
betrouwbare overheid die waarmaakt wat ze 
begonnen is.

De arp en chu zijn nooit 
christen democratisch geweest
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Klimaatverandering 
als sociale kwestie 
Klimaatverandering is een sociale kwestie in de breedste zin 
van het woord: een hedendaagse kwestie die ons allemaal 
aangaat, die onze verhouding tot de natuur fundamenteel en 
blijvend verandert, en die architectonische implicaties heeft 
voor de inrichting van de hele samenleving. Het is zaak om een 
nieuwe klimaatpolitiek te gaan voeren. Deze moet rusten op 
drie pijlers: perspectief bieden, tegenstellingen pacificeren, en 
als overheid zelf het goede voorbeeld geven.

door Henri Bontenbal, Paul Schenderling & Jan Prij Bontenbal is fellow bij het 

Wetenschappelijk Instituut voor het cda en werkzaam als strateeg bij regionale 

netbeheerder Stedin. Schenderling werkt bij organisatieadviesbureau Berenschot, 

en is als buitenpromovendus verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Prij is 

redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen. Ze vormen samen de 

kernredactie van deze cdv.

Dit cdv-nummer is bedoeld om het ongemak binnen het cda over klimaat-
verandering productief te maken en om het gesprek hierover op een hoger plan te 
tillen. Het ongemak uit zich op diverse manieren. Zo is er ongemak over de mate 
van urgentie van het probleem en over de vraag hoe we deze urgentie moeten 
communiceren. Er is ongemak over de vraag in hoeverre wij verantwoordelijk 
zijn voor klimaatverandering en over wat dit zegt over onze keuzes en die van 
potentiële kiezersgroepen. Ook is er ongemak over de oplossingsrichtingen en de 
vraag of er behalve technische en technocratische maatregelen drastische politieke en 
economische verschuivingen nodig zijn. Volgens de invloedrijke hedendaagse filosoof 
en wetenschapper Bruno Latour – een van de meest geciteerde denkers van dit 
moment – is er maar één manier om dit ongemak te doorbreken: in het reine komen 
met het onvermijdelijke besef dat de verhouding tussen mens en natuur voorgoed 
veranderd is. Wat we nodig hebben is ‘een politieke theologie van de natuur’, zo vat 
hij zijn recente, prestigieuze lezingenreeks over klimaatverandering samen.1
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Klimaatverandering in de tegenwoordige tijd
Wat is deze veranderde verhouding tussen mens en natuur? En wat betekent het 
om hiermee in het reine te komen? Met de nieuwe verhouding doelt Latour op het 
feit dat we plotseling – eigenlijk pas sinds enkele jaren – spreken over de gevolgen 
van klimaatverandering in de tegenwoordige tijd. Het hypothetische spreken over 
de ‘denkbare’ (of: ‘modelleerbare’) gevolgen van klimaatverandering die zich ‘in de 
toekomst’ zouden voordoen en die we nu nog ‘in de hand’ zouden hebben, is voorbij. 
Klimaatextremiteiten nemen de overhand en we kunnen niet anders dan daar nú 
acht op slaan. We krijgen oog voor het extremere weer in eigen land en uiten onze 
verwarring daarover in dagelijkse gesprekken met familie, vrienden en collega’s. We 
krijgen oog voor de duizenden slachtoffers die jaarlijks vallen door het toenemende 
aantal klimaatgerelateerde natuurrampen.2 En we beginnen oog te krijgen voor de 
naar schatting 395.000 naamloze mensen die ieder jaar onnodig sterven als gevolg 
van klimaatverandering, van wie het overgrote deel in de armste landen van de 
wereld (namelijk door het vaker voorkomen van diarree, malaria, meningitis, honger 
en extreme hitte).3

Politieke filosofie van 
klimaatverandering
Nu we meer acht slaan op de hedendaagse 
gevolgen van klimaatverandering, komt 
ook het politiek-filosofische aspect van 
het klimaatvraagstuk in beeld: we komen 
er namelijk steeds meer achter dat we 
de gevolgen van ons eigen handelen niet 
kunnen terugdraaien. De oude wijsheid 
‘Zoals men zaait, zo zal men oogsten’ krijgt hiermee een actuele, ‘natuurpolitieke’ 
betekenis: de natuur is geen lineair systeem waarin we middels nieuwe kunstgrepen 
met ‘terugwerkende kracht’ ons eerdere ingrijpen kunnen rechtzetten. Natuurlijke 
processen zijn veel veranderlijker, wijder vertakt en sterker onderling verbonden 
dan wij denken. Zo laat de ontstellende daling van het poolijsvolume, dat veel 
sneller afneemt dan voorspeld, zien dat de impact van klimaatverandering 
onze (voorgestelde) maatregelen al grotendeels inhaalt.4 Bovendien wijzen 
klimaatwetenschappers erop dat het enkele decennia duurt voordat de 
klimaatgevolgen van menselijk handelen volledig zichtbaar zijn. Dus zelfs al zouden 
we bij wijze van spreken volgend jaar alle klimaatverstorende activiteiten stopzetten, 
dan nóg stapelen de gevolgen van ons eerdere handelen zich op, waardoor het 
klimaat er over een halve eeuw hoe dan ook slechter voor zal staan dan nu het geval 
is. Met deze gewaarwording wordt klimaatbeleid uit de sfeer van (rampen)preventie 
getrokken en krijgt meer het karakter van (rampen)bestrijding.

De noodzaak van een nieuwe taal en nieuw handelen
Met andere woorden: waar Latour met zijn betoog over het klimaatparadigma de 
aandacht op wil vestigen, is dat onze taal en ons handelen (nog) niet aansluiten 
op ons plotselinge, sterk veranderde besef van de complexiteit en (alom)

We krijgen oog voor het extremere 
weer in eigen land en uiten onze 
verwarring daarover in gesprekken 
met familie, vrienden en collega’s
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tegenwoordigheid van klimaatverandering. Waar we gewend waren om onze 
politieke visies te projecteren op de natuur – de schepping als ‘territorium’ of als 
‘natuurlijke hulpbron’ –, zo moeten we nu opeens een taal en een handelswijze 
vinden van een samenleven met de natuur – de schepping als onze ‘wortels’ en als 
‘woning’ van ons, onze medemens, dichtbij en ver weg, en onze (klein)kinderen. 
De nieuwe taal die we nodig hebben is, zoals Latour terecht aangeeft, per definitie 
een religieuze taal, namelijk een taal waar een appel van uitgaat en die mensen 
aanzet tot bescheidenheid.5 Neem de eenvoudige maar indringende woorden van 
de joodse profeet Ezechiël: ‘Is het te weinig voor u dat u de beste weide afgraast? 
Moet u het overige van uw weide dan met uw voeten vertrappen? En moet u het 
heldere water drinken en wat overblijft, met uw voeten troebel maken? Moeten de 
andere schapen dan afgrazen wat uw voeten vertrapt hebben, en drinken wat uw 
voeten troebel gemaakt hebben?’6 Of neem de woorden van Latour zelf die, met een 

verwijzing naar Mattheüs 10:34, ons voor de 
volgende keuze stelt: óf de politiek herstelt 
de natuur óf de natuur dooft de politiek uit. 
Als we deze keuze halsstarrig weigeren te 
maken, dan resten ons ‘politieoperaties die 
onvermijdelijk en jammerlijk mislukken, maar 
geen plausibele politiek van de natuur’.7

Probleemstelling: Klimaatverandering 
als sociale kwestie
Kortom, het is in dit cdv-nummer, 

anno 2018, niet nodig om nóg een keer de urgentie van klimaatverandering te 
beargumenteren, of om nóg een keer af te kaarten of we wel of niet nalatig zijn 
als we serieus klimaatbeleid afzwakken omwille van potentiële kiezers – net 
zomin als het voor Kuyper en Schaepman, anno 1891, nodig was om de urgentie 
en onhoudbaarheid aan te tonen van het probleem van mensonterende arbeid 
van volwassenen en kinderen in het toenmalige politiek-economische systeem. 
Klimaatverandering is een sociale kwestie in de breedste zin van het woord: een 
hedendaagse kwestie die ons allemaal aangaat, die onze verhouding tot de natuur 
fundamenteel en blijvend verandert, en die architectonische implicaties heeft voor de 
inrichting van de hele samenleving. Daarom willen we in dit cdv-nummer stilstaan 
bij klimaatverandering als sociale kwestie, bij de dilemma’s waar klimaatverandering 
de christendemocratie voor stelt, en bij de wissels die we al dan niet zullen omzetten 
om onze verhouding tot de natuur te hervormen, in ons denken én in ons handelen.

Klimaatverandering is, we zeggen het nog maar eens, de sociale kwestie van 
deze eeuw geworden. Letterlijk is het zo dat de grondslag van ons samenleven onder 
onze voeten vandaan wordt getrokken door de klimaatcrisis. Volgens Buma heeft 
het klimaatvraagstuk de potentie om scheidslijnen in de samenleving te versterken: 
‘We staan voor deze opgave in een samenleving die een pregnante scheidslijn kent, 
een soort horizontale verzuiling tussen de hoogopgeleide kanshebbers en de lager 
opgeleiden die zich bedreigd voelen. Diezelfde scheidslijn is goed zichtbaar in 
de manier waarop het klimaatbeleid in de Verenigde Staten zich de laatste jaren 

 De grondslagen van ons samen
leven worden onder onze voeten 
vandaan getrokken door de 
klimaatcrisis
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ontwikkeld heeft. (…) Alleen als de boodschap en het beleid gericht zijn op de 
héle samenleving, kunnen zij effectief zijn. Het zit in de genen van het cda om die 
verbindende rol te vervullen.’8

De contouren van een nieuwe klimaatpolitiek
Hoe zien de contouren van een nieuwe, verbindende klimaatpolitiek eruit? Wat is 
een nieuwe grondslag die antagonistische tegenstellingen tussen groepen principieel 
overbrugt? We doen op basis van de artikelen in deze cdv een paar suggesties.

Een concreet handelingsperspectief bieden en gedeelde belangen benoemen
Het is essentieel om op de verschillende zorgen van burgers, op hun angst om kopje-
onder te gaan in de vloedgolven van het bestaan, te antwoorden met vernieuwende 
perspectieven, met beloftevolle maatregelen die laten zien dat burgers in principe 
niet tegenover elkaar staan, maar gedeelde belangen hebben. Sonneveld ziet dat 
gedeelde belang in het voorkomen van meer 
klimaatvluchtelingen (een verbindend element 
van Thieme tot Wilders) en in de toekomst 
van ons aller kinderen. Hij roept partijen op 
om met concrete handelingsperspectieven te 
komen die met name voor de middengroepen 
aansprekend zijn om aan bij te dragen.9 
Kroeger sluit aan bij het op de Dag van de 
Christendemocratie inspirerend gedeelde 
toekomstperspectief van André Kuipers.10 Kim Putters ziet een fundamentele rol voor 
politieke partijen weggelegd om een nieuw toekomstbeeld te schetsen op basis van 
een andere mens- en maatschappijvisie. Hij geeft zelf alvast een voorzet door de rol 
van broederschap en gemeenschapszin te benadrukken.11

Tegenstellingen pacificeren en geweld temmen
Vanouds is het de roeping van de politiek om vrede te stichten, om verschillende 
botsende deelbelangen en opinies te pacificeren. Als dat niet of onvoldoende gebeurt, 
dreigen gewelddadige conflicten te ontstaan. Opvallend is dat veel burgers zich 
achtergesteld voelen omdat zij niet profiteren van de globalisering, en bedrijven wel. 
Het voorstel van Van der Meijden en Siegmann voor een in stappen in te voeren 
co2-belasting draagt bij aan het pacificeren van deze tegenstelling. Het motto ‘De 
vervuiler betaalt’ komt tegemoet aan het elementaire rechtvaardigheidsgevoel van 
burgers en is gebaseerd op drie christendemocratische principes: dat zorg voor de 
natuurlijke omgeving een morele opgave is, dat we een probleemoplossende houding 
moeten aannemen, en dat we – al doende – moeten blijven leren.12

Als overheid het goede voorbeeld geven
In politieke zin ligt de vertaalslag daarvan besloten in het hedendaagse adagium 
van Practice what you preach. Doen wat je beloofd hebt: dat is de kracht van de 
moraal, ook in de economische en politieke werkelijkheid van alledag. Ruben 
Bakker doet voorstellen die het probleem bij de kern aanpakken. Zolang de 

Opvallend is dat veel burgers zich 
achtergesteld voelen omdat zij niet 
profiteren van de globalisering
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verantwoordelijkheden op de juiste wijze verdeeld worden, zal deze aanpak 
toereikend kunnen zijn én op voldoende draagvlak kunnen rekenen, omdat dan 
aan het rechtvaardigheidsgevoel van 
burgers is tegemoetgekomen. Zo moet de 
overheid zelf in haar doen en laten ‘groen’ 
zijn, de (maatschappelijke) kosten van 
vervuiling internaliseren in de markt, en 
fors meer geld beschikbaar stellen voor 
duurzaamheidsmaatregelen.13

Volgens Govert Buijs is het vooral zaak 
om aan te sluiten bij het tegoed van de 
christelijke inspiratie. De onhoudbaarheid van de huidige toestand is duidelijk 
genoeg; er wordt ons, zoals vroeger al vaker is gebeurd, gevraagd om afscheid te 
nemen van oude leefpatronen. En dat is pijnlijk, uiterst pijnlijk.14 Maar … zo hoeft 
het niet te blijven. Er is iets hoopvollers, iets beters, mooiers, vreugdevollers mogelijk 
om aan te kunnen bijdragen. Waar wachten we op?15

1 Bruno Latour, Facing Gaia. Six lectures on the political 

theology of nature (being the first version of the 

Gifford Lectures on Natural Religion as they have 

been given in Edinburgh, 18th-28th of February 2013) 

(te downloaden van http://www.bruno-latour.fr/sites/

default/files/downloads/GIFFORD-ASSEMBLED.

pdf). De Gifford Lectures, die sinds 1888 jaarlijks 

in Edinburgh gehouden worden, behoren tot de 

belangrijkste universitaire lezingenreeksen wereldwijd. 

De lezingen van Latour zijn bewerkt en uitgebreid 

tot: Bruno Latour, Face à Gaia. Huit conférences sur 

le nouveau régime climatique. Parijs: Éditions La 

Découverte, 2015 (Engelse vertaling: Facing Gaia. 

Eight lectures on the new climatic regime. Cambridge: 

Polity Press, 2017).    

2 dara & Climate Vulnerable Forum, Climate 

Vulnerability Monitor 2nd Edition. A guide to the 

cold calculus of a hot planet. Madrid: Fundación dara 

Internacional, 2012.

3 dara & Climate Vulnerable Forum 2012. In het 

aantal van 395.000 is het jaarlijkse aantal doden als 

gevolg van klimaatgerelateerde natuurrampen niet 

meegerekend.

4 Peter Wadhams, A farewell to ice. A report from the 

Arctic. Londen: Allen Lane, 2016.

5 De term ‘appel’ is hier bedoeld zoals in: 

Wetenschappelijk Instituut voor het cda, 

Mens, waar ben je? Een verkenning van het 

christendemocratische mensbeeld. Den Haag: wi cda, 

2006.

6 Ezechiël 34: 18-19. Het is bij deze tekst relevant om 

op te merken dat de woorden ‘troebel’ en ‘vertrapt’ 

bevestigen dat de mens niet middels nieuwe 

kunstgrepen met ‘terugwerkende kracht’ eerder 

ingrijpen recht kan zetten; er gaat veel tijd overheen 

voordat troebel water weer helder is en voordat 

vertrapte gewassen weer hersteld zijn.

7 Latour 2013, pp. 104-105. De term ‘politieoperaties’ 

is een allusie op de strijd die volgt op uit de 

hand lopende klimaatproblemen. Denk aan de 

oorlog in Syrië: die was mede het gevolg van 

jarenlange droogte, en de honderdduizenden 

oorlogsvluchtelingen waren dus eigenlijk ook 

klimaatvluchtelingen.

8 Zie de bijdrage van Sybrand Buma in deze cdv.

9 Zie de bijdrage van Reinier Sonneveld in deze cdv.

10 Zie de bijdrage van Pieter Gerrit Kroeger in deze cdv.

11 Zie het interview met Kim Putters en Christine 

Carabain in deze cdv.

12 Zie de bijdrage van Van der Meijden en Siegmann in 

deze cdv.

13 Zie de bijdrage van Ruben Bakker in deze cdv.

14 Zie de bijdrage van Govert Buijs in deze cdv.

15 Zie ook de bijdrage van Henri Bontenbal in deze cdv.

Er is iets hoopvollers, iets beters, 
mooiers, vreugdevollers mogelijk 
om aan te kunnen bijdragen
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Interview
En dan nu de 
broederschap!
door Henri Bontenbal & Jan Prij Bontenbal is fellow bij het Wetenschappelijk Instituut 

voor het cda en werkzaam als strateeg bij regionale netbeheerder Stedin. Prij is 

redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

De scheidslijnen in de samenleving kunnen door het klimaat
vraagstuk, dat zich onmiskenbaar als de nieuwe sociale kwestie 
aandient, verdiepen. Tegelijk kan het klimaatvraagstuk ook een 
kans zijn om tot nieuwe verbindingen te komen. Het vraagstuk 
dwingt ons om opnieuw na te denken over de ordening van 
de samenleving, stelt Kim Putters: ‘Er is niets minder dan 
een nieuw sociaal contract nodig tussen burgers en overheid. 
Méér dan in vrijheid en gelijkheid zou de sleutel tot die nieuwe 
samenlevingsvisie weleens in broederschap kunnen zitten.’

In het gebouw aan de Bezuiden
houtseweg 30 waar de planbureaus 
gevestigd zijn, spreekt cdv met Kim 
Putters, directeur van het Sociaal en 
Cultureel Planbureau, en met Christine 
Carabain, hoofd van het recent 
opgezette scponderzoeksprogramma 
Duurzame samenleving. Dit programma 
onderzoekt duurzaamheid als een 
sociaal vraagstuk. Putters’ analyse wordt 
geregeld aangehaald als het gaat over de 
tegenstellingen in de samenleving; ook 
door Sybrand Buma, die waarschuwt 
voor een nieuwe polarisatie. Dit laat 
volgens Putters alleen maar de urgentie 
van het thema zien. Juist omdat de 
waarde rentmeesterschap in het hart 

zit van de christendemocratie, is een 
proactieve en verbindende rol in het 
klimaatvraagstuk haar op het lijf 
geschreven.

Klimaat als sociale kwestie

Hoe typeert u de klimaatkwestie?
Carabain: ‘Het scp heeft in het 
afgelopen anderhalf jaar het nieuwe 
programma Duurzame samenleving 
opgetuigd, waarin klimaat behandeld 
wordt als sociaal vraagstuk en dus niet 
primair als een technische of 
economische kwestie. Het is immers een 
vraagstuk dat de fundamenten van de 
samenleving raakt. Het gaat over 
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Interview in  
het kort: 

* Klimaat en duurzaam
heid vormen een sociale 
kwestie, vergelijkbaar 
met het klassieke 
arbeidersvraagstuk in 
de negentiende eeuw

* Het duurzaam heids
vraagstuk kan de kloof 
in de samenleving 
vergroten, maar als we 
er goed mee omgaan, 
ook verkleinen

* De christendemocratie 
met haar geheel eigen 
visie op de samenleving 
heeft hierbij een 
bijzonde re taak en kans

Interview

insluiting en uitsluiting, over de 
verhouding tussen burgers en 
overheid, over wat we van 
elkaar verwachten, en over de 
richting waarin de samenleving 
zich beweegt. Het gaat ook over 
de economische ordening, 
circulaire economie en de 
zoektocht naar nieuwe maat
staven om onze vooruitgang aan 
af te meten. Dit is een zoektocht 
naar een welvaartsbegrip dat 
breder is dan alleen economische 
groei.’

Putters: ‘Ik herken mij in de 
typering van het klimaat als 
sociale kwestie, vergelijkbaar 
met het klassieke arbeiders en 
armoedevraagstuk in de negen
tiende eeuw. Indertijd stond de 
politiek voor fundamentele 
vragen over de ordening van 
sociale en arbeidsrelaties. Door 

vragen over duurzaamheid en 
klimaat wordt de manier waar
op we onze samenleving 
sociaal, economisch en politiek 
georgani  seerd hebben funda
menteel onder kritiek gesteld. 
Nieuwe dilemma’s doemen op 
die om een antwoord vragen, 
om een nieuw perspectief. Zoals 
de vraag wie gezond en veilig 
kunnen wonen of van energie
bron kunnen wisselen, en wie 
niet.’

‘Het waren de grote socia le 
kwesties in de negentiende eeuw 
die tot de systemen van vandaag 
hebben geleid. De nood van 
de duurzaamheidskwestie zal 
de kiemen van de nieuwe, 
nog onbekende systemen 
van morgen in zich dragen. 
In die zin ben ik niet al te 
pessimistisch. Juist ook in de 

Kim Putters (rechts) en Christine Carabain (links) Foto: Dirk Hol
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Nederlandse situatie, in onze omgang met water, 
natuur en klimaat, hebben we toch steeds onze 
systemen weten aan te passen. De vraag is of we 
dat nu ook kunnen in een gepolariseerd politiek 
landschap. Ik ben de hoop daarop nog niet 
verloren.’

Onbehagen productief maken

Het cda en andere partijen maken zich zorgen 
over de kans dat het klimaatbeleid tot nieuwe 
scheidslijnen in de samenleving leidt. Zijn deze 
zorgen terecht?
Putters: ‘We signaleren al een aantal jaren dat 
een aantal scheidslijnen sterker worden. Grofweg 
gesproken gaat het met zeventig procent van 
de samenleving goed en met dertig procent 
minder goed. Bij deze dertig procent zien we 
een stapeling van problemen op het terrein van 
werk, armoede en gezondheid. De belangrijkste 
scheids lijnen zien we 
langs een economische 
lijn van het inkomen en 
langs een culturele lijn, 
namelijk die van het al 
dan niet hebben van een 
migratieachtergrond. Daar 
zien we dat de verschillen 
het grootst worden: in kansen op werk en een 
levensverwachting die achterblijft, maar ook in 
het ervaren thuisgevoel in de wijk of buurt. Deze 
scheidslijnen zijn gelukkig niet zo sterk als in de 
Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. 
Op tal van terreinen zien we ook verbindingen 
tussen de verschillende groepen. Dat maakt het 
ook riskant om het verhaal over scheidslijnen al 
te scherp neer te zetten. Dat gezegd hebbende: 
de aanpak van het duurzaamheidsvraagstuk 
zou die scheidslijnen in potentie kunnen 
verdiepen. Want de vraag is wel: wie maakt die 
duurzaamheidstransitie mee en wie niet? Daar 
wees Buma ook op. En daar richt ook ons recente 
onderzoek zich op.’

Carabain: ‘Er is een overgang van een 
sturende overheid naar een faciliterende overheid 
zichtbaar. Dat vraagt om vaardigheden van 

burgers die niet bij iedereen in dezelfde mate 
aanwezig zijn, bijvoorbeeld op het digitale vlak. 
Niet iedere burger kan gemakkelijk toegang 
krijgen tot een woud van overheidsvoorzieningen. 
Niet iedereen kan met initiatieven in de wijk 
meedoen, en het installeren van zonnepanelen is 
niet voor iedereen weggelegd vanwege de flinke 
investering die daarvoor nodig is. Ons individuele 
vermogen kan als nieuwe scheidslijn tussen 
burgers gaan fungeren.’

Putters: ‘Ook hier kunnen oude en nieuwe 
scheidslijnen elkaar raken. De oude scheidslijn 
in de verzorgingsstaat ging over de haves en 
de havenots, in termen van bijvoorbeeld geld 
en opleiding. Nu gaat het om de scheidslijn 
tussen de cans en de cannots. De volgende 
vraag staat centraal: wie begrijpt de systemen en 
heeft de beschikking over de informatie en de 
vaardigheden? Opleiding is nog steeds belangrijk, 
maar dat niet alleen. Naast economisch kapitaal 

wordt de beschikbaarheid 
van sociaal en cultureel 
kapitaal steeds belangrijker. 
Bij sociaal kapitaal gaat het 
om relaties en netwerken 
waarbij je kunt aanhaken. 
Bij cultureel kapitaal gaat 
het om het vermogen om 

de ontwikkelingen te volgen en die in een zinvol 
perspectief te plaatsen.’

Maar is het nodig en realistisch om dit zo 
massief neer te zetten? Zou klimaatbeleid tot een 
Fortuynrevolte kunnen leiden?
Putters: ‘Dat zouden wij niet zo zeggen, maar 
uitsluiten kun je het ook niet. Je ziet de eerste 
tekenen van een scheidslijn bij vragen rond 
voedsel, wonen en energie. Bijvoorbeeld bij de 
vraag wie er al dan niet gezond voedsel kan 
kopen. Afhankelijk van hun opleidingsniveau 
hebben mensen een meer of minder gezonde 
levensstijl. Je ziet dit geografisch terug. Wie 
wonen in een gezonde wijk en in duurzame 
woningen? Wie starten energiecoöperaties? 
Als je daar niets mee zou doen en met 
duurzaamheidsbeleid alleen bepaalde 

Het installeren van 
zonnepanelen is niet  
voor iedereen weggelegd
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groepen bedient, kan dit tot een sterk gevoel 
van onrechtvaardigheid onder de bevolking 
leiden.’

Carabain: ‘Een kanttekening is wel belangrijk. 
Juist duurzaamheid moet niet te makkelijk 
worden weggezet als een eliteding. Er wordt 
misschien te snel gesproken over “de groene 
elite” versus “de gewone Nederlander”, die al 
dan niet kan meekomen. Er is ook een andere 
kant van de medaille. De gewone burger is 
allang met het thema bezig, gewoonweg vanuit 
besparingsmotieven. Het is nog maar de vraag 
of het een elite is die de duurzaamheid trekt. Het 
zou heel goed kunnen zijn dat de middengroepen 
daarvan de drager zijn. Dat is precies een thema 
van lopend wetenschappelijk onderzoek dat erg 
noodzakelijk is. Op dit terrein is het belang van 
evidencebased onderzoek groot. Er doen veel 
verhalen de ronde, en het is cruciaal om na te 
gaan of ze wel kloppen.’

Zou, zo bezien, de 
energietransitie niet bij 
uitstek elementen van zo’n 
nieuwe verbinding in zich 
dragen, als kwestie die 
ons allemaal aangaat en 
aanraakt?
Putters: ‘Precies. Dat is 
ook de uitdaging voor 
de christendemocratische 
beweging. Dit is bij uitstek de gelegenheid om 
opnieuw over solidariteit na te denken, over 
zorgzaamheid, over de grondslagen van de 
politieke ordening.’

‘Het heeft er alle schijn van – voor zover we 
dat kunnen zeggen nu we ons er nog middenin 
bevinden – dat we met onze economische 
modellen, onze samenlevingsmodellen en 
onze politieke modellen in een transitiefase 
zitten. Daarom schuren en kraken ze ook zo. 
Het oude voldoet niet meer en het nieuwe 
dient zich nog niet aan, of slechts onderhuids 
en fragmentarisch. Duurzaamheid kan een 
belangrijke katalysator zijn in die overgang 
naar een nieuwe samenlevingsordening. Dan 

ben ik weer bij de sociale kwestie. De vorige 
sociale kwestie was een motor voor het ontstaan 
van nieuwe politieke stromingen en voor het 
pacificeren van de verhoudingen tussen arbeid 
en kapitaal, die voor flinke spanningen in de 
samenleving zorgden. Nu dwingt de urgente 
ecologische kwestie tot een nieuwe visie op de 
maatschappelijke ordening, op de verhouding 
tussen politiek, burger en samenleving. Buma 
maakt het misschien groot, maar als hij daarmee 
bedoelt dat het om niets minder gaat dan om een 
fundamentele herordening van de samenleving 
en de vraag naar eigenaarschap, waarbij iedereen 
ook werkelijk in staat wordt gesteld om deel van 
de oplossing te zijn, dan heeft hij een punt. Dat 
zou dan ook niet primair vanuit angst of de vrees 
voor achterstelling hoeven te gebeuren, maar 
primair vanuit een verbindend perspectief: een 
nieuwe maatschappijvisie voor iedereen. Ik zie 
volop signalen dat zo’n nieuwe samenlevingsvisie 

dringend nodig is. Daarbij 
komt ook de vraag naar 
wat rechtvaardig is aan 
de orde; wat zijn de 
normatieve uitgangspunten 
van een goede 
samenlevingsordening?’

Is er voldoende draagvlak 
voor een ambitieus 
klimaatbeleid?

Carabain: ‘Daarover hebben we een verkennende 
studie verricht in het kader van de Verkenning 
Brede Welvaart van de gezamenlijke 
planbureaus.1 Over de doelen is iedereen het 
eens. Bij de laatste European Social Survey 
(ess) werd gevonden dat 96 procent van de 
bevolking onderschrijft dat het klimaat zeker of 
waarschijnlijk verandert. Ook over de rol van de 
mens is er grote consensus. Concrete maatregelen 
die ingrijpen in iemands persoonlijke leven, 
kunnen echter op veel minder steun rekenen.’

Putters: ‘Ja, de transitie “van het aardgas 
af” klinkt mooi, maar op enig moment worden 
mensen echt gedwongen om ervanaf te zijn. 
Het draagvlak voor het nemen van maatregelen 

Duurzaamheid kan een 
belangrijke katalysator 
zijn in de overgang 
naar een nieuwe 
samenlevingsordening
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richting bedrijven is momenteel het grootst. 
Het sentiment is: “Laat eerst die vervuilende 
bedrijven het maar doen, en daarna willen 
wij wel maatregelen nemen.” Burgers vinden 
klimaatbeleid nog geen thema dat urgent 
genoeg is om er veel geld aan te besteden, 
maar dat groeit wel. In het algemeen neemt het 
draagvlak voor maatregelen op het terrein van 
internationale veiligheid wel toe, of ze nu te 
maken hebben met klimaat of met oorlog. Toch 
is het urgentiegevoel nog gering. Wellicht is er 
hier nog voldoende vertrouwen in het oplossend 
vermogen van de instituties en in de dijken, en 
is er nog weinig crisisgevoel dat het weleens echt 
kan misgaan.’

Carabain: ‘Dat de gevolgen in onze 
directe woonomgeving qua gezondheid nu 
pas mondjesmaat zichtbaar en merkbaar 
worden, speelt ook mee. Elders zijn de directe 
consequenties al veel zichtbaarder.’

Vraagt deze mismatch 
tussen langetermijn
gevolgen en een nog te 
geringe zichtbaarheid 
op korte termijn – als 
we tenminste onze ogen 
sluiten voor wat er elders 
in de wereld al gaande is 
– niet om een nieuwe visie 
op de rol van de overheid?

Putters: ‘Als 
onderdeel van die nieuwe 
samenlevingsvisie is dat inderdaad dringend 
nodig. We hebben ongeveer 35 jaar achter de 
rug waarin de overheid aan burgers vooral 
communiceerde wat ze níét meer ging doen. 
Dat betekent nogal wat. Bij de burgers bestaat 
geen coherent beeld meer van waar die overheid 
nu eigenlijk voor staat. En als ik heel kritisch 
ben: ik kan op dit vlak bij alle politieke partijen 
ook weinig visie ontwaren, terwijl die visie 
wel hard nodig is. Wat is de beschermende en 
faciliterende rol van de overheid in de nieuwe 
context van besluitvorming waarin alles met alles 
samenhangt, dus waarin mensen tegelijkertijd 

moeten leren, werken, wonen én zorgen op een 
duurzame manier?’

‘Voor mij is de cruciale vraag: kan de 
overheid haar systemen zodanig inrichten dat ze 
op microniveau een gevoel van rechtvaardigheid 
produceert, dus dat iedereen in de verandering 
mee kan komen? Het gegeven dat mensen bij 
tegenslag nog een beroep op de overheid kunnen 
doen is daarbij fundamenteel, vooral bij de 
mensen in de middengroepen, die vanouds de 
dragers van de samenleving zijn. Het gevoelen is: 
“Voor de toeslagen komen wij steeds minder in 
aanmerking, maar we betalen wel de benodigde 
belastingen en premies. En ondertussen 
ontspringt de top telkens de dans, en komt zelfs 
weg met dubieus gedrag.”’

‘In de middengroepen komt het vertrouwen 
in de overheid hierdoor meer onder druk te 
staan. Daar wordt het verhaal van Buma wel 
relevant. Als er vanuit de middengroepen alleen 

maar een weg naar beneden 
is of wordt gevoeld, en 
dus niet meer naar boven, 
dan neemt het gevoel van 
onrechtvaardigheid toe. De 
aanpak van duurzaamheid 
mag er dus niet toe leiden 
dat de mensen in de 
middengroepen het gevoel 
krijgen aan de verkeerde 
kant van de streep te staan. 
Ik heb weleens gezegd dat 
er een elite nodig is, maar 

die moet dan wel het goede voorbeeld geven en 
initiatieven van anderen steunen. Stimuleer en 
versterk de burgerinitiatieven die mensen al op 
tal van plekken in de samenleving nemen vanuit 
een scala van motieven. Laat de onderlinge 
verbondenheid zien die mensen op dit thema 
kunnen hebben.’

