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Elementen
Sinds vorig jaar augustus demonstreert scholiere Greta Thunberg elke 
vrijdag onder schooltijd een aantal uur bij het parlement in Stockholm. Ze 
roept haar regering op meer actie te ondernemen tegen klimaatverandering. 
In december kreeg ze op de VN-klimaatconferentie in Katowice het podium 
voor een indringende toespraak. Inmiddels staan wereldwijd jongeren op 
om hun leiders te wijzen op hun verantwoordelijkheid voor de toekomst van 
de aarde. Maar hoeveel gehoor vinden deze daadkrachtige jongeren? 

De ongemakkelijke waarheid van klimaatverandering verdeelt de wereldpolitiek 
als het gaat om gezamenlijk verantwoordelijkheid dragen voor een oplossing. 
Een oplossing die de lasten eerlijk verdeelt, zonder dat de zwakste schouders het 
meest te dragen krijgen. Klimaat is beladen met schuld, schaamte en metafoor 
voor onze collectieve machteloosheid. 

Wie kan er dan nog origineel over dit thema schrijven? Wie durft het nog te 
agenderen? En tegelijkertijd: wie durft het nog te negeren? Wij leven in een land 
met een ambitieus Klimaatakkoord, met een rechterlijke macht die klimaatacties 
afdwingt van de staat, maar ook met burgers die zich afvragen hoeveel hun 
druppel op de gloeiende plaat zal helpen. We leven in een land waar politici het 
onderwerp instrumenteel gebruiken als een breekijzer in onderhandelingen of 
juist als wisselgeld wanneer het even niet zo lekker gaat. In deze Groen negeren 
we het onderwerp niet en gaan we aan de hand van vuur, aarde, lucht en water 
op zoek naar inspirerende antwoorden op de vragen: wat is het goede, voor ons 
land, voor de wereld? Waar moeten wij, ook als individuele burger, eindelijk het 
goede doen? Hoe zijn wij rentmeesters van onze lijdende planeet? 

Ter bemoediging en verootmoediging las ik in de afgelopen weken paus Franciscus’ 
klimaatencycliek Laudato Si. Hij stelt dat we in het klein onze verantwoordelijkheid 
kunnen nemen: “De lokale politiek kan zich richten op een verandering in de con-
sumptie, de ontwikkeling van een afval- en recyclingeconomie, op de bescherming 
van bepaalde soorten en de programmering van een gediversifieerde landbouw.” 
Uiteindelijk maakt ons dit rijker: “Geluk vereist het kunnen beperken van sommige 
behoeften die ons betoveren, zodat wij beschikbaar blijven voor de veelvuldige 
mogelijkheden die het leven biedt.”

Esther Paul-Jonker  
hoofdredacteur
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Vijf lessen voor een eigentijds, christelijk-sociaal klimaatbeleid

Denkend aan Groen
 
 
‘Opruimen is niet kiezen wat je weggooit, maar wat je wil bewaren’, zo luidt het 
devies van de Japanse opruimgoeroe Marie Kondo. Zo nu en dan ruimen we bij het 
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie onze bibliotheek op. We bladeren 
dan heel wat af, door vergeelde publicaties over de grote maatschappelijke 
vraagstukken van toen en we bedenken wat het bewaren waard is. Kernbegrippen 
uit de neocalvinistische traditie, zoals ‘soevereiniteit in eigen kring’ en ‘publieke 
gerechtigheid’, komen daarbij steeds opnieuw langs. Ze zijn al tijden het bewaren 
waard. Maar helpen deze neocalvinistische leerstukken ons ook in het zoeken naar 
antwoorden op een stijgende zeespiegel, groeiende polarisatie en de immense 
opgave van transitie? ‘Groen moet je doen’, houden we elkaar voor. Maar wat zou 
Groen ervan denken? 

Door Lambert Pasterkamp en Laurens Wijmenga
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Globalisering | Onze tijd is een andere dan die van Groen 
van Prinsterer en Abraham Kuyper. Andere vragen en nieuwe 
uitdagingen vormen onze politieke en sociale context. Een van 
de belangrijkste ontwikkelingen die onze tijd en onze wereld 
‘vormt’ is die van globalisering. Grote maatschappelijke vragen, 
zoals de omgang met klimaatverandering, kunnen daar niet los 
van worden gezien. In het uitdragen en toepassen van de neocal-
vinistische traditie moeten we rekening houden met die context 
van globalisering. Door globalisering – een beweging waarin 
de wereld verwordt tot één handelingsruimte – krijgen we te 
maken met de hele wereld en de hele wereld krijgt te maken met 
ons. De wereldeconomie bepaalt mede ons consumptiepatroon, 
terwijl onze uitstoot consequenties heeft voor mensen ver weg. 
De Spaanse socioloog Manuel Castells legt uit dat globalisering 
een netwerksamenleving oplevert.1 In een netwerk is geen dui-
delijke hiërarchie en de rollen van de actoren liggen niet vast. 
Netwerken kunnen echter moeilijk worden aangesproken op 
hun verantwoordelijkheden. Die liggen namelijk bij iedereen en 
bij niemand in het bijzonder. 

Kringen en ordening | Zie daar de uitdaging van een tijd van 
globalisering en van globale vraagstukken als klimaatverande-
ring. De notie van soevereiniteit in eigen kring veronderstelt het 
bestaan van vitale maatschappelijke verbanden, zoals gezinnen, 
vakbonden en kerken. Maar wie heeft welke verantwoordelijk-
heid in een globaal en omvattend vraagstuk als klimaatver-
andering? Er is niet één duidelijk aanwijsbare verantwoorde-
lijke. Eerder is het een globaal vraagstuk, waarin iedereen zijn 
verantwoordelijkheid moet nemen. In een netwerksamenleving 
is geen sprake van duidelijk afgebakende maatschappelijke 
verbanden. Verschillende sferen van gezag zijn niet makkelijk 
af te bakenen en dus hebben maatschappelijke uitdagingen ook 
niet één duidelijk aanwijsbare eigenaar. Dat het afhaken van mi-
lieuorganisaties nauwelijks effect had op de onderhandelingen 
over het klimaatakkoord, toont gelukkig aan dat het klimaat-
probleem niet slechts één eigenaar heeft. Maar hoe brengen we 
de nodige verandering teweeg?
 Ook publieke gerechtigheid wordt een lastig begrip, dankzij 
globalisering. Publieke gerechtigheid veronderstelt dit publieke 
element, maar dat is gegeven globalisering niet zonder meer 
mogelijk. Augustinus wijst er in De stad van God op dat de aardse 
vrede niet kan bestaan zonder een vorm van liefde.2 Deze liefde 

AUTEURS 
Lambert Pasterkamp is 
algemeen wetenschap-
pelijk medewerker bij het 
Wetenschappelijk Insti-
tuut van de ChristenUnie. 
Hij houdt zich bezig met 
het thema globalisering. 

Laurens Wijmenga is 
algemeen wetenschap-
pelijk medewerker bij het 
Wetenschappelijk Insti-
tuut van de ChristenUnie. 

SAMENVATTING 
• Neocalvinistische no-
ties als ‘soevereiniteit in 
eigen kring’ en ‘publieke 
gerechtigheid’ zijn niet 
een op een toepasbaar in 
het denken over klimaat-
beleid.
• Globalisering heeft haar 
weerslag op zowel de 
kringen als op de rol van 
de overheid. 
• Vijf ijkpunten voor een 
eigentijds en  christelijk-
sociaal klimaatbeleid, 
geschoeid op neo-
calvinistische leest: 
gemeenschappen, 
vrijheid, anti-utopisme, 
aanspreekbaarheid en 
bekering.
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is wat mensen op elkaar betrekt of, met 
andere woorden, wat een publiek doet 
ontstaan. Denk hierbij aan de politieke 
gemeenschap en haar instituties als 
democratie, rechtsstaat of het publieke 
debat. Zij vormen de afbakening of be-
grenzing waarbinnen de inrichting van 
de publieke orde kan plaatsvinden. Deze 
(samen)bindende instituten staan door 
globalisering echter onder druk. Globali-
sering is een vorm van ‘ontruimtelijking’, 
de afbakening verliest haar vanzelf-
sprekendheid. De gevolgen daarvan 
zien we vandaag de dag in polarisatie, 
gemeenschapserosie en politieke apa-
thie. Publieke gerechtigheid vormt een 
normatieve opvatting over de richting en 
inrichting van de publieke orde, samen-
leving en politiek. Welke richting wijst 
de overheid in een tijd van globalisering? 
Hoe bindend is de gewezen richting voor 
een samenleving waar collectiviteit en 
binding onder druk staan?
 

Wat nu? | Globalisering stelt nieuwe 
vragen aan de neocalvinistische traditie. 
Termen als soevereiniteit in eigen kring 
en publieke gerechtigheid gingen over 
de publieke onderlinge verhoudingen. 
De vragen rond globalisering zijn echter 
van een andere orde. De staat is nu niet 
meer de ‘omvattende orde’ waarbinnen 
we op zoek gaan naar het juiste orde-
ningsprincipe. In een geglobaliseerde 
netwerksamenleving zijn de kringen niet 
meer zo statisch en vastomlijnd als in de 
tijd van Groen, Kuyper en Dooyeweerd. 
Ook kunnen ze een stuk minder eigen-
machtig opereren. Globalisering doet 
een nationale samenleving met geor-
dende verbanden vervagen en brengt ons 
een mix, een versmelting. Het ‘publieke’ 

verliest daarmee aan gezag en binding. 
Wat ons bindt en waaraan we ons binden 
staat vaker en fundamenteler ter  
discussie. Denk aan discussies over de 
multiculturele samenleving of de Euro-
pese Unie. Als er politieke actie nodig is, 
zoals bij het klimaatvraagstuk, zullen 
we daarom niet zonder meer soevereine 
kringen of een ordenende overheid aan 
kunnen spreken. 
 Wat nu? In een tijd waarin we minder 
goed kunnen terugvallen op kringen, 
instituten en ordening komt het aan op 
onze politieke bindingen. Weten we ande-
ren werkelijk aan te spreken? Gelukkig 
bieden oude begrippen ook daarvoor nog 
steeds inspiratie. Denkend aan Groen  
en zijn politieke erfgenamen bieden 
we vijf ijkpunten voor een eigentijds en  
christelijk-sociaal klimaatbeleid.

1) Adresseer mensen in gemeenschappen. 
Het sterke aan de neocalvinistische tra-
ditie is dat ze aandacht vraagt voor een 
levensniveau tussen dat van het individu 
en dat van de staat in. Meer nog dan auto-
nome éénling of deel van een collectief, is 
de mens iemand te midden van anderen.  
De relaties die hij aangaat maken hem 
bijzonder. Dat gebeurt op allerlei plek-
ken. Kuyper gebruikte daarvoor het 
woord kring. Ook in een tijd waarin die 
kringen niet meer zo vastomlijnd zijn, 
relateren mensen zich aan anderen. Niet 
voor niets gaat het in het klimaatdebat 
vaak over ‘onze kinderen’. Dat geeft uit-
drukking aan een relatie. Een zinvol kli-
maatbeleid sluit daarbij aan. Dat vraagt 
om alle ruimte voor energiecoöperaties, 
collectieve inkoop, buurtverenigingen 
met energieplannen, zonnecollector-
initiatieven, enzovoort. De landelijke 
overheid kan een aanjager zijn van de 
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energietransitie, maar de benodigde 
omslag moet vooral lokaal plaatsvinden. 
Daarbij mag er ruimte zijn voor lokale en 
regionale verschillen, bijvoorbeeld als 
het gaat om de plaatsing van windmo-
lens, het verschillende gewicht dat aan 
horizonvervuiling wordt toegekend of de 
beschikbaarheid van restwarmte vanuit 
de industrie.

2) Denk aan het draagvlak. Hoewel de 
urgentie van het klimaatprobleem groot 
is: een overschot aan daadkracht kan 
averechts werken. Als het draagvlak 
wegvalt, kan namelijk geen enkele kli-
maatmaatregel worden uitgevoerd. Een 
begrip als soevereiniteit in eigen kring 
leert ten diepste iets over vrijheid. Ten 
opzichte van elkaar zijn we vrije indivi-
duen. Dat betekent dat we erkennen dat 
ieder een geweten heeft en daarmee een 
‘eigen’ verhouding tot God. Evenzo is 
er voor verschillende maatschappelijke 
verbanden vrijheid. De staat bepaalt niet 
hoe het gezinsleven eruit moet zien en 
de wetenschap bepaalt niet hoe de kerk 
moet zijn. We erkennen dat in verschil-
lende verbanden een ‘eigen’ roeping en 
een eigen verantwoordelijkheid bestaat. 
Deze fundamentele waardering van vrij-
heid is soms lastig – wat als de ander echt 
fout zit? Toch is het nodig om de samen-
leving goed te laten functioneren. Het is 
belangrijk de eigen kijk op de zaak en de 
eigen verantwoordelijkheid van de ander 
serieus te blijven nemen. Ook partijen die 
niet mee willen doen aan de energietran-
sitie, of niet geloven in klimaatopwar-
ming, moeten gehoord blijven worden en 
niet worden gedemoniseerd. 

3) Blijf weg bij utopisme. Realisme ten 
aanzien van het tekort van het menselijk 

handelen in het algemeen kenmerkt 
het neocalvinisme. Groen waarschuwde 
in zijn tijd voor het utopisme van de 
Revolutie. Ook klimaatactivisme heeft 
utopische kenmerken. Want hoe pijnlijk 
het ook is, Thierry Baudet heeft gelijk 
met zijn stelling dat onze klimaatin-
spanningen slechts leiden tot een fractie 
minder opwarming. De schepping kan 
niet worden hersteld door politieke 
actie, dat is hoogmoed. Het Konink-
rijk van God kan niet via politieke weg 
gevestigd worden. We moeten dus geen 
overspannen verwachtingen koesteren 
van klimaatactie en oppassen voor te 
idealistische retoriek.3 Kritische vragen 
in het klimaatdebat mogen. Twijfels bij 
warmtepompen of van het gas af zijn niet 
meteen uitingen van ‘afvalligheid’. Eerder 
zijn ze een uitnodiging tot gesprek over 
verantwoordelijkheden en manieren om 
daar invulling aan te geven. Laten we 
daarbij het hoofd koel houden! 

4) Doe een beroep op elkaar. Het lijkt wel-
licht alsof de neocalvinistische traditie 
vooral terughoudendheid gebiedt. Niets 
is minder waar, want juist het erkennen 
van ieders eigen verantwoordelijkheid 
maakt een beroep op de ander mogelijk. 
Het klimaatprobleem plaatst ons al-
lemaal voor grote uitdagingen. Som-
migen zijn hiervan meer doordrongen 
of overtuigd dan anderen. Het gaat om 
onze wereld, om ons milieu. Vanuit de 
politiek mag daarom een beroep klinken 
op maatschappelijke partners om hun 
verantwoordelijkheid te nemen, zoals 
gebeurt aan de klimaattafels. Klimaat-
stakende scholieren doen een beroep op 
de generatie van hun ouders: doe iets!  
In de samenleving en via de politiek 
kunnen we een beroep doen op elkaar. 



10   Groen



Groen   11 

Op Europese politici: regel internationale 
treinverbindingen. Op vliegtuigbouwers: 
kom met schoner vervoer. Op elkaar: mag 
de kachel een graadje lager?

5) We moeten ons bekeren. Verandering 
begint niet bij een vliegtaks, maar 
eerder bij een petitie van twee Zweedse 
moeders die elkaar beloven maximaal 
één keer per jaar te vliegen. Gevolg? 
Een nieuw fenomeen, vliegschaamte, 
en veel mensen die zich bewust worden 
van hun eigen gedrag. In een netwerk-
samenleving is verandering vaak niet 
een aanwijsbare actie van een of enkele 
actoren. Verandering volgt veeleer uit 
wat je inspiratie zou kunnen noemen. 
Iemand begint ergens mee en weet de 
anderen mee te krijgen, te bewegen, te 
inspireren. Werkelijke verandering vergt 
vooral een verandering van hart, van 
onze waarden en normen. Een christe-
lijk-sociale benadering van het klimaat-
vraagstuk vraagt dus ook om inspiratie, 
om spreken vanuit het hart. Het huidige 
klimaatdebat is technisch (warmtepom-
pen, Tesla’s, subsidies) en rationeel (dit 
zijn de afspraken, zo gaan we het doen) 
gedreven. Het moet ook over waarden 
gaan. We moeten het echt hebben over 
ons consumptiegedrag, consumptie-
vermindering en een andere leefstijl. 
Als de VVD zegt dat we onze leefstijl 
niet hoeven aan te passen, mag dat best 
tegenspraak krijgen. Klimaat gaat over 
ons koopgedrag bij Primark en Action, 
over onze vliegreizen, over het eten van 
vlees. Dat hoeft echt niet alleen met het 
opgeheven vingertje. Eerder gaat het 
over spreken over wat van waarde is. Wie 
willen we zelf zijn voor de wereld van 
morgen? Wat voor gemeenschap zijn 
wij? We mogen hoopvolle perspectieven 

schetsen. Idealen hebben een grote  
motiverende kracht. 

Christelijk-sociaal klimaatbeleid 
Wat betekent dit voor nu? We spreken in 
Nederland met elkaar over het klimaat-
beleid. De overheid moet daarin handelen 
en dat mag best ambitieus. Er moeten 
knopen doorgehakt worden en de Chris-
tenUnie heeft daarbij gelukkig een eigen, 
ambitieuze inbreng. De uitdaging is om 
de inspiratie uit de eigen traditie en de 
omstandigheden in deze tijd bij elkaar te 
brengen. Denkend aan Groen komen we 
daarom uit bij een klimaatbeleid met oog 
voor elkaar. We spreken elkaar aan, maar 
hebben de waarheid niet in pacht. We 
laten de ander in zijn waarde, maar doen 
wel een beroep op hem of haar. We zijn 
bescheiden, maar gepassioneerd. Dat is 
een  christelijk-sociaal klimaatbeleid, met 
inspiratie uit oude bronnen. 
 Onze tijd vraagt om het tegen het licht 
houden van de eigen traditie, maar de 
basis hoeft niet overboord. De condities 
in de dagen van Groen en zijn navolgers 
Kuyper en Dooyeweerd zijn niet meer de 
condities van vandaag. Het ordenende 
verband van de natiestaat maakte plaats 
voor een globe met nieuwe uitdagingen 
van formaat. De geschiedenis ontwikkelt, 
de ontwikkelingen gaan door. Zolang dat 
gebeurt, is er hoop en vernieuwing. Gods 
handelen in de geschiedenis gaat door. 
Het geloof in die God inspireerde de grote 
denkers in de christelijk-sociale traditie. 
Het geloof in diezelfde God inspireert ons 
om ons in te zetten voor een duurzame 
wereld. Bij het opruimen op het Weten-
schappelijk Instituut kon er best het een 
en ander naar de milieustraat, maar onze 
oude bronnen blijven we bewaren.
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Donderdagavond 28 maart
De Zalen van Zeven, Utrecht

Gaat het over verduurzaming, dan gaat het over botsende belangen. Verduurzaming is 
noodzakelijk, maar kost ook veel. Kiezen we voor een goed leefklimaat voor de lange 
termijn, dan moeten we ingrijpende maatregelen nemen voor de korte termijn. En ter-
wijl verduurzaming ‘klimaatdrammers’ niet snel genoeg kan gaan, wordt aan de andere 
kant hard op de rem getrapt. 

In de Groenlezing van 2019 nodigt Dr. Martine Vonk ons uit tot een ander perspectief op 
duurzaamheid. Daadwerkelijke verandering begint niet bij argumenten en tegenstel-
ling, maar in ons hart. Daar is plaats voor verwondering over Gods schepping en begint 
verbinding tussen mensen in de zorg voor die schepping. Alleen vanuit die radicale 
houding (radicaal is: ‘vanuit het hart’) kan een echt duurzame samenleving ontstaan. 
Maar hoe komen we daar? En welke rol heeft de politiek daarin? 

Martine Vonk is gepassioneerd denker over duurzaamheid en gerechtigheid. Ze  
was medeoprichter van natuurorganisatie A Rocha en lector Ethiek en Technologie bij 
Saxion in Deventer/Enschede. Voor de ChristenUnie was ze voorzitter van de partijcom-
missie Duurzaamheid. Ook is ze lid van het Curatorium voor het Wetenschappelijk 
Instituut en is ze verantwoordelijk voor het rapport Duurzaamheid, kiezen voor kwaliteit 
uit 2011. 

De Mr. G. Groen van Prinstererlezing (‘Groenlezing’) wordt jaarlijks georganiseerd door 
het Wetenschappelijk Instituut. Het WI nodigt ieder jaar een prominente spreker uit om 
via de lezing een nieuw perspectief aan te reiken voor de christelijke politiek. 

De Groenlezing van 2019 wordt uitgesproken in een sfeervolle kerkzaal van De Zalen van 
Zeven, in hartje Utrecht. Wij nodigen u van harte uit voor de lezing en het gesprek met 
Martine Vonk over radicale duurzaamheid die niet verdeelt, maar verbindt. 

Meer informatie | wi.christenunie.nl/groenlezing2019

Duurzaam radicaliseren; naar het hart van milieuzorg

Groenlezing 2019
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Deze maand gingen grote groepen middelbare scholieren de straat op om te demon-
streren. ‘Klimaatspijbelaars’ worden ze genoemd. Een uitstekende kandidaat voor het 
Van Dale Woord van Jaar, editie 2019. Ze protesteren tegen… ja dat is een beetje lastig. Ze 
protesteren tegen klimaatopwarming. Maar volgens mij is niemand daar voor, dus om 
dan te gaan protesteren lijkt me wat overbodig. Ze demonstreren voor… ja dat is ook een 
beetje lastig. Ze willen dat de overheid steviger ingrijpt bij milieuvervuiling. Maar dat 
kost geld. En ook de klimaatspijbelaars hebben nu eenmaal geen geld.

Het is met deze sympathieke jongelingen als met hun volwassen tegenpolen, die in 
gele hesjes gehuld door heel Europa demonstreren tegen de Europese Unie en deze of 
gene premier of president. Maar gevraagd naar wat ze nu concreet willen, is het meest 
gehoorde antwoord ‘meer geld’. In dit opzicht zijn de spijbelaars tenminste nog idealis-
tisch gemotiveerd. Maar beide groeperingen geloven in de idee-fixe van ‘gratis geld’. En 
dat idee wordt vaak gevoed door sluwe politici, die surfen op electorale golfbewegingen.

Grofweg zijn er drie groepen die voor de voorgestelde milieumaatregelen moeten 
opdraaien: de overheid, de bedrijven of de burgers, die tegelijk ook consumenten zijn. 
De overheid wordt echter grotendeels gefinancierd door burgers en bedrijven. En de 
bedrijven wentelen die belastingen en eventuele milieuboetes gewoon af op diezelfde 
burgers. In ieder scenario betaalt iedereen altijd veel geld. En niemand wil die bood-
schap uitdragen.

De klimaatspijbelaars: het zijn pionnen in een duister politiek spel waarin met geld,  
verantwoordelijkheden en problemen wordt geschoven. Ze worden bejubeld door  
progressief Nederland omdat ze de laatste verbeelding zijn van een pijnloze energie-
transitie. Ze worden verguisd door behoudend krachten, die – en niet ten onrechte –  
opmerken dat diezelfde scholieren niet zo makkelijk weg zouden komen met  
demonstreren tegen buitenlanders of voor kernenergie. De stem van de jeugd krijgt  
immers alleen ruimte als spreekbuis voor de ouderen. 

Eén ding zijn ze zonder meer: slachtoffer van een nieuwe erfzonde, die 
wij aan het begaan zijn. Zij zullen boeten tot in de zevende generatie 
voor de fouten van hun voorvaderen. Ooit wordt de rekening opge-
maakt, en dan zijn wij er niet meer om die te betalen. Zij wel.