Perspectief

Wat moet de overheid doen?
Putters: ‘De belangrijke voorvraag is, en dan zijn 
we weer bij het begin van dit gesprek: hoe hebben 

Omdat bij de midden
groepen het vertrouwen 
in de overheid meer 
onder druk komt te 
staan, wordt het verhaal 
van Buma relevant
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we onze samenleving geordend? Hoe is de 
samenhang tussen overheid, maatschappelijk 
middenveld (civil society) en bedrijven? Hoe zit de 
machtsverdeling in elkaar? Welke mix van beleid is 
hier nodig? Dat kan niet grondig genoeg doordacht 
worden, juist ook met het oog op het duurzaam
heidsvraagstuk, dat daarmee ook echt een sociale 
kwestie is. Er lijkt een nieuw sociaal contract voor 
de samenleving nodig. En dan kom je op heel 
concrete vragen: Moet de overheid die coöpera
tieve vormen steunen of niet? Gaat ze nieuwe 
vormen van wijk en buurtbeheer actief mogelijk 
maken? Dat zijn echt fundamentele vragen.’

‘Onze verzorgingsstaat van de afgelopen 
zeventig jaar en de rol van de overheid 
daarbinnen vormen natuurlijk een uitzondering 
in de geschiedenis. Alle honderden jaren daarvoor 
is er altijd een grotere rol voor het particulier 
initiatief geweest. Nu de periode van de 
verzorgingsstaat ten einde loopt, lijkt het alsof we 
alleen nog maar de overheid 
en de markt hebben. Het 
maatschappelijk middenveld 
en de burgersamenleving, 
die gedurende vierhonderd 
jaar centraal stonden, zijn 
echter niet verdwenen. 
Ik geef toe dat de civil 
society gefragmenteerd is 
geraakt, maar ze is er nog 
wel. Er ontstaan nieuwe vormen van particulier 
initiatief in de vorm van energiecoöperaties, maar 
ook in de vorm van sociaal ondernemerschap. 
Mensen werken vanuit verantwoordelijkheidszin 
samen aan de publieke zaak. Misschien moeten 
we wel streven naar het versterken van de 
“maatschappelijke democratie” van stichtingen 
en verenigingen, zoals Herman Tjeenk Willink 
dat noemde, in plaats van alles maar tot een 
parlementaire kwestie te maken. Veel politieke 
kwesties kunnen ook in de samenleving door 
burgers samen opgelost worden. De politiek zal 
veel meer moeten investeren in de vitaliteit van de 
samenlevingsverbanden.’

Is er om mensen perspectief te bieden wellicht 
ook een ander vooruitgangsideaal nodig?
Carabain: ‘Dat economische groei alleen niet 
zaligmakend is, weten we allang. De enige die dat 
nog roept is Trump. Een gezonde leefomgeving 
en persoonlijke gezondheid zijn belangrijk voor 
mensen. Dat alles heeft natuurlijk ook met ons 
begrip voor duurzaamheid te maken, al is er nog 
veel cherry picking op dit gebied.’

Maar dat betekent toch dat onze houding 
schizofreen is? Het klimaatakkoord aanvaarden, 
en tegelijkertijd een groei van Schiphol willen 
alsof we op dezelfde voet kunnen doorgaan … 
Lopen we zo niet tegen een muur aan?
Carabain: ‘In precies deze zin kraakt de bestaande 
orde en wordt er alles van de creativiteit 
en draagkracht van mensen gevraagd. De 
klimaatkwestie vraagt om een fundamentele 
verandering in de samenleving die niet anders kan 

worden opgelost dan door 
een paradigmaverschuiving. 
Naar een quote van Bill 
Gates: “We hebben een 
wonder nodig.” Te weten 
een wonder in de zin van 
een fundamenteel ander 
handelingsperspectief. 
Voordat het wiel 
uitgevonden werd, was 

het wiel een wonder, en voordat de telefonie 
uitgevonden werd, was zo’n verbinding tussen 
mensen gewoon ondenkbaar. We hebben iets 
nodig wat er nog niet is. Om dat te vinden moeten 
we ook ons huidige lineaire denken loslaten.’

Putters: ‘Het besef van de urgentie neemt 
wel toe – ook bij Schiphol en Unilever. Er 
ontbreken alleen nog verdienmodellen en nieuwe 
handelingsperspectieven. Het gaat steeds om 
de vraag wat bedrijven ervoor inruilen en of de 
aandeelhouders ervan overtuigd zijn dat er een 
mooie groene deal te maken valt. Bij kleinere 
bedrijven komt de circulaire economie al op 
gang; daar moet de kracht misschien vandaan 
komen, want bij de pijlers van het economische 
systeem is die er nog niet.’

Nu de verzorgingsstaat 
ten einde loopt, wordt de 
burgersamenleving ten 
onrechte genegeerd
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Heeft dat niet ook te maken met de rol van de 
overheid ten opzichte van het bedrijfsleven? 
De kalkoen zal immers nooit zichzelf op het 
kerstmenu zetten. Waarom durven we niet te 
kiezen voor een krimp van Schiphol, in plaats 
van de luchthaven te laten groeien?
Putters: ‘Inderdaad, over dat soort ordenings
vragen gaat het. Ook hier is een normatieve 
aansturing van de economie van belang. 
Met de genoemde nieuwe verdienmodellen bedoel 
ik niet enkel een nieuwe set financiële prikkels; het 
gaat ook om de aard van de economische groei 
en de weging van waarden als duurzaamheid 
en rechtvaardigheid. Er zijn dan ook geen 
simpele oplossingen om het gedrag van mensen 
of bedrijven te veranderen. Het vraagt om een 
heel subtiele balans tussen financiële prikkels, 
veranderende regelgeving en mensen goed 
voorlichten, vanuit een nieuwe norm voor de 
kwaliteit van onze samenleving.’

Is een deel van het 
probleem niet dat 
de debatten in de 
Tweede Kamer vooral 
technocratisch zijn en 
maar weinig over de 
ideologische motieven 
gaan?
Putters: ‘Dat is ook 
mijn conclusie. Er is een groot bewustzijn 
bij politici voor deze vragen, maar de 
handelingsperspectieven worden als beperkt 
ervaren. Alles is gefragmenteerd over 
verschillende woordvoerders en departementen. 
Na twee maanden Kamerlidmaatschap is 
het heel moeilijk om nog de samenhang der 
dingen te ervaren. De grote transities in onze 
samenleving dreigen daardoor ondergesneeuwd 
te raken. Het zou mooi zijn als de Tweede 
Kamer voorlopig met maximaal vijf of zes grote 
vraagstukken bezig zou zijn, want dan kun je 
burgers meenemen in de grote veranderingen 
in de samenleving. Maar zo werkt het niet. In 
het regeerakkoord worden de grote kwesties 
echt wel benoemd, maar in de maatregelen 

wordt het beeld ontzettend gefragmenteerd 
en is er voor de burger geen samenhang 
meer te zien. Waar staan we? Waar gaan we 
heen? Waar zijn we mee bezig? Juist in een 
snel veranderende wereld is dat perspectief 
ontzettend belangrijk.’

Hoe ziet het bestaande, perspectiefloze beeld er 
dan uit?
Putters: ‘Ik vind dat Buma dat wel probeert 
neer te zetten, al is het wat alarmistisch naar 
mijn smaak. Uit ons onderzoek blijkt niet dat de 
samenleving uiteenvalt. Maar Buma agendeert 
wel een potentieel probleem. Het begint ermee dat 
politici het stevig neerzetten en er aandacht voor 
vragen.’

En dan?
Putters: ‘Waarom zou je niet elk halfjaar 
een groot duurzaamheidsdebat houden? 

Het vraagstuk integraal 
bespreken, niet alleen 
met de woordvoerders 
duurzaamheid, maar met 
iedereen? Omdat dit thema 
zo wezenlijk is, voor elk 
aspect van ons dagelijks 
leven, moeten wij hier 
politiek met grote regelmaat 
over praten. In zo’n setting 

past het niet om vier jaar lang te moeten werken 
volgens een dichtgetimmerd regeerakkoord. Je 
moet gaandeweg kunnen leren wat nodig is om 
te doen.’

Dat leren wordt nu voor een deel gedaan door de 
uit werking van het klimaat akkoord aan de polder 
over te laten. Maar is dat genoeg? Is er niet meer 
regie nodig?
Putters: ‘Ik snap die zorg. De vraag is wat op de 
lange termijn het best is. Uiteindelijk komt uit een 
compromis niet het allerbeste, maar geldt wel dat 
iedereen zo goed mogelijk af is. Dat inzicht heeft 
Nederland niet weinig gebracht.’

‘Tegen iedereen die zegt dat de politiek het 
onderwerp maar naar zich toe moet trekken 

De Kamer zou met 
maximaal zes grote 
vraagstukken bezig 
moeten zijn
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en regie moet nemen, waarbij dan de politiek 
bepaalt welk belang de doorslag moet geven, zeg 
ik dat we daarmee ook het risico lopen iets weg 
te gooien, het kind met het badwater misschien 
wel: de redelijkheid in het debat. Het opent de 
weg naar extremen en naar veel meer conflict 
tussen de diverse groepen in de samenleving en in 
de politiek.’

Carabain: ‘Hier speelt vooral de kwestie van 
de lange termijn. Er is geen enkel electoraal gewin 
te behalen door nu het eigenaarschap van de 
kosten te nemen. Het model met de klimaattafels 
is zo bezien zo raar nog niet.’

Is dat werkelijk zo? De opkomst van de groenen 
in Europa laat zien dat het loont om in dit 
debat leiderschap te nemen. Door deze sociale 
kwestie kon het politieke landschap weleens 
fundamenteel gekanteld zijn, zodat een politieke 
partij moet aanhaken om überhaupt nog serieus 
genomen te worden.
Putters: ‘Dat zou vanuit 
de benadering van duur
zaamheid als sociale 
kwestie zeker kunnen. Als 
ik Kamerlid duurzaamheid 
was, zou ik niet enkel 
focussen op de doelen 
van het klimaatbeleid. 
Interessanter zijn de 
wetgevende kaders erachter, en dus hoe de 
normatieve aansturing eruit moet zien vanuit het 
achterliggende mens en maatschappijbeeld. Er 
liggen nu alle kansen van de wereld om daarin 
opnieuw te investeren. Een totale herbronning 
van politieke bewegingen, waaronder de 
christendemocratische, is noodzakelijk. Ze 
moeten opnieuw bezien hoe de mens zich tot 
de natuur verhoudt, al is het alleen maar om 

mogelijke scheidslijnen te voorkomen. Dat is geen 
voorpaginanieuws, maar wel hard nodig voor de 
belangen van ons land op langere termijn.’

Vrijheid, gelijkheid en broederschap

Hoe ziet u, in het perspectief van die vraag naar 
de toekomst, de huidige tijd?
Putters: ‘Ik zie in de achterliggende decennia 
dat het idee van zelfbeschikking en eigen regie 
dominant geworden is. Zo zit het leven echter 
niet in elkaar; er zijn allerlei factoren die invloed 
hebben op hoe wij leven, zeker in onze huidige 
netwerksamenleving. In de beleidsdiscussie staan 
zelfbeschikking en eigen regie echter nog steeds 
bovenaan. In het licht van de duurzaamheid 
moeten we van dat dominante idee definitief 
afscheid nemen. Mensen kunnen niet altijd 
vrij kiezen in welke woning ze wonen of of ze 
gezond eten of niet, en al helemaal niet of de 

waterspiegel al dan niet 
stijgt. Het idee dat er almaar 
meer zelfbeschikking en 
vrijheid zou moeten en 
kunnen zijn is een ideefixe 
en loopt nu tegen zijn eigen 
grenzen aan. Wij zijn pas 
vrij in relatie tot een ander. 
Historisch gezien hebben we 
veel aandacht gehad voor 

vrijheid en gelijkheid, maar de laatste decennia 
slechts weinig voor broederschap. Misschien dat 
het duurzaamheidsdebat zo bezien een zegen kan 
zijn om tot een revitalisering van het idee van 
broederschap te komen, omdat we het misschien 
wel via de gemeenschap moeten oplossen.’

1 Olav-Jan van Gerwen, Sander Hoogendoorn, Christine 

Carabain e.a., Verkenning Brede Welvaart 2018. 

Thema: Circulaire economie, gedrag en beleid. Den 

Haag: Planbureau voor de Leefomgeving, Centraal 

Planbureau, Sociaal en Cultureel Planbureau, 2018.

Het idee dat er almaar 
meer zelfbeschikking en 
vrijheid zou moeten zijn, 
is een ideefixe
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Duurzaamheid als 
morele opdracht
In het verleden is het klimaat- en milieubeleid te veel van 
bovenaf opgelegd, en te vaak is het gedefinieerd vanuit een 
Haagse werkelijkheid van abstracte doelen en percentages. 
Maar bovenal is te lang de burger zelf niet in het verhaal 
meegenomen. Daarom moeten we het beleid anders definiëren: 
niet als een beleid gericht op het behalen van doelen en cijfers, 
maar als een moreel vraagstuk, als een kwestie van waarden 
en normen. Dat begint bij een gedeeld besef van de opdracht 
waarvoor we staan. De christendemocratie heeft een eigen 
verhaal dat zorgen en ambities kan verbinden.

door Sybrand Buma De auteur is fractievoorzitter van het cda in de Tweede Kamer.

Met de documentaire An Inconvenient Truth zette Al Gore, de voormalig vice
president van de Verenigde Staten, in 2006 het probleem van de klimaatverandering 
wereldwijd op de kaart. Via indringende beelden van orkanen, afbrekende ijsbergen 
en ondergelopen landkaarten overtuigde Gore veel bioscoopbezoekers van de 
ernst van de situatie en de grote humanitaire, ecologische en maatschappelijke 
consequenties die de verandering van het klimaat kan teweegbrengen. Gore kreeg 
een Oscar voor zijn film, en zijn klimaatproject kreeg in 2007 de Nobelprijs voor 
de Vrede. Sindsdien is de urgentie van het vraagstuk alleen nog maar toegenomen. 
Klimaatverandering bedreigt ons bestaan. Met het (klimaat)akkoord van Parijs 
hebben regeringen zich wereldwijd gecommitteerd aan dezelfde noodzakelijke 
doelen.

Maar de geschiedenis is wrang. Twaalf jaar na An Inconvenient Truth is niet Al 
Gore maar Donald Trump president van de Verenigde Staten. Trump gelooft niet in 
het tegengaan van de klimaatverandering. Het klimaat zal zich vanzelf herstellen en 
ter bescherming van de Amerikaanse olie en gasindustrie trok hij de vs terug uit het 
akkoord van Parijs.1

De tegenstelling tussen Gore en Trump laat zien hoezeer het klimaatdebat in de 
greep is van polarisatie, beeldvorming en gebrek aan consensus. Gores waarschuwing 
was terecht alarmerend, maar zijn boodschap raakte niet de gewone Amerikanen met 
hun dagelijkse zorgen om het bestaan. Trump miskent de alomvattende dreiging van 
het klimaatprobleem, maar toch bracht de Amerikaanse kiezer hem aan de macht.

Klimaatbeleid
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In mindere mate is die tegenstelling ook binnen het Nederlandse duurzaamheids
debat terug te zien, namelijk in de discrepantie tussen de waarschuwende rapporten 
van milieuorganisaties en actiegroepen tegenover de werkelijke beleving van de 
burger. Ondanks alle aandacht voor klimaatverandering staan zorgen over ‘natuur en 
milieu’ bij die burger niet bovenaan.2

Tweedeling
Dat verschil in perceptie over de urgentie van het klimaatprobleem is geen vrijbrief 
om niets te doen. Integendeel, politici hebben als eerste de verantwoordelijkheid 
om toekomstige problemen tijdig te signaleren, onder de aandacht te brengen en 
van realistische oplossingen te voorzien. Juist daarom heb ik eerder gewaarschuwd 
voor deze groeiende tweedeling in het klimaatdebat.3 Er is een wereld van mensen 
die zich sterk verbonden voelen met de wereldwijde klimaatopgave en die zich in 
veel gevallen ook de noodzakelijke maatregelen kunnen permitteren. Daartegenover 
staat de wereld van mensen die zich in een onzekere tijd van globalisering en 
veranderingen onzeker voelen over hun eigen bestaan. Volgens het Sociaal en 
Cultureel Planbureau maken zij zich meer zorgen over onder andere ‘samenleven 
en waarden en normen’, ‘immigratie en integratie’, en ‘inkomen en economie’.4 
Mijn zorg is dat die gescheiden werelden eerder leiden tot een ontwrichting van 
de samenleving dan tot een oplossing van een groot vraagstuk als dat rondom het 
klimaat.

Die tweedeling beperkt 
zich ook niet tot het 
klimaatdebat. In het wi
rapport Lang leve het verschil 
heeft Rien Fraanje laten zien 
hoe in onze samenleving het 
opleidingsniveau steeds vaker 
een belangrijke voorspellende variabele vormt op tal van terreinen: ‘Lager opgeleiden 
hebben minder vertrouwen in de politiek, vinden andere onderwerpen belangrijk 
en constateren bovendien dat die onderwerpen minder hoog op de politieke agenda 
staan in onze door hoger opgeleiden gedomineerde democratie.’5 Er is sprake van 
een nieuwe, horizontale verzuiling, waarin de scheidslijnen tussen bevolkingsgroepen 
scherper worden, de middenklasse onder druk staat, en laagopgeleiden zich niet meer 
beschermd voelen in een tijd van grote veranderingen.6

De Franse geograaf Christophe Guilluy stelde onlangs in een klemmend interview 
in Trouw dat de westerse samenlevingen volledig uiteen zijn gevallen. Samenlevingen 
kennen alleen nog een boven en een onderkant. ‘Die laatste is in economisch, 
cultureel en politiek opzicht afgehaakt.’ Hij houdt de ‘bovenkant’ verantwoordelijk 
voor de tweedeling: ‘Vroeger bracht de elite politici en intellectuelen voort die zich 
richtten tot het volk en spraken namens het volk. Maar adel verplicht niet meer. De 
band die nodig is voor een gezonde democratie is doorgesneden. (…) De bovenkant 
heeft geen interesse meer voor de onderkant, die op zijn beurt helemaal niets wil 
horen of aannemen van de wereld van boven.’7

In mijn ogen heeft de christendemocratie bij uitstek de opdracht om die 
verbinding te herstellen. Die tweedeling is de sociale kwestie van deze tijd. In het 
christendemocratische denken staat het besef van wederzijdse verantwoordelijkheden 

Er is sprake van een nieuwe, horizontale 
verzuiling, waarin de scheidslijnen tussen 
bevolkingsgroepen scherper worden
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centraal. De mens leeft niet voor zichzelf, maar altijd in relatie tot de ander. En zeker 
bij de grote vraagstukken van deze tijd – klimaat, migratie, technologie – vinden we 
de oplossingen niet op de flanken, maar in de gezamenlijkheid.

Rentmeesterschap
Vanuit deze analyse volgt de erkenning dat in het verleden ook het klimaat en 
milieubeleid te veel van bovenaf is opgelegd en te vaak is gedefinieerd vanuit een 
Haagse werkelijkheid van abstracte doelen en percentages. In de opeenvolgende 
kabinetten bereden milieuministers telkens weer hun eigen stokpaardjes, en ieder 
kabinet formuleerde een nieuw eigen milieubeleid als reactie op het vorige beleid. 
Maar bovenal is te lang de burger zelf niet in het verhaal meegenomen.

Daarom moeten we het beleid anders definiëren. Niet als een beleid gericht op 
het behalen van doelen en cijfers, maar als een moreel vraagstuk, als een kwestie van 
waarden en normen. Dat begint bij een gedeeld besef van de opdracht waarvoor we 
staan, maar het vraagt nog meer om een aanpak die door de samenleving gedragen 
wordt.

In de christendemocratie is die morele opdracht vervat in het begrip 
‘rentmeesterschap’. Dat is het besef dat we de wereld om ons heen niet voor onszelf 
hebben, maar dat we haar moeten beheren, onderhouden en bewaren voor de 
generaties die na ons komen. Wij hebben dus niet de vrijheid om maar te doen 
wat we zelf willen; er ligt een opdracht voor iedere burger om in alle vrijheid naar 
vermogen het goede te doen en zo bij te dragen aan een betere wereld.

In het wirapport Lessen in duurzaamheid uit 2013 stellen de auteurs terecht 
dat rentmeesterschap niet de enige kernwaarde is voor een christendemocratische 
visie op het thema ‘duurzaamheid’. Ook gerechtigheid, solidariteit en gespreide 
verantwoordelijkheid zijn van belang. In samenhang leiden zij tot een visie 
waarbij we als samenleving mensen, bedrijven en organisaties in staat stellen hun 
verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren. ‘Het debat over de 
inrichting van een duurzame economie hoort thuis in de samenleving en kan niet 
alleen worden overgelaten aan de overheid of de markt. Ook mag zij niet direct 
vereenvoudigd worden tot de vraag welke problemen de overheid moet oplossen en 
welke maatregelen zij moet nemen.’8

Dit idee dat werkelijke veranderingen niet door markt of overheid worden 
bewerkstelligd, maar plaatsvinden in de samenleving, sluit aan bij de traditie van het 
Rijnlands denken over economie en welvaart. Het Rijnlandse model is gefundeerd op 
wederzijdse verantwoordelijkheid, subsidiariteit, gemeenschapsgevoel, investeringen 
op de lange termijn, en maatschappelijke consensus. Door mensen te laten delen in de 
opbrengst van de gezamenlijke inspanningen creëer je betrokkenheid en een gedeelde 
verantwoordelijkheid en daarmee stabiele verhoudingen voor de lange termijn.

Vooruitblik
Het cda heeft zich op verschillende momenten gecommitteerd aan de klimaatopgave. 
In het verkiezingsprogramma Keuzes voor een beter Nederland zijn de doelstellingen 
van het akkoord van Parijs onderschreven.9 In het regeerakkoord van het kabinet 
hebben we getekend voor het groenste kabinet in de geschiedenis,10 en samen met 
collega’s van zes andere partijen heeft Agnes Mulder in de Tweede Kamer het initiatief 
genomen voor een klimaatwet waarin de klimaatdoelen wettelijk worden vastgelegd.

Klimaatbeleid
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Voor de uitwerking van de klimaatdoelstellingen zet het kabinet in op een breed 
klimaatakkoord. Daarvoor zijn aan de zogeheten klimaattafels besprekingen gestart 
met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en 
medeoverheden. Het is een kansrijke aanpak, maar dan moeten de tafels zich wel 
hoeden voor verkokering. Soms leidt een investering aan de ene tafel tot een co2
reductie bij een andere; grensoverschrijdend werken tussen de tafels is daarom een 
vereiste. Begin december presenteren deze tafels hun voorstellen voor de concrete 
invulling van de doelen. Uiteindelijk zal de politiek definitieve keuzes moeten maken.

Zoals hiervoor betoogd is, is het maken van deze keuzes vanuit christen
democratisch perspectief méér dan een instrumentele of boekhoudkundige afweging 
tussen beschikbare opties. Het gaat uiteindelijk om de overtuiging dat we die 
keuzes maken die voor de lange termijn een haalbare transitie naar een duurzame 
samenleving mogelijk maken.

Draagvlak
Daarbij geldt het draagvlak in de samenleving als uitgangspunt. Alleen als we zo 
veel mogelijk mensen mee krijgen, is een dergelijke transitie te realiseren. Om die 
reden heeft de cdaTweede Kamerfractie in haar reactie op de tussenrapportage 
van de klimaattafels aangedrongen op de haalbaarheid en de betaalbaarheid 
van de maatregelen. De keuze om Tesla’s te stimuleren stelt de gewone burger 
nog niet in staat om zijn 
tweedehandsauto om te ruilen 
voor een duurzame, elektrische 
auto. De aankondiging om 
de gasprijs te verhogen als 
prikkel om sneller over te 
schakelen op alternatieven als 
een warmtepomp, gaat voorbij 
aan het feit dat niet iedereen de mogelijkheid heeft om een dergelijke investering te 
doen. Iemand die in een huurhuis woont of met moeite de hypotheek van zijn eigen 
huis kan opbrengen, krijgt uitsluitend te maken met een hogere energierekening, 
zonder dat het klimaat daarmee verbetert. Als vuistregel zou moeten gelden dat elke 
maatregel moet voorzien in een haalbaar alternatief. Een goed voorbeeld daarvan is 
de wijze waarop de coalitie in het regeerakkoord afspraken heeft gemaakt over het 
terugdringen van de intensieve varkenshouderij in delen van Brabant en Gelderland. 
Via een ‘warme sanering’ en een jongeboerenfonds wordt de betreffende bedrijven 
een nieuw perspectief geboden voor een duurzame toekomst.

Het draagvlak wordt ook beïnvloed door de ruimtelijke inpassing van 
oplossingen als windmolens of zonnepanelen. Zorgen over de aantasting van 
het landschap of de beleefde (geluids)overlast zijn reëel en staan op gespannen 
voet met de huidige berekende doelstellingen voor bijvoorbeeld het aantal 
windmolens op land. In meerdere gemeenten leidt dit al tot hooglopende politieke 
en maatschappelijke discussies, die het draagvlak voor nieuwe projecten aantasten. 
Door burgers eerder en meer te betrekken bij de besluitvorming, ruimte te laten voor 
eigen initiatieven, of huishoudens via een lagere energierekening te laten delen in de 
opbrengsten, kan het draagvlak wél behouden blijven, of zelfs worden versterkt. Dan 
neem je de mensen mee in plaats van ze voor het blok te zetten.

De keuze om Tesla’s te stimuleren stelt de 
gewone burger nog niet in staat zijn auto 
om te ruilen voor een duurzame
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Het draagvlak in de samenleving vraagt ook om een langjarige consistentie 
in het overheidsbeleid. Daaraan heeft het in het verleden te veel ontbroken. Als 
burgers en bedrijven meer zekerheid hebben over de gevraagde bijdrage, zullen zij 
eerder geneigd zijn tot het nemen van maatregelen of het doen van investeringen. 
Daarbij kan de overheid ook een belangrijke ondersteuning leveren door een goede 
informatievoorziening. Hiervoor heeft eerdergenoemde Agnes Mulder onlangs het 
voorstel gedaan voor een centraal meldpunt waar burgers en bedrijven terechtkunnen 
met concrete vragen over het milieubeleid.

Een tweede uitgangspunt voor een succesvolle transitie is het besef dat elke euro 
die we als samenleving willen investeren in noodzakelijke maatregelen, eerst moet 
worden verdiend. Dat geldt voor het bedrijfsleven, maar ook voor huishoudens. 
Dit besef heeft een financiële en een internationale dimensie; ik begin met de 
financiële.

Uit de eerste ronde van de klimaattafels kwamen veel voorstellen die de rekening 
bij de overheid of direct bij burgers en bedrijven neerlegden, in de vorm van subsidies, 
gevraagde investeringen of hogere (energie)prijzen. Daarom moet bij de keuze voor 
de definitieve maatregelen scherp worden gekeken of dezelfde doelen niet ook op 
andere, slimmere manieren kunnen worden bereikt. In het verleden is gebleken dat 
normstelling – bij voorkeur in Europees verband – een effectief instrument kan zijn om 
producenten te stimuleren om sneller te innoveren. Als voorbeeld geldt hierbij de auto
industrie. Toen Europa in 2007 de eerste emissienormen opstelde voor nieuwe auto’s, 
stond de industrie op haar achterste benen: de normen zouden te ambitieus zijn, en in 
de tijd niet haalbaar. Inmiddels weten we dat deze normen ruim zijn gehaald.11

Waterstof
Dit betekent dat de politiek de neiging moet onderdrukken om alle problemen voor 
de toekomst met de mogelijkheden van nu te willen oplossen. De technologische 
vooruitgang, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, gaat zo snel dat we bij de 
aanpak van de klimaatopgave ook enige ruimte mogen inbouwen die in de komende 
jaren kan worden ingevuld op basis van nieuwe ontwikkelingen en technologische 
doorbraken. Om de innovatie aan te jagen, investeert dit kabinet niet alleen in 
onderwijs en onderzoek, maar is ook 2,5 miljard euro uitgetrokken voor de nieuwe 
investeringsbank Investnl, waar bedrijven terechtkunnen voor garanties en leningen 
voor investeringen in duurzaamheid en innovatie.

Het besef dat economische groei nodig blijft heeft, zoals gezegd, ook een 
internationale dimensie. Met de doelstelling van 49% co2reductie in 2030 behoort 
Nederland in Europa, maar ook wereldwijd tot de koplopers. Tot nu toe heeft 
het kabinet echter weinig Europese lidstaten bereid gevonden om in een Europese 
klimaatkopgroep een stap verder te zetten naar een doelstelling van 55% co2
reductie. Het kabinet zal hier alle zeilen moeten bijzetten. Zoals het er nu voor staat 
is het zeer de vraag of onze buurlanden zullen meedoen. België kampt met een groot 
capaciteitstekort door problemen met de eigen kerncentrales, en Duitsland heeft door 
de Atomausstieg steeds meer moeite om de eigen, lagere doelstellingen te halen. In die 
situatie loopt de concurrentiepositie van Nederland als open economie groot gevaar 
als bedrijven hier hogere doelstellingen krijgen opgelegd dan in andere landen – en als 
bedrijven zich niet in Nederland maar in de buurlanden gaan vestigen, leidt dit hooguit 
tot een verplaatsing van de emissie naar die buurlanden. In het regeerakkoord is dan 
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ook niet voor niets afgesproken dat we onze hoge doelstellingen in samenwerking 
met andere landen willen bereiken: een gelijk Europees speelveld – in ieder geval met 
de ons omringende landen – is een belangrijke voorwaarde voor de haalbaarheid van 
het beleid. Daar komt bij dat veel instrumenten, zoals een vliegbelasting of handel in 
emissierechten, in een internationale context een veel grotere klimaatwinst opleveren 
dan wanneer Nederland deze maatregelen alleen zou nemen.

Slot
De noodzaak van een wereldwijd klimaatbeleid staat binnen het cda vast. We 
hebben het klimaatakkoord van Parijs omarmd en in het regeerakkoord ambitieuze 
afspraken gemaakt. Het komt nu aan op een uitvoering die de grootste kans van 
slagen heeft. Dat betekent op zijn minst Europese samenwerking; op doelen, en waar 
het kan op middelen.

We staan voor deze opgave 
in een samenleving die een 
pregnante scheidslijn kent, een 
soort horizontale verzuiling 
tussen de hoogopgeleide 
kanshebbers en de lager 
opgeleiden die zich bedreigd 
voelen. Diezelfde scheidslijn is 
goed zichtbaar in de manier waarop het klimaatbeleid in de Verenigde Staten zich de 
laatste jaren ontwikkeld heeft. Al Gore schudde vanuit de Verenigde Staten de wereld 
wakker met zijn inconvenient truth, maar de boodschap ging over de hoofden van 
de Amerikanen heen: zij kozen toen het erop aankwam voor ‘Make America great 
again’.

Alleen als de boodschap en het beleid gericht zijn op de héle samenleving, kunnen 
zij effectief zijn. Het zit in de genen van het cda om die verbindende rol te vervullen.

Het komt nu aan op een uitvoering van het 
klimaatakkoord die de grootste kans van 
slagen heeft
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Weg van de 
doemscenario’s
door Jan Prij De auteur is  redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen. 

We moeten het klimaatbeleid niet laten gijzelen door 
doemscenario’s, verboden en geboden van linkse politici 
en actiegroepen. Het is hoog tijd om te laten zien dat er 
al veel vernieuwends in de duurzaamheidsagenda gebeurt 
waarbij mensen kunnen aanhaken. Dat stelt voormalig cda-
Tweede Kamerlid en oud-minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit Gerda Verburg, die tegenwoordig namens de 
Verenigde Naties de strijd aanbindt met ondervoeding, een van 
de zeventien Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de vn.

Hoe kijkt u tegen het klimaatprobleem 
aan? Wat is uw diagnose van de 
situatie?
‘Ik vind dat de discussie rond 
duurzaamheid en klimaat veel te 
lang is gegijzeld door linkse politici 
en actiegroepen. Zij hameren op 
de inzet van geboden en verboden 
en zien de klimaatkwestie als een 
fundamentele overlevingsstrijd. Op 
dit strijdtoneel zijn zo ongeveer alle 
mogelijke middelen geoorloofd om 
allerlei mogelijke doemscenario’s die 
op ons afkomen als we niets doen, 
te keren. Een christendemocratische 
duurzaamheidsagenda ziet er 
fundamenteel anders uit en moet 
mijns inziens een dergelijk benauwend 
perspectief overstijgen. De taak van 
de christendemocratie is om een 

verbindende agenda te formuleren die 
laat zien dat werken aan duurzaamheid 
niet synoniem hoeft te zijn met het 
opleggen van lijsten geboden en 
verboden en hogere belastingen. 
Het moet een agenda zijn die dicht bij 
burgers staat en laat zien welke concrete 
stappen hoe dan ook zinvol zijn in het 
verduurzamen van de omgeving.’