COLUMNIST Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog

Erfzonde

COLUMN
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Interview met dr. Shivant Jhagroe

‘Milieu gaat  
ook over macht’

 
Dat de verduurzamingsagenda nooit los mag worden gezien van sociale rechtvaar-
digheid, daarover lijken alle politici het eens. Maar dat is eigenlijk pas sinds kort. 
De jonge en geëngageerde wetenschapper Shivant Jhagroe pleit al sinds 2010 voor 
een integrale benadering van klimaat en sociale rechtvaardigheid. Vanuit zijn 
wetenschappelijke analyses bekritiseert hij de macht en vraagt hij aandacht voor 
kwetsbaarheid. Jhagroe roept de politiek op om leiding te nemen, en te werken aan 
samenhangende oplossingen.

Door Wouter Beekers
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PERSONALIA 
Dr. Shivant Jhagroe 
is verbonden aan de 
Universiteit Leiden. 
De bestuurskun-
dige en historicus 
promoveerde in 
2016 op onder-
zoek naar kansen 
en keerzijden van 
duurzame stedelijke 
transities. Jhagroe 
is een geëngageerde 
wetenschapper en 
publicist. Zo was hij 
eerder verbonden 
aan de progressieve 
denktank Waterland.

Klimaatrechtvaardigheid is een belangrijk onderwerp in  
het politieke debat van vandaag. Hoe kwam u bij dit thema  
terecht? | “In 2010 kreeg ik de kans een promotieonderzoek 
te doen bij het Rotterdamse onderzoekscentrum DRIFT. Mijn 
promotoren Dirk Loorbach en Jan Rotmans staan bekend om 
hun studie naar grote transities, zoals die rond het milieu. Ik heb 
mijzelf altijd als kritische leerling beschouwd. Ik zag dat weten-
schappers nadachten over sociale ongelijkheid als vraagstuk van 
macht, maar over milieu vooral in technische termen. Ik heb dat 
eigenlijk nooit begrepen. Milieu gaat ook over macht.” 

Macht, waarom wilt u het daarover hebben als wetenschapper? 
 “Wetenschap gaat over dit leven, en over deze samenleving. Ik 
volg de Franse filosoof Alain Badiou, hij suggereert terecht dat 
maatschappelijke woede en theoretische woede hand in hand 
moeten gaan. Als wetenschapper en als burger verbaas ik me over 
het gebrek aan aandacht voor de samenhang tussen de duurzame 
transitie en groeiende ongelijkheid. Ik wil dat adresseren.”
 

Niet lang na het verschijnen van uw proefschrift, verschenen 
in Frankrijk burgers in gele hesjes langs de snelweg, om te 
protesteren tegen verhoging van de benzineprijzen. Dacht 
u: ‘Zie je wel’? | “Het verbaasde me niet dat dit sluimerende 
probleem in een gepolariseerd land als Frankrijk als eerste 
aan de oppervlakte kwam. Die gele hesjes moeten we ook niet 
romantiseren of isoleren, er speelt ook een breder ressentiment 
tegen de politieke elite. Maar inderdaad speelt de samenhang 
tussen verduurzaming en groeiende sociale ongelijkheid ook een 
belangrijke rol. De milieupolitiek van Macron komt misschien 
voort uit goede bedoelingen, maar waar komt de rekening van 
die bedoelingen te liggen?” 
 

En was toen ook de Nederlandse politiek wakker geschud?
“Er vond in het Nederlandse debat een kentering plaats. Toen aan het 
begin van mijn onderzoek partijprogramma’s bestudeerde, leefde 
dit thema nauwelijks. Vandaag de dag is dat wel anders. Ik denk zelf 
dat voor ons de situatie in Groningen een wake-up-call is geweest. 
Groningen is voor Nederland een wingewest geweest, maar daar 
zitten de mensen nu met scheve huizen. Groningen heeft bij ons het 
onderwerp van de collectieve energierekening op de agenda gezet.”
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De burgers houden de politici dus 
scherp? | “Er zit ook wel een zekere ironie 
in de opstelling van de burger. Vlak nadat 
de gele hesjes hun protesten begonnen, 
vond iets verderop in België een massale 
klimaatmars plaats. En vandaag de dag 
hebben we natuurlijk de klimaatspijbelac-
tie. Het is dus de vraag of het wel helemaal 
duidelijk is wat wij als burgers willen. 
Sterker nog, misschien wil de burger wel 
een groener en gezonder beleid en is de 
burger zelfs bereid daarvoor de straat op 
te gaan. Maar als de politiek dan de wissel 
omzet en de burger de rekening gepresen-
teerd krijgt, dan staat dezelfde burger een 
jaar later misschien wel zelf in een geel 
hesje langs de weg.”

Dat klinkt als een situatie waar we 
maar moeilijk uit kunnen komen  
“Hier is dus politieke leiding nodig, om 
niet in deelbelangen te blijven hangen. Al 
roepen politici vandaag de dag natuurlijk 
veel over dit thema in de krant, ik ben 
daar nog niet zo gerust op. Met oog op de 
achterban duwt de ene even de ene kant 
op, de volgende weer de andere kant. Wat 
nodig is, is dat we consequent en radicaal 
over maatschappelijke problemen na 
durven denken. Een radicaal duurzaam-
heidsbeleid is dus nodig. Wie problemen 
radicaal aanpakt, pakt ze bij hun wortel – 
‘radix’ – aan. En als je goed kijkt, dan zie je 
dat problemen samenhangen en dus ook 
alleen maar in hun samenhang kunnen 
worden aangepakt. De ongelijkheid in 
onze samenleving is veel te vaak vanuit 
één perspectief bekeken. Economische 
ongelijkheid, sociale ongelijkheid en cul-
turele ongelijkheid: ze kunnen niet los van 
elkaar worden gezien. Denk even aan vroe-
ger, toen ging het begrip ‘klimaat’ niet 

alleen over natuur, maar ook over waar je 
sociaal gezien vandaan kwam. Als we het 
hebben over wat ik ‘groene ongelijkheid’ 
noem, moet dat breed worden gezien.” 

Dat klinkt nog wat abstract en  
theoretisch, wat heeft dit te maken  
met de klimaatdoelen? | “De duurzame 
agenda heeft alles te maken met groeiende 
ongelijkheid, op al deze drie de thema’s. 
Bij economische ongelijkheid gaat het 
gewoonweg om onze financiële mogelijk-
heden. Kijk, we kunnen wel enthousiast 
over zonnepanelen praten, maar de meeste 
burgers hebben helemaal niet het geld om 
hierin te investeren. Lees de rapporten van 
een econoom als Thomas Piketty of van 
Oxfam Novib: de ongelijkheid groeit in de 
wereld en dat gaat Nederland niet voorbij. 
Ik noem maar even de voedselbanken in 
ons land, prachtig maatschappelijk ini-
tiatief natuurlijk, maar tegelijkertijd een 
schandaal dat die bestaan.”

Dan speelt er ook nog sociale ongelijk-
heid? | “Naast onze economische  
mogelijkheden hebben we ook nog sociale 
kansen hebben. Jij hebt misschien zonne-
panelen, omdat je maat op de tennisbaan, 
via een bevriende ambtenaar hoorde van 
subsidiemogelijkheden. Maar denk je dat 
iedereen dat soort contacten heeft?”

En wat bedoelt u in dit verband met 
culturele ongelijkheid? | “In mijn pro-
motieonderzoek heb ik veel interviews 
gedaan. Ik sprak eens een Rotterdammer, 
die vertelde dat hij met een vriend naar 
de McDonalds ging, waar hij een salade 
bestelde. De reactie van zijn vriend was: 
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“he, je bent toch geen homo?” Daar kun je 
natuurlijk hard om gaan lachen, maar dit 
zegt iets over culturele identiteit. In een 
belangrijk deel van de samenleving speelt 
mannelijkheid een rol van betekenis. 
Denk aan de gehaktballen, die we volgens 
De Telegraaf zouden moeten opgeven 
volgens de klimaatdrammers.”

Een multicultureel drama, maar dan 
op klimaatgebied? | “Ik denk dat het 
belangrijk is dat we de identiteitsdiscussie 
verbinden aan de sociale ongelijkheid en 
de duurzaamheidsopgave. In de Verenigde 
Staten bestaat nu al een debat over environ-
mental racisme. Al sinds 2010 wordt daar 
gesproken van zogenaamde food deserts, 
waar in een straal van een paar kilometer 
geen gezond eten meer te krijgen is. En 
wel eens gehoord van de Flint water crisis? 
Bezuinigingen in Michigan leidden tot 
drinkwatervervuiling, die eigenlijk nooit 
is opgelost. Wie gezond water wil drinken, 
moet de supermarkt in. En wie denk je 
dat in deze gebieden wonen? Dat is een 
grotendeels een minder geprivilegieerd en 
Afrikaans-Amerikaanse bevolking. Hier zie 
je dat klassenverschil niet op het netvlies 
staat van de politieke elite, of dat men er 
selectief blind voor is.”

Dus ongelijkheid is probleem en gevolg 
tegelijk van de klimaattransitie? 
“Jazeker, ook gevolg. Ik deed mijn pro-
motieonderzoek deels in Rotterdam. In 
volkswijken in de Binnenstad hebben ze 
copygardens gerealiseerd. In wijken waar 
nauwelijks groen en ruimte te vinden was, 
ontwierp men een levensgrote foto van een 
bos op een zijgevel. Goed bedoeld natuur-
lijk, maar in feite is dit een grote ‘groene 

fopspeen’. En zet daar dan eens het project 
Uit je eigen stad tegenover, ook in Rotter-
dam. Een stadsboer krijgt ruimte om eigen 
voedsel te verbouwen, op kleine schaal 
dieren te houden en dit aan te bieden in 
een winkel en een restaurant. Geweldig 
initiatief natuurlijk. Maar ben je er wel eens 
geweest? Denk je dat zo’n buurtwinkel en 
restaurant een beetje betaalbaar zijn? Voor 
yuppen misschien ja. Het is een centrum 
van eco-hipsterficatie. En dan hebben we 
het nog niets eens over de internationale 
dimensie van dit vraagstuk. De miljoenen 
die in steden als New Delhi en Beijing lijden 
als gevolg van de luchtverontreiniging. Of 
de steeds grotere groep klimaatvluchtelin-
gen, een probleem dat bijvoorbeeld direct 
is verbonden aan het conflict in Syrië.”

Tjonge, makkelijker wordt het er niet op 
“Ik heb ook niet gezegd dat het makkelijk 
is. Je hoort van mij natuurlijk graag de 
integrale oplossing. Maar ik denk dat de 
politiek hier de hoofdrol moet spelen, om-
dat we het uiteindelijk hebben over macht 
en verdelingsvraagstukken. Er is leiding 
nodig vanuit een progressieve, ambiti-
euze agenda. Niet lang geleden strandde 
de coalitie in Rijswijk. De VVD vond de 
besluitvorming rondom een klimaatbe-
leid te snel gaan. Volstrekt waanzinnig 
natuurlijk. Oog voor draagkracht is nodig, 
maar ambitie en tempo evenzeer.”

Misschien moeten we maar geen  
klimaattafels meer organiseren dan? 
“Die klimaattafels zijn natuurlijk een ty-
pisch Nederlandse oplossing. Als we een 
probleem hebben dan gaan we polderen. 
Maar bij samenhangende ongelijkheid is 
dat heel erg ingewikkeld. Politici moeten 
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hier richting wijzen en kaders geven. 
Daarna kunnen maatschappelijke part-
ners aan de slag met een concrete agenda: 
met een duidelijke opdracht om proble-
men in hun samenhang aan te pakken.” 

Tegenwoordig verwachten we ook veel 
van de lokale politiek en wordt de precie-
ze uitwerking van plannen overgelaten 
aan Regionale Energie Strategieën (RES) 
“Dat is mooi. En ook daarvoor geldt: binnen 
duidelijke kaders en met veel ambitie. Wat 
mij betreft gaan gemeenteraadsleden en 
ambtenaren vooral de wijk in, met mensen 
praten. Hier in het Haagse Laakkwartier 
heb ik daar wel mooie voorbeelden van  
gezien. Ambtenaren ontdekken dan dat 
mensen aan het rondkomen zijn, en duur-
zaamheid onderaan de prioriteitenlijst staat. 
Ze moeten de kunst ontdekken om duur-
zaamheid te verbinden aan de portemonnee. 
En dat kan vaak heel goed, denk maar eens 
aan wat er met woningisolatie gebeurt.”

Dit klinkt allemaal wel heel aards. Moet 
het ook nog gaan over onze moraal? 
“Natuurlijk, denk aan Rutger Bregman, die 
terecht de idealistisch elite van onze wereld 
aanspreekt op het eigen vlieggedrag. Wie 
niet leeft vanuit cynisme, maar vanuit idea-
len, moet ook moreel consistent willen zijn. 
Maar tegelijkertijd moet je wel blijven op-
passen dat je niet gaat psychologiseren, en 
oog verliest voor de structuren waarbinnen 
mensen keuzes maken. Het belangrijkste 
morele debat vind ik die over het neolibera-
lisme in onze tijd. We zijn de gemeenschap 
vergeten. Oftewel: de gemeenschap dat is 
voor ons de markt, bedrijven en consumen-
ten. Maar we zijn in de eerste plaats mensen 
op een planeet. Over technische maatregelen 

en doorrekeningen moet waarschijnlijk 
altijd gesproken worden. Maar belangrij-
ker nog is de vraag: welke samenleving 
verbeelden we ons nu eigenlijk? Dat is ten 
diepste een morele en politieke vraag. En 
gesprek daarover kan ons nieuwe energie 
en beweging geven.”

Als we het hebben over structurele maat-
regelen: zijn een CO2-belasting en een 
vliegtaks dan op hun plek? | “Dat kunnen 
allebei hele goede maatregelen zijn. Maar 
het kan ook symboolpolitiek worden. En 
belangrijker: de rekening van prijsbeleid 
komt altijd onevenredig zwaar bij de meest 
kwetsbaren te liggen. Daarom moet je 
duurzame keuzes altijd in samenhang met 
ongelijkheid bezien en aanpakken.” 

Ziet u nog een bijzondere rol voor de 
ChristenUnie, als het gaat om het debat 
over duurzaamheid en sociale ongelijk-
heid? | “Ik vind de ChristenUnie een hele 
interessante politieke partij in deze tijd. 
We leven natuurlijk in een postchristelijke 
tijd. Religie en spiritualiteit worden al snel 
gedemoniseerd. Een partij als de Christen-
Unie is al snel een beetje subversief, een 
beetje dwars. En dat zie ik als een kans. Als 
je niet midden in het centrum van de macht 
zit, kun je op een nieuwe manier over de 
samenleving blijven nadenken. En volgens 
mij heeft het christendom veel aandacht 
voor gelijkheid, voor relaties tussen mensen 
en mens en natuur en is er aandacht voor 
kwetsbaarheid. Ik zie dat bij iemand als 
Cornel West, een Amerikaanse filosoof, die 
zijn christelijke geloofsmotivatie verbindt 
met radicale maatschappijkritiek. Ja, ik 
denk dat er in dit debat een mooie rol kan 
liggen voor de ChristenUnie.” 
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Klimaatverandering
De mens oefent invloed uit op het klimaat door de emissie van stoffen als kooldioxide 
(CO2), methaan (CH4) en lachgas (N2O). Deze stoffen houden warmtestraling van de aarde 
vast, de zogenaamde broeikaswerking. Hierdoor vindt opwarming van de aarde plaats.1

0,3-1,7 oC

27 %

Als we de CO2-uitstoot 
drastisch weten te verminderen 
warmt de aarde verder op met  
0,3 tot 1,7 oC aan het eind van 
deze eeuw. Als we de uitstoot 
van broeikasgassen niet sterk 
verminderen dreigt het aan het 
eind van deze eeuw 2,6 à 4,8 oC 
warmer te worden.2

De winters worden zachter en het wordt 
natter. Dat zien we nu al: In 1910 bedroeg 

de gemiddelde neerslag 695 mm en in 2015 
is dat opgelopen naar 880 mm. Dat is een 
toename over 106 jaar met 27%. Dat lijkt 

mee te vallen, maar kan toch voor grote 
problemen zorgen. Bovendien worden de 

zomers juist droger en heter.3

per huishouden jaarlijks 

15 ton  
CO2

CO2

CH4 N2O
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Als Nederland een adequate bijdrage wil leveren aan 
het Klimaatakkoord van Parijs, is 80 tot 95% CO2-
reductie in 2050 nodig. PBL  in 2030 bijna de helft (49%) 
minder broeikasgassen uitstoten dan we in 1990 deden. 
Dat is 48,7 megaton (48,7 miljard kilogram) minder 
broeikasgassen dan met bestaand beleid al zou moeten 
worden gerealiseerd.4

48,7
miljard

kg

CO2-uitstoot in Nederland 
per sector (2017) in miljard kg5

CO2 16,8 Overige

29,7
 Wegverkeer

35,7
Grote industrieën

48,5
Energiebedrijven

27

80-95 %

Doordat woongebieden onbewoonbaar worden, komen  
er steeds meer klimaatvluchtelingen. De schatting is  
nu dat er rond 2050 zo’n 150 miljoen mensen ontheemd 
zullen raken.6

150 miljoen

8,9
 Landbouw

24,1
 Gebouwde  
 omgeving



Vuur: het Schilders-
kwartier in Woerden  
is niet zomaar gasvrij
 
 
In Den Haag is het politieke debat over het klimaatakkoord volop gaande. 
Nederland moet nu toch echt aan de slag met energiebesparing. Bovendien 
moeten we, omdat de Groningse gaskraan dichtgaat, van het aardgas af. 
De overgang van fossiele naar hernieuwbare energie wordt het politieke 
onderwerp van de komende jaren. In Woerden hebben we laten onderzoeken 
hoe we een jaren-zestig-wijk van het gas af krijgen: het Schilderskwartier. 
Dit artikel bespreekt mijn ervaringen als wethouder op dit dossier. Wat zijn 
de pijnpunten, wat moet de rol van de Rijksoverheid zijn en waar moet je als 
bestuurder op letten? 

Door Tymon de Weger
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In 2015 startten we samen met de woningcorporatie met de 
renovatie van 39 huurwoningen naar Nul-op-de-meter in het 
Schilderskwartier, onze jaren-zestig-wijk. Daar hebben we veel 
van geleerd. De kosten pakten in de praktijk toch flink hoger uit 
dan gedacht. Tegelijk met de renovatie van de huizen hebben we 
een realistische berekening gemaakt voor de hele wijk van ruim 
negenhonderd woningen. Het bleek dat voor rijtjeshuizen uit de 
jaren zestig de investering in gasvrij maken niet terugverdiend 
kan worden binnen de levensduur van de elektrische installa-
ties. Er moet dus geld bij. Per woning ligt het onrendabele deel 
tussen de € 15.000 en € 25.000. Hieronder bespreek ik de vijf 
problemen die de proef in Woerden opleverden.

Probleem 1: dubbele lasten | Eigenaren van nieuwere huizen – 
zeg vanaf de jaren ’80 – die al redelijk tot goed geïsoleerd zijn, 
kunnen de investering naar gasvrij glansrijk terugverdienen. 
Hoe nieuwer het huis, hoe meer je kunt overhouden op de ener-
gierekening. Maar bezitters van oudere huizen blijken maande-
lijks juist op hogere tot zelfs dubbele energielasten uit te komen. 
Daarmee hebben we het wel over de helft van alle 7,8 miljoen 
woningen in ons land. Bewoners die dat door krijgen, kiezen 
natuurlijk niet zomaar voor verduurzamen van hun huis. Je huis 
van het gas af is alleen haalbaar indien betaalbaar. In Woerden 
moet er voor het gasvrij maken van het Schilderskwartier alleen 
al 20 miljoen euro bij. Op landelijke schaal omgerekend is het 
tekort maar liefst 75 miljard euro. Dat is de komende dertig jaar 
– tot 2050 – ruim 2,5 miljard euro per jaar. Het Klimaatakkoord 
heeft dit probleem niet onderkend, laat staan opgelost. 

Probleem 2: de planning | Behalve de financiën vormt ook 
de planning een probleem. Netbeheerder Stedin heeft ons 
het tijdschema voor het geleidelijk opruimen van het gasnet 
opgegeven. Ze beginnen met de oudste wijken, die moeten rond 
2030 van het gas af. Dat buizenstelsel ligt er al vanaf de jaren 
zestig en is tegen die tijd zeventig jaar oud en zwaar verouderd. 
De nieuwste wijken zijn tegen 2050 aan de beurt. Klinkt logisch, 
maar het dilemma is nu juist, dat juist bewoners van de oudste 
wijken hun huis dus niet op eigen financiële kracht gasvrij kun-
nen maken! Nu niet, laat staan tegen 2030, want gas wordt ook 
nog duurder. 



Probleem 3: gas wordt duurder, gasvrij 
gaat niet | Minister Wiebes wil dat de 
gasprijs de komende jaren geleidelijk 
opgeschroefd wordt, om huiseigenaren 
te stimuleren de overstap van gas naar 
hernieuwbare energiebronnen te maken. 
Want daarmee wordt het alternatief 
goedkoper dan gas, en loont de investe-
ring, is zijn redenering. Maar zo steunt de 
minister alleen mensen met een nieuwe-
re woning, voor wie het toch al niet zo’n 
probleem is. Bewoners van oudere huizen 
laat hij (onbedoeld) in de steek. Ik vrees, 
dat ik kan uittekenen wat Nederlanders in 
die situatie gaan doen. In Frankrijk trek-
ken mensen in zo’n geval gele hesjes aan... 

Probleem 4: gebouwen kunnen (nog) 
niet lenen | Ook is financiering van 
grotere investeringen voor huiseigena-
ren niet zo simpel. Banken bieden nog 
geen gebouw-gebonden leningen aan 
(leningen zijn nu persoonsgebonden) en 
gemeenten hebben daar nog geen goed 
alternatief voor. In het Klimaatakkoord 
is dit punt wel onderkend, maar het gaat 
nog jaren duren voordat dit wettelijk 
geregeld is. Tegelijk zien wij in Woerden 
dat de groene banken en ook lokale ban-
ken graag mee willen denken. Maar het 
mogelijk maken van gebouw-gebonden 
leningen moet landelijk geregeld worden 
door een wetswijziging in het Burgerlijk 
Wetboek. Zonder dat kunnen lokale ban-
ken en overheden er niet aan beginnen.

Probleem 5: huizen en eigenaren zijn 
allemaal anders | Diederik Samson, 
voorzitter van de tafel Bebouwde  
Omgeving van het Klimaatakkoord, 
denkt met vele deskundigen dat we het 

gasvrij maken van onze koopwoning ge-
middeld genomen uit eigen zak kunnen 
bekostigen. Maar ja, dat is een gemiddel-
de. We kwamen er in Woerden achter dat 
de gemiddelde huiseigenaar en de gemid-
delde woning niet bestaan. Elke situatie 
is echt anders. In het Schilderskwartier 
hebben ruim zeventig huiseigenaren op 
kosten van de gemeente een energiescan 
laten doen. Er zijn maar elf verschillende 
woningtypen, maar sinds de jaren zestig 
is geen huis gelijk gebeleven. Het in één 
keer aanpakken van hele huizenblokken 
blijkt daardoor een illusie: gemiddelden 
bestaan gewoonweg niet.
 Koophuizen zijn particulier bezit waar- 
over dus de eigenaar, en niet de overheid 
gaat. Dat betekent dat elk huishouden 
de komende jaren zelf zijn eigen tempo 
bepaalt, afhankelijk van het toekomst-
perspectief. De hele operatie zal jaren 
gaan duren en per woning moet er maat-
werk geleverd worden. Daarmee wordt 
de energietransitie in de oudere wijken 
een operatie, die vergelijkbaar is met 
de stadsvernieuwing zoals we die nog 
kennen uit de vorige eeuw. Met de bijbe-
horende bekostiging, want gemeenten 
hebben daarvoor gewoonweg geen geld.

Rol van het Rijk | Bovenstaande hinder-
nissen zullen op rijksniveau geregeld 
moeten worden. Allereerst zal men daar 
goed moeten luisteren naar de ervarin-
gen op lokaal niveau. Bovendien moet 
men het denken in gemiddelden afleren. 
Het gaat voor eigenaars van oude huizen 
om enorme investeringen die de mees-
ten van hen niet op kunnen brengen. 
Gemeenten kunnen de overwinst op 
nieuwe woningen niet omslaan naar de 
eigenaren van oudere huizen. Er moeten 
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dus flinke bedragen per woning bij, an-
ders gaat er niets gebeuren in die oudere 
wijken. En zo zal het Rijk die andere di-
lemma’s van de planning, de energieprijs, 
de financieringsregels en de bekostiging 
van de stadsvernieuwingsoperatie samen 
met gemeenten moeten oplossen. 