‘Op die manier is de ver duur zaming 
geen strijd, maar een aantrekkelijk 
perspectief om aan bij te dragen. Proef 
voedsel dat over de datum is eerst nog 
eens. Pak vaker de fiets. Neem het 
perspectief van burgers en maak het van 
hieruit makke lijker en leuker om op een 
positieve manier bij te dragen aan een 
duurzame samenleving.’

Uit de praktijkKlimaatbeleid
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Maar de situatie is toch 
ernstig? Daar moeten we de 
ogen toch niet voor sluiten?
‘We moeten inderdaad niet 
aan struisvogelpolitiek 
doen. Maar het heeft ook 
geen enkele zin om, zoals 
bijvoorbeeld Greenpeace doet, 
voor de zoveelste en laatste 
keer te waarschuwen over de 
rampzalige toestand van de 
aarde. Dat helpt niet; sterker 
nog, het kan apathisch maken 
en verlammen, zo van: “Mijn 
acties hebben toch geen zin, 
dus dan doe ik maar niet 
mee.” Dan bereik je precies dat 

mensen alsnog hun kop in het 
zand steken, op de rem gaan 
staan of in de verzetsmodus 
terechtkomen.’

‘Zo houden we elkaar 
gevangen in het te beperkte 
idee over wat mogelijk is en 
wat sowieso goed en zinvol 
is om te doen. Daarom zeg 
ik: “Het debat moet uit de 
greep van de doemscenario’s 
komen.” Geef een podium aan 
bedrijven die goed bezig zijn, 
aan sociale initiatieven die 
inspirerend zijn. Neem mensen 
serieus, zet ze in hun kracht 
en laat hun het perspectief 

Interview in 
het kort: 

* Een christen
democratische 
duurzaamheids
agenda is concreet 
en verbindend

* Positieve voorbeelden 
werken inspirerender 
dan het schetsen van 
doemscenario’s 

* Nederland is wereld
leider op het gebied 
van water en duur
zame energie 

* Ons past meer trots 
op onze innovatieve 
talenten

Uit de praktijk
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zien van de duurzame samenleving waar we 
naartoe willen. Maak het duurzame alternatief 
aantrekkelijk. Laat zien wat wel kan. Hoe 
die duurzame samenleving waar je naartoe 
wilt eruit zal zien, kun je niet op voorhand 
bepalen. Wel kun je zeggen dat het stapsgewijs 
werken aan verbetering van de kwaliteit van het 
samenleven – met als horizon de verschillende 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen – een ongekende 
inspiratiebron is voor het ontstaan van talloze 
wereldwijde nieuwe samenwerkingsverbanden. 
Dat is fantastisch om te zien en zeer hoopgevend!’

Kunt u iets zeggen over uw eigen werk daarin?
‘Als assistent-secretaris-generaal bij de vn richt ik 
me op de opvolgers van de Millenniumdoelen, de 
net al genoemde Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(Sustainable Development Goals of sdgs). 
Ik houd me vooral bezig met het tweede doel: 
in 2030 mag niemand meer honger lijden. 
Ik werk aan plannen om 
ondervoeding tegen te gaan 
en coördineer de Scaling Up 
Nutrition (sun)-beweging, 
waarvan zestig landen lid 
zijn. De politiek leiders op 
wie ik me richt, krijgen geen 
geld maar advies en training 
om de toekomst van hun 
land en bevolking in eigen 
hand te nemen. Wij zeggen: 
“Het traditionele ontwikkelingsbeleid zoals we 
dat nu al vijftig jaar voeren, is niet effectief.” 
Als regeringen niet zelf verantwoordelijkheid 
nemen voor de ontwikkeling van hun land, blijft 
ontwikkelingshulp steken in louter financiële 
transacties die eerder de uitdrukking zijn van 
geopolitieke machtsverhoudingen tussen landen 
dan dat ze de burgers verder helpen. Onze insteek 
is om geen geld te steken in het bevorderen van 
afhankelijkheidsrelaties, maar om te investeren in 
ontwikkelingstrajecten van mensen. We werken 
dus volgens het aloude adagium: “Geef mensen 
geen vis, maar een hengel om zélf te kunnen 
vissen.” Regeringsleiders moeten zelf aan de slag 
gaan. Steeds meer regeringen zeggen: “We nemen 

het heft in eigen hand en willen niet dat 
Nederland of de vs onze prioriteiten bepaalt.” 
Ethiopië heeft ondervoeding bij kinderen met 
veertig procent weten terug te brengen, en wil 
zich daadwerkelijk verder inzetten om samen 
met andere partners de ondervoeding uit te 
bannen. Dit geldt ook voor Burkina Faso, een 
West-Afrikaans land dat hier vermoedelijk alleen 
maar als gewelddadig probleemgebied bekend is. 
Het is een belangrijk doel dat ook andere doelen 
dichterbij kan brengen: als ondervoeding is 
opgelost, is het armoedevraagstuk kleiner en is de 
hersenontwikkeling van kinderen beter, en dan is 
op zijn beurt de slaagkans op scholen groter.’

Werkt de sdg-aanpak wel? Die kan beleefd 
worden als een van bovenaf opgelegd dictaat en 
een ver-van-mijn-bedshow.
‘Het tegendeel is waar. Het zijn doelen die 
verrassend dichtbij komen en waaraan ook het 

regeerakkoord zou moeten 
worden getoetst. Er doet 
veel misleidende retoriek 
over de sdgs de ronde. Zo 
denkt de minister-president 
soms nog dat die duurzame 
doelen alleen voor 
ontwikkelingslanden gelden, 
terwijl ze ook Nederland 
voor uitdagingen stellen. 
Niemand kan zeggen: “Ik 

heb dat allemaal voor elkaar en hoef me er dus 
ook niets van aan te trekken.”’

‘De doelen zijn verrassend concreet, inclusief 
de daarbij genoemde indicatoren. In Nederland 
verschijnt tegenwoordig jaarlijks een rapport 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 
aangeeft in hoeverre we aan de doelen voldoen. 
Die rapporten krijgen echter niet de onverdeelde 
aandacht die ze verdienen. Sterker nog, politici 
negeren de boodschap totaal als deze hun niet 
uitkomt, het rapport verdwijnt in de bureaula, 
of ze gaan daaruit selectief shoppen, vooral om 
tegemoet te komen aan het sentiment van de 
kiezer. Ik ben ook politica geweest, dus ik weet 
hoe het werkt.’

De premier denkt soms 
nog dat de duurzame 
doelen alleen voor 
ontwikkelingslanden 
gelden

Klimaatbeleid
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‘En zeggen dat de doelen van bovenaf worden 
opgelegd, klopt gewoonweg niet. Nederland 
zelf heeft hiervoor hard gelobbyd, omdat het 
een gezamenlijke agenda is die perspectief biedt 
voor iedereen. Op het gebied van bijvoorbeeld 
duurzame energie en de omgang met water kan 
Nederland een voortrekkersrol spelen. Nederland 
heeft op dat terrein kennis en kunde en is 
eenvoudigweg wereldleider. Dat geldt ook voor 
het produceren van gezond en lekker voedsel 
tegen een reële prijs.’

‘Ik kom net terug van een reis naar Ethiopië. 
De meeste aandacht gaat daar nog uit naar 
ondervoeding, maar ook daar is overgewicht een 
groeiend probleem. Gezond voedsel produceren in 
de regio is daarop een antwoord, en is bovendien 
een zinnige remedie tegen de klimaatcrisis. Daar is 
Nederland goed in. De manier waarop Nederland 
problemen weet om te zetten in uitdagingen 
en met anderen weet samen te werken om 
oplossingen te vinden, is 
een fenomenale kracht. We 
mopperen te veel op ons 
land en op de regering. We 
zouden trots kunnen zijn op 
onze innovatieve talenten 
en daar iets meer gebruik 
van kunnen maken.’

Nog meer wensen voor 
een anders ingestoken 
klimaatbeleid?
‘Er zou veel meer aandacht moeten zijn voor 
de enorme vooruitgang die op verschillende 
terreinen al is geboekt – niet alleen rond de 
bestrijding van ondervoeding en armoede, maar 
ook in het handen en voeten geven aan veel 
andere sdgs. Het is uitermate belangrijk daar 

ook bij stil te staan. We zijn altijd geneigd te 
kijken naar het negatieve; dat vult ook de kranten 
en het journaal.’

‘Geef het beginsel van rentmeesterschap een 
nieuwe en inspirerende invulling en laat het 
debat niet gijzelen door doemscenario’s; dat is 
echt het allerbelangrijkste. Spring daaroverheen 
en zet in op een nieuw handelingsperspectief. 
De millenniumgeneratie denkt al niet primair 
in inkomensplaatjes met een fractie meer of 
minder economische groei, maar meer in 
kansen en uitdagingen om te kunnen werken 
aan de kwaliteit van de samenleving. Als je 
die kant weet te belichten, kom je los van het 
geitenwollensokkencircuit, de geboden en 
verboden. Dan krijg je mensen mee die zeggen: 
“Wat een verademing is die agenda! Wat 
geweldig om daarbij te kunnen aanhaken!” Deze 
veranderde focus zou een broodnodig verfrissend, 
perspectiefrijk en hoopgevend tegengeluid kunnen 

zijn, tegen de verhardende 
en verrechtsende politieke 
retoriek. Let ook eens op de 
csu in Duitsland. Die partij 
heeft daar flink verloren 
omdat ze een steeds harder 
rechts geluid liet horen. 
Ze heeft niet volgehouden 
waar ze altijd heel goed in 
was: het combineren van 
Laptop und Lederhosen. 

Op dit moment is innovatieve kracht met oog 
voor tradities en waarden als naastenliefde 
nodig. Die combinatie zou ook voor het 
duurzaamheidsdebat een verademing zijn.’

Er moet meer aandacht 
zijn voor de enorme 
vooruitgang die er op 
verschillende terreinen is 
geboekt
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Intermezzo
In dit Intermezzo staan passages uit een recente toon
aangevende religieuze tekst over de ecologische crisis.  
Hier fragmenten uit Laudato Si’ van paus Franciscus.1

Naar een integrale 
ecologie 

[19] Na een tijd van irrationeel vertrouwen in de vooruitgang en 
de menselijke vermogens, gaat een gedeelte van de maatschappij 
een fase van grotere bewustwording in. Men neemt een groeiende 
gevoeligheid voor het milieu en voor de zorg voor de natuur 
waar en ontwikkelt een oprechte en smartelijke bezorgdheid voor 
wat er met onze planeet aan het gebeuren is. (…)

[111] De ecologische cultuur kan niet worden gereduceerd tot een 
reeks urgente en gedeeltelijke antwoorden op de problemen die 
zich met betrekking tot het verval van het milieu, de uitputting 
van de natuurlijke hulpbronnen en de vervuiling voordoen. 

Het zou een andere kijk, een denken, een politiek, een opvoedkundig programma, 
een levensstijl en een spiritualiteit moeten zijn die vorm geven aan een bestaan ten 
overstaan van het voortschrijden van de techniek. Anders kunnen ook de beste 
ecologische initiatieven uiteindelijk opgesloten raken binnen dezelfde geglobaliseerde 
logica. Alleen maar zoeken naar een technische remedie voor ieder milieuprobleem dat 
zich voordoet, betekent zaken isoleren die in werkelijkheid met elkaar verbonden zijn, 
en de ware en diepste problemen van het wereldsysteem verbergen.

[222] De christelijke spiritualiteit stelt een andere wijze voor om kwaliteit van leven 
te verstaan en moedigt een stijl van profetisch en contemplatief leven aan die in staat 
is een diepe vreugde te kennen zonder door consumptie geobsedeerd te zijn. Het is 
belangrijk aan een oud onderricht gevolg te geven dat in verschillende godsdienstige 
tradities en ook in de Bijbel aanwezig is. Het betreft de overtuiging dat ‘minder meer 
is’. De constante opeenhoping van mogelijkheden om te consumeren leidt het hart 
immers af en verhindert ieder ding en ieder moment te waarderen. Rustig iedere 
werkelijkheid, hoe klein die ook is, tegemoet treden opent voor ons daarentegen 
meer mogelijkheden voor begrip en persoonlijke verwezenlijking. De christelijke 
spiritualiteit houdt een groei in soberheid en een vermogen om met weinig te 
genieten voor. Het is een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt 
stil te staan om te genieten van de kleine dingen, te danken voor de mogelijkheden 
die het leven biedt, zonder ons te hechten aan wat wij hebben, of treurig te 
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Intermezzo
worden om wat wij niet bezitten. Dit vereist de dynamiek van overheersing en pure 
opeenstapeling van genoegens te vermijden.

[223] In vrijheid en bewust beleefde soberheid werkt bevrijdend. Het is geen minder 
leven, het is geen lage intensiteit, maar totaal het tegengestelde. Zij die van ieder 
ogenblik meer genieten en dit beter beleven, zijn degenen die ophouden hier en daar 
iets op te pikken en daarbij altijd zoeken wat zij niet hebben, en ervaren wat het 
betekent iedere persoon en ieder ding te waarderen, leren vertrouwd te raken met de 
eenvoudigste werkelijkheden en er weten van te genieten. Op deze wijze slagen zij 
erin onvoldane behoeften te beperken en verminderen vermoeidheid en ongerustheid. 
Men kan weinig nodig hebben en intens leven, vooral wanneer men in staat is ruimte 
te laten voor andere genoegens en voldoening vindt in broederlijke ontmoetingen, 
dienstbaarheid, in het ten volle benutten van eigen charisma, in de muziek en de 
kunst, in het contact met de natuur, in het gebed. Geluk vereist sommige behoeften, 
die ons het hoofd doen omlopen, weten te beperken, omdat wij zo beschikbaar 
blijven voor de veelvuldige mogelijkheden die het leven biedt.

[228] De zorg voor de natuur is een deel van een levensstijl die het vermogen 
inhoudt om samen en in gemeenschap te leven. Jezus heeft ons eraan herinnerd dat 
wij God als onze gemeenschappelijke Vader hebben en dat dit ons tot broeders en 
zusters maakt. De broederlijke liefde kan alleen belangeloos zijn, kan nooit een 
compensatie zijn voor wat een ander verwezenlijkt, noch een voorschot op wat wij 
hopen dat hij doet. Daarom is het mogelijk onze vijanden lief te hebben. Deze zelfde 
belangeloosheid brengt ons ertoe de wind, de zon of de wolken lief te hebben en te 
accepteren, hoewel zij zich niet aan onze controle onderwerpen. Daarom kunnen wij 
spreken van een universele broederschap.

[231] De liefde die vol is van kleine gebaren van wederzijdse liefde, betreft ook 
het burgerlijke en politieke leven en wordt zichtbaar in alle handelingen die een 
betere wereld trachten op te bouwen. Liefde voor de maatschappij en inzet voor 
het algemeen welzijn zijn een uitstekende vorm van naastenliefde, die niet alleen 
de relaties tussen individuen betreft, maar ook ‘macrorelaties, maatschappelijke, 
economische, politieke betrekkingen’. Daarom heeft de Kerk de wereld het ideaal 
van een ‘beschaving van de liefde’ voorgehouden. De sociale liefde is de sleutel tot 
een authentieke ontwikkeling: ‘Om de maatschappij menselijker, menswaardiger 
te maken, moeten wij de liefde in het maatschappelijke leven – op politiek, 
economisch, cultureel niveau – herwaarderen en er de constante en hoogste norm 
van het handelen van maken.’ In dit kader drijft de sociale liefde ons samen met 
het belang van de dagelijkse kleine gebaren ertoe te denken aan grote strategieën 
die doeltreffend het verval van het milieu stoppen en een cultuur van de zorg 
aanmoedigen die heel de maatschappij doordringt. Wanneer iemand de roeping van 
God erkent om samen met de ander in deze maatschappelijke dynamiek in te grijpen, 
moet hij eraan denken dat dit deel uitmaakt van zijn spiritualiteit, dat het een 
beoefening is van de naastenliefde en dat hij zo rijpt en zich heiligt.

1 Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees geprezen. 

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 

Vaticaanstad/Poeldijk: Libreria Editrice Vaticana/ 

Stg InterKerk, 2015.
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Levensbeschouwelijke 
perspectieven op de 
Agenda 2030
Religieuze perspectieven benadrukken dat een duurzame 
ontwikkeling verder gaat dan een plan van actie. Het is niet 
waarschijnlijk dat een dergelijk plan, dat gebaseerd is op een 
optimistisch geloof in technologie en rationeel economisch 
handelen door mensen van goede wil, succesvol zal zijn 
om een paradijselijke samenleving voor allen te scheppen. 
Een verandering van bewustzijn is evenzeer nodig. Niet de 
grenzeloze bevrediging van menselijke behoeften draagt bij aan 
het menselijk geluk, maar de kwalitatieve omvorming ervan.

door Hans-Willem van der Waal De auteur studeerde chemische technologie en 

managementwetenschappen. Hij is algemeen directeur van AgroFair Europe B.V., bekend 

van de Oké-banaan. Dit artikel schreef hij op persoonlijke titel.

Ruim vijftien jaar geleden verscheen het boek Cultuurfilosofie, een bundel 
cultuurfilosofische reflecties vanuit levensbeschouwelijk perspectief.1 Centraal hierin 
stond de overtuiging dat de huidige cultuur in crisis is: de milieucrisis, de kloof 
tussen rijk en arm, conflicten, vluchtelingen en migratiestromen, criminaliteit en 
terrorisme.2 Met de kredietcrisis, de migratiestromen en de alarmerende berichten 
over klimaatverandering is dit besef alleen maar toegenomen.

Er zijn ingrijpende maatregelen nodig om een goed en waardig leven voor 
allen op deze planeet mogelijk te maken. De Verenigde Naties hebben daartoe 
de Agenda 2030 vastgesteld, bestaande uit zeventien zogenoemde Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals of sdgs). Het doel is om 
‘het menselijke ras te bevrijden van de tirannie van armoede’ en ‘de planeet te genezen 
en veilig te stellen’.3 Klimaatactie is een van de doelen.

Utopisch vooruitgangsgeloof
Dit lijkt een utopisch vooruitgangsgeloof, waarin mensen van goede wil gezamenlijk 
op basis van een technisch-rationeel ontwikkelingsideaal streven naar universele 
welvaart. ‘Wij kunnen de eerste generatie zijn die erin slaagt de armoede in de 
wereld te beëindigen; maar net zo kunnen we de laatste generatie zijn die nog een 
kans heeft de planeet te redden. De wereld zal een betere plaats zijn …’4 Veel wordt 
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verwacht van technologie en kennis en van economische ontwikkeling. Daarmee 
lijken oplossingen voor de crisis op dezelfde grondslag gefundeerd te worden als 
de oorzaken van die crisis: de duivel wordt met Beëlzebub uitgedreven. Kan een 
levensbeschouwelijke kritiek tot nieuwe gezichtspunten en constructieve ideeën 
leiden?

De sdgs onderstrepen het belang van economische groei om de middelen te 
verschaffen die duurzame ontwikkeling mogelijk maken. Particulier onder nemer-
schap, investeringen en innovatie zijn drijfkrachten voor productiviteit, economische 
groei en banen. Daarbij moeten arbeidsrechten, milieu- en gezondheids standaarden 
gerespecteerd worden.5 Internationale handel wordt ‘een motor voor insluitende 
economische groei en armoedevermindering’ genoemd. Daarvoor is een universeel, 
op regels gebaseerd, open en transparant, insluitend, niet-discriminerend en eerlijk 
multilateraal handelssysteem nodig, en zinvolle handelsliberalisering.6

De Agenda 2030 heeft trekken van een utopie, een ‘nieuw Atlantis’, gebaseerd 
op een autonome mens die door redelijkheid en technische beheersing een nieuwe 
wereld schept waarin iedereen gelukkig is: een ‘antropocene utopie’.7 Naast utopisch 
is de Agenda 2030 ook antropocentrisch, zonder verwijzing naar planetaire grenzen.8 
Ze spreekt slechts in economische termen van risico en schaarste en van duurzame 
groei. De Agenda 2030 is daarmee een neoliberaal vertoog. Om tot een werkelijk 
universele en inclusieve agenda te komen, zullen de sdgs afgestemd moeten worden 
op een postpositivistische, integrerende, in plaats 
van op een reductionistisch wetenschappelijke 
aanpak.9 De noties van ‘vrijheid van’, 
bijvoorbeeld van armoede, moeten aangevuld 
worden met noties van ‘vrijheid tot’, bijvoorbeeld 
tot het voorzien in concrete menselijke 
behoeften in plaats van tot het nastreven van 
eindeloos begeren.10 Of de als doel 12 genoemde 
‘verantwoorde consumptie en productie’ daar als concept genoeg in zullen slagen, 
durf ik te betwijfelen.

Ecologische bekering
De Agenda 2030 is een programma, een blauwdruk. Voor verandering is meer 
nodig: motivatie en oriëntatie, een betrokkenheid op anderen en op een hoger doel. 
‘We hebben profetische stemmen nodig om ons te inspireren.’11 Aan de vijf p’s van 
de sdgs (people, planet, prosperity, peace en partnership) kan zo een zesde van 
profecy toegevoegd worden. De kerkvaders kunnen zo een bron van inspiratie zijn. 
Zij hebben niet zozeer nagedacht ‘over God’ los van de geschapen werkelijkheid, 
maar veeleer over hoe God daarin zichtbaar en erkenbaar is. Ireneüs spreekt over de 
hand van God in de schepping, die geneest, die door de natuur tevens tegemoetkomt 
aan het natuurlijke godsverlangen van de mens. De natuur wordt als iets goeds 
gezien. Er is een continuüm tussen de mens en God. God is geen abstractie van 
het menselijk verstand, maar de menselijke rede is in staat tot moreel oordelen, en 
zo hoeft er geen scheiding tussen rede en geloof, tussen natuur en genade te zijn.12 
Het geloof, de transcendente grondhouding, heeft dus ook iets te zeggen over de 
natuurlijke werkelijkheid en over de verhouding van mensen tot elkaar en tot zichzelf. 

De Agenda 2030 heeft trekken 
van een utopie, een ‘nieuw 
Atlantis’
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In zijn encycliek Laudato Si’ – de eerste regel van de coupletten in het ‘Zonnelied’ 
van Franciscus van Assisi – ging paus Franciscus, eveneens in 2015, uitgebreid in 
op zijn visie op duurzame ontwikkeling en de zorg voor ons gemeenschappelijke 
huis.13 Deels komen dezelfde thema’s aan bod als in de Agenda 2030, maar vanuit 
een geheel andere, morele invalshoek, en gericht aan een ander publiek: iedereen 
op deze planeet, in plaats van staten en multinationals. Franciscus doet een beroep 
op de mens zélf, op deugden van gerechtigheid, verantwoordelijkheid, bekering 
– ook ecologische bekering –, burgerlijke en politieke liefde. Hij roept op tot een 
nieuwe levensstijl en andere keuzes in consumptie. Hier geen utopisch beeld van een 
toekomstige goede wereld, geen progressief optimisme, geen wenkend perspectief van 
de armoede in vijftien jaar geheel uitroeien, maar een nuchtere, sobere, tot inkeer 
brengende en op verantwoordelijkheid en gerechtigheid wijzende beoordeling van het 
heden. De encycliek benadrukt de dialoog als relatie van de mens tot zichzelf, tussen 
mensen onderling, met de natuur en met God. Waar de sdgs een techno-economisch 
plan van aanpak vormen,14 spreekt de encycliek bewustzijn en geweten aan en noopt 
tot een engagement.15

Het hart
Augustinus (354-430) beklemtoonde het belang van het ‘hart’ als de bepalende factor 
in het menselijk handelen: gericht op God, of gericht op zichzelf. Hij hechtte grote 
waarde aan de gerichtheid van de wil.16 Hij werkte dit uit in zijn De civitate Dei, 
‘Over de stad Gods’, dat wil zeggen de maatschappij zoals die naar Gods wil ingericht 
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zou moeten worden. De stad Gods is in conflict met de aardse stad, een conflict dat 
pas eschatologisch opgelost zal worden. De demograaf Wolfgang Lutz meent ook dat 
een technocratische aanpak van ontwikkeling niet haalbaar is. Volgens hem is een 
focus op een aantal kernthema’s nodig.17 Zouden 17 doelen en 169 targets dezelfde 
transformerende werking kunnen hebben als de 95 stellingen van Luther vijfhonderd 
jaar geleden? Hij meent dat ideeën een grotere kracht hebben dan een agenda of 
actieplan. Zoals Luther sola fide en sola scriptura verkondigde, benadrukt Lutz de 
kernthema’s voor onderwijs en gezondheidszorg (sola schola et sanitate), waarbij 
vooral het eerste een grote transformerende kracht heeft, namelijk door het planten 
van ideeën en overtuigingen die het hart richten.

De islamitische geleerde Al-Shatibi (ca. 1320-1388) onderscheidde menselijke 
behoeften (hajiyyat) en ‘toevoegingen die het leven verfraaien’ (tahsiniyyat). 
Al-Ghazali (1058-1111) meende dat de godsdienst de belangrijkste geestelijke 
levensbehoefte van de mens is, en dat bezit daaraan ondergeschikt is.18 De sdgs 
stellen de menselijke materiële behoeften centraal. Dat is volgens Al-Ghazali 
niet voldoende, omdat de islam leert dat de geestelijke principes aan de fysieke 
behoeften voorafgaan. Het uiteindelijke doel van ontwikkeling volgens de islam 
is mardhatilla, ‘het welbehagen van God’ waardoor hij zijn zegen kan geven. Het 
islamitische denken gaat hierbij een optimistisch, tijdelijk vooruitgangsdenken 
voorbij. Bij het ontwikkelen van de wereld tot een paradijs waar alle basisbehoeften 
moeiteloos worden bevredigd 
(khulud, plaats van eeuwig 
leven en vervulling) dient de 
mens zich te gedragen als de 
plaatsvervanger of rentmeester 
van God op aarde (de khalifah). 
Het morele karakter van de 
mens en zijn door God gegeven 
kennis en wijsheid zijn daarbij essentieel. Het veranderen van de opvattingen, 
waarden en (geloofs)overtuigingen ten opzichte van de natuur en prioriteiten in de 
menselijke behoeftebevrediging is daarmee volgens deze islamitische gedachtegang 
cruciaal in de omgang met de sociale en ecologische crisis.19

Perspectiefwissel
Gezamenlijk willen de religieuze perspectieven benadrukken dat een duurzame 
ontwikkeling verder gaat dan een plan van actie. Daarmee wil ik niet beweren dat 
zoiets niet nuttig en zinvol is, maar het is niet waarschijnlijk dat een dergelijk plan, 
dat gebaseerd is op een optimistisch geloof in technologie en rationeel economisch 
handelen door mensen van goede wil, alleen succesvol zal zijn om een paradijselijke 
samenleving voor allen te scheppen. Er is bezieling nodig waardoor het hart dat het 
menselijk handelen bepaalt, gericht wordt op het voorzien in concrete behoeften, 
zowel materieel als sociaal, van medemensen dichtbij of veraf, van de geschapen 
werkelijkheid, ook het dierenrijk, weg van een eindeloze bevrediging van door handel 
en commercie opgewekte begeerten. Hier is speciaal een rol weggelegd voor het 
(bijzonder) onderwijs en de opvoeding.

Religieuze perspectieven benadrukken dat 
een duurzame ontwikkeling verder gaat dan 
een plan van actie
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Het vertalen en vruchtbaar maken van levensbeschouwelijke perspectieven 
naar praktische christendemocratische politiek is niet eenvoudig – misschien 
niet zozeer omdat het zo moeilijk denkbaar is, maar vooral omdat de uitvoering 
minder populair maakt. Om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken, roepen 
de levensbeschouwelijke perspectieven op tot het begrenzen van de grenzeloze 
bevrediging van menselijke begeerten, terwijl juist daarop onze economische 
groeimodellen zijn gestoeld. Misschien is het toch tijd om de ‘economie van het 
genoeg’ nog eens af te stoffen.20 Er is niets tegen economische groei en het bevredigen 
van begeerten, naar wel als dit bij voortduring alleen mogelijk is door uitbuiting van 
de natuur en de medemens. Begrenzingen zouden vorm kunnen krijgen door niet de 
hoeveelheid, maar kwaliteiten en reële waarden en kosten tot grondslag van zo’n 
economie te maken. Voor zo’n minder materialistische herijking van de westerse 
levensstijl is misschien meer steun dan we denken.
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Wie betaalt de 
rekening?
Het cda staat in een lange traditie van denken die de 
economische ontwikkeling plaatst naast de zorg om de 
aarde. En de partij heeft daar in het verleden naar gehandeld. 
Het wereldwijde klimaatprobleem vraagt nu ook om handelen. 
We formuleren morele en praktische uitgangspunten die 
een snelle en gefaseerde invoering van een co2-belasting 
onderbouwen en een eerlijke verdeling van de kosten 
garanderen.

door Gerard van der Meijden & Arjen Siegmann Van der Meijden is universitair docent 

milieueconomie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Siegmann is universitair hoofddocent 

financiering aan de Vrije Universiteit Amsterdam en wetenschappelijk medewerker van het 

Wetenschappelijk Instituut voor het cda.

In het nos Journaal van 31 oktober jongstleden komt uienboer Ellen de Feijter 
aan het woord. De oogst is mislukt door de lange droogte van 2018. Zij voelt 
zich slachtoffer van klimaatverandering; zij moet de prijs betalen voor het door 
anderen veroorzaakte probleem. ‘Dat voelt niet fijn.’ Anderhalf jaar geleden zorgde 
een extreme hagelbui voor meer dan 600 miljoen euro aan verzekerde schade. Een 
oppervlakte van 400 voetbalvelden aan kassen moest het ontgelden. Met name 
boeren en tuinders in het oosten van Brabant werden zwaar getroffen door dit 
extreme weer, dat als gevolg van klimaatverandering steeds vaker zal voorkomen.1 
‘Mensen staan te huilen op straat. Dit heb ik nog nooit meegemaakt’, vertelt Ankie 
van Elderen uit Luyksgestel op 24 juni 2016 aan de verslaggever van rtl Nieuws.

De ervaringen van de hiervoor geciteerde mensen tonen de maatschappelijke 
beleving van het klimaatprobleem: de vraag is niet langer of het er wel echt is, maar 
wat de schade is en hoe we het probleem gaan aanpakken. En hoe gaan we daar op 
een eerlijke manier allemaal aan meebetalen? Om hier een antwoord op te geven 
moeten we eerst formuleren hoe een rechtvaardige aanpak van het klimaatprobleem 
eruitziet. Datzelfde uitgangspunt van rechtvaardigheid moet leidend zijn voor het 
verdelen van de kosten over inkomensgroepen en over generaties.

Principes voor een christendemocratisch klimaatbeleid
We formuleren voor klimaatbeleid drie principes die voortvloeien uit het christen
democratische gedachtegoed.



72 CDV / Winter 2018

Principe 1: Zorg voor de natuurlijke omgeving is een morele opgave
Net zoals begrotingsbeleid bij het cda in vertrouwde handen is, zo moet het ook met 
klimaatbeleid zijn. Het komt voort uit rentmeesterschap en een diepe overtuiging 
dat we rekening moeten houden met de toekomstige generaties. We leven niet op de 
pof, maar dragen zorg voor onze economische en biologische omgeving. Het principe 
dat we de kosten niet willen doorschuiven is dus een morele zaak, een kwestie van 
normen en waarden.

In zijn tweede encycliek Laudato Si’ gaat paus Franciscus uitgebreid in op het 
klimaatprobleem en de morele opgave die dit met zich meebrengt.2 We hebben de 
zorgplicht voor ons gemeenschappelijk huis, waar we niet voor mogen weglopen. 
We kunnen bovendien bouwen op een erfenis van christendemocratisch denken over 
rentmeesterschap en duurzaamheid die lang teruggaat. Het is een intellectuele erfenis, 
een manier van denken die we als een doorgaande lijn kunnen zien, om opnieuw 
leidend te kunnen zijn in het aangaan van een uitdaging die bepalend is voor de 
eenentwintigste eeuw. Het leven is een gave en een opgave. Dit leidt tot het volgende 
principe.

Principe 2: We moeten een probleemoplossende houding aannemen
Het maatschappelijk draagvlak voor klimaatbeleid is groot. We doen aan 
afvalscheiding, er zijn windmolenparken op zee, gezinnen installeren zonnepanelen. 