Bewoners moeten mee, maar hoe? 
Naast het technische en financiële  plaatje 
hebben we in Woerden ook ervaren hoe 
het is om als gemeente over het thema 
gasvrij met een wijk in gesprek te gaan.  
De eigenaar van een onroerend goed is de 
baas over zijn eigendom. Je kunt daarom 
mensen niet verplichten grote bedragen 
te investeren in hun woning. Ga maar 
voor een volle zaal wijkbewoners staan en 
vertellen dat zij de komende tien jaar van 
het gas af moeten, omdat de netbeheer-
der dan de buizen uit de grond gaat ha-
len. Boosheid en wantrouwen zijn je deel. 
Mensen worden oprecht ongerust, boos, 
emotioneel en gaan allerlei uitvluchten 
bedenken. Psychologisch gezien is dat 
heel begrijpelijk. Zij ervaren dat er iets 
ongrijpbaars op hen afkomt en schieten 
in de ontkenning. 
 In Woerden hebben we geleerd dat je 
op die manier het gesprek met huiseige-
naren onmogelijk aan kunt gaan. Inmid-
dels zijn we twee jaar in gesprek met de 
wijk en weten we dat we naast bewoners 
moeten gaan staan en niet boven hen. 
Wij zijn er om te helpen, niet om op te 
leggen. Gemeentes krijgen in de Warm-
teplannen straks de bevoegdheid om 
huizen per wijk van het gas af te halen. 
Eerlijk gezegd denk ik dat dit niet zonder 
slag of stoot gaat. Mensen die dat niet 
kunnen betalen, afsluiten van het gas,  
dat kan de overheid echt niet maken.

Drie soorten mensen | Bij bewonersbij-
eenkomsten bleek dat er drie groepen 
zijn te onderscheiden: voorlopers (ca. 
25%), tegenstanders (ca. 25%) en de mid-
dengroep (ca. 50%). 
 Bij bewonersbijeenkomsten zijn het de 
tegenstanders, die sterk de boventoon voe-
ren. Begrijpelijk, want het is overmacht 
en ook angst voor het onbekende, die 
hen drijft. Het is de groep, die sterk in de 
ontkenning schiet. Vaak hebben tegen-
standers trouwens gewoon gelijk. Zoals 
die meneer van in de tachtig, die aangeeft 
dat je van hem echt niet kunt verwachten 
dat hij nu nog gaat investeren in de  
toekomst van zijn huis. Of die werkloze, 
die echt niet kan zeggen of hij de komen-
de jaren nog aan het werk gaat komen.
 Dan zijn er voorlopers, die al lang van 
alles aan hun woning gedaan hebben: 
isoleren, zonnepanelen, warmtepompen, 
enzovoorts. Voorlopers willen graag hun 
ervaringen delen maar zij spreken dan  
alleen de middengroep aan. Want van 
zich sterk manifesterende tegenstanders 
worden de voorlopers dan weer heel 
boos. Ze voelen zich met hun positieve  
ervaringen niet serieus genomen; ze 
komen in het verbale geweld van de  
tegenstanders niet meer goed aan bod.
 En er is die grote middengroep, mensen 
die het nog niet weten, de twijfelaars, de 
mensen die het allemaal nog niet kunnen 
overzien, ofwel: de zwijgende meerder-
heid. De meesten beseffen wel dat ze iets 
moeten, maar overzien nog niet wat er 
financieel op hen afkomt en welke stap-
pen zij kunnen zetten. Zij zoeken een 
handelingsperspectief. Hun vragen gaan 
over financiering, over tempo en over een 
slim stappenplan. Voorlopers zijn graag 
bereid om met mensen, die wel willen 
maar nog twijfelen, hun successen te 



delen. Zet die mensen bij elkaar aan tafel 
en er komen mooie gesprekken tot stand. 

Samen kleine stappen zetten | Deze 
bewoners zijn het er inmiddels over eens 
dat het slimmer is om de komende tien 
jaar kleine stappen te zetten, dan in één 
keer het huis van het gas af te halen. En dat 
de handigste volgorde is: eerst isoleren, 
dan zonnepanelen op het dak leggen en 
tenslotte de gasketel vervangen door een 
andere installatie, zoals een warmtepomp. 
 In het Schilderskwartier zien we nu 
dat bewoners van huizenblokken of zelfs 
straten elkaar beginnen te vinden en sa-
men op willen trekken. Samen inkopen is 
natuurlijk ook voordeliger. Als gemeente 
en bewonerscoöperatie kunnen we collec-
tieve inkoop van isolatie, zonnepanelen 
en installaties op de schaal van de hele 
wijk organiseren. Bewoners beginnen het 
op den duur leuk te vinden, omdat ze zelf 
aan het stuur komen te staan. 

Tips voor bestuurders | Als wethouder 
neem ik alle groepen onder de bewoners 
serieus. Mijn ervaring is dat het verstan-
dig is om de verschillende groepen apart 
te spreken. Vraag mensen vooraf of zij 
hun zorgen willen bespreken, of dat ze 
vooral willen weten wat ze kunnen doen 
om gasvrij te worden. 
 Mensen die sterk twijfelen of ronduit 
tegen zijn, hebben veel vragen. Het is 
zaak daar met respect en geduld op in te 
gaan. Zo wijst men graag als uitweg naar 
nieuwe technieken, zoals waterstof. Daar-
om laten we in Woerden onderzoek doen 
naar de vraag of het gasnet te gebruiken 
is om waterstof naar de huizen te bren-
gen. De gedachte van bewoners is dat dit 

hen veel kan geld schelen. Deskundigen, 
waaronder de gemeentelijke ambtenaren, 
staan niet zomaar achter zo’n onderzoek. 
In hun ogen is allang duidelijk: waterstof 
is geen alternatief. Toch is mijn advies: 
neem die bewonersvragen serieus, want 
zo win je vertrouwen en komt het goede 
gesprek tot stand. 
 De emoties kunnen hoog oplopen 
en richten zich al heel snel op jou als 
wethouder of raadslid. Als politiek 
bestuurder moet je daarom wel stevig in 
je schoenen staan en de vaardigheid heb-
ben met die verschillende belangen en 
emoties om te gaan. Als je bang bent voor 
dit soort situaties, volg er dan een cursus 
over of ga iets anders doen.

Lokale politieke verschillen | De hevige 
discussies in de wijk leiden ook onmid-
dellijk tot spanningen in de lokale 
politiek. Er zijn politieke partijen in de 
gemeenteraad die klimaat-sceptisch zijn 
en zich scharen achter degene die luid en 
duidelijk hun nee laten horen. Gewoon-
lijk zijn dat politici van de VVD, de SP of 
van lokale partijen. Er zijn ook partijen 
bij, die uit puur politiek gewin het vuur-
tje graag via de sociale of lokale media 
opstoken. 
 Als bestuurder is het dan zaak je rug 
recht te houden en de juiste toon aan te 
slaan. En blijf eerlijk. Benoem wat je nog 
niet weet, neem alle partijen serieus en 
houd de verschillende bewonersgroepen, 
maar ook de politieke belangen goed uit 
elkaar. Voor politici die van uitdaging 
houden, is de portefeuille duurzaamheid 
een mooie taak.
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Aarde: kringlopen in 
en rond de landbouw
 
 
De landbouw staat op een kruispunt. Op de oude voet doorgaan is geen 
optie meer gezien klimaatverandering, milieubelasting en de teloorgang 
van biodiversiteit. Boeren willen het anders. De toekomstvisie van minister 
Schouten wijst de weg naar kringlooplandbouw in 2030. Terecht worden 
nadrukkelijk ook maatschappelijke partijen in deze omslag betrokken. 
De kringlooplandbouw is in ontwikkeling, maar kan nog beter. Om dit 
momentum optimaal te benutten, moeten kringlopen zo breed en robuust 
mogelijk verbonden worden met krachtige vernieuwingsbewegingen in 
de samenleving rond gezond en duurzaam voedsel. Er is niet alleen een 
kringloop tussen boer en natuur nodig, maar ook een kringloop waarin 
burgers samen met boeren betrokken zijn op natuur en voedsel.

Door Jan Huijgen
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Met een eigen ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel 
(LNV) heeft de boer weer de plek en de waardering gekregen 
die hij zo hard nodig heeft. De minister zal, ook als vicepre-
mier, ervoor willen zorgen dat de drie domeinen binnen dit 
ministerie intensief op elkaar betrokken worden. Het gaat 
immers om een integrale aanpak van samenhangende  
vraagstukken op uiteenlopende terreinen zoals bodem,  
biodiversiteit, voedselintegriteit, gezondheid, klimaat,  
waterhuishouding en landschap. Een minister die de  
verantwoordelijkheid oppakt voor zo’n complex dossier als 
landbouw in combinatie met natuur, voedselkwaliteit en 
gezondheid, verdient diep respect. Het is verre van eenvoudig 
om in een bestaand en doorontwikkeld systeem met grote 
belangen, stevige structuren, vaste procedures en wettelijke 
kaders aan de slag te gaan. Bovendien dient bij elk beleids-
voornemen rekening te worden gehouden met kabinetsaf-
spraken en breekbare politieke verhoudingen. De marges 
voor ingrijpende veranderingen zijn dus beperkt, zelfs  
voor een minister die meermalen blijk geeft van een hoge 
ambtsopvatting en om die reden in de landbouw maar ook 
daarbuiten veel handen op elkaar heeft gekregen.

De tijd is rijp | Nu zijn in het verleden vaker pogingen gedaan 
om landbouw en natuur met elkaar te verenigen. Omdat de 
posities toen echter te veel op de spits werden gedreven, ble-
ven de resultaten marginaal. Ditmaal biedt kringloopland-
bouw veel meer kansen. Je ziet het om je heen: overal in het 
land ontstaan gesprekken over nieuwe mogelijkheden omdat 
steeds meer mensen inzien dat de tijd er rijp voor is. Toch 
is het de vraag of we de ontwikkelingen in de samenleving 
scherp in het vizier hebben. Is het groeiende onbehagen bij 
burgers over de modernisering van de landbouw in de afge-
lopen decennia wel voldoende gepeild? Wordt de onrust over 
steeds grotere landbouwbedrijven overal serieus genomen? 
Hoe beoordelen we eigenlijk de teloorgang van de boeren-
stand, nu 45 procent onder de armoedegrens is gekomen?1 
 Ondanks de vraagtekens bij de opvatting dat technologie 
het antwoord op alle vragen rond voedsel, klimaat en gezond- 
heid zal geven, zijn we van dat denken nog niet af. Lees  
bijvoorbeeld het net vertaalde boek van Charles C. Mann,  
De Tovenaar en de Profeet. Mann graaft dieper in de achterlig-
gende discussies over het dominante technisch-economisch 
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De Eemlandhoeve is de afgelopen 25 jaar 
een vrijplaats geweest voor de vernieu-
wing van de landbouw met aandacht voor 
de kringlopen rond bodem, natuur en 
biodiversiteit. We maken expliciet de ver-
binding met de burgers tot in het financiële 
domein toe. Met bodemvruchtbaarheid als 
basis en dankzij de duurzame aanvoer van 
lokale en regionale voedingsstoffen wordt 
kringlooplandbouw hier al in praktijk 
gebracht. Vanaf het begin stonden relaties 
centraal: tussen boer en burger, stad en 
land, Creator en creatie. Inmiddels zijn 
hier meer dan 350 planten- en 50 vogel-
soorten te vinden: Deltaplan Biodiversiteit 
in werking. Er bestaat nu een directe 
verbinding met burgers (vrienden) die via 
drie knoppen – ‘ik doe mee’,’ ik bestel’, ‘ik 
participeer’ - directe betrokkenheid tonen. 
Zeventig van deze ‘burgervrienden’ heb-
ben gezamenlijk gezorgd voor een inves-
tering van honderdduizend euro en halen 
hun rendement uit sociale, ecologische en 
natuurlijke producten. Dit concept wordt 
nu ook in de Coöperatie Burgerboerderijen 
opgepakt in nauwe samenwerking met 
netwerken van vernieuwers in de land-
bouw nationaal. De excursie ‘Grootste/
Breedste Boer van Eemland’ trekt volop 
belangstelling. Verder is de ontwikkeling 
van een ‘Pure Proef Plek’ in samenwer-
king met ‘Transitie coalitie Voedsel’, een 
netwerk met meer dan 150 vernieuwers 
rondom voedsel, als plan in de maak. De 
stip aan de Voedselhorizon 2030 met het 
‘dieet van de 21e eeuw (Voedsel/Gezond-
heid/Planeet)’ wordt hier te beleven vanaf 
de grond tot de mond en: gezond. Daarmee 
krijgt de beweging rond de Coöperatieve 
Samenleving – met de burgercoöperatie als 
derde partij expliciet naast markt en over-
heid – nog meer vorm. Al deze initiatieven 
bieden een stevig kader als proefplek voor 
het doorontwikkelen van ideeën richting 
de kringlooplandbouw en de Regionale 
Voedselvoorziening in Nederland.

wereldbeeld dat rond voedsel nog altijd 
aan kracht wint. Of neem het nieuws 
dat internetgigant Amazon voor bijna 
14 miljard dollar een complete super-
marktketen opkoopt en drieduizend 
Amazon Go winkels wil bouwen. 
Voedselprijzen zullen verder dalen, kas-
sières zijn niet meer nodig, en Amazon 
heeft straks alle data in handen om het 
koopgedrag nog verder te beïnvloeden. 
Andere Big Techbedrijven melden zich 
nu ook op de foodmarkt. Ook Europa 
zal deze krachten op de markt krijgen. 
 Is dat de wereld die we willen? Je 
hoeft geen profeet te zijn om te besef-
fen: ergens wordt een prijs betaald. De 
kosten worden afgeschoven op de vier 
B’s - bodem, biodiversiteit, boeren, en 
body (ons lichaam). We kunnen de ge-
volgen ervan uittekenen: bodemdaling, 
kaalslag in het landschap, toenemende 
gevoeligheid voor ziektes van gewassen. 
In Europees verband is al eens de term 
collapse – ‘ineenstorting’ – gebruikt. 
Uiteindelijk zullen we als samenleving 
de rap stijgende zorgkosten moeten op-
brengen. En hoe gaan we de noodzake-
lijke omslag naar het ‘Dieet voor de 21e 
eeuw’ met meer plantaardige eiwitten 
vormgeven? 

Naar een nieuw ontwerp | Dit alles 
vraagt om een ander toekomstperspec-
tief. Inspiratie dat het ook anders kan 
biedt Sicco Mansholt, de geestelijke 
vader van het gemeenschappelijk land-
bouwbeleid in Europa. Na de Tweede 
Wereldoorlog zette hij een route uit als 
antwoord op de acute nood van toen: 
honger. Het tekent zijn grootsheid dat 
hij op latere leeftijd zijn eigen aanna-
mes ter discussie durfde te stellen.  
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Na zijn dood is de Mansholtprijs inge-
steld om het fundamentele denken over 
landbouw en voedsel een plek te geven 
in het maatschappelijk gesprek. Dank-
zij die prijs kwam er aandacht voor de 
betekenis van de voedselcultuur (Carlo 
Petrini) en voor de onmisbare rol van 
landschap, bodem en biodiversiteit 
(Franz Fischler). Als derde mocht ik de 
prijs in ontvangst nemen voor de her-
ontdekking van de agri-cultuur in de 
volle betekenis van het woord.
 In feite hebben Mansholt en zijn 
navolgers al de lijnen geschetst van een 
nieuw ontwerp van de landbouw. Maar 
het wordt wel steeds duidelijker dat we 
er daarmee niet zijn. Er is meer nodig. 
Een nieuw ontwerp komt pas van de 
grond als de samenleving actief erbij 
betrokken wordt. De sector heeft be-
trokken burgers nodig die nieuwsgierig 
zijn naar de herkomst van voedsel; 
klanten die bereid zijn een eerlijke prijs 
te betalen voor voedsel. Er is behoefte 
aan een kringlooplandbouw maar ook 

aan kringen rondom de landbouw.  
Een kringloop waarin boer en burger 
zich in één systeem bevinden, een  
systeem waarin de burger wordt gezien 
als medegenoot van de boer. Het is 
mooi om te zien dat dit alternatief 
systeem momenteel op tal van plekken 
bottom-up gestalte krijgt. Om er een 
aantal te noemen: Herenboeren, Bur-
gerboeren, Heideboerderen, Natuur-
inclusieve boeren, Voedselbosboeren, 
Multifunctionele boeren, grootstedelij-
ke en regionale korte ketenbewegingen, 
coöperatieve samenlevingsinitiatieven, 
de Transitiecoalitie Voedsel, de ont-
werpprijsvraag Brood en Spelen van de 
Rijksbouwmeester – allemaal met veel 
kennis en enthousiasme opgezet.

Samenlevingswaarden | Het mooie 
van deze initiatieven is dat ze de 
bredere samenlevingswaarden als 
uitgangspunt nemen. Het gaat om 
sociale gemeenschappen in regio’s waar 

“Er is een kringloop nodig 
waarin boer en burger zich 
in één systeem bevinden.”
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burgers, boeren, regionale bestuurders 
van dorpen, steden en provincies met 
maatschappelijke organisaties rond 
voedsel en groen, smaak, gezondheid 
of onderwijs hun krachten bundelen. 
Zo ontstaat een herwaardering van en 
herverbinding met het dagelijks eten. 
Niet de markt, maar de mens staat in 
deze initiatieven centraal. Daarmee 
bieden ze perspectief voor al die boeren 
in Nederland die naarstig zoeken naar 
nieuwe wegen in de vorm van een ge-
zond toekomstperspectief. Alleen al om 
die reden hebben ze zoveel potentie dat 
ze naar een structureel niveau dienen te 
worden opgetild. 
 Dat laatste vraag wel meer om sturing 
van de overheid, zowel op het vlak van 
coördinatie, verdieping als integraal 
beleid. De Taskforce Multifunctionele 
Landbouw, ingesteld door het minis-
terie in 2006, laat zien waartoe een 
taakopdracht van de overheid kan 
leiden. Dankzij deze taskforce is een 
sterke impuls gegeven aan boeren om 
hun maatschappelijke functies – denk 
aan natuur, zorg, educatie, streekpro-
ducten, water – ook bedrijfsmatig op 
te pakken. En het vorige kabinet heeft 
het Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen Conve-
nant Land- en Tuinbouw ondertekend 
met daarin ook een proefproject van 
honderd boeren. De beweging van de 
Burgerboerderijen (het in betrekken 
van 10.000 burgers bij 100 boeren) is nu 
een eerste uitwerking ervan. 
 Een derde stap ligt nu voor de hand: 
een ‘Taskforce/ Incubator Sociale Inno-
vatie Voedsel & Omgeving/Landbouw 
& Gezondheid (VOLG)’. Deze krijgt dan 
als opdracht, met mandaat van de mi-
nister, om duurzame relaties te leggen 

tussen voedsel en landbouw, landschap 
en gezondheid. Een coalitie van bur-
gers, boeren, (regionale) bestuurders 
en maatschappelijke organisaties staat 
in de startblokken om deze opdracht 
op te pakken. Tot nu toe geven ze hun 
eigen inbreng, ook financieel, vanuit 
de samenleving van onderop vorm. 
Wat zij echter nodig hebben is ruimte 
en ondersteuning om de kringen in 
en buiten de landbouw met elkaar te 
verknopen. Kringlooplandbouw als 
nieuw perspectief is van ons allemaal – 
de samenleving is er klaar voor.
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Tot voor kort was ik naïef genoeg om te denken dat iedereen accepteert dat we de 
opwarming van de aarde moeten beperken tot 1,5˚C, en dat dit een reductie van de CO2 
uitstoot tot nul in 2050 vergt. Ik dacht ook dat we het met z’n allen wel gingen redden: 
duurzaam opgewekte energie wint terrein, minder vlees eten werd hip, huizen met nul 
op de meter werden gebouwd. ‘Parijs’ stond voor de wereldwijde consensus dat we dit 
allemaal zouden gaan doen.

Nu begin ik me zorgen te maken. Het geopolitieke speelveld verschuift van internati-
onaal samenwerken naar protectionisme en populisme. ‘Parijs’ staat ineens voor gele 
hesjes. De bewoner van het Witte Huis, die uit een sneeuwbui afleidt dat het wel meevalt 
met de opwarming van de aarde, vervuilt het debat met een recept waartegen nog geen 
effectief anti-gif is gevonden: fabriceer je eigen feiten, noem de rest nepnieuws en klaar. 
We zien politici afzakken tot BBP-niveau. Ik doel op de partij van Bier, Bitterballen en 
Proefballonnen die, terwijl ik dit schrijf, voor lage benzineprijzen pleit en afkeer van 
‘klimaatdrammers’ propageert.

Als het waar is wat de 15-jarige ‘klimaatdrammer avant la lettre’ Greta Thunberg  
(de Zweedse scholiere die het wereldwijde spijbelprotest ontketende) tegen de  
VN-klimaattop zei, namelijk dat wereldleiders niet ‘volwassen’ genoeg zijn om iets te 
veranderen, dan is dat misschien allereerst een aansporing aan burgers en ondernemers 
om dat zelf wel te zijn. Burgers kunnen, alleen of in een coöperatie, aan de gang met 
duurzame energie en woningisolatie. Ze kunnen minder vliegen en minder vlees eten. 
Ondernemers kunnen met duurzame innovatie en technologie laten zien dat economie 
en klimaatbeleid prima samengaan. 

Maar uiteindelijk is het natuurlijk een aansporing aan politici zelf. We hebben de  
politiek echt keihard nodig om schaal te maken en ja, ook om de lusten en lasten van  
het klimaatbeleid eerlijk te verdelen. Voor alle politici is de opdracht om niet af te 
zakken tot BBP-niveau. Onze kinderen, ook de drammers onder hen, hebben recht op 
volwassenen die voor hun toekomst instaan. 

COLUMNIST Reinier Koppelaar is redactielid van Groen 

Volwassen politiek alsjeblieft

COLUMN



Lucht: vechten  
tegen/voor  
windmolens
 
 
Zonder lokaal draagvlak geen daadkrachtig klimaatbeleid: dat blijkt bij 
de zoektocht naar plekken voor windmolens in de provincie Utrecht. Het 
vlakke polderlandschap van Soest leent zich er prima voor, maar het Soester 
coalitieakkoord voor 2018-2022 is duidelijk over windmolens: “niet in onze 
polder”. Harrie Dijkhuizen, wethouder voor de ChristenUnie in Soest, en 
Arne Schaddelee, fractievoorzitter in de Utrechtse Staten, kruisen de degens 
in een gevecht tegen (en voor) windmolens. 

Door Laurens Wijmenga en Lambert Pasterkamp
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In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie-SGP in 
Soest staat niets over windenergie, terwijl het provinciale 
ChristenUnie verkiezingsprogramma er juist veel tekst aan 
wijdt. Kunnen jullie dit verschil verklaren? | Dijkhuizen:  
“Persoonlijk ben ik voor plaatsing van windmolens in Soest. 
Maar ik moet er rekening mee houden dat alles rond de polder 
veel losmaakt bij onze inwoners van Soest. Die is zo ongeveer 
heilig. Er is nu nog onvoldoende draagvlak om in ons verkie-
zingsprogramma iets op te nemen over windmolens. Een  
Provinciaal verkiezingsprogramma moet wat mij betreft  
bottum-up ontstaan. Het provinciale verkiezingsprogramma zou 
dus een optelsom moeten zijn van de gemeentelijke verkiezings-
programma’s. Maar wij in Soest zijn niet geraadpleegd door de 
provinciale ChristenUnie.” 