Dat kost moeite, tijd en geld, maar we hebben 
het ervoor over. Deze manier van denken, 
het willen oplossen van problemen, is ook 
de basis voor klimaatbeleid dat op draagvlak 
kan rekenen. Misplaatst schuldgevoel of het 
wijzen naar andere landen geeft geen pas. Het 
suggereert dat we nog een discussie voeren 
over wie eigenlijk de kosten moet dragen, in 

plaats van de verantwoordelijkheid te nemen voor ons deel in de oorzaak van het 
wereldwijde probleem, namelijk de Nederlandse bijdrage aan de co2uitstoot.

Een probleemoplossende houding is iets anders dan pragmatisme. Het is een 
morele keuze om niet te veel terug te kijken of zondebokken te zoeken, of te cynisch 
te zijn over de mate waarin het ons gaat lukken. Hoop is niet de verwachting dat het 
wel goed komt, maar de overtuiging dat wat je doet de moeite waard is, ook als het 
een offer vergt.

Principe 3: We blijven leren
Het klimaatprobleem is niet het enige probleem dat catastrofale gevolgen kan 
hebben. Een grote zonnestorm kan alle satellieten en elektronica op aarde 
beschadigen en desastreuze gevolgen hebben voor kritische infrastructuur 
zoals de watervoorziening en het elektriciteitsnetwerk. Een asteroïdeinslag of 
vulkaanuitbarsting heeft ook grote gevolgen en is niet ondenkbaar. Het verkoelende 
effect van een grote vulkaanuitbarsting kan serieuze consequenties hebben voor 
oogsten wereldwijd.3 Ook voor deze eventualiteiten moeten we niet blind zijn, en we 
moeten onderzoek blijven doen naar mitigerende en adaptieve maatregelen. Binnen 
het probleem van klimaatverandering bestaan bovendien tal van onzekerheden, 

Misplaatst schuldgevoel of het 
wijzen naar andere landen geeft 
geen pas
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met name voor wat betreft de hoogte van de toekomstige klimaatschade en het 
risico op het bereiken van zogenoemde kantelpunten en het ontketenen van 
versterkende terugkoppelingseffecten in het klimaatsysteem onder verschillende 
opwarmingsscenario’s. De insteek hierbij is dat we willen blijven leren – leren van 
onderzoek en technologische ontwikkeling, om steeds dat beleid te kiezen dat recht 
doet aan de risico’s en op de best mogelijke manier bescherming biedt voor de 
natuurlijke leefomgeving.

Weg met perverse prikkels: uniforme beprijzing van co2

Om aan de klimaatafspraken van het akkoord van Parijs te voldoen, heeft de 
Nederlandse regering zich voorgenomen om de co2uitstoot in 2030 met 49 procent 
te verlagen ten opzichte van de uitstoot in 1990. En met 95 procent in 2050.4 
Concrete beleidsmaatregelen om dit doel te verwezenlijken zijn echter nog niet 
genomen of vastgelegd. Dit terwijl effectief klimaatbeleid in theorie uiterst eenvoudig 
is: sinds het werk van de econoom Arthur Pigou in 1920 weten we dat heffingen op 
uitstoot de panacee zijn tegen de overdaad aan vervuiling die een markteconomie 
genereert.5 Bovendien heeft William Nordhaus, de recentste winnaar van de 
Nobelprijs voor Economie, in talloze publicaties vanaf 1993 geschreven over de 
optimale hoogte van een belasting op co2.6

Idealiter wordt een dergelijke heffing mondiaal ingevoerd. Bij ontstentenis van 
effectieve internationale samenwerking zijn landen (of regio’s) vooralsnog echter 
veelal genoodzaakt hun toevlucht te nemen tot unilaterale maatregelen. Praktische 
bezwaren op het gebied van draagvlak, concurrentie en werkgelegenheidsverlies, 
en inkomensverdeling bemoeilijken de unilaterale invoering van een co2belasting 
in de praktijk. Gebaseerd op de drie eerder geformuleerde principes bepleiten wij 
daarom een heffing op co2 die: (a) stapsgewijs wordt ingevoerd; (b) hetzelfde is voor 
iedereen en derhalve leidt tot de laagst mogelijke kosten van emissiereductie; (c) géén 
consequenties heeft voor de internationale concurrentiepositie van ons bedrijfsleven; 
en (d) opbrengsten genereert die gebruikt kunnen worden om tot een rechtvaardige 
verdeling van de kosten te komen.

Emissiereductie tegen de laagste kosten
Op dit moment bestaat er in Nederland een lappendeken aan klimaatbeleids
maatregelen, waaronder subsidieregelingen voor duurzame energie, energie prestatie
normen en energielabels voor gebouwen en apparaten, verplichte bijmenging van 
biobrandstoffen, co2prestatienormen voor voertuigen, co2convenanten met 
verschillende sectoren, accijnzen op brandstof, belastingen op motorrijtuigen, energie 
en afvalstoffen, en het Europese emissiehandelssysteem ets.

Deze huidige beleidsmix geeft echter onvoldoende prikkels om de beoogde 
emissiereductie van 49 procent in 2030 te bewerkstelligen.7 Daarom is Ed Nijpels 
in opdracht van minister van Economische Zaken Eric Wiebes deze zomer op 
‘tonnenjacht’ gegaan door aan vijf zogenoemde klimaattafels (elektriciteit, industrie, 
mobiliteit, gebouwde omgeving, en landbouw) overleg te voeren over extra 
tonnen emissiereductie. Dit heeft geleid tot het Voorstel voor hoofdlijnen van het 
Klimaatakkoord,8 met daarin een scala aan additionele, weinig concrete afspraken.9 
Al met al is een breed palet aan maatregelen en voornemens opgetuigd vol willekeur 
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en onzekerheid over toekomstig beleid. Bovendien geldt zowel voor het bestaande 
beleid als voor de afspraken aan de klimaattafels dat deze de emissiereducties niet 
tegen de laagste kosten zullen realiseren.

De kosten van het Klimaatakkoord worden door het Planbureau voor de 
Leefomgeving (pbl) geraamd op 3 tot 4 miljard euro per jaar, terwijl dezelfde 
reductie ook tegen ruim 2 miljard euro per jaar verwezenlijkt kan worden.10 De reden 
is dat niet altijd gekozen wordt voor emissiereductie daar waar deze het goedkoopst 
is. In termen van reductiekosten per ton co2 zit er bijvoorbeeld een factor 6 verschil 
tussen de klimaattafel met de hoogste en die met de laagste kosten per ton co2
reductie, zoals tabel 1 laat zien.11

Kosteneffectief klimaatbeleid vereist dat de reductiekosten per ton co2 aan 
de marge hetzelfde zijn voor alle bedrijven. Een uniforme (dus voor iedereen 
gelijke) co2belasting zorgt hiervoor: bedrijven zullen emissies verminderen zolang 
hun reductiekosten lager zijn dan het belastingtarief. Op die manier worden de 
goedkoopste reductieopties het eerst benut.

Tabel 1: Emissiereducties en kosten

Klimaattafel Streefreductie  
(tCO2)

Kosten  
(mln euro)

Reductiekosten  
(euro/tCO2)

Mobiliteit 7.3 niet bekend niet bekend

Gebouwde omgeving 3.7 500 135

Elektriciteit 18.6 13002300 70124

Industrie 15 1000 67

Landbouw 4.5 100 22

Een aanvankelijk lage co2-belasting als aanjager
Aan een langetermijnprobleem moet je vroeg beginnen: dan kost het minder en heb 
je meer tijd om gedurende de rit te leren over wat werkt en wat niet. De onzekerheid 
in de wetenschappelijke literatuur over de precieze effecten van klimaatverandering 
betekent dan ook niet dat er gewacht moet worden. Het betekent hooguit dat er met 
een lage co2prijs begonnen kan worden, om te voorkomen dat de invoering blijft 
hangen op het onderhandelen over de ‘juiste prijs’. Om onzekerheid over toekomstig 
beleid te beperken, moet bovendien een voorgenomen tijdspad worden afgesproken 
waarlangs de co2prijs geleidelijk stijgt naar het niveau dat nodig is om de afspraken 
van het akkoord van Parijs te halen – volgens het pbl ongeveer 93 euro per ton co2.12 
Deze prijs is echter omgeven met onzekerheid. Er moet dus voldoende flexibiliteit zijn 
om de uiteindelijke prijs op basis van toekomstige leereffecten bij te stellen.

De leereffecten van een geringe co2belasting zullen groot zijn. Want het opzetten 
van een systeem om de co2uitstoot te meten en te belasten is het grootste werk. 
In het proces komen we erachter wat moeilijk is en wat makkelijk, wat meetbaar is 
en wat niet, en hoe een co2belasting het best vorm kan krijgen. Door aanvankelijk 
voorbij te gaan aan de vraag ‘Hoe hoog?’ komen we bij de volgende, veel belang
rijkere vraag: ‘Hoe maken we een eerlijk en transparant systeem?’
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Concurrentie- en werkgelegenheidsverlies voorkomen
Afgezien van het Europese emissiehandelssysteem ets kent Nederland vooralsnog 
geen expliciete co2beprijzing, maar impliciet wordt co2uitstoot al wel belast via 
de genoemde heffingen op brandstoffen en energie. Met name de energiebelasting 
wordt echter gekenmerkt door perverse prikkels: het tarief is onafhankelijk 
van de co2intensiteit van de energiebron en het wordt lager naarmate een 
verbruiker meer energie verbruikt. Grootverbruikers betalen een tarief op hun 
gas en elektriciteitsverbruik dat respectievelijk 10 en 40 keer lager is dan dat 
wat huishoudens betalen.13 Dit komt voort uit de vrees voor verslechtering van 
de concurrentiepositie van internationaal opererende bedrijven, met verlies van 
productie en werkgelegenheid aan het buitenland als gevolg.

Recent onderzoek van De Nederlandsche Bank toont aan dat de macro
economische gevolgen van co2beprijzing beperkt zullen zijn, zeker op lange termijn, 
maar dat sommige sectoren, met name de chemische en de basismetaalindustrie, de 
delfstoffenwinning en de energiesector, wel degelijk hard kunnen worden getroffen, 
waardoor hun internationale concurrentiepositie verslechtert.14 Bovendien zullen de 
macroeconomische effecten sterker worden indien het tarief voor grootverbruikers 
verhoogd wordt.15 Dit maakt dat een aanpak waarin Nederland alleen vooropgaat 
met een co2belasting weleens duurder kan uitpakken dan ingeschat.

De problemen van een co2belasting voor het bedrijfsleven worden veroorzaakt 
door het bestaan van internationale handel. 
Op dit niveau ligt dan ook een eerste 
mogelijke oplossing. Nederland moet 
internationaal afstemmen, om te beginnen 
binnen de eu, hoe co2beprijzing zo weinig 
mogelijk verstoringen oplevert in de 
concurrentiepositie van het bedrijfsleven. 
Het Europese systeem van verhandelbare emissierechten ets is een stap in deze 
richting. Op dit moment valt echter minder dan de helft van de totale co2emissies in 
de 31 deelnemende landen onder het ets-systeem en is de prijs voor emissierechten 
vooralsnog vrij laag (op het moment van schrijven ongeveer 20 euro per ton co2).

Een tweede, unilaterale, oplossing bestaat uit een systeem dat de tijdens het 
productieproces toegevoegde co2 beprijst en tegelijkertijd verlies van internationaal 
concurrentievermogen vermijdt. Geïnspireerd op de huidige belasting toegevoegde 
waarde (btw) is dit een ‘belasting toegevoegde co2’ (btco2): ieder bedrijf betaalt 
de heffing over de hoeveelheid co2 die vrijkomt c.q. ‘toegevoegd wordt’ tijdens het 
productieproces. btco2 betaald over halffabricaten kan worden teruggevorderd. 
Bovendien wordt de btco2 aan de grens verrekend: exporteurs kunnen de betaalde 
btco2 terugvorderen, terwijl over geïmporteerde goederen btco2 moet worden 
afgedragen, volledig analoog aan het bekende btwsysteem.

De facto beprijst deze belasting de co2uitstoot die vrijkomt bij de productie 
van in Nederland geconsumeerde goederen, ongeacht de locatie van die productie. 
Omdat exporteurs de betaalde btco2 terugkrijgen, blijven zij gevrijwaard van 
kostenstijgingen ten opzichte van buitenlandse producenten. Bedrijven die de 
binnenlandse markt bedienen, worden eveneens beschermd tegen oneerlijke 
concurrentie van buitenlandse bedrijven. De btco2 moet immers ook over 

De leereffecten van een geringe 
co2-belasting zullen groot zijn
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geïmporteerde, in het buitenland geproduceerde, goederen worden betaald, 
waardoor deze minder aantrekkelijk worden voor consumenten. De internationale 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven blijft derhalve onaangetast, zonder 
dat grootverbruikers ontzien hoeven te worden met een absurd laag tarief dat 
kosteneffectiviteit ondermijnt en vaak als onrechtvaardig wordt beschouwd. Een 
dergelijke heffing is een variant op een van de voorstellen van Böhringer, Rosendahl 
en Storrøsten ter bestrijding van co2weglekeffecten,16 en is recentelijk ook bepleit 
door ce Delft, onder de naam vek (Vergoeding Externe Kosten).17 Implementatie 
van de regeling vereist, vanwege de verrekening aan de grens, dat deze in 
overeenstemming is met de regels van de Wereldhandelsorganisatie (wto).18

Het kind van de rekening
Zonder klimaatbeleid zullen het de kwetsbaarsten in de samenleving zijn die, in de 
vorm van klimaatschade, een disproportioneel deel van de rekening gepresenteerd 
krijgen. De mondiale gevolgen van klimaatverandering zijn zeer ongelijk verdeeld 
over verschillende gebieden: de arme tropische streken zullen significant zwaarder 
worden getroffen dan de rijkere regio’s met een vaak gematigder klimaat. Maar ook 
binnen landen is de verdeling van de gevolgen ongelijk: de armere huishoudens en de 
agrarische sector worden het kind van de rekening vanwege respectievelijk beperkte 
adaptatiemogelijkheden en afhankelijkheid van de natuur.19

Evenzo leidt klimaatbeleid in de vorm van een co2heffing tot een ongelijke 
verdeling van de reductiekosten. Volgens recente berekeningen van het Centraal 
Planbureau is het inkomenseffect van de energiebelasting voor huishoudens 
in het laagste inkomensdeciel drie keer zo hoog als voor huishoudens met de 
hoogste inkomens, omdat arme huishoudens een groter deel van hun besteedbaar 
inkomen (12 procent) aan energie uitgeven dan de rijkere huishoudens (3 tot 4 
procent).20 Zolang de overheid beschikt over een progressieve inkomstenbelasting, 
is dit echter geen goed argument om voor een lagere co2heffing te kiezen: 
inkomenseffecten kunnen dan immers worden gerepareerd via aanpassing van de 
inkomstenbelastingtarieven,21 bijvoorbeeld door verhoging van de heffingskorting. 
Het gebruiken van de opbrengsten van de btco2 om de inkomstenbelasting te 
verlagen kan bovendien leiden tot een zogenoemd ‘dubbel dividend’: een stijging van 
de werkgelegenheid naast een afname van de co2uitstoot.22

Naast de verdelingseffecten tussen de inkomensgroepen, beïnvloedt klimaatbeleid 
ook de intergenerationele inkomensverdeling: huidige generaties betalen de kosten, 
terwijl de baten toevallen aan toekomstige generaties. Het laten oplopen van 
de staatsschuld is een manier om deze verdelingseffecten te verminderen.23 Een 
alternatief is het opzetten van een systeem van ‘groene pensioenen’, waarbij de 
jongere generatie de oudere generatie beloont voor haar klimaatinspanningen met 
een groen pensioen als aanvulling op de aow.

Conclusie
Een probleemoplossende, lerende houding vanuit een morele overtuiging moet de 
basis zijn voor klimaatbeleid. De invoering van een expliciete co2heffing is in lijn 
met deze principes. Door te beginnen met een laag tarief dat voor alle bedrijven 
gelijk is, kunnen we leren van de implementatie en reduceren we de uitstoot van 
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co2 op de meest efficiënte manier. De mogelijke aantasting van de internationale 
concurrentiepositie kan worden opgevangen door internationaal te coördineren, of 
via verrekening aan de grens. De klimaatkosten kunnen eerlijk verdeeld worden over 
inkomensgroepen en generaties via aanpassing van de inkomstenbelasting, via de 
staatsschuld of zelfs via de introductie van groene pensioenen.
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Een groen cda laat je 
niet blauwblauw
Het hoogtepunt van de Dag van de Christendemocratie op 
24 november 2018 was perfect getimed. Het kwam net voor het 
afrondend optreden van partijvoorman Sybrand Buma. Deze 
hoefde de bal alleen maar in te koppen en had niet alleen een 
juichende zaal, maar ook meters media-aandacht en zendtijd 
geoogst. Dat cadeau kregen het cda en Buma van niemand 
minder dan André Kuipers, de arts, ruimtevaarder, bezoeker 
van het International Space Station en daarom ook nog officier 
van de luchtmacht van Poetin. Niet een profiel dat je in ons 
land vaak tegenkomt.

door Pieter Gerrit Kroeger De auteur is historicus.

Kuipers vertelde niet alleen over zijn twee trips in de ruimte en over het adem
benemende werk dat hij daar als ruimtevaarder en onderzoeker had kunnen doen 
– een ‘spannend jongensboek’ – maar liet ook zien hoezeer Nederland op het terrein 
van de ruimtevaart en de daarmee verbonden maakindustrie, toptechnologie, R&D 
en toepassingen van cutting edge kennis en vaardigheden een van de leidende 
landen ter wereld is geworden. Als er ergens sprake is van een extreem succesvol 
‘verdienmodel’ van de triple helix van bedrijven, kennisinstellingen en overheden, 
dan is het wel in de ruimtevaart, met zijn aardobservatie, monitoring van het klimaat, 
landbouw, visserij, duurzame agrarische innovaties en rampenbestrijding vanuit het 
heelal. En laat nu juist ons land met zijn combinatie van kennis, ondernemerschap en 
vernieuwend vermogen in al die gebieden tot de wereldtop behoren!

Het werk van mensen als Kuipers, van onze astronomen, lucht en ruimtevaart
ingenieurs van de technische universiteiten en het hbo, innovatoren en onderzoekers, 
weet Nederland te verbinden met een voorhoederol elders. Denk dan vooral aan het 
terrein van agribusiness, groot geworden door Wageningen University & Research 
en aan de bedrijven en organisaties die leidend zijn geworden bij watermanagement 
en alles wat daarmee samenhangt. Het wereldwijd toonaangevende werk van onze 
zogenoemde Watergezant Henk Ovink – die voor Barack Obama het plan moest 
helpen maken om steden als New York, Miami, Houston en New Orleans te redden 
van overstromingen, orkanen en zeespiegelstijging – is dan ook niet los te denken van 
de impulsen voor R&D en innovatieve toepassingen in het bedrijfsleven die door het 
werk van Kuipers en de ruimtevaartsector mogelijk zijn geworden.

Klimaatbeleid
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Het was dan ook geen wonder dat er een opmerkelijk moment ontstond 
tijdens de presentatie van Kuipers vol beelden uit het heelal waarin de razendsnelle 
veranderingen op onze planeet zichtbaar werden. Toen hij vertelde dat een van zijn 
collegaruimtevaarders nu minister was in diens land, brak een spontaan applaus los 
bij de plagerige suggestie dat hij misschien ook wel in was voor zo’n rol. Het was 
duidelijk dat voor velen in het cda zelf zowel deze feiten als deze nieuwe trends én 
kansen voor ons land een volstrekte eyeopener waren. Op deze manier denken over 
en kijken naar het vernuft van ons land, de kracht en het perspectief van ‘traditionele’ 
sectoren van economie en samenleving was en is men bepaald niet gewend; niet 
binnen de eigen politieke kring, en ook niet binnen de vele regionale kringen en 
belangenorganisaties waar men de oren veelal naar laat hangen.

1 op 5,3
Dat Kuipers’ verhaal voor het cda – ondanks zijn recentste program voor de 
Europese verkiezingen – nieuws lijkt en dat men van de ene verbazing in de andere 
valt bij zulke analyses, feiten en beelden, is geen goed nieuws. En het is helaas 
ook oud nieuws. Zo probeerde in 20112012 cda’er Maxime Verhagen, indertijd 
minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en vicepremier, de 
Nederlandse bijdrage aan de Europese ruimtevaartprogramma’s te halveren vanwege 
de perikelen in de begroting van het kabinetRutte i. Dat kreeg hij toen niet voor 
elkaar; fractieleider Buma 
wist het kabinet er gelukkig 
nog van af te brengen. Hij 
benadrukte daarbij het belang 
van de investeringen op dit 
terrein voor de kracht van de 
Nederlandse economie en voor 
regio’s als Twente met hun 
hightechprofiel, boven op het 
feit dat het hoofdkwartier van de European Space Agency (esa), estec, in ons land 
gevestigd is en dit grote een blijvende impact heeft.

Waarom was Verhagen niet overtuigd van die meerwaarde? Verhagens ministerie 
had eerder zélf voorgerekend dat de multiplier van de esacontributie die Nederland 
betaalt, neerkomt op 4,26. En het voegt toe: ‘Wanneer daarbij de industriële omzet 
wordt opgeteld die esa in Nederland genereert, waarbij Nederlandse organisaties 
meer binnenhalen dan de nationale inschrijving, stijgt de returnfactor naar 5,3.’1 
Oftewel, ook toen al leverde elke euro investeringen € 5,30 aan welvaartsgroei 
op. Daarbij bleek bovendien een belangrijke spinoff voor de diensteneconomie 
op hoog niveau ook niet te versmaden: ‘Het internationale karakter van estec 
heeft Noordwijk doen ontwikkelen tot een belangrijke Nederlandse congreslocatie 
met bijbehorende bedrijvigheid. Daarnaast is estec de tweede identificeerbare 
klantengroep van klm door het reizigersvolume rondom de vele esaoverleggen en 
conferenties.’2

Sinds 2012 is de impact van de ruimtevaart nog sterk gestegen, vooral op 
terreinen die samenhangen met weer, klimaat, landschap, water, landbouw, veeteelt 
en visserij. De grote vlucht die monitoring en aardobservatie hebben genomen 
dankzij de nieuwste generatie satellieten en sondes die extreem precies kunnen meten, 

Toen Kuipers suggereerde dat hij misschien 
minister zou moeten worden, brak een 
spontaan applaus los
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fotograferen en chemisch scannen, maken het werk van boeren, tuinders en vissers 
meer en meer hightech en wereldwijd verknoopt met klimaatwetenschappers en het 
heelal. Ook aan het onderzoek naar nieuwe, duurzame en energiesparende materialen 
en processen wordt dankzij de ruimtevaart grote impulsen gegeven. André Kuipers 
liet concrete voorbeelden zien van vondsten en processen op deze terreinen, waarin 
opnieuw Nederlandse bedrijven en de Nederlandse maakindustrie tot de voorhoede in 
de wereld behoren.

De drie o’s
Het spannende jongensboek van de medicusruimtevaarder is ten diepste het bidbook 
voor een slim en welvarend land in de toekomst; een land dat zijn kennis en kunde 
op juist die combinaties van hightech en innovatie in de ruimte en op aarde weet te 
integreren in zijn klassieke knowhow en ijzersterke positie op ‘het groene front’. Dat 
die visionaire boodschap aankwam op de Dag van de Christendemocratie was het 
pluspunt van die dag, temeer omdat Jan Peter Balkenende kort daarvoor in dialoog 
met Wopke Hoekstra en mijzelf de brug wist te slaan tussen de kernbegrippen van 
deze visie en de perspectieven vanuit de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de vn 
voor de komende decennia. Opnieuw bleek hier de waarde van het tijdloze motto 
van Arie Oostlander, ouddirecteur van het Wetenschappelijk Instituut voor het cda: 
‘Niets is zo praktisch als een goede filosofie.’

Dat blijkt inmiddels ook elders, dat wil zeggen buiten het wi en inspirerende 
studiedagen als die van 24 november. Tot voor kort was bijvoorbeeld Mona Keijzer 
geen opvallend voorvechter van deze manier van kijken en denken. Sterker nog, zij 
liet zich ooit ontvallen dat je als land van kennis niet kunt eten, en dat daarom steun 
voor boeren en tuinders onmisbaar was. Inmiddels is zij juist bepleiter geworden 
van sterk innovatief samenwerken en van investeringen in integraties van kennis 
en kunde. ‘Voor ons is de samenwerking van onderwijs, overheid en ondernemers, 
de drie o’s, volstrekt normaal. Maar dat is niet overal zo, merk ik als ik op andere 
plekken in de wereld kom’, zei zij recent bij de start van de volgende zoektocht 
naar nationale iconen van zulke innovaties. Daarom wilde zij ‘laten zien hoe trots 
we zijn op al die innovatieve ondernemers. En dus gaan we weer op zoek naar die 
fantastische voorbeelden met oplossingen voor onze maatschappelijke uitdagingen.’3 
De kansen die dit biedt laat de nieuwe bewindsvrouw niet blauwblauw en dat is 
reden voor optimisme, ook met betrekking tot het cda zelf.

Bovendien dwingt dit ook haarzelf tot een stevig beleid. ‘De crossovers van 
techniek in andere sectoren zoals de zorg, de voedselindustrie, de energiesector en de 
sport worden alleen maar groter en hebben een grote impact op onze werkomgeving. 
De vraag naar kennis over en vaardigheden voor de toepassing van techniek neemt de 
komende jaren alleen maar toe, ook in de niettechnische beroepen.’4 Daarom trekt 
juist zij – veel meer dan het vanuit D66 geleide ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap mirabile dictu – aan de intensivering van succesvolle programma’s in 
de samenleving als het Techniekpact.5 ‘Niets is zo praktisch als een goede filosofie.’ 
Dat blijkt maar weer eens.

Nieuw rentmeesterschap
Het is kortom heel goed mogelijk om zowel de mentaliteit als de strategische koers 
van het cda op dit terrein impulsen te geven die vooruitkijken naar de kansen voor 

Klimaatbeleid



81Een groen cda laat je niet blauwblauw

de komende decennia. Dat bleek uit het indringende betoog van Wopke Hoekstra 
over nieuwe, op de lange termijn gerichte investeringen via de Europese begroting 
in precies de dingen waar André Kuipers zo concreet en nuchtervernieuwend over 
sprak. Hoekstra noemde ons land ‘een groeibriljant waarin we eraan werken dat 
iedereen daarin ook meekan’. Zijn visie illustreerde helder dat het helemaal niet 
nodig is om gedurig dystopieën rond te strooien over ‘onderlagen’ vol ‘bezorgde 
burgers’ die ontredderd zijn en genegeerd worden door een ‘bovenlaag’ vol 
‘anywheres’. Zulke moral panickoortsdromen staan ver van de werkelijkheid af. 
Kuipers liet zien dat weinig landen op aarde zich zo slim en zo krachtig ontwikkelen 
als juist het onze, en dat weinige daarbij zulke kansen kunnen grijpen voor bloei en 
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het profileren van de eigen identiteit als poldernatie van vernuft en ondernemerschap 
pur sang. Boeiend is het besef dat nu juist het cda als partij van de groene regio’s van 
het land het in zich zou kunnen hebben om zichzelf te bevrijden van het noodlot dat 
accentuering van dat ‘groene karakter’ vooral ook inhoudt dat men de partij van de 
krimpende en vergrijzende delen van het land blijft, oftewel van varkensstallen en 
rurale leegloop.

Een christendemocratie van de eenentwintigste eeuw biedt de samenleving, 
nationaal en Europees juist een breed palet van impulsen door de integratie van 
hightech, biotechnologische kennis, agribusiness, klimaat en watertechnologie. 
Bovendien zijn partijen als het cda – ook Europees in de evp – eminent geschikt 
om zeer verscheiden groepen in de samenleving bijeen te brengen en rond die visie 
te verbinden en te enthousiasmeren, om zo kansen te creëren. Betrokken burgers 
zijn immers ons publiek en onze kracht, niet mopperaars langs de kant. Juist zo’n 
christendemocratie zal er allereerst een zijn van een integrale, eigentijdse visie en 
beleidsstrategie rond haar kernwaarde van rentmeesterschap. En dat is een heldere 
visie, die nota bene nu weer voortbouwt op Lubbers’ gedachte achter het Earth 
Charter. Het is een visie van vooruitziend beheer en vernieuwing van de planeet 
die wij zullen doorgeven aan volgende generaties. Het was de adembenemende 
schoonheid van die planeet die Kuipers ons vanuit zijn ruimteschip liet zien.

Ook electoraal is dit overigens niet onverstandig. In de hoogontwikkelde 
deelstaten in Duitsland was 
recent te zien dat csu en 
cdu met name onder hoger 
opgeleide kiezers, vrouwen 
en jongeren massaal verloren 
aan Die Grünen. Hoe meer 
men paniekerig de hetzetaal 

van rechtspopulisten trachtte te imiteren (en hoe meer men net als zij uitblonk 
in intern geruzie), hoe meer men juist historisch lage resultaten boekte.6 Winst op 
extreemrechts kwam er niet; uiteraard niet. Dat zal ook een fata morgana blijven; 
eenieder die nuchter kijkt weet immers dat je verkiezingen wint en verliest in het 
midden. Als je daar een vacuüm laat ontstaan, wordt dit door anderen gevuld. Dat 
gebeurde in maart 2017 bij ons, in september 2017 in heel Duitsland, en recent in die 
toonaangevende Bundesländer nog een keer. Nu stoot alleen een ezel zich twee keer 
aan dezelfde steen, dus je mag verwachten dat het cda zich voortaan laat inspireren 
door de kansen die Kuipers liet zien, en niet door angsten. Angsten zijn altijd een 
slechte raadgever, en daarmee ook altijd een recept voor neergang en nederlagen.

Betrokken burgers zijn ons publiek en onze 
kracht, niet mopperaars langs de kant

1 Redactie ScienceGuide, ‘Verhagen laat weinig ruimte’, 

website ScienceGuide, 28 juni 2012.

2 Redactie ScienceGuide 2012.

3 Tim Cardol, ‘Wat wordt de nieuwe 

quantumcomputer? Het kabinet gaat op zoek naar 

nieuwe Nationale Iconen’, website ScienceGuide, 8 

oktober 2018.

4 Frans van Heest, ‘Mona Keijzer verbaasd over 

numerus fixus bij techniekopleidingen’, website 

ScienceGuide, 15 december 2017.

5 Techniekpact, Nationaal Techniekpact 2020. Inzet 

voor 2016-2020. Den Haag: Techniekpact, april 2016.

6 Zie ook de bijdrage van Ton Nijhuis in deze cdv.
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Sluit aan bij de 
energie

door Arjen Veerman De auteur heeft stage gelopen bij het 

Wetenschappelijk Instituut voor het cda en een notitie over 

duurzaamheid geschreven.

Simon Buwalda heeft zich als wethouder van 
Zaltbommel ingezet voor duurzaamheid. 
Tegenwoordig is hij wethouder in Culemborg. 
In een kleine gemeente waar wethouders een 
brede portefeuille hebben, is een goede focus 
belangrijk. Het advies van Buwalda: ‘Sluit aan 
bij de energie van je inwoners, en maak deze 
productief. Kijk naar wat wél kan, niet naar 
wat níét kan. Steek je energie in de mensen die 
willen en in het betrekken van twijfelaars, en 
niet in tegenstanders.’

Duurzaamheid is zo’n breed begrip dat 
je moet focussen, meent Buwalda. ‘Waar 
zet je op in, wat is reëel, en wat snappen 
inwoners en bedrijven? Zaltbommel is 
nummer vier op de lijst van Nederlandse 
gemeenten die de meeste energie slurpen. 
Dat komt door de glastuinbouw, die veel 
gas en elektriciteit gebruikt. Wij hebben 
gekozen om in te zetten op energie. 
De gemeente had het doel gesteld om 
zestien procent van de energie lokaal 
op te wekken. Voor alleen al die zestien 
procent moet om de vijfhonderd meter 
een windmolen geplaatst worden. 
Daarnaast zijn er honderden hectaren 
zonnepanelen nodig. En dan nog moeten 

we flink besparen op energie om die 
zestien procent te halen, laat staan dat we 
honderd procent zouden halen.’

Wat zijn goed werkende maatregelen 
geweest?
‘We zijn in Zaltbommel begonnen met 
energiecafés. Dat zijn bijeenkomsten 
voor inwoners en lokale ondernemingen 
om mensen bewust te maken en hen 
te motiveren zelf iets te doen. Deze 
energiecafés zetten geen zoden aan 
de dijk voor de totale opgave, maar 
ze hebben wel veel bijgedragen aan 
bewustwording en draagvlak. Dit heeft 
uiteindelijk tot nieuwe initiatieven geleid. 

Simon Buwalda 
© Foto: Gemeente 
Culemborg
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Als eerste project hebben we via crowdfunding 
het dak van het gemeentehuis vol zonnepanelen 
gelegd. Ook hebben we de voormalige 
vuilnisbelt de Ketelsteeg omgebouwd tot een 
recreatieterrein en een zonnepark. We wilden in 
alle duurzaamheidsplannen naast deelname van 
inwoners bij het opwekken van schone energie 
ook naar financiële participatie van inwoners 
kijken. Verder hebben we bewoners geholpen een 
coöperatie op te richten om schone energie op te 
wekken; dit werd Coöperatie Bommelerwaar.’