Schaddelee: “ChristenUnie raadsleden waren van harte welkom 
op verschillende themabijeenkomsten over ons verkiezingspro-
gramma. Inhoudelijk hebben we juist veel met leden hierover 
doorgepraat. En er zijn goede redenen om de opwekking van 
windenergie in Utrecht te bevorderen. Duurzaamheid is  
namelijk een kernwaarde van de ChristenUnie, die we als 
provinciale ChristenUnie graag uitdragen: we zijn immers door 
God aangesteld als rentmeesters van de schepping. Daarnaast 
heeft de provincie Utrecht ook een hele concrete opgave uit het 
Energieakkoord (2013): er moet in 2020 in totaal zesduizend 
MW windenergie op het land zijn gerealiseerd. Utrecht moet 
daarvan een deel voor zijn rekening nemen. De afgelopen jaren 
was lokaal draagvlak steeds het uitgangspunt van het provin-
ciebestuur. Onder die voorwaarde is helaas de afgelopen jaren 
slechts een handjevol windmolens gebouwd. We kunnen nu 
echt niet meer wachten op draagvlak. Het moet niet meer gaan 
om de vraag of we windmolens moeten bouwen, maar waar.” 

Wat betekent rentmeesterschap voor jullie politieke  
handelen? | Dijkhuizen: “Dat principe onderschrijf ik helemaal. 
Onder rentmeesterschap versta ik trouwens ook het behoud van 
onze groene polder. Maar ik vraag mij oprecht af waar de haast 
in het klimaatbeleid nu vandaan komt. Zijn we echt opeens zo 
begaan met het klimaat, of moet er misschien een oplossing 
worden gevonden voor het Gronings gas? Het voordeel is wel dat 
we nu de urgentie van duurzame energieopwekking allemaal 
voelen, maar ik proef tegelijkertijd ook een soort drammerigheid: 
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“Het moet nu gebeuren en iedereen moet 
het hiermee eens zijn”. Dat botst met een 
andere waarde die ik hoog houd: draag-
vlak. Daarmee doe je recht aan burgers. 
Het is voor mij een onmisbaar onderdeel 
van verantwoord politiek leiderschap. 
Als politicus vraag ik mij altijd af: “wat 
betekent dit voor tante Mientje uit de 
Rozenstraat?” Recht doen aan burgers 
betekent ook dat we naar hen luisteren 
Het perspectief van Arne verschilt daarbij 
natuurlijk wel wat van het mijne: de 
binding tussen kiezers en gekozenen is 
op provinciaal niveau niet zo sterk. Mijn 
werk als wethouder heeft hier onmiddel-
lijk invloed op kiezers.”

Schaddelee: “Hoe verhoudt draagvlak 
zicht tot de van God gegeven macht die 
de overheid volgens Romeinen 13 heeft? 
Draagvlak is belangrijk, maar het volk is 
niet de baas. De ChristenUnie is niet voor 
niets tegen referenda. Burgers mogen 
wat mij betreft wel wat meer tegengas 
krijgen. Juist een gebrek aan leiderschap 
en aan heldere structuren zorgt voor on-
zekerheid. Kijk naar de jaren ’90. Morele 
kaders en ideologische veren werden 
overboord gezet en er kwamen voorstel-
len voor directere democratie. Wat volgde 
was een politieke revolte onder aanvoe-
ring van een socioloog die sprak over een 
‘verweesde samenleving’. De energietran-
sitie vraag leiderschap.”

Dijkhuizen: “Toegegeven, als je mensen 
tevreden wilt stellen kun je inderdaad be-
ter ijsjes verkopen dan politicus worden. 
Uiteindelijk moet de overheid een knoop 
doorhakken, daarin vinden Arne en ik 
elkaar zeker weer. Maar de koninklijke 
weg is wel om eerst te zoeken naar steun 
voor je beleid. Wat mij betreft moet in 

ons democratisch systeem de stem van 
het volk op bepaalde onderwerpen meer 
gaan doorklinken. Een Soester referen-
dum over windmolens vind ik bijvoor-
beeld geen slecht idee.” 

Er zijn ambitieuze doelen voor wind-
energie op land in het energieakkoord 
(2013) en klimaatakkoord (2019) op-
genomen. Hoe gaan we die realiseren 
en houden we tegelijkertijd draagvlak 
onder onze inwoners? | Schaddelee:  
“De doelen voor windenergie uit het 
energieakkoord moeten al in 2020  
bereikt zijn. Dat gaat niet meer lukken. 
En als we blijven wachten op draagvlak, 
gaat dat ook gebeuren met de doelen van 
het Klimaatakkoord.”

Dijkhuizen: “Wanneer je het tekort aan 
draagvlak voor de plaatsing van windmo-
lens negeert, kun je op korte termijn mis-
schien een klein succesje halen, maar dan 
beschadig je het vertrouwen van burgers 
in de politiek. Uiteindelijk krijg je dan 
helemaal niets voor elkaar.”

Schaddelee: “Ik denk dat het wel meevalt 
met dat tekort aan draagvlak voor wind-
molens. Vaak gaat het maar om een klein 
aantal burgers die veel lawaai maken.” 

Dijkhuizen: “Het gaat ook niet zozeer 
over windmolens, maar over waar ze 
moeten komen te staan. Bij de laatste 
verkiezingen is in Soest Gemeentebe-
langen Groen Soest de grootste partij 
geworden. Zij willen niets veranderen 
aan onze polder. Dat zie ik ook als teken 
dat er weinig draagvlak is voor windmo-
lens in de polder. De polder komt dus pas 
in tweede of derde instantie in beeld als 
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locatie. Op andere plekken in Soest zijn 
ook mogelijkheden. Uiteindelijk zouden 
er in Soest zeventien turbines gebouwd 
moeten worden om in eigen behoefte te 
kunnen voorzien. Daarnaast willen we 
verkennen wat experimentele technie-
ken zoals geothermie en warmte uit het 
asfalt van de oude vliegbasis Soesterberg 
kunnen opleveren. Daarmee kan ook 
hernieuwbare energie worden opgewekt 
in onze gemeente. Uiteindelijk willen we 
namelijk in 2050 energieneutraal zijn.”

Schaddelee: “Ik merk dat het gesprek nu 
van toon verandert. We hebben het nu 
niet meer over waar geen windmolens 
gebouwd kunnen worden, maar waar 
wel. Tegelijkertijd aarzel ik wel: gaat dit 
niet veel te lang duren? Ik heb al te vaak 
dit soort beloften gehoord.”

Soest gaat samen met de regio Amers-
foort een regionale energiestrategie 
(RES) opstellen. Hoe werkt zo’n RES? 
Volgens het Democratisch Energie  
Initiatief zijn deze regio’s niet demo-
cratisch en daarom niet legitiem. Hoe 
zien jullie dit? | Schaddelee: “In de RES 
praten raadsleden mee, dus in theorie is 
het een democratisch proces. Maar wat 
ontbreekt is eigenaarschap, iemand die 
echt de verantwoordelijkheid oppakt. 
Daarom moet elke RES een boegbeeld 
hebben, iemand die duidelijk uitlegt 
waarom voor deze strategie wordt geko-
zen. Mensen hebben behoefte aan leider-
schap. Wat mij betreft mag de provincie 
als ‘trekker’ van de RES wat meer deze rol 
gaan vervullen.”

Dijkhuizen: “Voor leiderschap kijk ik eer-
der naar de wethouders duurzaamheid in 

de regio. Zij hebben een belangrijke stem 
in de RES. En zij moeten de keuzes die 
worden gemaakt in de RES ook uitleggen 
aan hun burgers. Raadsleden moeten  
hun huiswerk goed doen en weten wat 
wel en niet kan in hun gemeente. Via  
de wethouders kunnen ze dan invloed 
uitoefenen op de strategie. Ze moeten 
zich flink roeren.”

Gaat het goedkomen met de relatie 
tussen Soest en de provincie?
Dijkhuizen: “Dat het schuurt tussen 
provincie en gemeente is niet erg. Het 
past ook wel bij de rol die de provincie 
heeft, als toezichthouder. We vinden 
elkaar altijd weer. Maar het zou goed zijn 
als we vanaf nu frequent contact houden. 
Laten we bij dezen onze telefoonnum-
mers maar eens uitwisselen.” 

Schaddelee: “Afgesproken!” 
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Water: een pleidooi 
voor verduurzaming 
van het waterbeheer
 
 
Onlangs mochten we onze stem uitbrengen voor het bestuur van de 
waterschappen. Over die verkiezingen wordt soms wat meewarig gedaan. 
Onterecht, want de waterschappen zijn verantwoordelijk voor het 
regionale waterbeheer en gaan bijvoorbeeld over het grondwaterpeil; in 
een dichtbebouwd en agrarisch land als Nederland is het belang van goed 
waterbeheer niet te onderschatten. In dat beheer moeten keuzes gemaakt 
worden, zeker nu de duurzaamheid van het Nederlandse waterbeheer 
door klimaatverandering onder druk staat. Waarom is verandering van 
het huidige waterbeheer noodzakelijk? En wat is een christelijk-sociaal 
perspectief voor deze uitdagingen? 

Door Mark Zandvoort en Gersom van der Elst
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De geschiedenis van Nederland is gestempeld door onze 
omgang met water. Het land is gevormd door de aanleg van 
dijken, sloten en gemalen. Hierdoor ontstonden karakteristieke 
landschappen, zoals veenweidegebieden en kleipolders. De term 
‘waterbeheer’ gaat over de inzet van technische middelen om 
verschillende functies zoals wonen, landbouw en natuur  
te realiseren. 
 Het huidige Nederlandse waterbeheer kent veel uitdagingen. 
We willen snel neerslag afvoeren bij extreme regenval, we willen 
echter ook voldoende water vasthouden voor droge, warme  
tijden. Klimaatverandering zorgt dat de kansen op grote  
hoeveelheden neerslag en op drogere tijden toenemen. Het  
snel kunnen afvoeren van water na extreme regenval blijft  
onverminderd belangrijk. Tegelijkertijd leerde de droge zomer 
van 2018 ons dat waterafhankelijke functies zoals boerenbe-
drijven, natuur, scheepvaart en drinkwatervoorziening in het 
gedrang kunnen komen. 

De polder zakt en dampt | Juist het typerende Nederlandse  
polderlandschap – denk aan Kinderdijk en de weilanden in de 
Alblasserwaard – heeft grote problemen. Het gaat om klei-
polders en veengronden die sinds de tiende eeuw kunstmatig 
afgewaterd worden zodat ze geschikt zijn voor landbouw, vooral 
voor veehouderij. Verlaging van het grondwaterpeil bood 
boeren de mogelijkheid te intensiveren, uit te breiden en hun 
productie te optimaliseren. Door continue bemaling zakt het 
grondwaterpeil en daardoor oxideert het aanwezige veen. Dit 
leidt jaarlijks tot de uitstoot van zeven megaton CO21 terwijl 
de reductie daarvan juist een doelstelling is in het Klimaat-
akkoord. Waterstandsverlaging leidt ook tot inklinking en 
bodemdaling, waardoor de polder weer natter wordt en dieper 
bemalen moet worden. Dat zich herhalende proces brengt 
kosten met zich mee voor waterbeheerders. De schade door 
bodemdaling, bijvoorbeeld als gevolg van paalrot in funderin-
gen, werd in 2016 door het Planbureau voor de Leefomgeving 
geraamd op €22 miljard in 2050.2 
 Daarnaast komt in kleipolders meer zout grondwater  
naar boven, en dat veroorzaakt problemen voor gewassen.  
De enige remedie tegen deze negatieve gevolgen van bemaling 
is vernatting, zodat bodemdaling en veenoxidatie stoppen. Dit 
belemmert echter de bedrijfsvoering van boeren. Gebruik van 
het land is bij vernatting soms helemaal niet meer of alleen 
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seizoensgebonden mogelijk. 
 Ook breder zijn er uitdagingen. Het 
watersysteem is vaak erg nauwkeurig 
ingeregeld. Hierdoor is er op basis van 
huidige functies weinig flexibiliteit 
in het waterpeil mogelijk. Zeker waar 
intensieve landbouw plaatsvindt, maar 
ook in stedelijk gebied, moet de waterbe-
heerder zorgen voor een voldoende hoge, 
maar niet te hoge waterstand zodat de 
gewassen optimaal kunnen groeien en 
de funderingen van vastgoed en infra-
structuur ondersteund worden door het 
grondwaterpeil. Lage grondwaterstanden 
kunnen tot inkomstenderving en schade 
door verzakkingen leiden. 
 Klimaatverandering zal in de toekomst 
het voorkomen van lage (grond)water-
standen vergroten. Ook leidt klimaat-
verandering tot zeespiegelstijging en 
extremere perioden van droogte. Die zor-
gen samen voor zoutindringing vanuit 
de Noordzee via de grote rivieren en het 
Noordzeekanaal. Zoutindringing brengt 
de zoetwatervoorraad in gevaar, heeft 
negatieve gevolgen voor landbouw en 
bedreigt zoetwaterecosystemen. Water-
beheerders zullen steeds minder goed in 
staat zijn om de gewenste peilen te hand-
haven en om voldoende wateraanvoer 
en –afvoer te garanderen. Deze gevolgen 
maken duidelijk: er is een transitie nodig 
naar een nieuwe vorm van waterbeheer 
die robuuster is voor klimaatextremen 
en veranderingen zoals bodemdaling. 
Vooral de agrarische sector zal de pijn 
van deze effecten gaan voelen, maar 
kringlooplandbouw kan als oplossings-
richting een bijdrage leveren.