Heeft u ook een voorbeeld waar dit juist niet heeft 
gewerkt?
‘Er was een plan voor drie windmolens tussen de 
snelweg en de spoorlijn. Het is ons niet gelukt 
om draagvlak te creëren voor deze windmolens. 
De tegenstanders in de politiek maar ook in de 
samenleving waren sterker georganiseerd dan 
de voorstanders. De voorstanders waren de 
initiatiefnemers, agrariërs in dat gebied en een deel 
van de politieke partijen.’

In hoeverre bent u afhankelijk van andere 
overheidslagen om de lokale energietransitie 
invulling te geven?
‘Het vraagstuk is gewoon te groot om lokaal 
op te lossen. Wel heeft iedere gemeente een 
belangrijke taak in de transitie. Zelf heb ik 
het Duurzaamheidsplatform Bommelerwaard 
voorgezeten, met als doel een energiestrategie 
voor de Bommelerwaard op te zetten. Dit heeft 
helaas nog niet het effect gehad waarop was 
gehoopt. Wel is er een energiestrategie voor Regio 
Rivierenland gekomen, waar de Bommelerwaard 
onder valt. Deze strategie wordt nu dus naar het 
lokale vertaald.’

Het kabinet stelde in de energieagenda van 2016 
dat de realisatie van de transitie grotendeels 
moet plaatsvinden op lokaal en regionaal 
niveau. Is dit een kans of juist een risico voor de 
energietransitie?
‘Niemand wil zomaar gezichtsbepalende 
energieopwekking zoals windmolens. Het 

laaghangend fruit is echter zo geplukt; kijk maar 
naar de eerdergenoemde vuilnisbelt. De Ketelsteeg 
was eerst alleen een bult afval, maar nu is het, 
zoals gezegd, een recreatieterrein in combinatie met 
een zonnepark. Uiteindelijk moeten wij het doen, 
maar gemeenten krijgen hiervoor weinig geld. 
De energietransitie is geen wettelijke taak voor 
gemeenten, maar een keuze van colleges. Hierdoor 
besteden gemeenten veel minder geld en capaciteit 
aan duurzaamheid dan aan wettelijk verplichte 
taken, zoals de Wmo. Wij vonden dat wij toch iets 
met duurzaamheid moesten. De rijksoverheid kijkt 
heel wetenschappelijk naar duurzaamheid, terwijl 
lokale bestuurders gewoon iets willen doen.’

Hoe heeft u de lokale bevolking bij deze 
voorbeelden betrokken?
‘Bij lokale bedrijven en inwoners is veel kennis 
over de energietransitie. Inwoners zijn met hun 
initiatieven naar de gemeente gekomen, waarna 
wij ze verder op weg hebben geholpen. Naast het 
steunen van deze initiatieven kan de gemeente 
ook proactief aan de slag, bijvoorbeeld door met 
de glastuinbouwsector een project te starten, of 
door specifieke wijken of straten te helpen om 
energieneutraal te worden.’

Wat heeft u gedaan om draagvlak voor duurzaam 
beleid te creëren en om dit te vergroten?
‘We hebben initiatiefnemers het voorwerk laten 
doen en hen geholpen het verder vorm te geven en 
hun subsidies verschaft. Dit hebben we gedaan bij 
de coörperatie, de vuilnisbelt en de energiecafés, 
maar ook bij initiatieven die nu niet aan bod zijn 
gekomen. Achteraf hadden we inwoners zelf ook 
actiever mogen betrekken bij initiatieven en beleid.’

Wat zou u collega-wethouders willen meegeven 
zodat zij de energietransitie met voldoende lokaal 
draagvlak kunnen vormgeven?
‘Sluit aan bij de energie van je inwoners, en maak 
deze productief. Kijk naar wat wél kan, niet naar 
wat níét kan. Steek je energie in de mensen die 
willen en in het betrekken van twijfelaars, en niet 
in tegenstanders.’

Uit de praktijk
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Tien stellingen op 
de deur van het 
partijbureau
Met een hoopgevend verhaal over de overgang van een 
oude naar een nieuwe economie kan het cda weer kleur op 
de wangen krijgen. De oude economie draait op fossiele 
energiebronnen, is vervuilend en verkwistend. Welbeschouwd 
is zij roofbouw op onze planeet. De nieuwe economie draait 
op schone energiebronnen en is zuinig op, en in harmonie 
met, onze prachtige planeet. De nieuwe economie is sociaal en 
inclusief. Zij is dienstbaar aan het goede leven van alle mensen 
en hun gemeenschappen. Waar wachten we op?

door Henri Bontenbal De auteur is fellow bij het Wetenschappelijk Instituut voor het cda 

en werkzaam als strateeg bij regionale netbeheerder Stedin.

Het klimaatvraagstuk is een van de grootste uitdagingen van deze eeuw. Een politieke 
partij die geen serieuze visie heeft op dit vraagstuk, zal naar de marge verdwijnen, zo 
is mijn overtuiging. De vraag is nu: welk antwoord geven wij als christendemocraten? 
Wat onderscheidt een christendemocratische visie op duurzaamheid en klimaatbeleid 
van die van andere politieke stromingen? In dit artikel spijker ik – naar goed 
protestants gebruik – tien stellingen op de deur van het partijbureau. Want we moeten 
echt aan de bak met dit thema.

1. Het cda-gedachtegoed dwingt ons tot een ambitieuze duurzaamheidspolitiek
De christendemocratie onderscheidt zich vooral met haar mensbeeld van de andere 
politieke stromingen. Daarin staat centraal dat ieder mens een inherente menselijke 
waardigheid heeft, die onontvreemdbaar is. Naast die waardigheid van ieder mens 
zeggen we dat de mens in essentie een relationeel wezen is: ‘De mens wordt pas ten 
volle mens in relatie tot de ander.’ We zijn allemaal ingebed in een weefsel van relaties 
die ons maken tot wat we zijn en die ons ook in staat stellen om onszelf te worden.

Als we zo naar mensen kijken, dan moeten we ook zeggen: ‘Ieder mens heeft 
recht om tot zijn recht te komen.’ Daar moeten we met elkaar zorg voor dragen. Dat 
betekent dat we solidair zijn; niet alleen met onze directe naasten, maar ook met 
mensen elders op deze aarde en met de mensen die na ons komen. Zij bezitten net als 
wij een menselijke waardigheid en hebben ook recht op een bestaan waarin zij tot 
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hun recht komen. Zoals Ruud Lubbers verwoordde: ‘Mensen hebben boodschap aan 
elkaar.’

Dit betekent dat we pleiten voor een overheid die enerzijds de ontplooiing van 
mensen en de verbanden waarin zij actief zijn, niet te veel dwarszit met allerlei regels 
en beperkingen. Wij geloven immers in de kracht en creativiteit van de samenleving, 
en het is aan de overheid om daar ruimte aan te geven. Tegelijkertijd geldt ook dat 
niet alles wat er in de samenleving gebeurt daarmee goed is, dus een overheid moet, 
anderzijds, ook normeren, grenzen stellen.

Als samenleving en als overheid moeten we ons houden aan het beginsel van 
goed rentmeesterschap. Dat betekent dat we wat aan ons is toevertrouwd – zoals 
onze leefomgeving, onze economie, onze instituties, ons cultuurgoed – goed moeten 
beheren, zodat de ‘opbrengsten’ eerlijk verdeeld worden en zodat degenen die na ons 
komen er óók van kunnen genieten.

Als je dit mensbeeld en deze kernwaarden – gerechtigheid, gespreide 
verantwoordelijkheid, solidariteit, rentmeesterschap – vertaalt naar het vraagstuk 
van duurzaamheid en klimaatverandering, dan kan het niet anders zijn dan dat in 
de politiek van het cda duurzaamheid een belangrijk thema is. Dat was ook de 
reden dat het voor iemand als Ruud Lubbers niet meer dan logisch was om het 
milieuvraagstuk hoog op de politieke agenda te zetten. Dat brengt mij bij mijn 
tweede stelling.

2. Het cda-gedachtegoed is de beste 
voedingsbodem voor goed duurzaamheidsbeleid
Duurzaamheid zou een belangrijk thema voor 
het cda moeten zijn, maar daar moeten we het 
niet bij laten. Als christendemocraten geloven 
we immers ook dat een christendemocratische 
aanpak van het vraagstuk rondom duurzaamheid, 
energietransitie en klimaatverandering meer succes heeft dan de aanpak van andere 
politieke partijen. Een partij als de vvd verwacht dat technologie en economische 
groei ons vanzelf op het pad van een duurzame economie gaan brengen; dat 
daarvoor geen enkel offer nodig is; dat duurzaamheid vooral ook leuk moet zijn; en 
dat we niets aan onze levensstijl hoeven veranderen. Vanuit ons perspectief is dat 
een oppervlakkige benadering van het duurzaamheidsvraagstuk. Want uiteindelijk 
is onze opdracht om zorg te dragen voor de schepping een morele opdracht. Wij 
worden niet méér mens door nog meer economische groei, nog meer koopkracht, 
nog meer consumeren, nog meer keuzevrijheid in de supermarkt, nog meer goedkope 
vliegvakanties naar Bali. Uiteindelijk is het mensbeeld dat daarachter steekt leeg en 
oppervlakkig.

Maar ook een partij als GroenLinks heeft een duurzaamheidsverhaal dat niet 
gaat werken. Uiteindelijk verschilt het mensbeeld van GroenLinks niet veel van dat 
van de vvd. Ook daar begint men bij het individu en zijn recht op zelfbeschikking, 
en niet bij de gemeenschap. De verwachtingen van de overheid zijn torenhoog; maar 
de overheid kan ook falen, en zonder draagvlak in de samenleving keert de wal het 
schip.

Wij worden niet méér mens door 
nog meer economische groei en 
koopkracht
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3. Het cda heeft het thema duurzaamheid te vaak aan andere politieke partijen 
overgelaten
Tegelijkertijd moet het cda de hand ook in eigen boezem steken, want het cda heeft 
het thema duurzaamheid helaas te vaak aan andere partijen overgelaten. We kunnen 
daar allerlei redenen voor bedenken, maar laten we eerst toegeven dat dit absoluut 
geen goede zaak is. Dit thema had óns thema moeten zijn, want dat zijn we aan onze 
stand verplicht.

Overigens moeten we onszelf niet helemaal de put in praten, want het cda maakt 
op dit moment deel uit van een coalitie die de verduurzaming van onze economie 
hoog op de agenda heeft staan. Daarnaast is een groot aantal lokale afdelingen (erg) 
actief met het thema. Maar de schroom mag ervanaf. Het gaat niet altijd van harte. 
En als maatregelen concreet worden, dan wil het cda nog weleens tegenstribbelen. 
Die halfslachtigheid moet ervanaf.

4. Het cda vist electoraal beschouwd in de verkeerde vijver
Waar komt die halfslachtigheid vandaan? Een deel van het antwoord is: we 
laten ons te veel gijzelen door politieke marketingbureaus. Bij de campagnes 
voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt te veel gekeken naar de analyses van 
deze politieke marketingbureaus en te weinig naar het verhaal dat we zelf willen 
vertellen. Het is opvallend dat de analyses die gemaakt worden en de conclusies 
voor de campagnestrategie die vervolgens worden getrokken, vaak als een echoput 
functioneren: men hoort namelijk terug wat men zelf graag wilde horen. De 
redenering gaat dan bijvoorbeeld als volgt: ‘Er stemmen veel ouderen op het cda, dus 
moeten we een verhaal maken dat ouderen aanspreekt.’ Is dat eenmaal gebeurd, dan 
concluderen we vervolgens dat er ‘vooral ouderen op het cda gestemd hebben’. Als 
het over duurzaamheid gaat, verloopt de redenering ongeveer hetzelfde, maar dan in 
spiegelbeeld. ‘Dit is geen thema dat onze kiezers aanspreekt’, zeggen we dan, en we 
voeren vervolgens een campagne waarin het thema nauwelijks een rol speelt. Daarna 
concluderen we dan dat er maar weinig mensen die duurzaamheid belangrijk vinden, 
op ons gestemd hebben.

Maar laten we eens kijken naar de opkomst van de groene politieke partijen. Uit 
onderzoek blijkt dat bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorig jaar bij de categorie 
kiezers tot 25 jaar twee thema’s op een gedeelde eerste plek stonden: duurzaamheid/
milieu en onderwijs.1 Als het cda een fris en overtuigend verhaal maakt over 
duurzaamheid en klimaatverandering, zal dit nieuwe groepen kiezers aanspreken. 
Willen wij als partij nieuwe generaties aan ons binden, dan kunnen we niet om dit 
thema heen.

5. We moeten het klimaatbeleid niet depolitiseren, maar juist politiseren
Er wordt nogal eens gezegd dat we het energie- en klimaatbeleid moeten depolitiseren. 
Daarmee wordt bedoeld dat we over de muren van politieke partijen heen kijken en 
gezamenlijk beleid voeren dat door iedereen gedragen wordt. Met dat laatste ben ik 
het eens, maar niet met het idee dat we klimaatbeleid moeten depolitiseren. Want 
juist klimaatverandering is een vraagstuk dat op verschillende manieren kan worden 
aangepakt, op basis van de verschillende politieke overtuigingen. Het maakt namelijk 
echt verschil hoe je naar de rol van de overheid, het bedrijfsleven en de samenleving 
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kijkt, en hoe dat doorwerkt in het beleid dat je vervolgens voor ogen staat. In de 
volgende stellingen werk ik dat verder beknopt uit.

6. Christendemocratisch klimaatbeleid is niet technocratisch, maar 
meerdimensionaal
Wie naar het huidige debat over klimaatverandering en energietransitie kijkt, ziet 
dat deze op dit moment nogal technocratisch wordt gevoerd. Het gaat over een 
klimaatakkoord met klimaattafels, megatonnen co2-reductie, hogere milieubelastingen, 
enzovoort. Maar dit debat wordt gevoerd over de hoofden van de burger heen. We 
moeten ook het hart, de idealen en de ambities van mensen aanspreken, en luisteren 
naar de zorgen die mensen hebben. Want die zorgen zijn best terecht.

Christendemocraten moeten dus meerdimensionaal naar het vraagstuk kijken. 
Als klimaatverandering een van de grote sociale kwesties is van deze eeuw, moeten 
we de discussie daarover ook op allerlei fronten en vanuit allerlei perspectieven 
voeren. Het gaat dus niet alleen om deze vraag: hoe wekken we meer duurzame 
energie op en waar gaan we windmolens en zonnepanelen neerzetten? Het gaat ook, 
en vooral, om deze vragen: Hoe willen we dat onze samenleving eruitziet? Wat is 
een werkelijk houdbare economie? Is consumentisme en koopkracht het beste wat 
wij als burgers kunnen wensen? Hoe ziet het goede leven eruit en hoe bereiken we 
dat voor zo veel mogelijk mensen? Hoe zorgen we ervoor dat onze economie gezond 
blijft en tegelijkertijd overschakelt op hernieuwbare energie en 
grondstoffen? Hoe zorgen we ervoor dat onze economie in dienst 
staat van de samenleving en het goede leven van haar burgers, in 
plaats van andersom? Hoe kunnen we de potentie en de creativiteit 
die in de samenleving en in mensen zitten, tot wasdom laten 
komen, ook als het gaat om duurzaamheid? Dat soort vragen 
moeten we met elkaar stellen.

Daar hoort het besef bij dat beleid en technologie nooit ‘neutraal’ zijn. De inzet 
van technologie gaat bijvoorbeeld ook over eigenaarschap, over industriepolitiek, 
over landschappelijke impact. Burgers kunnen geen kolencentrales bouwen, 
maar wel zelf – of samen met de buren, in een energiecoöperatie – zonnepanelen 
installeren. Subsidiëring van windmolenparken op zee is niet alleen een kostenpost; 
het zijn immers Nederlandse bedrijven als Van Oord, Sif, Heerema, Eneco en 
Tennet die hieraan verdienen, waarde creëren en zorgen voor werkgelegenheid. En 
ja, we mogen technologieën ook beoordelen op de impact die ze hebben op onze 
leefomgeving.

Meerdimensionaal heeft ook betrekking op het begrip ‘integrale ecologie’ waar 
paus Franciscus aan refereert in zijn encycliek Laudato Si’.2 Daarmee bedoelt hij dat 
de zorg voor onze leefomgeving, voor het milieu, ook altijd integraal verbonden is 
met de zorg voor onszelf, voor onze naasten, voor de allerarmsten. De natuur kunnen 
we niet los zien van de plek die we daarin zelf innemen. We zijn op allerlei manieren 
met haar verbonden en van haar afhankelijk.

7. Christendemocratisch klimaatbeleid is niet elitair, maar eerlijk en sociaal
Als we denken vanuit een integrale ecologie, dan betekent dat ook dat een transitie 
naar een duurzame economie niet anders dan ook sociaal moet zijn: beide horen bij 

Beleid en technologie 
zijn nooit neutraal
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elkaar. Concreet betekent dit dat we de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk, 
naar draagkracht en naar de verantwoordelijkheden die men heeft, moet verdelen.

Het betekent ook dat we oog hebben voor de gevolgen van de verschillen in 
levensstijl tussen groepen in de samenleving. Ik durf te beweren dat de ecologische 
voetafdruk van heel wat mensen die nu als eerste in een elektrische auto rijden en 
zonnepanelen hebben geïnstalleerd, heel wat groter is dan die van grote groepen 
mensen die eenvoudig leven, en bijvoorbeeld niet drie keer per jaar op vakantie gaan 
naar een ver oord, maar als vakantie een rondje Nederland fietsen of het Pieterpad 
lopen. De ecologische voetafdruk van de ‘kleine luyden’ is vaak kleiner dan die van de 
geglobaliseerde wereldburger die drie keer per jaar het vliegtuig naar Bali pakt.

‘Sociaal’ betekent ook dat je nadenkt over de mensen die straks in de nieuwe 
economie geen baan meer hebben. Dus als we als samenleving vinden dat 
kolencentrales dicht moeten, dan moeten we ook nadenken over een arrangement om 
de mensen die daar werken van een nieuwe baan te voorzien. Ook dat is duurzaam!

8. Christendemocratisch klimaatbeleid draait om waarden en goed burgerschap
Christendemocratische duurzaamheidspolitiek begint met de waarden die we 
belangrijk vinden. Daaraan moeten we ‘burgerschap’ toevoegen. Sommigen vinden 
dat een vies woord en betuttelend, maar burgerschap is essentieel om de omslag naar 
een duurzame samenleving te maken.

Burgerschap is meer dan alleen 
gehoorzamen aan de wetten van 
een land. Burgerschap houdt 
in dat je actief meedoet met de 
samenleving, dat je bijdraagt 
aan de opbouw ervan door te 
participeren in verenigingen, 
religieuze organisaties, 
politieke partijen. Ja, burger-
schap betekent loyaliteit en 

betrokkenheid op elkaar. Zonder een actieve, constructieve betrokkenheid van 
burgers krijgen we die duurzame samenleving niet voor elkaar. Een duurzame 
samenleving ís een samenleving waarin burgerschap belangrijk is.

9. Christendemocratische duurzaamheidspolitiek is wars van zwart-witdenken
Sommige politieke partijen maken er een sport van om zich, als het over het milieu 
gaat, negatief uit te laten over grote bedrijven en boeren. Een christendemocratische 
duurzaamheidspolitiek houdt zich daar verre van. Iedereen doet mee en kan 
meedoen. Bedrijven kunnen een force for good zijn en spelen een belangrijke rol in 
het opbouwen van een duurzame samenleving. Zijn alle bedrijven dan meteen goed? 
Nee, maar onze houding begint niet met cynisme, maar met vertrouwen. Pas als dat 
vertrouwen geschaad wordt, grijpen we in.

Hetzelfde geldt voor onze boeren. Dankzij onze boeren hebben we elke dag 
kwalitatief zeer hoogwaardig voedsel op ons bord voor een relatief lage prijs. Deze 
mensen werken elke dag keihard om ons van voedsel te voorzien. Daar moeten 
we respect voor hebben. Inderdaad, ook de agrarische sector moet verduurzamen, 

De ecologische voetafdruk van de ‘kleine 
luyden’ is vaak kleiner dan die van de 
geglobaliseerde wereldburger die drie keer 
per jaar het vliegtuig naar Bali pakt
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maar die verduurzaming moeten we niet over de boer uitstorten; we moeten die 
samen met hem of haar oppakken. In dat licht is het jammer dat de nieuwe visie 
op kringlooplandbouw die minister Schouten presenteerde, niet al eerder door een 
cda-landbouwminister is gebracht. Juist agrariërs kunnen meebouwen aan die 
nieuwe economie waarin een gezonde leefomgeving vooropstaat. En vergeet niet dat 
bijvoorbeeld de glastuinbouw allang vooroploopt als het gaat om duurzaamheid. 
Tuinders investeren onder meer in geothermie, warmtenetten en energiezuinige 
verlichting. Daar gebeurt het al!

10. De volgende cda-campagnespot moet niet over Tubbergen, maar over 
Rotterdam gaan

Het cda moet een partij zijn die bezig is met de wereld van morgen, met 
behoud van het goede uit het verleden. Grote sociale kwesties zoals duurzaamheid 
en klimaatverandering bagatelliseren we niet, maar gaan we te lijf met creatieve 
oplossingen. Die oplossingen liggen voor het oprapen. Die nieuwe economie zie je 
op allerlei plekken op microniveau ontstaan, in de provincie en in de grote steden. 
Duurzaamheid gebeurt lokaal, dus we hoeven geen kunstmatige tegenstelling te 
maken tussen de stad en het platteland. Veel meer balans in de aandacht die het cda 
geeft aan stad en platteland kan echter geen kwaad.

Het cda is niet alleen een partij van de provincie, maar ook van de grote steden. 
Ze behoudt het goede van het verleden, maar is een partij van de toekomst. Niet 
angst voor verlies drijft ons, maar hoop op een beter samenleven voor alle mensen. In 
een volgende campagnespot van het cda zien we, wat mij betreft, dus niet alleen een 
lijsttrekker met een schep in een stal in Tubbergen, maar ook een lijsttrekker die met 
jonge, duurzame ondernemers over de Erasmusbrug loopt.

Het is mijn overtuiging dat het cda toekomst heeft, maar alleen met een 
stevig, hoopgevend verhaal over een duurzame economie en samenleving. De 
christendemocratie heeft alles in huis om dit verhaal te vertellen, maar daar moeten 
we wel heel snel mee beginnen.

1 Peter Kanne, Marijne Beijen en Laurens Klein 

Kranenburg, Nameting Tweede Kamerverkiezingen 

2017. Een analyse van de I&O slotpeiling en 

beweegredenen van kiezers bij het stemgedrag 

op 15 maart 2017. Amsterdam: I&O Research, april 
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2 Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees geprezen. 

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 

Vaticaanstad/Poeldijk: Libreria Editrice Vaticana/Stg 
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Het klimaatvraagstuk 
moet zaak van heel de 
bevolking worden
door Jan Prij De auteur is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Jan Jacob van Dijk was tot voor kort gedeputeerde van 
Gelderland. In die functie was hij nauw betrokken bij de 
onderhandelingen over de manier waarop in Nederland de 
doelstellingen worden geïmplementeerd die in december 2015 
zijn vastgelegd in het (klimaat)akkoord van Parijs. Wat ziet Van 
Dijk als de grote problemen en uitdagingen in het debat?

Hoe kijkt u tegen het huidige 
klimaatdebat aan?
‘In mijn ogen is het nog steeds een 
discussie die door een te beperkte 
groep van voorstanders en specialisten 
wordt gevoerd. Er komt amper een 
burger aan te pas. En zodra een burger 
zijn zorgen uit over de effecten van 
bepaalde maatregelen, of het waagt 
om aan de verstandigheid daarvan te 
twijfelen, wordt hij weggezet als een 
klimaatscepticus.’

‘De discussie is gepolariseerd geraakt. 
De stemming is bijna die van “Wie niet 
voor mij is, is tegen mij”. Het sentiment 
onder de voorstanders is: “Hoe kunt u 
nu zo stom of kortzichtig zijn dat u niet 
inziet dat bepaalde maatregelen dringend 
nodig zijn?” Maar mensen die zeggen 
te weten hoe het moet, moeten worden 
gewantrouwd. Ze overschatten zichzelf. 
De technologische ontwikkelingen gaan 

zo hard dat we eenvoudigweg niet weten 
wat er over vijf jaar mogelijk is. In zo’n 
gepolariseerd klimaat is het lastig om 
de ruimte te vinden om op verstandige 
wijze te pionieren, terwijl dat nu precies 
wel nodig is.’

De ruimte voor kritische geluiden die u 
bepleit: hoe ver gaat die? Wilt u ruimte 
voor klimaatsceptici?
‘Voor alle duidelijkheid: we mogen niet 
verzaken en moeten echt vaart maken 
met de verduurzaming van economie en 
samenleving. We kunnen niet met droge 
ogen zeggen dat er helemaal niets aan 
de hand is en dat we probleemloos op 
de oude voet kunnen doorgaan. Wie dat 
meent, plaatst zich mijns inziens buiten 
de discussie en doet aan factfree politics. 
Toch denk ik dat de voorstanders 
van het duurzaamheidsbeleid de 
tegenstanders te veel in de hoek van de 
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nitwits duwen. Dat is een van 
de grootste fouten die er op dit 
moment gemaakt worden. Er 
wordt niet serieus omgegaan 
met burgers die vraagtekens 
zetten bij wat we aan het doen 
zijn. Zo is het zonneklaar 
dat de hele samenleving de 
gevolgen zal gaan ondervinden 
van de klimaatmaatregelen. 
Als fossiele brandstoffen geen 
grote rol in de economie meer 
mogen spelen, verandert de hele 
Nederlandse economie fors. 
Rotterdam zal bijvoorbeeld 
zijn positie als grootste 
overslaghaven van kolen 
verliezen, en de glastuinbouw 

zal naar andere warmtebronnen 
moeten omzien.’

‘Juist daar begint de eerste 
zorg voor een belangrijk deel 
van de Nederlandse bevolking. 
Als je toevallig in een kolen
centrale werkt, dan mag sluiting 
daarvan vanwege de energie
transitie misschien “onvermijde
lijk” zijn, maar jij weet dan dus 
niet zeker of je morgen nog een 
baan hebt. Als je werkzaam bent 
in de Rotterdamse haven, 
betekent afscheid van fossiele 
brandstoffen gewoon dat jij 
waarschijnlijk de pineut bent. 
Als je in de agrarische sector 
werkt en er wordt gezegd dat de 
veestapel met de helft moet 

Interview in 
het kort: 

* Het klimaatdebat 
wordt te veel door 
specialisten alleen 
gevoerd

* Technologische 
ontwikkelingen gaan 
zo snel dat we niet 
weten wat er over  
vijf jaar mogelijk is

* Burgers moeten 
mede  verantwoordelijk 
worden en zo onder
deel van de oplossing

Jan Jacob van Dijk © Foto: Dirk Hol
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worden teruggebracht – waar van ik eerlijk gezegd 
betwijfel of dat wel zo verstandig is –, dan sta je 
niet te juichen bij wat zogezegd common sense is 
om te doen. Zolang we niet in gesprek gaan met 
mensen die onzeker zijn over hun toekomst, en niet 
aangeven hoe we zullen omgaan met de eventuele 
gevolgen van die transitie, voeren we onverstandig 
beleid. Voorstanders van allerlei maatregelen 
moeten ook nadenken over hoe tegemoetgekomen 
kan worden aan tal van ingrijpende sociaal
economische gevolgen daarvan.’

Hoe moet het debat dan wel gevoerd worden?
‘Burgers moeten in een vroeg stadium worden 
meegenomen in het traject. Ga niet pas met 
ze praten op het laatste moment, als er al een 
plan voor een windmolenpark op een bepaalde 
plek in een bepaalde plaats ligt. “Verbinden 
in plaats van overtuigen” zou het motto van 
het klimaatdebat moeten zijn, zo stelde ik op 
7 oktober in een opiniebijdrage over dit thema 
in het Friesch Dagblad. Alleen door middel 
van gesprekken tussen alle betrokkenen en 
belanghebbenden kunnen er, stapje voor stapje, 
door de gemeenschap gedragen oplossingen 
gevonden worden. Er worden nu regionale 
energiestrategieën ontwikkeld in dat spoor. 
We gaan met alle maatschappelijke organisaties, 
met burgers en bedrijven én met politici in een 
bepaalde regio in gesprek over de manier waarop 
daar aan de maatschappelijke opdracht kan 
worden voldaan. We staan voor een reductie van 
de co2uitstoot van 49 procent in 2030. De vraag 
is: hoe gaan we dat doen? Met windmolens, 
met zon of met biomassa? Laat burgers het 
spel meespelen. We zeggen: “U hebt de keuze, 
maar wel binnen de doelstellingen zoals die zijn 
afgesproken binnen de kaders van het akkoord 
van Parijs.” Op die manier gesprekken voeren 
over zo’n belangrijke publieke kwestie betekent 
in ieder geval dat er meer begrip ontstaat voor 
het gegeven dat er iets moet gebeuren om de 
energietransitie mogelijk te maken. We zullen 
mensen medeverantwoordelijk moeten maken, en 
hen in staat moeten stellen om ook onderdeel van 
de oplossing te worden, in plaats van alleen van 

het probleem. Vrijwel iedereen is er ook wel van 
doordrongen dat er iets moet gebeuren. Mensen 
zijn bereid hun bijdrage te leveren, zolang ze 
maar het gevoel hebben dat dat eerlijk gebeurt.’

Wat is eerlijk?
‘Dan komen we bij een tweede belangrijke vraag: 
wie gaat de transitie betalen? Laten we elkaar niet 
bedotten: linksom of rechtsom, aan het eind van 
de rit is het de consument die de rekening betaalt. 
Als we zeggen: “De markt moet het doen”, dan 
berekent de producent de extra kosten keurig 
door in de prijs. Als de overheid het gaat doen, 
betaalt de burger de prijs via extra belastingen. 
Als we zeggen: “U moet zelf uw eigen 
zonnepanelen aanleggen”, voelt hij het direct in 
zijn portemonnee. Maar de vraag die daaronder 
ligt is deze: wat vinden wij een rechtvaardige 
verdeling van de kosten van milieumaatregelen, 
en welke productie en consumptie willen we 
extra belasten? Volstaat het in essentie om te 
zeggen dat de vervuiler betaalt? Of moet een 
tweedeling in de samenleving worden voorkomen 
door aanvullende inkomens of investeringssteun 
van de overheid? Het zou weleens zo kunnen zijn 
dat de overheid een veel actievere investerende 
rol moet vervullen om de duurzaamheidstransitie 
van de grond te krijgen. We raken hier aan een 
essentieel christendemocratisch thema, namelijk 
dat van de publieke gerechtigheid.’

‘Zonnepanelen zijn voor iemand met een 
hoog inkomen eenvoudigweg een goede en 
betaalbare investering om te doen: hij krijgt 
er meer rendement op terug dan wanneer hij 
zijn geld op de bank zou zetten. Maar voor 
iemand met een laag inkomen is dat een ander 
verhaal. Hij zal zich voor zo’n investering in de 
schulden moeten steken door te lenen. Is dat nu 
rechtvaardig? Ik dacht het niet.’

Er zitten ook nogal wat internationale en 
ook intergenerationele aspecten aan de 
energietransitie.
‘Dat klopt. We moeten allereerst de aarde 
goed achterlaten en doorgeven aan de 
volgen de generatie. Over dit klassieke 
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rentmeesterschapverhaal is wat mij betreft 
geen enkele discussie. Een mentaliteit van “na 
mij de zondvloed” kan niet, is onverantwoord 
en onrechtvaardig. Maar er is ook een 
economisch motief om fors werk te maken 
van duurzaamheid. Als wij ervoor zorgen dat 
we het merendeel van wat we nu uitgeven aan 
fossiele brandstoffen op een andere, duurzame 
manier in onze economie uitgeven, zal dat onze 
economie een innovatieve boost geven en zijn we 
minder afhankelijk van die fossiele brandstoffen. 
Daarnaast is er een bijkomend strategisch 
motief: we moeten niet zo afhankelijk zijn van 
geopolitiek instabiele regio’s als Rusland en het 
MiddenOosten en in sommige gevallen ook de 
vs.’

‘Nog belangrijker wereldwijd is het element 
van publieke gerechtigheid. Het klimaat 

verandert, en wij hebben hier de technologie 
om droge voeten te houden. Maar kijk wat 
de klimaatverandering betekent voor India of 
voor delen van NoordAfrika: daar gaat het 
onleefbaar worden. De mensen daar kunnen zich 
niet indekken voor de gevolgen. Wat gaan zij 
doen? Die kijken naar de plekken waar het nog 
wel leefbaar is. Ze komen deze kant op, en dat 
begrijp ik maar al te goed. Om te voorkomen dat 
deze mensen massaal hiernaartoe zullen trekken, 
zijn wij, ook puur vanuit ons eigen belang, steeds 
meer genoodzaakt om wereldwijd iets aan het 
klimaat te doen.’

‘Kortom: er zijn geen redenen om niet heel 
veel werk te maken van het aanpakken van de 
klimaatverandering. Maar dat moet dan wel zó 
gebeuren dat iedereen hierin kan meedoen en zijn 
of haar stem kan laten horen.’

Bron: iStock
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Bij de glasbak lukte 
het ook
Nu de klimaatdiscussie afglijdt en polariseert, zijn juist 
middenpartijen als het cda aan zet. Burgers willen weinig liever 
dan een partij die het voortouw neemt en laat zien hoe zij zelf 
hun verantwoordelijkheid kunnen nemen en hoe hun kinderen 
en kleinkinderen veilig zijn. Op naar ‘de glasbak’ tegen 
klimaatverandering!

door Reinier Sonneveld De auteur is theoloog en schrijver.

De grootste vijanden van een oplossing voor het klimaatprobleem zijn de klimaat
activisten. Weinig mensen haken níét af als er weer zo’n type met blauw haar blèrend 
de Apocalyps aankondigt. Ik ben veel met deze kwestie bezig geweest, en ik weet 
gedetailleerd hoe nijpend klimaatverandering is, maar als ik linkse activisten spreek, 
verlies zelfs ik voor enige uren elke lust om me er nog voor in te zetten.

De reden is dat de discussie rondom klimaatverandering aan het polariseren is, 
en dan doen argumenten er steeds minder toe. Het telt nog alleen tot welk kamp je 
behoort. Linkse activisten vinden het ‘grootkapitaal’ of iets dergelijks per definitie 
verdacht. Dat grootkapitaal zou alle problemen veroorzaken en moet dus ook alle 
rekeningen betalen. De gewone burgers – toch uiteindelijk de grote belastingbetalers 
die de maatschappij bij elkaar houden – zijn hun vijanden. Rechtse activisten 
(Thierry Baudet voorop) gaan van de weeromstuit twijfelen aan de feiten die het 
linkse kamp aanhaalt. Het debat loopt vast.

En zoals dat gaat bij polarisatie, sleuren de activisten de middengroep uit elkaar. 
Plotseling worden, zeg, elektrische auto’s en oplaadpalen verdacht, want ‘links’. 
Kernenergie wordt onbespreekbaar – hoewel rationeel gezien een uitstekende 
oplossing – want ‘rechts’. De samenleving is op dit vlak aan het ‘vertwitteren’: 
iedereen komt even uit zijn hol om zijn mening in soundbites uit te spugen en kruipt 
daarna snel weer terug, zonder contact te maken of te luisteren.

Deze polarisatie rondom klimaatverandering is desastreus. Een van de grootste 
mondiale dreigingen krijgt het niveau van de zwartepietendiscussie.

Gedeelde belangen
De enige kans om onze verantwoordelijkheid te nemen in tijden van polarisatie is om 
niet in een pool weg te duiken, maar om de middengroep te emanciperen – een taak 
die het cda op het lijf geschreven is.

Een van de plekken waar klimaatverandering deze middengroep raakt is namelijk 
via migratie. Niemand wil nóg meer zinkende boten voor de Italiaanse kust. Iedereen 
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maakt zich zorgen om ‘al die jongemannen’ die ons land binnendringen. co2 
reduceren helpt daarbij.

Dat werkt zo. We zien nu al het extremere weer: zwaardere regenbuien, langere 
droogte, hogere temperaturen. In Nederland kunnen we ons daaraan prima aanpassen 
– tegels uit de tuin, airco installeren – maar hoe armer mensen zijn, hoe lastiger dat 
wordt. Want dat is armoede uiteindelijk: een minimaal aanpassingsvermogen. Arme 
mensen zullen hooguit verhuizen naar een naburig dorp en een grotere druk uitoefenen 
op de lokale economieën, die het al zwaar hebben, en zo verder naar buiten. Er 
ontstaat een waterbedeffect: uiteindelijk krijgen de inwoners die migratie kunnen 
betalen, het zo benauwd dat zij ook inderdaad die grote stap zetten. Mensen zijn 
bepaald geen natuurlijke migranten: niemand wíl uit zichzelf vertrekken. Maar als er 
genoeg push en pullfactoren zijn, stapt iedereen in een lek bootje.

In 2015 waren er al 244 miljoen internationale migranten. Afrika is bezig 
met een rampzalige bevolkingsexplosie: de huidige 1,2 miljard inwoners zullen in 
2050 in aantal zijn verdubbeld. Klimaatverandering maakt de bronnen schaarser 
– zaadvariëteiten leveren bijvoorbeeld minder op bij extremere temperaturen – 
terwijl de bevolking dus alleen maar toeneemt. Dit leidt tot een hausse aan 
klimaatvluchtelingen.

De zorg hierom kan de middengroep in de politiek emanciperen en zelfs de polen 
wat nader tot elkaar brengen. Niemand wil klimaatvluchtelingen – Wilders niet én 
Thieme niet.

Een ander belang dat we allemaal delen is: de 
volgende generatie. Vrijwel iedereen maakt zich 
zorgen om zijn eigen kinderen of kleinkinderen, 
en wie ze niet zelf heeft, heeft vrienden met 
kinderen of kleinkinderen. Er is niets ‘ver van 
mijn bed’ aan kinderen of kleinkinderen: ze 
zijn in je bed geboren. Iedereen wil dat zij het 
goed hebben. En iedereen weet ook allang dat zij harder dan de huidige generaties 
door klimaatverandering worden getroffen, hoewel inderdaad meestal indirect, 
bijvoorbeeld door internationale onrust en klimaatmigratie.

Behapbare voorstellen
Welnu, we weten inmiddels best aardig hoe we dat klimaat weer enigszins tot 
de orde kunnen roepen. Op basis daarvan kunnen we behapbare voorstellen 
doen. Want dat hoort er meteen bij. Grote zorgen benoemen en oproepen zónder 
handelingsperspectieven, dat werkt ontmoedigend en uitputtend.

We hebben hier al veel ervaring mee. Neem de glasbak. In 1972 was het nog een 
burgerinitiatief van twee gelovige dames uit de gewone burgerij, die zelfs het vervoer 
naar het verwerkingsbedrijf regelden. In 1978 zette ’sHertogenbosch als eerste 
gemeente een glasbak neer, en sindsdien verspreidde het concept zich razendsnel over 
ons land. Inmiddels bestaat de glasbak dus veertig jaar; de heren van De Jeugd van 
Tegenwoordig schreven naar aanleiding van die verjaardag een ‘ode aan de glasbak’. 
Het ding is niet meer weg te denken uit het straatbeeld en hoort bij onze cultuur: 
inmiddels gooien we er per persoon zo’n twintig kilo glas per jaar in. Met papa of 
mama mee om flessen in de glasbak te mikken, die dan zo’n mooi klatergeluid maken: 
elke Nederlander onder de 40 heeft daar jeugdherinneringen aan. Maar ook wie 

Een van de grootste mondiale 
dreigingen krijgt het niveau van 
de zwartepietendiscussie
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ouder is dan 40, ziet het wekelijkse ommetje naar de glasbak als vanzelfsprekende 
verantwoordelijkheid en kan zich nauwelijks nog een tijd zónder voorstellen.

Een ander voorbeeld is de Bobcampagne, in Nederland gestart in 2001. 
We kunnen nog niet voorspellen hoe de huidige monocampagne tegen 
smartphonegebruik onderweg gaat uitwerken, maar de Bobcampagne is een historisch 
succes. Het zelfbedachte marketingwoord is een natuurlijk onderdeel van de taal 
geworden: ‘Nee sorry, ik ben de Bob’, ‘Hebben jullie ook een Bobarrangement?’, 
enzovoort. In bijna alle geledingen van de bevolking is alcoholmatiging inmiddels 
vanzelfsprekend: ook een GeenStijlredacteur gaat niet meer met meer dan twee, drie 
biertjes achter het stuur zitten. En anders roepen zijn vrienden of zijn vriendin hem 
wel tot de orde. Een ‘betuttelend’ en ‘moralistisch’ concept als alcoholmatiging is in 
betrekkelijk korte tijd gemeengoed geworden: het kán.

Een derde, laatste voorbeeld betreft het roken. Ook in dit geval dreigde 
polarisatie, maar het lukte de politiek uiteindelijk een toon te vinden die de grote 
middengroep raakt. Vrijwel elke partij heeft zich geschaard achter het initiatief voor 
de Rookvrije Generatie. Dat is verrassend snel gegaan. Wie van, zeg, ouder dan 
25 herinnert zich niet de doorwalmde feestjes waar je naderhand bij het opruimen 
rondom elk bierflesje een aslaagje vond, en erin een paar halve peuken? Die walm en 
die aslaagjes waren binnen een paar jaar over. De rokers stonden in de tuin, op het 
balkon, of waren spoorloos verdwenen.

Wat deze drie voorbeelden verbindt, is hoe uitermate betuttelend en moralistisch 
de idealen zijn (wat op zichzelf geen probleem is, want, hoewel D66 het blijft 

Bron: Pixabay
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ontkennen, ís politiek weinig anders dan moraliseren). Hoewel er dan ook telkens 
polarisatie dreigde, werden deze plannen toch razendsnel breed geaccepteerd. De clou 
is dat uiterst concrete handelingsperspectieven zijn gekoppeld aan heldere doelen 
die een zeer brede middengroep aanspreken. Aan deze voorwaarden moeten ze dus 
voldoen, die nieuwe ‘glasbak’ tegen klimaatverandering, de nieuwe Bobcampagne 
over klimaatvluchtelingen, het nieuwe initiatief voor een co2vrije Generatie.

Moed
Dat vergt leiderschap. In een gepolariseerde discussie is elk nieuw voorstel risicovol, 
omdat het meteen in een pool wordt getrokken. Je heet al snel ‘regressief links’ of 
‘radicaal rechts’. Je zou ‘inspelen op onderbuikgevoelens’ dan wel ‘naïef zijn’. Maar 
er is nog steeds een middengroep. En de polen zijn niet in beton gegoten: zie hoe 
makkelijk het electoraat tussen de sp en de pvv kan wisselen. Een middenpartij als 
het cda kan wel degelijk van de polen afsnoepen, al was het maar omdat steeds 
meer mensen de extremiteiten moe worden. Uiteindelijk wil bijna iedereen het liefst 
gewoon een rustig leventje en een toekomst voor de kinderen. Daar is niets plats aan. 
Dat is een uiterst nobel doel voor een middenpartij.

Maar, zoals gezegd, daarvoor is enige moed nodig. Klimaatmigratie ís al een 
immens probleem en het wordt alleen maar groter. We maken ons al lang zorgen om 
de komende generaties. Nu moeten de politiek leiders die thema’s bij de kop pakken 
en met concrete ‘glasbakken’ 
komen om de middengroep te 
committeren. Wakker schudden 
is niet meer nodig: de mensen in 
de middengroep zíjn al wakker. 
Ze zoeken alleen nog leiders.

Daarin ligt een reëel 
afbraakrisico, als deze leiders 
er niet in slagen te laten zien 
dat ze niet een ‘links gekkie’ 
of een ‘rechtse hond’ zijn – maar de leiders in het midden kunnen dat wel. Er ligt 
hier dan ook een grote electorale kans. Iedereen zou wel eigenaar willen zijn van die 
nieuwe ‘glasbak’. Iedereen wil dat kunnen claimen. En hoewel het politiek natuurlijk 
onhandig is dat al te nadrukkelijk te doen – de Rookvrije Generatie werkt ook alleen 
omdat deze nauwelijks gepolitiseerd en toegeëigend is – zullen de meeste kiezers 
uitstekend weten uit wiens koker het nieuwe idee kwam, wie de redder van het 
klimaat is, wie hun kinderen en kleinkinderen perspectief heeft geboden.

Het zijn de middengroepen, de gewone burgers, die de maatschappij dragen en 
maken, door braaf hun blauwe enveloppen te openen en te regelen, door keurig hun 
glas weg te brengen, door netjes richting aan te geven als ze afslaan, door zo nu en 
dan bij hun verwarde oma langs te wippen, enzovoort. Deze groepen kennen hun 
verantwoordelijkheden en bloeien daarbij. Ze willen weinig liever dan een partij die 
het voortouw neemt en hun laat zien hoe zij kunnen bijdragen: een partij die laat zien 
hoe hun kinderen en kleinkinderen veilig zijn.

Een middenpartij als het cda kan wel 
degelijk van de polen afsnoepen, al was 
het maar omdat steeds meer mensen de 
extremiteiten moe worden
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Bij nader inzien … een 
christen democratische 
visie op ecologie
Net als eerder bij slavernij en apartheid lopen christenen nu 
het risico de status quo rondom de uitbuiting van de aarde 
te verdedigen. Veel beter is het aan te sluiten bij dat deel van 
de christelijke traditie dat inspiratie vond in de persoon van 
Jezus om sociale misstanden aan te pakken. Eerder leidde dit 
tot bestrijding van armoede, nu heeft het aanpakken van de 
uitputting van de natuur prioriteit. Een christendemocratische 
wijze van verduurzaming kan concreet worden via een 
coöperatieve aanpak en verhandelbare mobiliteitsrechten. 
Afzien van een vliegweekend naar Barcelona levert dan 
concreet wat op.

door Govert Buijs De auteur is als bijzonder hoogleraar politieke filosofie en levens

beschouwing en als bekleder van de F.J.D. Goldschmedingleerstoel Economie in 

relatie tot Civil Society verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en als bijzonder 

hoogleraar christelijke filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Lang geleden zag ik de zoet-tragische film Gone with the Wind uit 1939. De titel 
staat voor mij vooral voor het totaal in elkaar storten van een op het oog prachtige 
levensstijl: die van de rijke plantagebezitters in het negentiende-eeuwse Zuiden 
van de Verenigde Staten met schitterende landhuizen, verfijnde kleding, statige 
landauers met trotse paarden, galante en onderdanige – zwarte – bedienden. Dan: de 
Amerikaanse Burgeroorlog, de vernietiging, de branden, veldslagen, onnoemelijke 
aantallen doden. En daarna: over en uit, gone with the wind. Hoeveel energie de 
zuidelijke staten ook stopten in de verdediging van de eigen levensstijl, met slavernij 
als basis, het was onhoudbaar – bij nader inzien. De geschiedenis haalde hen in, met 
veel geweld. De afschaffing van de slavernij was onontkoombaar. Het morele gelijk, 
en daarmee de ontwikkelingsgang van de geschiedenis, lag bij de noordelijke staten, 
onder leiding van Abraham Lincoln.

Iets soortgelijks voltrok zich – veel Nederlanders hebben het zelf nog volop 
meegemaakt – in Zuid-Afrika. Ook hier een zorgvuldig opgebouwde, op het oog 
waardige levensstijl. Op mijn netvlies staat de figuur van president Pieter Willem 
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Botha met zijn rijzige gestrengheid, die een bitter, van meet af aan verloren gevecht 
leverde, niet in staat tot creatieve oplossingen. Ook hier een burgeroorlog. Ook 
hier kwam een bepaalde levensstijl ten einde, ook al is dit uiteindelijk – door het 
wonderlijke geschenk in de persoon van Nelson Mandela – een zeer behoedzame 
transformatie geworden. En toch: gone with the wind. Het fundament onder de 
gekozen levensstijl bleek onhoudbaar – bij nader inzien.

Het veranderen van een levensstijl die je bij het opgroeien als goed en 
gerechtvaardigd meekrijgt, omdat nieuwe groepen die ter discussie stellen of nieuwe 
situaties zich aandienen, is uiterst pijnlijk. Op het ene moment hebben we heerlijk 
aardgas – veel beter voor het milieu ook nog dan kolen – en dan gaan op het andere 
moment plots groepjes Groningers protesteren. Maar: ze hebben wel gelijk, bij 
nader inzien. We genieten van vrolijke Zwarte Pieten, absoluut zonder racistische 
associaties, en dan gaan plots groepjes ‘minderheden’ protesteren. Maar: ze hebben 
wel gelijk, bij nader inzien.

Het is niet moeilijk in te zien dat er in de zeer nabije toekomst nog een aantal 
min of meer ingrijpende levensstijlveranderingen aan zullen komen. Onze huidige 
levensstijl is ecologisch simpelweg niet houdbaar. Wat de zojuist gegeven voorbeelden 
ons leren is dat het veel belangrijker is om tijdig een vreugdevolle en creatieve 
wending te maken, als dat nog goed kan, dan met veel stoerdoenerij of erger de 
verdediging van onze status quo tot hoogste – en bittere – levensbestemming te 
kiezen. De opstekende wind 
van de geschiedenis kun je 
maar beter vroeg in de zeilen 
vangen om daarmee de steven 
te wenden dan dat je er, als 
die wind eenmaal stormkracht 
heeft, geheel door weggeblazen wordt.

Het tekort van de christelijk-sociale en -politieke traditie
De traditie van christelijk-sociaal en christelijk-politiek denken waar de christen-
democratie uit put is heel goed in staat om dergelijke wendingen te maken – en tegelijk 
koers te blijven houden. Hoe kan dat? Daarop wil ik verderop ingaan. Eerst maak ik 
echter een opmerking die precies het tegendeel aanwijst: het christendom heeft maar al 
te vaak aan ‘de verkeerde kant’ van de geschiedenis gestaan. Het christelijk geloof heeft 
immens bijgedragen aan de humanisering van de samenleving – ik zou zelfs de stelling 
aandurven dat we zonder het christelijk geloof nog steeds in hiërarchisch-feodale 
uitbuitingsverhoudingen zouden zitten – maar tegelijk is het ook maar al te vaak 
het geval geweest dat juist christenen op de rem trapten en nieuwe maatschappelijke 
problemen en structurele onrechtvaardigheden hebben ontkend of zelfs verdedigd.

Het is een klassiek voorbeeld van de wet van de remmende voorsprong: zodra 
er vanuit christelijke inspiratie een bepaalde maatschappelijke verbetering is 
opgetreden, ontstaat de neiging deze verbetering te verdedigen als finale uitkomst. 
Het kritisch besef slijt weg, juist omdat men iets goeds heeft bereikt. Er is inderdaad 
iets te verdedigen – en dus moet alles verdedigd worden, de algehele status quo: de 
ene keer slavernij, de andere keer apartheid, weer een andere keer een levensstijl die 
ecologisch niet vol te houden is.

Onze huidige levensstijl is ecologisch 
simpelweg niet houdbaar
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Het ‘tegoed’ van de christelijk-sociale en -politieke traditie
Tegelijk heeft de christelijke traditie door de geschiedenis heen steeds ook weer 
mensen geïnspireerd om in verzet te komen tegen weeffouten in de bestaande 
toestand, dus tegen misstanden in de status quo. Waarom eigenlijk? Het antwoord 
daarop is niet zo heel moeilijk te geven. De hele christelijke traditie wordt gedragen 
door een visioen, een persoon en een gemeenschap. Het visioen heeft betrekking op 
een wereld waarin alle fundamentele relaties hersteld zijn, goed zijn: relaties tussen 
mensen, de relatie van mensen met zichzelf, de relatie van mensen met de natuur, de 
relatie tussen mensen en instituties, de relatie van mensen met God – dat wordt het 
‘koninkrijk van God’ genoemd. Het visioen zal op deze aarde, in deze wereldtijd, 
nooit volledig gerealiseerd worden, maar het begeleidt ons als kritische en lokkende 
realiteit. Het geeft ook steeds weer nieuwe betekenissen vrij.

Dat visioen én de moeite die de realisering ervan altijd met zich meebrengt, de 
grootsheid én de tragiek, worden in de christelijke traditie belichaamd in een concreet 
persoon, Jezus. Hij spreekt ons aan, dwars door de tijd, kritisch, bemoedigend, 
troostend. Hij formuleert geen abstracte principes maar nodigt uit tot concreet 
handelen, tot navolging. Het is deze combinatie van het visioen én de concrete 
presentie die de bron is van een van de centrale ‘deugden’ in de christelijke traditie: 
de hoop.

Dit visioen en de aanwezigheid van deze persoon-die-ons-aanspreekt wordt 
levend gehouden binnen een 
gemeenschap die zich zowel 
in de tijd als in de ruimte wijd 
uitstrekt. Alle vorige generaties 
maken er deel van uit en dus 
vormt deze gemeenschap een 
traditie, in de meest letterlijke 
zin. Die eerdere generaties 
kunnen in deze gemeenschap 

ook steeds meespreken. Maar ook in de ruimte is ze wijdvertakt: mensen doen mee 
in de favela’s in Brazilië, in de townships in Afrika, in de boardrooms op Manhattan, 
in de dorpskerk van Bloemendaal en in het verzorgingshuis in Kornhorn – kortom, 
alle sociale lagen en leeftijden spreken mee. Die historische diepte en geografische en 
sociale breedte is de achtergrond van de encyclieken waarin de kerkelijke sociale leer 
wordt ontwikkeld, van Rerum Novarum (zie hierna onder ‘Sociale kwestie (1)’) tot 
en met Laudato Si’ (zie hierna onder ‘Sociale kwestie (2)’).

Geen enkele filosofie of politieke theorie heeft deze drie ‘elementen’ en is daarmee 
tegelijk zo universeel én zo concreet-appellerend. Het is de combinatie van het 
visioen, de concrete presentie én de gemeenschap die wordt samengevat in wat in de 
christelijke traditie de ‘hoogste deugd’ heet: de liefde.

Sociale kwestie (1): twee eeuwen armoedebestrijding
In de achterliggende twee eeuwen is de mensheid, te beginnen in het Westen, een 
immens project gestart: het overwinnen van armoede. Het basisrecept hiervoor 
werd geleverd door Adam Smith: arbeid en handel zijn de weg naar welvaart. Maar 
hierachter ligt een heel lange, voornamelijk christelijke, traditie waarin armoede 

Zodra er vanuit christelijke inspiratie 
maatschappelijke verbetering optreedt, 
ontstaat de neiging deze te verdedigen als 
finale uitkomst
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niet als ‘natuurlijke toestand’ gezien werd, maar als een gevolg van zonde en 
onrecht, en waarin arbeid gezien werd als goddelijke roeping van mensen. Hoewel 
Smiths inzicht in de kern een goed inzicht is gebleken, werden in de negentiende 
eeuw door de hyperdogmatische toepassing ervan juist grote tegenstellingen en een 
dramatisch verdiepende armoede gecreëerd. Juist hier heeft het christelijk-sociaal en 
-politiek denken een heel belangrijke brugfunctie vervuld. Arbeid én kapitaal werden 
vanuit de politiek aangesproken op hun bijdrage aan het gemeenschappelijk goed, 
het bonum commune. Dat heeft met name in West-Europa geleid tot behoorlijk 
evenwichtige samenlevingen waarin het over het algemeen goed toeven is en waarvan 
de gelukscijfers tot de hoogste ter wereld behoren.

Inmiddels – ik zeg het voorzichtig maar met overtuiging – begint dit project 
wereldwijd zijn voltooiing te naderen, en dat ondanks een immense groei van de 
wereldbevolking. De honger en de armoede zijn, met name in de laatste decennia, ver 
teruggedrongen. Opgroeiend in de jaren zeventig had ik dit nooit kunnen denken. 
Inmiddels ontvangt zo’n 85 procent van de meisjes wereldwijd basisonderwijs, en 
het percentage bij de jongens ligt nog hoger. Wereldwijd stijgt het welvaartsniveau en 
daalt bijvoorbeeld de kindersterfte spectaculair. Het wordt voorstelbaar dat de echte, 
schreeuwend-schrijnende armoede binnen één generatie tot het verleden behoort 
(afgezien van de effecten van rampen en oorlogen).

Sociale kwestie (2): een 
kleine eeuw op weg naar 
een circulaire economie
Het is echter net als met een 
file: als iedereen op hetzelfde 
moment hetzelfde wil doen, 
namelijk zich vrij bewegen 
van A naar B, staan we 
collectief vast. Iets soortgelijks doet zich nu voor ten aanzien van de wereldwijde 
welvaartsgroei. Er is in zichzelf niet zo veel mis met de economische groei. Het 
past dan ook niet om hier een zwaar morele inzet te kiezen en ons te keren tegen 
hebzucht, uitbuiting van de aarde, of wat niet al. Het volstaat om te constateren dat 
de aarde onze huidige welvaart eenvoudigweg niet kan dragen – en die constatering 
is ernstig genoeg. De economische groei, die bij de eerste sociale kwestie zorgde voor 
bevrijding uit armoede, wordt nu een bedreiging voor precies de nieuwe welvaart 
– bij nader inzien. Dat betekent dat we nu een tweede sociale kwestie hebben. De 
centrale vraag is hierbij niet meer de verhouding van arbeid en kapitaal in relatie tot 
het gemeenschappelijk goede, maar de verhouding van mens en natuur. Dat betekent 
voor de brede christelijke traditie een fundamentele heroriëntatie: niet langer is 
armoedebestrijding het grote speerpunt, maar het aanpakken van de uitputting van 
de natuur. We zullen daarom de problematiek van armoede en welvaart wereldwijd 
moeten plaatsen binnen ecologische grenzen. Dat kan niets anders betekenen dan dat 
we zullen moeten overgaan naar een ‘circulaire economie’.1

Daarbij is het niet eens van doorslaggevend belang of alle voorspellingen 
ten aanzien van het klimaat en de opwarming van de aarde nu precies op zoveel 
cijfers achter de komma kloppen. Zelfs als het maar half zo erg is als nu soms 

De christelijke traditie zag armoede niet als 
‘natuurlijke toestand’, maar als gevolg van 
zonde en onrecht
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voorspeld wordt, zullen we volop maatregelen moeten nemen. Iedereen kan op 
zijn klompen aanvoelen dat onbeperkte voortzetting van ons gebruik van de 
natuurlijke hulpbronnen met straks negen miljard mensen gewoon onfatsoenlijk is 
in zichzelf, onrechtvaardig tegenover volgende generaties, en fysiek onhoudbaar. 
Het ‘voorzorgsprincipe’ dient in dit verband zwaar te wegen: grote risico’s die 
vermeden kunnen worden, dienen we te vermijden, zelfs als de kans dat ze echt zullen 
plaatsvinden, klein is. Op basis van dat principe hebben we in Nederland ook onze 
Deltawerken vormgegeven.

Dat betekent ook een spirituele herijking, ook binnen de traditie van christelijk-
sociaal en christelijk-politiek denken. We zullen ons een ‘vergeten’ element uit het 
dragende visioen weer te binnen moeten brengen: harmonie in de relatie tussen 
mens en natuur. Er zijn hier inspirerende voorgangers binnen de wereldhistorische 
gemeenschap: Franciscus van Assisi met zijn ‘Zonnelied’ natuurlijk (waar paus 
Franciscus bij aansluit in Laudato Si’)2 en zijn liefde voor dieren, maar daarnaast 
zeker ook Hildegard van Bingen, voor wie de kleur ‘groen’ een diepe betekenis had 
als de kleur van het door God gegeven leven dat alles doorademt: de schepping én de 
mens, binnen één organisch geheel.

Tegelijk is het heel goed om dit ook als sociale kwestie te blijven zien en de 
ecologische problemen te blijven verbinden met de wereldwijde gemeenschap van 
mensen én de kleinere gemeenschappen van staten, steden en buurten. Het kan niet 

zo zijn dat een ecologisch 
verantwoorde levensstijl 
een voorrecht van de rijken 
wordt, die dan vanuit hun 
Tesla neerkijken op de arme 
dieselrijders die de binnensteden 
niet in mogen. De transitie van 
de bestaande economie naar een 

circulaire, groene economie zal ook een radicaal nieuwe nadruk op en vormgeving 
van solidariteit vergen, willen we een ecologische tweedeling voorkomen. Alleen al 
daarom schiet een liberale politieke filosofie op dit punt volstrekt tekort, en zal de 
combinatie van hoop en gemeenschap, van visioen en solidariteit essentieel blijken.

Coöperatieve organisatiestructuren
Twee concrete, mijns inziens christendemocratische, voorstellen in dit verband.
Verduurzaming zal niet mogelijk zijn zonder een herleving van coöperatieve 
organisatiestructuren, waarbinnen investeringen en opbrengsten gedeeld kunnen 
worden. Binnen een sociaal-economisch diverse buurt, stadswijk of stad, kan men 
door middel van een coöperatie de middelen organiseren die ook de mensen met 
lagere inkomens in staat stellen om op korte termijn zonnecollectoren aan te schaffen, 
die men vervolgens op basis van de opbrengsten achteraf kan financieren. Banken 
zullen hier een belangrijke rol in moeten spelen, zeker lokaal georiënteerde banken als 
de Rabobank.

Een ander voorstel is revolutionairder. Wereldwijd is inmiddels een systeem 
van ‘emissierechten’ ingevoerd: alle landen krijgen uitstootrechten en kunnen 
die onderling verhandelen. Dit systeem verdient verdere overweging. Een van de 

Het kan niet zo zijn dat een ecologisch 
verantwoorde levensstijl een voorrecht van 
de rijken wordt
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belangrijke aanjagers van co2-uitstoot is mobiliteit. Nu kan ik, uit puur idealisme, 
besluiten die vliegvakantie naar Barcelona niet te maken. Mijn buren maken deze 
reis echter wel en steken mij de ogen uit met sensationele verhalen over de stad, de 
Sagrada Familia en wat niet al. Ik voel me gekke Henkie: de uitstoot gaat voluit door, 
en ik zit thuis te kniezen. Een systeem van onderling verhandelbare mobiliteitsrechten 
kan dit radicaal omdraaien. Ik besluit dat weekendje Barcelona niet te doen, en 
verkoop mijn mobiliteitsrechten aan de hoogste bieder. Dan verdien ik dus aan de 
reis die een ander maakt en word ik beloond voor het feit dat ik niet ga. De overheid 
kan in zo’n systeem, zoals dat ook bij de internationale emissierechten het geval is, 
het plafond van de totale mobiliteitsrechten naar beneden brengen en zo bijdragen 
aan vermindering van de co2-uitstoot. Een dergelijk systeem is veel rechtvaardiger 
en effectiever dan bijvoorbeeld een vliegtaks, juist omdat het onbruik beloont en 
bijdraagt aan een eerlijkere verdeling van de lasten, in plaats van gebruik alleen maar 
iets duurder te maken.

Bij nader inzien …
Geregeld staan we in de geschiedenis op een kruispunt. Een mooie levensstijl 
waaraan we gewend zijn, waarbinnen we als mens zijn gegroeid, en waarvan we ook 
dachten dat die goed was, deugdelijk, zullen we toch moeten opgeven omdat nieuwe 
inzichten een onhoudbaar element ontmaskeren. Pijnlijk, uiterst pijnlijk. Gone with 
the wind.

Maar, bij nader 
inzien, is er juist vanuit 
christendemocratische inspiratie 
ook iets heel anders te zeggen: 
als we dit avontuur ingaan 
vanuit een hoopgevend visioen, 
met tegelijk een scherp oog 
voor de concrete mogelijkheden en taaie problemen, ingebed in nieuwe vormen van 
gemeenschap, in de wederzijdse belofte elkaar in de samenleving vast te houden, 
kunnen we de circulaire economie juist ook hoopvol gaan vormgeven als een 
‘economie van de vreugde’.3

1 Zie: Ad Verbrugge, Govert Buijs en Jelle van 

Baardewijk, Het goede leven en de vrije markt. Een 

cultuurfilosofische analyse. Rotterdam: Lemniscaat 

2018. We betogen hierin dat afstemming op de natuur 

een van de dimensies van het goede leven is, maar 

tegelijk ook voorwaarde voor goed leven.

2 Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees geprezen. 

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 

Vaticaanstad/Poeldijk: Libreria Editrice Vaticana/ 

Stg InterKerk, 2015.

3 Zie: Govert Buijs, Waarom werken we zo hard? 

Op weg naar een economie van de vreugde. 

Amsterdam: Boom, 2019 (te verschijnen).

Handel in mobiliteitsrechten is veel 
rechtvaardiger en effectiever dan een 
vliegtaks
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Intermezzo
In dit Intermezzo staan passages uit een recente 
toonaangevende religieuze tekst over de ecologische crisis. 
Hier fragmenten uit Geloof en behoud van het milieu door 
patriarch Bartholomeus van Constantinopel.1

Een eucharistisch 
ethos

‘De Orthodoxe kerk volgt met grote aandacht alles wat ten 
behoeve van het milieu wordt gedaan. We erkennen de inzet van 
hedendaagse milieubewegingen voor het behoud van de schepping. 
Vanzelfsprekend ontspringt ónze bemoeienis met het milieu uit 
een andere bron. Ook zien wij de kwestie in een veel breder 
perspectief. Ja, onze betrokkenheid bij milieubescherming én bij de 
spiritualiteit van die bescherming verschilt wezenlijk van die van de 
radicale milieubeweging van nu. (...) Het verschil zit hem enkel in 
het uitgangspunt van onze instelling en ons handelen.

Volgens de Orthodoxe theologie onderscheidt het rentmeester
schap over de schepping zich door een grondig besef van gerechtig
heid en gematigdheid. Zij benadrukt dat de mens in de eerste plaats 

God dankbaar is voor het geschenk van de schepping en spaarzaam omgaat met de 
rijkdommen der aarde. Kort gezegd, de mens is ‘eucharistisch’ en ‘ascetisch’. Dat wil 
dus zeggen dat de ganse stoffelijke schepping op juiste wijze wordt gezien: met de blik 
van de liturgie, en zo ook behouden wordt. Elke gelovige wordt aangespoord het leven 
te vieren op zodanige wijze dat het in overeenstemming is met de tekst van de Heilige 
Liturgie: ‘Van het uwe offeren wij het uwe aan U, in alles en voor alles.’

Laten we eens stilstaan bij die twee centrale begrippen: ‘eucharistisch’ en ‘ascetisch’. 
U zult gemakkelijk inzien wat het eerste woord inhoudt. Het stamt van het Griekse 
‘eucharistia’, wat dank betekent, hetgeen ook de wezenlijke betekenis is van de 
liturgie. In haar roep om een ‘eucharistische geest’ herinnert de Orthodoxe kerk 
ons eraan dat de geschapen wereld niet zonder meer ons bezit is maar veeleer een 
verbazingwekkend en wonderschoon geschenk. De passende reactie voor wie een 
dergelijk geschenk ontvangt, is het van ganser harte te aanvaarden, in dankbaarheid 
en onder dankzegging! Verkeerd gebruik van dit geschenk kan gezien worden als de 
‘erfzonde’ van Adam, die voortkomt uit zelfzucht en hebzucht.

Het eucharistische gebruik van de wereld staat lijnrecht tegenover het benutten 
van de wereld als consument. ‘Consumeren’ betekent letterlijk ‘verbruiken’, 
‘opmaken’. In de geest van het consumentisme zijn ‘producten’ niets meer dan 
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Intermezzo
gebruiksvoorwerpen, zonder enige geheiligdheid. Ze verwijzen ook niet naar de 
Schepper en Drager van alles.

Zo, door de dingen van God los te maken, zien we ook de ‘ander’ niet langer als 
naaste maar als concurrent, aangezien hij of zij op dezelfde dingen uit is. En zo raakt 
de betekenis van ‘gemeenschap’ (koinonia) verloren, evenals de gedachte dat de mens 
‘communicant’ is, en zo vallen we terug in de staat van bellum omnium contra omnes, 
de oorlog van allen tegen allen.

In onze traditie staat de ‘communicant’ tegenover de consument, en tegenover het 
consumentisme staat het ‘eucharistische ethos’. Iemand met een eucharistische geest 
begrijpt dat God de wereld heeft geschapen opdat hij wordt omgevormd, niet om 
hem te vernietigen. God schiep de mens niet als eigenaar of uitbater van de schepping, 
maar veeleer als priester van de schepping, als iemand die al zijn ‘producten’ 
eucharistisch gebruikt, die de schepping niet vernietigt maar mooier maakt. Hij of 
zij bezit niet de dingen maar is hun deelgenoot, in gemeenschap met alle andere 
deelhebbers aan het ene leven.

We zien dus dat ‘dankzegging’ een onderscheidende en bepalende karakteristiek 
van de mens is. Wij zijn niet alleen maar logische of politieke wezens! Eerst en voor 
al zijn mensen eucharistische schepselen, in staat tot dankbaarheid en begiftigd 
met het vermogen God te zegenen om het geschenk van de schepping. Zonder deze 
dankzegging zijn we niet volwaardig mens.

Het tweede begrip, ‘ascetisch’, stamt af van het griekse werkwoord ‘askeo’, dat de 
discipline van eenvoudig leven behelst. Het ascetische ethos van de Orthodoxe kerk 
geldt dan ook voor alle gelovigen en niet slechts voor kloosterlingen. Het doet ons 
inzien dat Gods gaven bedoeld zijn om in onze behoeften te voorzien op voorwaarde 
dat ze eerlijk gedeeld worden met allen. Ze zijn ons bezit niet; we kunnen er niet mee 
doen wat we maar willen en ze zelfs verspillen, domweg omdat we ze kunnen betalen 
en willen consumeren.

Het ascetische ethos is de inspanning om te komen tot zelfbeperking en zelf
beheersing, om niet langer alles te willen consumeren wanneer ons dat maar goed dunkt, 
en in plaats daarvan spaarzaamheid te betrachten en af te zien van sommige dingen. Dit 
ontzien van de leefwereld, deze zelfbeperking en dit delen van wat beschik baar is, zijn 
stuk voor stuk zowel uitingen van mensenliefde als van liefde voor de schepping. (...)

Alleen dan zijn we in staat alle mensen en alle dingen van ganser harte te 
accepteren – niet uit angst of noodgedwongen maar met liefde en vreugde. Dan ook 
leren we zorgzaam om te gaan met planten en dieren, bomen en rivieren, bergen en 
zeeën, de hele mensheid en heel onze natuurlijke leefwereld. In plaats van ons eigen 
leven en de wereld met verdriet te belasten, ontdekken we vreugde. Zo bewerkstelligen 
wij vrede en leven, in plaats van geweld en vernietiging. De schepping en de mens 
zullen dan niet langer met elkaar in conflict zijn en alles zal bestaan overeenkomstig 
Gods bedoeling met de schepping vanaf den beginne.’

1  Patriarch Bartholomeus van Constantinopel, ‘Geloof 

en behoud van het milieu’ (vertaald door Rob van 

Dam), Benedictijns Tijdschrift 75 (2014), nr. 4, pp. 204-

213, aldaar pp. 207-210.
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Energietransitie doe 
je samen
door Jan Prij De auteur is redactiesecretaris van Christen Democratische Verkenningen.

Bij de transitie naar duurzame energie kunnen 
we leren van eerdere energietransities, zoals het 
afscheid van de kolenmijnen in Limburg. Dat 
zegt Maria van der Hoeven, oud-cda-Kamerlid 
en voormalig minister. Haar boodschap: ‘Maak 
de agenda voor de energietransitie inclusief; 
zorg dat iedereen in de wereld kan meedoen 
en zo onderdeel van de oplossing wordt.’ Van 
der Hoeven was van 2011 tot 2015 directeur 
van het International Energy Agency (iea) in 
Parijs. Sinds 2015 is ze senior fellow bij het 
Clingendael International Energy Programme 
(ciep) en lid van de Board of Trustees van het 
Rocky Mountain Institute (rmi).

Wat zijn wat u betreft de belangrijkste 
uitdagingen op het terrein van de 
energietransitie?
‘Laat ik beginnen met dit te zeggen: 
energietransitie is niet nieuw. We 
hebben zoiets in het verleden vaker 
meegemaakt. Een voorbeeld: ik woon 
in Limburg, een regio die tot in de jaren 
zeventig van de vorige eeuw helemaal 
draaide op kolen. De welvaart van de 
regio was er compleet afhankelijk van, 
met tal van toeleveringsbedrijven die 
profiteerden van de bedrijvigheid van 
de mijnen. Van deze ervaringen kunnen 

we een aantal dingen leren. Belangrijk is 
vooral dat we mensen meekrijgen door 
nieuw economisch toekomstperspectief 
en nieuwe ontwikkelkansen te bieden. 
Dan hebben we het over zaken als 
omscholing en nieuwe banen. Dat is 
essentieel voor het welslagen van welke 
transitie ook.’

‘Bij transities, dus ook de 
energietransitie, gaat het altijd om 
mensen. Dat wordt nogal eens vergeten 
als de centrale succes- of faalfactor. Het 
aanpakken van de klimaatverandering 
gaat zeker niet alleen om de technologie, 

Maria van der 
Hoeven 
 © Foto: IEA

Uit de praktijkKlimaatbeleid
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om bijvoorbeeld de co2-
verlaging, of eigenlijk veel 
breder en belangrijker nog, 
het verlagen van de uitstoot 
van broeikasgassen in het 
algemeen. Natuurlijk: techniek 
kan een obstakel of een 
succesfactor zijn in het al dan 
niet realiseren van doelen, naast 
geld uiteraard, zowel privaat 
als publiek, en politieke wil. 
Maar veel fundamenteler is 
nog dat het daarbij altijd om 
het welbevinden van mensen 
gaat. Zij mogen nooit het 
gevoel krijgen dat zij slechts als 
middel gebruikt worden om 
de economische successen van 
anderen te realiseren, zonder 
daarvan zelf ook te profiteren.’

‘Vandaar het aangehaalde 
voorbeeld van Limburg en 
de toenmalige transitie van 
kolen naar gas. Inmiddels, 
vijftig jaar later, is Limburg 
enorm ontwikkeld, opgestoten 
in de vaart der volkeren. 
Het is nu een op kennis 
gebouwde economie waarin 
de Brightlands-campussen, een 
samenwerking tussen overheid, 
bedrijven en kennisinstellingen, 
een cruciale rol vervullen. 
Natuurlijk is die transitie 
achteraf bezien zeker niet 
vlekkeloos verlopen, maar toch, 
het is gelukt. Wat vijftig jaar 
geleden op regionale schaal 
gebeurde, is nu opnieuw aan 
de hand, maar dan wereldwijd. 
De uitdaging daarbij is in wezen 
dezelfde: zorg voor draagvlak 
en betrek burgers, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties 
bij de energietransitie.’

Hoe bereik je dat dan?
‘Allereerst door simpelweg te 
constateren dat de klimaat-
verandering wereldwijd is en dus 
niet alleen in Nederland 
opgelost kan worden. Dat 
betekent dat er een gecoördi-
neerde aanpak nodig is die 
ervoor zorgt dat emissiereducties 
in land A niet ten koste gaan 
van de verlaging van emissies in 
land B. Laat ik dat met een 
voorbeeld duidelijk maken. 
In Europa is de kloof tussen 
productie- en consumptie- 
emissies enorm groot. Dat komt 
doordat wij veel producten 
importeren uit landen buiten 
Europa, waar bedrijven om 
kostentechnische redenen naar-
toe zijn gegaan. Om onze levens -
stijl en consumptie patronen 
mogelijk te maken, zadelen wij 
veel armere landen met 
vervuiling op. Deze landen 
moeten eveneens niet alleen 
economisch, maar ook in termen 
van kwaliteit van leefomgeving 
kunnen mee profiteren van de 
energie transitie. Dat raakt aan 
sociaal-economische verschillen 
tussen landen wereldwijd, maar 
ook binnen Europa, en aan een 
verandering van onze eigen 
levensstijl.’

‘We moeten toe naar 
een verandering van de 
manier waarop we energie, 
grondstoffen, goederen 
en diensten produceren 
en gebruiken. Dit is een 
verandering die we nu nog 
niet kunnen voorzien, maar 
die wij wel mogelijk moeten 
maken, bijvoorbeeld door 

Interview in 
het kort: 

* Draagvlak is belangrijk. 
Burgers, bedrijven 
en maatschappelijke 
organisaties moeten 
daarom bij de energie
transitie betrokken 
worden

* Nederland is geen 
eiland en zal daarom 
Europees en inter
nationaal moeten 
optrekken

* Meer onderzoek 
en innovatie zijn 
essentieel om 
veranderingen voor 
elkaar te krijgen

Uit de praktijk



110 CDV / Winter 2018

ontwikkelingen richting een circulaire economie 
te faciliteren.’

‘We zullen daarbij zwaar moeten inzetten op 
research en innovatie. Tussen nu en 2040 groeit 
de behoefte aan energie met ruim 25 procent.1 
De wereldbevolking groeit in die periode van 7,6 
naar ruim 9 miljard mensen. Met name in landen 
in Azië en Afrika hebben nog steeds 1 miljard 
mensen geen toegang tot elektriciteit, en zo’n 
2,5 miljard mensen hebben geen fatsoenlijke 
kookvoorzieningen. Het mag helder zijn dat de 
uitdagingen op wereldschaal enorm zijn. Dat 
betekent dat je er echt voor moet zorgen dat 
je niet alleen in Nederland je werk goed doet, 
maar ook Europees en anderszins internationaal 
werkt aan een gezamenlijke 
aanpak die succesvol is.’

‘Geloofwaardigheid en 
consistent beleid zijn van 
belang op dit terrein. De 
politiek moet vooral laten 
zien dat ze oog heeft voor 
de sociaal-economische 
veranderingen die de 
transities met zich mee gaan 
brengen. Er moet rekening 
mee worden gehouden – ook 
binnen Europa – dat elke 
transitie winnaars en verliezers kent en dat je de 
verliezers moet compenseren.’

Hoe zorg je ervoor dat de voordelen van de 
energietransitie ook herkenbaar zijn voor 
mensen?
‘Dat is lastig, maar het kan. Ik heb het afgelopen 
jaar, als vicevoorzitter van het High-Level Panel 
van het European Decarbonisation Pathways 
Initiative, meegewerkt aan een adviesrapport 
over innovatie en onderzoek.2 Dit rapport 
gaat in op een aantal uitdagingen op Europees 

niveau. Centraal staat dat sociale inclusiviteit een 
element van de oplossingsrichting is. Dat was 
ook een van de succesfactoren bij de transitie 
in Zuid-Limburg. Belangrijk is dat je er met 
actief beleid en maatwerk voor zorgt dat je in 
Europa geen regio’s krijgt die er, als gevolg van de 
energietransitie, op achteruitgaan.’

Wilt u verder nog wat kwijt?
‘Nogmaals: ik vind het belangrijk te benadrukken 
dat er met een bredere menselijke blik gekeken 
wordt naar de energietransitie. Dat moet wat mij 
betreft vooropstaan. En dan nog een aantal 
punten. Ten eerste: het gaat om méér dan om het 
verminderen van co2-emissies, het gaat om de 

vermindering van broeikas-
gassen. Ten tweede: de ver-
anderingen zullen tot stand 
moeten komen door, veel 
meer dan nu gebeurt, te 
investeren in innovatie en 
onderzoek. Ten derde: 
Nederland is geen eiland. We 
moeten onze bijdrage 
leveren, maar zullen ook 
samen moeten optrekken, in 
Europees en verder inter-
natio naal verband. En daar-

bij moeten we openstaan voor nieuwe oplossingen. 
De circulaire economie zal meer aandacht moeten 
krijgen, en last but not least is er dus het element 
van sociale inclusie. Dat is cruciaal om andere 
landen mee te krijgen op dit traject. Laten we 
onszelf niets wijsmaken. Europa heeft vervuilings-
problemen uit het verleden; de vervuiling van nu 
en de toekomst zit in Afrika, in Azië, in Zuid-
Amerika. We zullen ervoor moeten zorgen dat we 
die landen ook meekrijgen en een sociaal-econo-
misch perspectief bieden. We hebben hoe dan ook 
met een probleem op wereldschaal te maken.’

1 International Energy Agency, World Energy Outlook 

2018. Parijs: iea.

2 Directorate-General for Research and Innovation, 

Final report of the High-Level Panel of the European 

Decarbonisation Pathways Initiative. Brussel: 

Europese Commissie, 2018. Zie https://ec.europa.

eu/info/sites/info/files/rec-18-002-decarbonisation_

booklet_27112018_0.pdf

De politiek moet laten 
zien dat ze oog heeft voor 
de sociaal-economische 
veranderingen die de 
transities met zich mee 
gaan brengen
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Kunnen we radicaal 
zijn?
Voor duurzaamheidsbeleid dat gebaseerd is op rentmeester
schap moet het roer echt om. Als de verantwoordelijkheden 
op de juiste wijze verdeeld worden, kan dit op een manier 
die toereikend is én op voldoende draagvlak kan rekenen. 
Voor de overheid betekent dit het goede voorbeeld geven, 
de (maatschappelijke) kosten van vervuiling internaliseren 
in de markt, en fors meer geld beschikbaar stellen voor 
duurzaamheidsmaatregelen.

door Ruben Bakker De auteur is lid van het cda. Van zijn hand verschenen in 2016 

De dominantie van de instrumentele rede en Wat zo praktisch is aan abstractie.

Het kabinet-Rutte iii is naar eigen zeggen ‘het groenste kabinet ooit’, maar 
toch laten concrete maatregelen nog op zich wachten. Bovendien wordt in het 
regeerakkoord sterk ingezet op de afvang en opslag van co2, een techniek waarvan 
milieuorganisaties aangeven dat deze duur is en niet bijdraagt aan het verduurzamen 
van de economie, terwijl ook nog niet bewezen is dat opslag in lege gasvelden op deze 
schaal zomaar kan.

Tegelijkertijd lijkt de urgentie om tot een toereikend duurzaamheidsbeleid te komen 
alleen maar toe te nemen. Nog steeds stijgt de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
en komen er geregeld alarmerende berichten naar buiten dat de opwarming van de 
aarde nog sneller gaat en nog grotere gevolgen heeft dan eerder al voorzien. Om de 
klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs van 2015 nog te halen, wordt nu 
gesproken over het bouwen van extra kerncentrales. Deze stoten weliswaar geen 
broeikasgassen uit, maar produceren wel radioactief afval (waar nog geen maat schap-
pe lijk geaccepteerde oplossing voor is), en ze kosten miljarden euro’s om te bouwen.

Maar wat dan wel? Daarvoor moeten we terug naar waar we het voor doen en 
wie waarvoor verantwoordelijk is. Naar een visie geworteld in rentmeesterschap.

Hoe duurzaam?
Rentmeesterschap staat voor de overtuiging dat de wereld niet van ons is, maar 
(slechts) bij ons in beheer. Vergelijk het met een huis van iemand anders waar je in 
mag verblijven. Uiteraard mag je dan niets stelen of kapotmaken, maar er komen 
ook plichten bij kijken: het huis schoonhouden en de planten water geven. Dit 
uitgangspunt is radicaal. Het gaat niet om een beetje duurzamer, maar om duurzaam 
genoeg om het huis intact te laten. Hieruit volgt dat de bescherming van de wereld 
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om ons heen niet selectief mag zijn. We kunnen dus niet alleen maar doen wat ons 
goed uitkomt, en niet alleen datgene beschermen waar we zelf de toegevoegde waarde 
van inzien. Principieel blijft het zo dat we in het door ons gebruikte huis ook niet een 
plant mogen laten doodgaan omdat we deze niet mooi of nuttig vinden; wie zijn wij 
om die keuze te maken?

Vervuiling en uitbuiting van de aarde raken de kwetsbaarste mensen het hardst 
en verkleinen de kansen van toekomstige generaties, maar er kunnen nog andere 
gevolgen zijn die we nu nog onvoldoende inzien. Wie zegt voor rentmeesterschap te 
staan laadt dus nogal een verantwoordelijkheid op zich. Concreet betekent het namelijk 
dat vervuiling en uitbuiting van de aarde terug moeten naar nul, en zelfs dat de al 
aangerichte schade moet worden hersteld. Natuurlijk kan Nederland dit niet alleen. 
Zo kan Nederland de opwarming van de aarde niet eigenhandig voorkomen, zelfs 
al zouden we onmiddellijk co2-neutraal worden. Dat is het punt ook niet. Het gaat 
erom de verantwoordelijkheid te dragen die we hebben, hoe groot of klein die ook is. 
Principieel gaat het erom onderdeel te zijn van de oplossing, en niet van het probleem.

Het radicale midden
Duurzaamheid gaat ons allemaal aan en we kunnen er ook allemaal aan 
meewerken, door minder (of helemaal niet) te vliegen, door minder vlees te eten, 
en door producten pas weg te gooien als ze het niet meer doen. Ook zien we tal 
van maatschappelijke initiatieven (van burgers en bedrijven) die op een originele, 
eigentijdse manier van de nood een deugd maken. Maar ook de overheid heeft hierin 
een verantwoordelijkheid: omdat de mens rentmeester is, behoort de overheid dat 

Het gaat erom onderdeel te zijn van de 
oplossing, en niet van het probleem 

Bron: iStock
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ook te zijn (en niet andersom). Daarbij hoort om te beginnen het ondersteunen 
en helpen opschalen van maatschappelijke initiatieven. Het aansluiten bij wat al 
gebeurt is ook de houding die nodig is om tot een duurzaam heidsbeleid te komen 
dat effectief is, waar draagvlak voor is en dat rekening houdt met de (internationale) 
concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven. Dit duurzaamheidsbeleid is om 
die reden anders dan dat van GroenLinks, maar het is ook geen ‘Groen Rechts’, 
dat de oplossing louter in technologische innovatie ziet, en zich kortweg laat 
omschrijven met ‘Niet minder vliegen, maar duurzamere vliegtuigen’.1 Natuurlijk 
moet technologische innovatie een onderdeel van duurzaamheidsbeleid zijn, maar de 
problematiek is te groot om niet ook veel andere maatregelen te nemen. Daarnaast 
ontkent Groen Rechts dat consumentisme de ware oorzaak is achter de vervuiling en 
uitbuiting van de aarde. Zoals de paus in Laudato Si’ al aangeeft, gebruiken we op 
deze manier technologie slechts om onze eigen slechte gewoontes in stand te houden.2

Wat we nodig hebben is niet GroenLinks of Groen Rechts, maar het midden. 
Dat is geen middenweg, maar een eigen weg die deelbelangen overstijgt, 
verantwoordelijkheden naar vermogen verdeelt, en gericht is op de lange termijn. 
Dat is het radicale midden.

Draagvlak voor duurzaam
Als het om duurzaamheid gaat, zijn er veel makkelijke antwoorden. Het makkelijkste 
is om door te verwijzen naar de Europese Unie, maar het is ook makkelijk om beleid 
voor te stellen waar geen draagvlak voor is of dat weliswaar op draagvlak kan rekenen, 
maar ontoereikend is. Al deze reacties nemen niet serieus dat een groot deel van de 
bevolking duurzaamheid urgent en noodzakelijk vindt, en inziet dat het (op de lange 
termijn) in ons voordeel is. Ook is wel duidelijk dat economische groei niet alles is; deze 
zegt bijvoorbeeld niets over de verdeling van de welvaart of de houdbaarheid ervan. 
Daarom wordt er ook steeds meer aandacht besteed aan ‘brede welvaart’, waarin naast 
inkomen ook zaken als onderwijs, gezondheid en milieu worden meegenomen. Hierin 
staat dus niet meer de groei centraal, maar dat wat we echt belangrijk vinden.

Duurzaamheidsbeleid kan hierop goed aansluiten en op zo’n manier worden 
vormgegeven dat het op een breed draagvlak kan rekenen, maar dan moet de 
overheid haar eigen verantwoordelijkheid wel scherp hebben en daar de benodigde 
maatregelen aan verbinden. Dit kan via de volgende drie sporen.

Om te beginnen moet de overheid zelf helemaal groen worden. Dat betekent 
onder andere: alleen groene stroom afnemen en waar mogelijk zelf plaatselijk 
opwekken met zonnepanelen, het wagenpark omzetten, en hoge duurzaamheidseisen 
stellen bij alle aanbestedingen en infrastructuurprojecten. Duurzaamheidsbeleid is 
namelijk niet geloofwaardig als degene die het uitdraagt niet zelf het goede voorbeeld 
geeft. Bovendien kan de overheid op deze manier een proeftuin worden voor het 
testen en opschalen van nieuwe technologieën.

Het tweede spoor betreft het internaliseren van vervuiling als (maatschappelijke) 
kosten in de marktprijs van producten. Zo wordt het de vervuiler die betaalt en 
wordt het consumentisme ingedamd. Dit kan bijvoorbeeld door een algemene co2-
belasting in te voeren. Uit onderzoek van De Nederlandsche Bank blijkt dat een 
verhoging van de belasting op uitstoot met vijftig euro per ton voor een aantal 
uitstootintensieve bedrijfstakken forse gevolgen heeft, maar dat er geen grote 
gevolgen zullen zijn voor de economie als geheel, zelfs niet als de belasting alleen 
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geldt voor Nederlandse bedrijven.3 Verder kunnen alle vleesproducten onder het hoge 
btw-tarief worden gebracht, met daarbovenop nog extra belasting. Dit sluit veel beter 
aan bij hoe vervuilend vleesproductie is; neem alleen al de uitstoot van methaan en 
lachgas (broeikasgassen die véél schadelijker zijn dan co2). Met deze extra belasting 
op vlees worden vleesvervangers meteen aantrekkelijker. De voedingswaarde van 
vlees is (in tegenstelling tot die van groente en fruit) makkelijk vervangbaar, dus voor 
onvoldoende voedingsstoffen hoeft niet te worden gevreesd.

Als derde spoor moet er veel meer geld beschikbaar komen via herallocatie binnen 
de rijksbegroting. Als duurzaamheid echt prioriteit heeft, moet er ook een substantieel 
deel van de begroting naartoe. Om te beginnen moet een groot deel van de inkomsten 
van milieubelastingen ten goede komen aan het duurzaamheidsbeleid. Anders lijkt 
duurzaamheidsbeleid slechts de melkkoe om andere rijksuitgaven mee te dekken, en 
die beeldvorming is funest voor het draagvlak. Met het huidige regeerakkoord wordt 
al extra geld vrijgemaakt, maar het blijft zo dat met meer geld ook meer mogelijk is. 
Het extra geld kan bijvoorbeeld ingezet worden om duurzaamheidsinvesteringen die 
(nog) niet rendabel zijn te ondersteunen. Met deze ondersteuning kunnen bedrijven 
vergroenen zonder dat hun (internationale) concurrentiepositie eronder hoeft te 
lijden. Het kan hen zelfs helpen een pionier te worden in duurzame producten en 
processen. Ook kan een deel van het extra geld worden ingezet voor herbebossing 
en voor het voorkomen van ontbossing wereldwijd – een mooi alternatief voor co2-
opslag. Doordat het extra geld via herallocatie beschikbaar komt, nemen de totale 
lasten voor burgers en bedrijven niet toe. Verder is het voor het draagvlak en de 
degelijkheid van het beleid nodig om dit beleid anticyclisch in te richten. Dit betekent 
dat duurzaamheid wordt gestimuleerd via hogere lasten als het economisch goed gaat, 
en via lagere lasten (en subsidies) als het economisch tegenzit.

Politiek leiderschap
Hoe eerder de transitie wordt ingezet, hoe minder deze kost. Om op tijd en met het 
juiste beleid te beginnen, is wel politiek leiderschap nodig. Dat betekent naar de 
lange termijn kijken, en anderen daarin meenemen. Een mooi beeld dat daarbij past 
is dat van een voedselbos. Dit heeft een hogere opbrengst dan landbouw, omdat een 
bos meerdere lagen heeft. Denk aan fruitbomen, gevuld met eetbare klimmers (zoals 
de Japanse wijnbes), met daaronder fruitstruiken (zoals frambozen of bosbessen), 
en op de open plekken groentes, bloemen en kruiden. Ook kent zo’n voedselbos een 
hogere efficiëntie omdat er minder onderhoud nodig is (vanwege de veerkracht in het 
ecosysteem) en helemaal geen bestrijdingsmiddelen.

Dit voorbeeld laat zien dat we de economie zo kunnen inrichten dat het huis waar 
we in wonen maar dat niet van ons is, intact blijft. En omdat het mogelijk is een 
goede rentmeester te zijn, zijn we daartoe ook verplicht.

1 Zie voor deze laatste omschrijving het interview met 

Mark Rutte in de uitzending van Buitenhof van 15 

januari 2017. Eerder schreef Rutte hierover: Pamflet 

van een optimist. Naar een moderne economie: een 

Groen Rechtse toepassing op energie. Den Haag, 17 

november 2008.

2 Paus Franciscus, Laudato Si’ / Wees geprezen. 

Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis. 

Vaticaanstad/Poeldijk: Libreria Editrice Vaticana/Stg 

InterKerk, 2015.

3 Gerbert Hebbink e.a., De prijs van transitie. Een 

analyse van de economische gevolgen van co2-

belasting. Amsterdam: De Nederlandsche Bank, 2018.
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Italiaanse crisis vraagt 
meer dan lessen van 
rode ingenieur
door Evert Jan Slootweg De auteur is Tweede Kamerlid voor het CDA.

Wanneer de Italiaanse regering volhardt 
in haar begrotingsbeleid, staat de 
Europese samenwerking waarschijnlijk 
voor de grootste uitdaging sinds haar 
oprichting. De impact kan zo groot zijn 
dat het huidige regeerakkoord in één 
klap achterhaald is. En juist toen in Italië 
het huidige kabinet was aangetreden, 
publiceerde Jeroen Dijsselbloem, 
de vorige minister van Financiën en 
voorzitter van de Eurogroep, zijn 
terugblik op de eurocrisis. Een mooie 
gelegenheid om te kijken of de lessen 
over crisisbeheersing die zijn opgedaan 
bij Griekenland en Cyprus, materiaal 
verschaffen waar de huidige leiders wat 
mee kunnen met betrekking tot Italië.

De manager
Dijsselbloem begint het boek met 
een korte beschrijving van wat de 
geschreven en ongeschreven regels zijn 
van de Eurogroep. Dit op zich informele 
gezelschap heeft grote invloed op de 
afspraken die gemaakt worden tussen 
de landen die meedoen aan de euro. 
Formeel is daar echter weinig over 
vastgelegd. Des te opmerkelijker is 
hoe groot het belang ervan blijkt in de 
dagelijkse praktijk. In de twee volgende 
hoofdstukken beschrijft Dijsselbloem 

kort de gevolgen van de crisis van 2008; 
een bankencrisis in de vs legt de macro-
economische onevenwichtigheden van 
de Europese economie simpel bloot. 
In het hoofdstuk daarna beschrijft 
Dijsselbloem de mechanismen waarmee 
de crisis van de banken overslaat op 
die van Europese overheden. En dan 
verschijnt de hoofdrolspeler zelf op 
het toneel. Een mooi inkijkje in hoe 
Dijsselbloem toevallig de juiste man op 
de juiste plaats blijkt te zijn, waardoor 
hij snel voorzitter van de Eurogroep 
wordt. Hij vervult de functie naast 
die van minister van Financiën van 
Nederland. Het is een taak die enorm 
veel tijd zal vragen, terwijl ook in 
Nederland alles op alles moet worden 
gezet om de overheidsfinanciën weer 
gezond te maken. De lezer kan niet 
anders dan grote bewondering krijgen 
voor hoe hij dit allemaal managet. 
Dijsselbloem schrijft dit alles overigens 
op zonder borstklopperij.

Inkijkje
Het mooiste inkijkje in zijn rol valt in 
de volgende hoofdstukken te lezen, die 
gaan over de crisis in Griekenland en 
Cyprus. Dijsselbloem moet opereren 
tussen enerzijds Zuid-Europese 
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politici die steun zonder verplichtingen 
verwachten, en anderzijds de Duitse 
minister van Financiën Schäuble, die 
steeds meer tot de conclusie lijkt te 
komen dat de euro beter af is zonder 
Griekenland en Cyprus. Opvallend is 
dat de uitkomst beschreven wordt met 
een natuurlijke vanzelfsprekendheid. 
Dijsselbloem lijkt geen twijfel te kennen: 
hij weet wat goed is en beschrijft daarna 
hoe hij dat goede ook tot stand weet te 
brengen. De nuchtere ingenieur laveert 
niet, maar confronteert zijn tegenspelers 
Tsipras (Griekenland) en Anastasiades 
(Cyprus) met onweerlegbare feiten. 
Hetzelfde doet hij met Schäuble, die 
zijn protesten opgeeft omwille van de 
eenheid. Dijsselbloem beschrijft dit alles 
op een lichte en goed verteerbare toon.

De twee laatste hoofdstukken 
zijn voor de politici van vandaag het 

interessantst. Daarin noemt Dijsselbloem 
zichzelf een optimist wanneer het om de 
toekomst van de euro gaat. Hij gelooft 
in vooruitgang en in de betekenis van 
kleine stappen in de goede richting. 
Daarvoor is geen politieke unie 
noodzakelijk, maar zijn wel nationale 
regeringen nodig die goed beleid 
voeren en Europese instellingen die hun 
verantwoordelijkheid nemen.

Lessen
Daarvoor helpt het wel wanneer 
nationale regeringen en de eu een aantal 
lessen trekken die behulpzaam moeten 
zijn bij een komende crisis. Bij twee 
lessen wil ik langer stilstaan, en daarbij 
de relatie met Italië leggen. De eerste les 
is dat het verstandig is om in de huidige 
goede jaren ruimte te reserveren voor 
slechte jaren, die onvermijdelijk gaan 
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komen. Wanneer is een jaar ‘goed’? 
Over welke economische groei spreken 
we dan? In de periode 2004-2008 
vertegenwoordigde ik het cnv in Europa. 
Daar mocht de Europese vakbeweging 
aanbevelingen doen voor het te voeren 
economische beleid. Ik had in die tijd 
een enorme discussie met mijn Belgische 
collega. Hij was van mening dat de 
economie gestimuleerd moest worden 
op grond van Keynes: meer uitgeven 
wanneer het economisch slechter gaat. 
Hij schatte de toenmalige groeicijfers als 
laag in en zag die periode als economisch 
slechte jaren. 

Maakbaarheid
Hoewel ik mijn bedenkingen heb bij de 
maakbaarheid die Keynes veronderstelt, 
beweerde ik, ook vanuit de theorie van 
Keynes, dat in die periode juist meer 
gespaard zou moeten worden. Ik meende 
dat het economisch goede jaren waren. 
Los van wie gelijk had: of er sprake 
is van economisch ‘goede’ jaren is een 
vraag waar politici niet uitkomen. 
Daarom moeten landen binnen de 
eurozone met een emu-schuld hoger 
dan 60% van het bnp met prioriteit 
deze schuld verlagen. In goede of slechte 
tijden. De economische praktijk leert dat 
het, wanneer deze schuld door de 80% 
bnp-grens heen gaat, sowieso een enorm 
lastige opgave wordt om deze zonder 
enorme sociale kosten te verlagen.

Onlangs kwam in de Tweede Kamer 
de Europese Rekenkamer op bezoek. 

Nederland kreeg toen complimenten 
voor de afbouw van zijn emu-schuld. 
Italië had volgens de Rekenkamer een 
tik op de vingers moeten krijgen van de 
Europese Commissie. Het land heeft de 
goede jaren niet gebruikt om de emu-
schuld af te bouwen. Dit is ook een tik 
op de vingers van Dijsselbloem, die in de 
afgelopen jaren daar dus onvoldoende 
op aangedrongen heeft bij zijn Italiaanse 
collega. De kans is groot dat we de 
goede jaren niet hebben herkend. Dat 
betekent dat er nu echt op aangedrongen 
moet worden dat Italië zijn schuld gaat 
afbouwen. Heeft de crisisbeheersing in 
Griekenland en Cyprus misschien zoveel 
aandacht gevraagd dat het voorkomen 
van een nieuwe crisis te weinig aandacht 
heeft gekregen?

De tweede les die Dijsselbloem 
meegeeft is om productmarkten aan 
te pakken voordat de arbeidsmarkt 
wordt aangepakt. Daarmee bedoelt hij 
kritisch kijken of de prijsvorming op 
markten van bijvoorbeeld telefoons 
en medicijnen niet bepaald wordt 
door kartels en monopolies. Is er in 
een land sprake van kartelvorming, 
dan is het volgens Dijsselbloem 
zaak die af te breken voordat het 
land hervormingen doorvoert op de 
arbeidsmarkt. Dijsselbloem stelt dat de 
Zuid-Europese landen het voordeel van 
een sterke munt hebben gebruikt om de 
lonen sterk te laten stijgen, maar zijn 
vergeten de economische structuur aan 
te passen. Zo kennen deze landen veel 
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beschermde beroepen en is er sprake van 
kartelvorming. Door deze economische 
structuur stegen de prijzen zo snel dat 
werknemers nog maar weinig van de 
loonsverhoging konden profiteren. Dit 
is het recept van Paars i, zeker met de 
voorbeelden waarmee hij komt: telefonie 
en medicijnen. Dijsselbloem pleit voor 
meer economische mededinging, onder 
de aanname dat dan de prijzen gaan 
dalen.

Geen goede receptuur
Voor Italië echter is het aanpakken 
van de productmarkten voordat de 
arbeidsmarkt aan de beurt komt, 
geen goed recept. Zeker Italië dient 
zijn productmarkten te hervormen, 
maar de huidige hervormingen van 
de arbeidsmarkt gaan de verkeerde 
richting uit. Het invoeren van een 
basisinkomen en het verlagen van de 
pensioenleeftijd (zoals Italië wil), maken 
arbeid duurder en verzwakken de prikkel 
om te gaan werken – en dat past echt 
niet bij de financiële uitgangspositie 
van het land. De arbeidsmarkt zal 
hervormd moeten worden, wil het 
land concurrerend zijn. Nu is de 
bescherming van mensen die een baan 
hebben zo groot dat werkgevers geen 
nieuwe werknemers aannemen. Dat 
gaat ten koste van jongeren. Italië 
kent een hoge jeugdwerkloosheid. 
Juist door arbeid flexibeler te maken, 
kunnen jongeren profiteren. Wel zou 
het goed zijn om de arbeidsmarkt 

niet zo flexibel te maken als die in 
Nederland is, door bijvoorbeeld een 
aantal beschermingsconstructies voor 
werknemers in te bouwen.

De Eurocrisis. Het verhaal van 
binnenuit is een plezierig boek om te 
lezen. Het is zeker ook zeer geschikt om 
een goede discussie uit te lokken over de 
toekomst van de euro. Maar de lessen 
van Dijsselbloem blijven te oppervlakkig 
om de structurele problemen van 
Zuid-Europa en met name Italië aan te 
pakken.
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Groot professioneel 
tekort in sociaal 
domein
door Geerten Boogaard De auteur is als universitair docent Staats- en bestuursrecht 

verbonden aan de Universiteit Leiden, en doet voor het Wetenschappelijk Instituut voor 

het CDA onderzoek naar lokale democratie in het sociaal domein.

‘Als je wilt begrijpen wat de decentra
lisaties behelzen en wat de effecten zijn 
voor mensen die het betreft, dan moet 
je kijken naar het handelen van de 
sociale professionals aan de keukentafel, 
in direct contact met bewoners.’ Dat 
concludeert in De verhuizing van de 
verzorgingsstaat een groep sociologen 
nadat ze zelf die kans hadden gekregen 
dankzij een langer lopende subsidie van 
Instituut Gak. Dat instituut verdient 
daarvoor een eervolle vermelding, 
want er ligt nog schokkend weinig 
wetenschappelijk onderzoek naar de 
decentralisaties in het sociaal domein, 
terwijl wat daar gebeurt een enorme 
impact heeft. Alleen dat al maakt dit 
boek een belangrijke toevoeging aan de 
overallrapportages sociaal domein van 
het Sociaal en Cultureel Planbureau en 
aan de vele beleidsevaluaties die al wel 
zijn verschenen.

De onderzoekers zijn voor dit boek 
niet met vragenlijsten of rapportages 
in de weer geweest, maar schoven 
gedurende vier jaar aan bij meer dan 
honderd keukentafelgesprekken, 
bestudeerden stapels beleidsdocumenten, 
en namen vele tientallen interviews af. 

Ze deden dat in zes steden: Leeuwarden, 
Zwolle, Eindhoven, SittardGeleen, 
Amsterdam en Rotterdam. Theoretisch 
hebben ze daarmee geen representatieve 
selectie van Nederland te pakken, maar 
de grote overeenkomsten tussen wat ze 
in deze zes plaatsen aantroffen, doet hen 
vermoeden dat ze ‘de dominante ideeën 
over zorg en welzijn in Nederland’ 
wel zo’n beetje in het vizier hebben 
gekregen. Hun belangrijkste conclusie 
na al dat onderzoek: het beleid dat 
sociale professionals aan de keukentafel 
vormgeven ‘is behoorlijk anders dan 
beleidsnota’s doen vermoeden’ (p. 232).

Professioneel tekort
Dit kan eigenlijk geen verbazing wekken. 
Er worden in het sociaal domein zo 
veel mooie woorden gesproken dat 
ze niet allemaal waar kunnen zijn. En 
dat blijken ze dan ook niet. Typisch 
voor het boek is het hoofdstuk ‘Tussen 
begrip en vernedering. Sociale Netwerk 
Versterking in de praktijk’, waar de 
onderzoekers meedraaien met de 
fameuze Eigen Krachtconferenties. Het 
fenomeen stamt uit NieuwZeeland, 
waar het een right to challenge
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Femmianne Bredewold, Jan Willem 
Duyvendak, Thomas Kampen, 
Evelien Tonkens en Loes Verplanke
De verhuizing van de verzorgings
staat. Hoe de overheid nabij komt
Van Gennep | 2018 | 280 pp. | 
¤ 22,50 | ISBN 9789461644916

achtige achtergrond heeft. De Maori’s 
meenden dat hun kinderen door de 
overheidsinstanties te snel uit huis 
geplaatst werden; zij wilden daarom 
eerst de gelegenheid krijgen om 
met een family group conference de 
opvangmogelijkheden in de eigen familie 
te beproeven. Zoiets heeft natuurlijk 
een fantastische potentie om ook elders 
als beleid te worden uitgerold, maar 
zulke conferenties veronderstellen 
nogal wat en laten zich dus niet zomaar 
door beleidsmakers instrumentaliseren 
en inboeken. Dat blijkt, met vrij veel 
woorden, in dit onderzoek. Er zijn 
prachtige voorbeelden van waar het 
goed gaat, maar de lat voor succes 
ligt hoog en de voorwaarden voor het 
kunnen slagen ervan zijn fors. Waar 
het probleem geen kwestie is van 
verlegenheid om om hulp te vragen, 

waar de problemen veel te complex 
zijn om door mantelzorgers te worden 
opgelost, waar geen constructief 
netwerk bestaat of waar de relaties in 
dat netwerk ongelijkwaardig zijn, is 
een Eigen Krachtconferentie zinloos. 
Het is daar zelfs een vernederende 
ervaring voor de betrokkene. Dit ligt 
allemaal zo ontzettend voor de hand dat 
een andere vraag zich opdringt: welke 
dynamiek veroorzaakt dat de Eigen 
Krachtconferentie toch wordt beproefd, 
terwijl een beetje professional moet 
zien dat er niet aan de voorwaarden is 
voldaan? Het antwoord op die vraag 
is – wat mij betreft – de belangrijkste 
conclusie van het boek: er is sprake van 
een groot professioneel tekort. Dat klinkt 
raar, omdat ‘ruimte voor de professional’ 
een van de meest gebruikte slogans in het 
sociaal domein is. Van echt inhoudelijke 
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ruimte voor de professional is echter 
nog nauwelijks sprake. Professionaliteit 
wordt juist teruggedrongen en subtiel 
en minder subtiel op achterstand gezet. 
Als het om de Eigen Krachtconferenties 
gaat, bijvoorbeeld, worden de sociale 
professionals eerst op cursus gestuurd. 
Daar leren ze dat informele zorg stabieler 
en dus veel beter is dan formele zorg. 
Professionals zijn op hun best overbodig, 
maar vaak vooral belemmerend. Gek 
genoeg laten de professionals dat zelf 
over zich heen komen. In de woorden 
van de onderzoekers: ‘Wat doen die 
hulpverleners dan nog in hun baan, als 
ze blijkbaar van zichzelf vinden dat ze in 
de weg lopen? Die vraag werd tot onze 
verbazing niet gesteld bij de trainingen en 
evenmin dienden de sociale professionals 
hun ontslag in’ (p. 139). In plaats 
daarvan identificeren professionals zich 
met het beleid, en niet met hun eigen 
professionele beroepsstandaarden.

Formalisering en uniformiteit
Van belang is hier het verschil tussen 
de zogenoemde ‘situationele ruimte’ 
voor professionals en de ‘systematische 
ruimte’. Het eerste is vaak de prak
tijk. De sociale professionals 
accepteren de beleidsdoelstelling van 
de zelfredzaamheid als zodanig, en 
proberen daarna het wettelijk kader 
en de behoeften van de zorgvrager zo 
goed mogelijk bij elkaar te brengen. 
Met een beetje emotiemanagement aan 
de keukentafel, zo laten de onderzoekers 
zien, kom je daar een heel eind 
mee. Interessant is overigens dat de 
professionals met een zorgachtergrond 
geneigd zijn het beleid bij te buigen 
naar de zorgvraag, terwijl degenen 
met een ambtelijke achtergrond de 
zorgvraag herformuleren tot iets wat 

bij het beleid past. Wat daar verder van 
zij: voor één op de zes professionals 
is het wettelijk kader zelfs leidend. 
Die bieden dus geen maatwerk, maar 
rechtshulp. Eén op de vijf is bereid om 
de grenzen van de wet op te zoeken, en 
één op de vier neemt vooral procedurele 
ruimte, bijvoorbeeld door meer tijd 
te nemen voor een gesprek of door 
confronterende boodschappen te 
doseren. In alle gevallen is geen sprake 
van werkelijk ‘systematische ruimte’ 
voor een professional, zoals artsen die 
bijvoorbeeld hebben. Artsen hebben als 
beroepsgroep eigen kwaliteitscriteria 
ontwikkeld waar ze ook zelf weer van 
kunnen afwijken op basis van hun 
professionele oordeel, terwijl ze hun 
beroepsnormen door vakgenoten laten 
controleren en beoordelen. Als het in het 
sociaal domein werkelijk de bedoeling 
is om de professional leidend te maken, 
dan moet hun dergelijke systematische 
ruimte worden geboden. Dat betekent 
een eigen opleiding, accreditatie, inter
visie, supervisie, enzovoort – oftewel 
alles wat bij een echte professionele 
beroepsgroep hoort. Gebeurt dat 
allemaal niet en blijft de werkelijk 
professionele ontwikkeling in het sociaal 
domein achter, dan zal uiteindelijk de 
industriële logica toeslaan: formalisering 
en uniformiteit. De bureaucratie is dan 
eenvoudig verplaatst van de cliënt naar 
de professional.

Naast een professioneel tekort nemen 
de onderzoekers overigens nog twee 
andere tekorten waar in het sociaal 
domein: een democratisch tekort en 
een solidariteitstekort. Met het eerste 
wordt bedoeld dat er nauwelijks publiek 
debat plaatsvindt over de terugloop in 
formele zorg, terwijl aan de keukentafels 
ook al weinig ruimte is voor kritische 
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feedback; en met het tweede dat de 
‘huiselijke logica’ van de informele 
zorg uit het eigen netwerk altijd wel 
aangevuld moet blijven worden met de 
‘civiele logica’ van door de overheid 
georganiseerde solidariteit. Zonder iets 
af te willen doen aan de realiteit van de 
kwesties die worden beschreven bij de 
twee laatstgenoemde tekorten, vind ik de 
conclusies daar niet zo sterk. Ze zijn wel 
normatief – er is een ‘tekort’ – maar het 
wordt niet duidelijk welke normatieve 
standaarden zijn gehanteerd en waarom. 
Wanneer zouden de decentralisaties wél 
voldoende democratisch zijn geweest? 
Een enkele verwijzing naar het werk 
van Archon Fung over de potentie van 
street level democracy volstaat daarvoor 
niet. Bovendien lijkt het me lastig om 
zowel het democratische tekort als het 
professionele tekort te willen opheffen.

De rol van wethouders
Ik vind het echter vooral bezwaarlijk 
dat de onderzoekers concluderen 
tot een democratisch tekort zonder 
in hun beoordeling de rol van de 
wethouders in het sociaal domein mee 
te nemen. Concrete resultaten afzetten 
tegen hoogdravende beleidsteksten is 
daarvoor een beetje te makkelijk. Er 
zijn ongetwijfeld gemeenten waarin 
de wethouder uit gebrek aan talent of 
ambitie eenvoudig samenvalt met zijn 
beleidsnota’s en zich tevredenstelt met 
de naar die beleidsnota’s toe geschreven 
beleidsevaluaties, maar er zijn ook 
gemeenten waar de wethouder wel 
degelijk weet heeft van ‘de effecten 
van de decentralisaties voor de 
mensen die het betreft’, en ook kijkt 
naar ‘het handelen van de sociale 
professionals aan de keukentafel, in 
direct contact met bewoners’. In het 

kader van mijn onderzoek binnen het 
Wetenschappelijk Instituut voor het 
cda sprak ik voor de interviewbundel 
Woorden én daden. Over de politieke 
stijl van cda-wethouders in het sociaal 
domein uitgebreid met tien wethouders. 
Het waren geen sociologen die hun 
observaties hadden gecodeerd, maar ze 
hadden desondanks ook heel scherp in 
de gaten dat bijvoorbeeld een laptop 
tijdens een keukentafelgesprek geen 
goed idee is, zoals de onderzoekers 
concluderen. Weer andere wethouders 
wisten heel goed wat er nodig is voor 
systematische ruimte voor sociale 
professionals, en waar dat botst met de 
eisen van de politiek en de bureaucratie. 
Eén wethouder was al twaalf jaar bezig 
om dat serieus waar te maken. Deze tien 

wethouders hanteren een eigen politieke 
stijl van besturen, waarvoor zij publieke 
verantwoording afleggen. Dat lijkt mij 
ook een vorm van democratisering, 
hoewel die wat minder langs de klassieke 
lijntjes van het algemene publieke debat 
verloopt.

Hoe dan ook: al deze wethouders 
zullen blij zijn met dit goede onderzoek 
van de sociologen, omdat het bevestigt 
wat zij denken. Nu nog wat extra geld 
om te onderzoeken of deze wethouders 
relevant verschil kunnen maken, juist 
voor de mensen die het betreft.

De conclusies zijn normatief zonder 
dat duidelijk is welke normatieve 
standaarden zijn gehanteerd
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De goede kanten van het slechte
‘Waar is klimaatverandering goed voor?’, zo vraagt de Duitse 
socioloog Ulrich Beck zich af in het gelijknamige hoofdstuk uit 
het postuum verschenen boek De metamorfose van de wereld. 
Een metamorfose duidt op een toestand waarin zekerheden 
vervliegen. Volgens hem kan klimaatverandering een bron 
van hoop zijn, omdat de noodzaak om het neoliberalisme te 
overwinnen hierdoor duidelijk wordt. Ook komen er nieuwe 
vragen rond verantwoordelijkheidsverdeling op, waarbij degenen 
die verantwoordelijkheid uit de weg gaan, de verliezers van morgen 
zijn. Bovendien ontstaan er nieuwe vragen rond kosmopolitische 
gerechtigheid en verdiepen kennis van en aandacht voor de natuur 
zich. Op verschillende manieren kan schending van het ‘heilige’ 
antropologische schokken teweegbrengen die aanleiding geven 
tot een sociale catharsis en tot het ontstaan van nieuwe sociale 
praktijken.

Jongleren in het Haagse
Soepel leesbaar boek van binnenuit waarin Pieter van Geel 
terugblikt op zijn tien jaren jongleren in het Haagse. Pieter van 
Geel laat in dit boek zien dat politiek en besturen ook gewoon 
ambachtelijk handwerk is. In drie kabinetten-Balkenende 
(2002-2007) heeft hij, als staatssecretaris Milieu, het klimaat en 
milieubeleid mede vormgegeven. Midden in de grootste financiële 
en budgettaire crisis sinds zeventig jaar was hij tussen 2007 en 
2010 fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Nog steeds zijn zijn 
toenmalige prioriteiten in het milieubeleid relevant, namelijk: het 
milieubeleid uit de geitenwollensokkensfeer halen, door milieu 
te combineren met innovatie, vernieuwing van de economie 
en een simpeler sturing met gebruikmaking van economische 
verdienmodellen; het klimaatbeleid centraler op de publieke agenda 
krijgen; en het verbinden van het milieu met thema’s als energie 
en gezondheid. ‘Een van de best bewaarde geheimen in Nederland 
was dat milieubeleid voor het grootste gedeelte preventieve 
gezondheidszorg is.’

Pieter van Geel
Achteruit kijken,  

vooruit leven
Helmond: Pieter van Geel 

Consultancy | 2018 |  
292 pp. | ¤ 23,45

Ulrich Beck
De metamorfose van de 

wereld
Utrecht: Klement | 2018 | 

280 pp. | ¤ 34,99
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Timothy Morton
Ecologisch wezen

Utrecht: Ten Have | 2018 | 
256 pp. | ¤ 19,99

Bruno Latour
Waar kunnen we landen?

Amsterdam: Octavo | 2018 | 
135 pp. | ¤ 19,50

Groen en geel: een beweging, een strijd
We begrijpen niets van de politiek van de laatste decennia als 
we het vraagstuk van het klimaat niet centraal stellen. Zo luidt 
de prikkelende hypothese van het recentste boek van de Franse 
filosoof en antropoloog Bruno Latour. De klimaatkwestie behoort 
tot de kern van de geopolitiek en is rechtstreeks verbonden met 
ongelijkheid en onrechtvaardigheid. Dit blijkt uit de terugtrekking 
van de Verenigde Staten uit het Parijse klimaatakkoord, uit de 
toename van migratiestromen door oorlogen en klimaatmutatie, 
en uit de brexit. Het is alsof een groot deel van de elites het ideaal 
van een gedeelde wereld heeft opgegeven. In zijn boek toont Latour 
aan dat de beloften van de globalisering niet langer geloofwaardig 
zijn. Een deel van de achterblijvers voelt letterlijk de grond onder 
zijn bestaan wegzakken (de gele hesjes in Frankrijk), terwijl een 
ander deel op de ervaring van verlies van zijn habitat (hete zomers 
en verwoestende orkanen) reageert door te stemmen op groene 
partijen. Het boek eindigt met een lofrede en een oproep aan 
Europa, als het territorium waar Bruno Latour graag zou willen 
landen.

Ecologische ptss

In Ecologisch wezen laat de Britse filosoof Timothy Morton zien dat 
we niks hoeven te veranderen om ecologisch bewust te handelen. 
We zijn al ecologisch bewust, en moeten alleen nog beseffen dat 
wij voortdurend in contact staan met de natuur. Morton heeft 
geen feiten nodig om te overtuigen, eerder humor en zelfspot. 
We lijden volgens hem aan ecologische ptss. De stijlen waarvan 
we ons bedienen om een nieuw begin te maken, vormen een deel 
van het probleem. ‘Op dit moment baseren we de methoden om 
de werkelijkheid een nieuwe aanzet te geven bij voorkeur in het 
doorsnijden van onze verbindingen met niet-menselijke wezens’, zo 
stelt hij. Daarom falen de middelen die ons ter beschikking staan 
om de dingen te herstellen. ‘Maar je hoeft niet ecologisch te wezen. 
Je bent het al. Je bent een lichamelijk wezen, dat nooit gescheiden 
heeft geleefd van andere biologische wezens.’
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Europa en de strijd 
tussen idealisme en 
cynisme
door Rien Fraanje De auteur is oud-directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor het 

CDA. In deze rubriek belicht hij de politieke actualiteit vanuit de kunsten.

‘Er loopt een varken door de straten van 
Brussel.’

Met deze zin laat Robert Menasse 
zijn lang aangekondigde Europese 
roman De hoofdstad beginnen. De 
veel gelauwerde Oostenrijkse schrijver 
vestigt zich in 2010 in Brussel. Daarbij 
kondigt hij aan een roman te gaan 
schrijven over de eu. Eenmaal in 
Brussel wordt Menasse geraakt door 
de deskundigheid en het enthousiasme 
van de veelal jonge ambtenaren die voor 
de Europese Commissie werken. Hun 
toewijding en goede grensoverschrijdende 
werk wordt volgens Menasse steevast 
gefrustreerd door de Europese Raad van 
regeringsleiders. Onder druk van het 
nationalisme van de populisten in hun 
thuisland frustreren zij het Europese 
project door nationale belangen stee
vast boven het grotere belang van een 
geslaagde Europese integratie te plaatsen.

Menasse laat zijn beoogde roman na 
2010 nog even rusten en schrijft over 
zijn eerste observaties en frustraties in 
de Europese hoofdstad het vlammende 
essay Der Europäische Landbote, in het 
Nederlands uitgebracht als De Europese 
koerier (2012). Dit boek roept zoveel 
reacties op dat hij het jarenlang te 

druk heeft met interviews, lezingen en 
debatten waarin hij zijn weerzin tegen 
nationalisme en zijn pleidooi voor Euro
pese eenwording kracht bijzet. Menasse 
ziet nationalisme uiteindelijk als de 
opmaat voor misdaden als Auschwitz. 
Daarom moet wat hem betreft de eu het 
begin van het einde van de natiestaat zijn. 
Dat is de enige remedie tegen de excessen 
die uit nationalisme ontspruiten. Hij mag 
zijn visie zelfs in het Europees Parlement 
verkondigen.

Scherpe pen
Zijn boodschap komt onverhuld terug 
in zijn roman, waaraan hij in 2015 
alsnog begint en die uiteindelijk in 
2017 in het Duits en een jaar later in 
het Nederlands verschijnt. In het boek 
introduceert hij vijftien personages 
die in de Europese hoofdstad wonen, 
werken of er tijdelijk verblijven. We 
maken in de eerste plaats kennis met 
een negental Europese ambtenaren met 
verschillende nationaliteiten, werkzaam 
op verschillende plekken in de Brusselse 
biotoop. Verder zijn er ook nog een 
emeritus hoogleraar die een symposium 
aangrijpt om nog eenmaal het belang van 
Europese eenwording te verkondigen, 
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een lobbyist van de Varkensproducenten 
(sic!), en een overlevende van Auschwitz. 
De meesten kennen elkaar niet, maar 
de roman is vernuftig gecomponeerd: 
uiteindelijk blijkt dat ze allemaal op een 
of andere manier in relatie tot elkaar 
staan.

De roman kent tal van verschillende 
verhaallijnen, maar draait om een plan om 
het vijftigjarig bestaan van de Europese 
Commissie te vieren. Een ambtenaar komt 
op het idee om daarbij overlevenden van 
Auschwitz centraal te stellen. De centrale 
gedachte achter de totstandkoming van 
de Europese samenwerking was immers: 
nooit meer Auschwitz! De Europese 
Commissie is de verbeelding van de droom 
om in die samenwerking de nationale 
deelbelangen te overstijgen; de commissie 
was en is er voor het overkoepelende 
algemene Europese belang.

Menasse laat zien veel van de 
Europese instellingen te weten en hun 
werking feilloos te begrijpen. Hij schetst 
met scherpe pen de beweegredenen van 
de verschillende ambtenaren. Bij een 
van hen is dat idealisme en een diep 
verinnerlijkt gevoel Europeaan te zijn, 
en geen Oostenrijker. Een ander laat zich 
leiden door opportunisme en ziet in het 
jubileumproject een uitgelezen kans om 
haar carrière een impuls te geven: weg 
van de directie Cultuur, op zoek naar 
een plekje bij de veel hoger aangeslagen 
directie Handel.

Het plan wordt aanvankelijk 
enthousiast onthaald, maar de 
kabinetschef van de Europese Raad van 
regeringsleiders gaat op de rem staan. 
Niet door een duidelijk ‘nee’ te verkopen, 
maar door afzonderlijke landen 
kritische vragen te laten stellen over 
de uitvoerbaarheid van het plan. Het 
cynisme en het nationale eigenbelang is 
ook hier weer de vijand van het Europese 
ideaal, wil Menasse maar zeggen.

Varken
Dan is er nog dat varken. Kranten gaan 
ermee aan de haal als blijkt dat tal van 
mensen het door de Brusselse straten 
hebben zien lopen. De Metro organiseert 
een actie onder zijn lezers om een naam 
voor het dier te bedenken. De actie 
begint aanvankelijk nog onschuldig, met 
namen als Knappe Knor en Miss Piggy. 
Daarna krijgt Varkentje Pis redelijk 
wat stemmen. Maar opeens komt met 
duizenden likes de naam Mohammed 
bovendrijven. Een gecoördineerde 
en onverhuld discriminerende actie 
wordt vermoed. De hoofdredacteur zet 
geschrokken de stemming op zijn website 
stop. ‘We houden het stil’, zegt hij tegen 
zijn redactie. ‘Binnenkort is iedereen het 
vergeten. Bovendien hebben we al twee 
weken geen beelden meer van het varken 
gezien. Het is verdwenen. Spoorloos 
verdwenen.’

Het zijn de laatste zinnen van 
deze weergaloze roman. En je vraagt 
je af: heeft hij het hier nog over het 
varken, of gaat het over Auschwitz, de 
oorspronkelijke drijfveer om aan het 
Europese project te beginnen?

Robert Menasse, 
De hoofdstad 
(vertaald en van 
een nawoord 
voorzien door Paul 
Beers). Amsterdam/
Antwerpen: De 
Arbeiderspers, 
2018.
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‘Onbaatzuchtige 
mannen’
door Jan Schinkelshoek De auteur is directeur van een communicatiebureau in Den Haag 

en oud-Tweede Kamerlid voor het CDA.

‘Bekwame en onbaatzuchtige mannen zullen zich niet langer met een gevoel van 
afkeer afwenden…’ Een eeuw later verdedigde Cort van der Linden - minister-
president in de jaren van de Eerste Wereldoorlog - enthousiast de overstap naar de 
evenredige vertegenwoordiging, als basis voor het kiesrecht. Dat zou een parlement 
opleveren waarin de ‘volkswil’ zich als het ware liet oplepelen. Het was romantiek die 
gevoed werd door groeiende weerzin tegen het platvloerse districtenstelsel. 

Zonder veel verzet kreeg de minister-president z’n zin. In 1918 stapte Nederland 
geruisloos over naar de evenredige vertegenwoordiging. Er zijn er nog wel die 
terugverlangen naar een vorm van districtenstelsel. Maar die leggen het af tegen 
een onbestemde gehechtheid aan een Tweede Kamer die op basis van evenredigheid 
is samengesteld. Eerlijk is eerlijk: die evenredige vertegenwoordiging heeft goede 
papieren. Het leverde een stabiel bestuur op, het dwong coalities af, soms tegen wil 
en dank. Wie mopperde over versplintering, over die misschien-toch-wel-erg-veel-
partijen-en-partijtjes kreeg het dringende advies te gaan kijken aan de andere kant 
van de Noordzee. Nederland wilde toch geen Britse toestanden? 

Maar twijfel bekruipt me. Eerlijk gezegd: steeds méér ga ik twijfelen of evenredige 
vertegenwoordiging wel zo goed past. Het systeem heeft één groot manco - en dat is 
dat veel kamerleden onzichtbaar, in de schaduw van hun politieke leider, het 
parlement binnen schuifelen. 

Dat nadeel was er van meet af aan, maar voelt steeds groter. Het Nederlandse 
parlement - breder: politiek - maakt een crisis van de representatie door. [Toegegeven: 
groot woord.] Wie vertegenwoordigen kamerleden nog? Een eeuw geleden was dat 
duidelijk. Katholieke kamerleden kwamen op voor de katholieke zaak, arbeiders 
wisten zich vertegenwoordigd door voorgangers van de PvdA en liberale burgerheren 
waanden zich de vooruitgeschoven post van het weldenkende deel der natie. Al 
ontzuilend zijn die grenzen vervaagd. En politieke partijen worstelen met zichzelf. 
Wat betekent de sociaal-democratie voor de PvdA? Hoe christelijk is het cda? Met 
die herbronning vlot het niet erg - en klassieke volkspartijen worden een flauw 
aftreksel van zichzelf.

Om meer houvast te bieden, ligt het voor de hand dat volksvertegenwoordigers-in-
spe zich een andersoortig profiel aanmeten. Waarom geen uitgesproken vertegen woor-
diger van een regio? Een districtsafgevaardigde weet in elk geval waar hij voor staat. 

Wellicht wenden ‘bekwame en onbaatzuchtige mannen’ (m/v) zich na honderd 
jaar niet met ‘een gevoel van afkeer’ af.

In deze slotrubriek reageert de auteur op 
het thema of op politieke ontwikkelingen

Vanuit de achterbanken



In het volgende nummer

Uit de kunst

In deze cdv verkennen we een christendemocratische 
visie op kunst. Is de rol van kunst in de samenleving 
verbindend, zingevend of ook schurend? Hoe keken 
christendemocraten in het verleden hiertegen aan, 
en hoe doen we dat vandaag? Is kunst specifiek van 
meerwaarde als traditionele uitingen van geloof en 
betekenisgeving op hun retour zijn? Of moet de politiek 
zich vooral niet te veel met kunstuitingen bemoeien, of 
dat nu om populaire of om ‘hogere’ kunsten gaat?



Boom Tijdschriften

‘Misschien kan het duurzaamheidsdebat een zegen zijn om tot een 
revitalisering van het idee van broederschap te komen.’

- Kim Putters [op pagina 53]

‘Een probleemoplossende, lerende houding vanuit een morele overtuiging moet 
de basis zijn voor klimaatbeleid. De invoering van een expliciete co2-heffing is 
in lijn met deze principes.’

- Gerard van der Meijden & Arjen Siegmann [op pagina 76]

‘De opstekende wind van de geschiedenis kun je maar beter vroeg in de zeilen 
vangen om daarmee de steven te wenden dan dat je er, als die wind eenmaal 
stormkracht heeft, geheel door weggeblazen wordt.’

- Govert Buijs [op pagina 101] IS
S

N
 0

16
7

-9
15

5
 

Klimaatbeleid

Klimaatverandering is een sociale kwestie in de breedste zin van 
het woord: een hedendaagse kwestie die ons allemaal aangaat, die 
onze verhouding tot de natuur fundamenteel en blijvend verandert, 
en die architectonische implicaties heeft voor de inrichting van de 
hele samenleving. Het is zaak om een nieuwe klimaatpolitiek te 
gaan voeren. Deze moet rusten op drie pijlers: perspectief bieden, 
tegenstellingen pacificeren, en als overheid zelf het goede voorbeeld 
geven.
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