Kringlooplandbouw als oplossings-
richting | Kringlooplandbouw staat aan 

de basis van de Visie van het ministerie 
van LNV en minister Schouten. Biedt deze 
visie een deel van de oplossing voor de 
uitdagingen in het waterbeheer? De visie 
stelt namelijk: “Landbouw, tuinbouw en 
visserij zijn volop in beweging en willen 
tegemoetkomen aan wat de samenleving, 
de natuur, de bodem, het water en het 
ecosysteem van hen vragen.”3 Juist hierin 
zit de koppeling naar een nieuwe vorm 
van waterbeheer. 
 Waar nu het peil ingesteld wordt op 
bepaalde functies, zoals hoogwaardige 
tuinbouw of intensieve veehouderij, leidt 
het tegemoetkomen aan bodem, natuur 
en ecosysteem tot een keuze voor het 
meest wenselijke peil waar functies op 
ingericht worden. Met andere woorden: 
in plaats van het huidige ‘functie bepaalt 
waterpeil’, zou bij een kringloopvisie 
ingezet moeten worden op ‘waterpeil 
bepaalt functie’. In veenweidegebieden 
betekent dit dat eerst het peil zo ingesteld 
zou moeten worden dat veenoxidatie niet 
optreedt. Daarna kan gekeken worden 
welke functies mogelijk zijn. Hetzelfde 
geldt voor kleipoldergebieden, waar bo-
demdaling voorkomen moet worden. Een 
ander peil kan betekenen dat de huidige 
agrarische of stedelijke functies op de 
langere termijn niet houdbaar zijn. 
 Kringlooplandbouw, zoals het woord 
zelf aangeeft, focust op het realiseren 
van een kringloop van alle grondstoffen 
en producten die agrariërs betrekken bij 
hun proces. Dit heeft waterbeheervoorde-
len. Kringlooplandbouw zorgt voor een 
betere bodemstructuur door organische 
stof in de bodem te brengen. De bodem 
neemt dan sneller water en nutriënten 
op, kent een hoger bergend vermogen 
en versnelt het vastleggen van CO2, wat 
bijdraagt aan de reductiedoelstellingen. 
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Door uit te gaan van systeemcondities, 
zoals kringlooplandbouw voorstelt, is 
dus op meerdere fronten winst te beha-
len. Dit betekent echter niet dat er geen 
kosten en gevoeligheden aan dergelijke 
keuzes vastzitten.

Lusten en vooral lasten verdelen 
Wijzigingen in waterbeheer komen met 
een verandering van gewoonten en cul-
turele standaarden. Die verandering doet 
pijn bij betrokkenen en brengt zowel 
materiële als sociaal-culturele kosten met 
zich mee. Hoe kunnen nieuwe functies 
bij een ander peil gerealiseerd worden? 
En wat betekent een christelijk-sociaal 
perspectief daarvoor?
 Vanuit een christelijk-sociaal perspec-
tief bezien denken we dat de idee van 
maakbaarheid die onder principes in het 
waterbeheer ligt te ver is doorgeschoten. 
De schepping, zeker in veenweidegebieden, 

kreunt en zucht soms haast letterlijk 
onder het menselijke beheer. Biodiversi-
teit die veengebieden karakteriseerde is 
verdwenen, CO2 en methaan worden uit-
gestoten en veen oxideert en verdwijnt, 
terwijl agrarisch gebruik nu al ternau-
wernood rendabel is. Aan ons wordt 
gevraagd goede rentmeesters te zijn en 
waar mogelijk te streven naar herstel. Er 
moet echter ook een sociaal perspectief 
zijn: uitzicht voor agrariërs en herstel 
van het land binnen cultuurhistorische 
waarden. 
 Zo’n perspectief begint bovenal met 
aandacht voor een eerlijke verdeling van 
de lusten en de lasten. De hele samenle-
ving is gebaat bij een gezonde agrarische 
sector en evenwichtige ecosystemen met 
hoge biodiversiteit. Dit betekent in het 
licht van de herziening van de water-
schapsbelasting dat in elk geval een  
deel van de omschakeling van ‘waterpeil 
volgt functie’ naar ‘functies volgen peil’ 

“De idee van 
maakbaarheid in het 
waterbeheer is te ver 

doorgeschoten.”



collectief gefinancierd moet worden.  
De lasten horen dus niet alleen bij de 
belastinggroep ‘bemalen gebied: onbe-
bouwd’ terecht te komen. In de herverde-
ling van de lusten en de lasten zien we 
ook ruimte om de hoeveelheid belasting 
te koppelen aan de mate van duurzaam 
waterbeheer per deelgebied. Duurzaam 
waterbeheer in een polder of veenweide-
gebied is verhoging van het peil en dat 
mag beloond worden. 
 Een tweede criterium is het creëren 
van een goed perspectief op het onderne-
mersklimaat. Om investeringszekerheid 
te bieden aan agrariërs, moeten er nu 
keuzes voor de langere termijn gemaakt 
worden. Dit moet aangevuld worden met 
onderzoek en experimenten voor nieuwe 
agrarische verdienmodellen bij andere 
peilen en met subsidies die de productie 
verleggen naar natuurlijk beheer. Als 
er gekozen wordt voor een vanuit de 
boer bezien onrendabel peil, dan is een 
goede onteigenings- of uitkoopregeling 
onontbeerlijk. Deze zou ruimhartig en 
daadkrachtig moeten zijn. 
 Het is belangrijk om watervragen in 
samenhang te zien met natuur omdat 
natuurbeleid en waterbeleid elkaar beïn-
vloeden. De afstemming kan soms beter. 
We denken dan bijvoorbeeld aan flexi-
beler maaibeheer/schouw. Wateroverlast 
wordt regelmatig verergerd door te laat 
te maaien in de zomer, onder invloed van 
natuurwetgeving, terwijl er ook situaties 
zijn waar te vroeg wordt gemaaid met 
droogteschade tot gevolg. Weersextre-
men vragen hierin meer flexibiliteit en 
gebiedsgerichte afwegingen. Ook zien we 
toegevoegde waarde van de inrichting 
van natuurgebieden met de dubbelfunc-
ties natuur en wateropvang. Belangrijk 
is de aandacht voor weersextremen in de 

herziening van de derogatierichtlijn, die 
bepaalt in welke mate agrariërs water-
afvoer van hun land regelen in het licht 
van de afstroming van nutriënten, zoals 
fosfaat. Dit is van belang om de bodem te 
beschermen en de waterkwaliteit blijvend 
op orde te houden. 
 De bijdrage van kringlooplandbouw 
voor verduurzaming van het waterbeheer 
vraagt doorontwikkeling. Belangrijke 
succesfactoren zijn de mate waarin alle 
lokale belanghebbenden betrokken wor-
den bij het vormgeven van de toekomst 
van hun gebied en de ontwikkeling van 
nieuwe verdienmodellen. Een andere 
succesfactor is het eerlijk blijven kijken 
naar de duurzaamheid van ingrepen, en 
een eerlijke en transparante afweging 
van de kosten, baten en risico’s voor alle 
partijen. Alleen dan is er hoop op herstel 
van het land en het landschap, waar het 
Nederlands waterbeheer aan mag, of 
beter gezegd: aan moet bijdragen.
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“In Noord-Holland hebben we het ambi-
tieuze doel gesteld om de bodemdaling in 
de belangrijkste veengebieden op termijn 
te stoppen. De suggestie om te verkennen 
of ‘natte teelten’ (lisdodde of veenmos) 
winstgevend kunnen worden heeft voor 
veel onrust gezorgd bij melkveehouders 
in het veenweidegebied. Onderwaterdrai-
nage wordt vaak genoemd als oplossing, 
maar dat effect is nog niet aangetoond. 
Als ChristenUnie benadrukken we dat we 
samen met agrariërs per gebied moeten 
verkennen welke mogelijkheden er zijn: 
gebaseerd op feiten, doelgericht maar 
niet overhaast, rekening houdend met de 
gevolgen voor landschap en de perspectie-
ven voor boeren.” Michel Klein, Statenlid 
ChristenUnie Noord-Holland
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Verdiepen.

Charles Mann | De Tovenaar en de Profeet. Twee grondleggers en hun concurrerende ideeën
over een leefbare toekomst op onze planeet
Amsterdam: Nieuw Amsterdam 2018 | 688 pagina’s

Aan de hand van twee twintigste-eeuwse denkers over milieu en klimaat,William Vogt en 
Norman Borlaug, schetst en analyseert journalist Charles Mann de tot op de dag van vandaag 
voortdurende strijd tussen wat hij noemt ‘profeten’ en ‘tovenaars’. De profeten waarschuwen 
voor een milieu-Apocalyps en de tovenaars werken aan technische oplossingen.

Manfred van Eijk | Het zinkende land
Omroep West, Westdoc 2017 | 57 minuten

Stad en land zakken langzaam weg. De documentaire, gefinancierd door waterschappen, 
gemeenten en provincies, maakt inzichtelijk wat de gevolgen zijn. Huiseigenaren zien hun 
huizen verzakken; koeienboeren gaan cranberries kweken en ecologen maken zich zorgen om 
de CO2 –uitstoot van de veenweiden. De Monitor maakte een uitzending (24 februari 2019) over 
verzakkende huizen en rottende funderingen.

Podcast Klimaatpsychologie | BNR Nieuwsradio Ask me anything
Uitzending 15 juni 2018

In deze podcast bespreken Helga van Leur, meteoroloog en ambassadeur klimaat en 
duurzaamheid en Manu Busschots, onder leiding van Thomas van Groningen klimaatpsychologie. 
De centrale vraag: hoe komt het dat we ons gedrag zo moeilijk aan kunnen passen? En hoe 
komen mensen in actie, door dwang of zijn er betere manieren? Luisteraars denken mee en 
stellen vragen in de uitzending.

Martine Vonk | Genieten van genoeg
Amsterdam: Buijten en Schipperheijn Motief | 128 pagina’s

“De diepste oorzaak van de milieuproblematiek en het onrecht is onze zelfgerichtheid. Vechten 
tegen de zogenaamde ‘grote vervuilers’ is onbegonnen werk. Als ik me realiseer dat de oorzaak 
uiteindelijk ook in mijzelf ligt, ga ik naar Jezus toe. Het enige wat echt helpt is bekering. Anders 
denken en anders doen (10).”

Ontwerp van het Klimaatakkoord
Den Haag: Sociaal-Economische Raad 2018 | 227 pagina’s

Mooi proza is het Klimaatakkoord niet, maar het is wel de basis van de plannen voor de 
komende jaren. Per sector worden doelstellingen voor CO2-reductie vastgesteld met daarbij 
uitwerkingen van hoe die reductie gehaald moet worden. Voor lokale bestuurders is een inte-
ressant onderdeel van het akkoord de uitwerking van de Regionale Energie Strategie (RES).
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Boeken.

 52  Van vooruitgang naar voorspoed
     Recensie: Waar kunnen we landen?

 54  De vrije markt: een vruchtbaar maar  
vulkanisch land

    Recensie: Het goede leven en de vrije markt

 56 Het echte probleem is ongelijkheid
     Recensie: Het is klasse, suffie, niet identiteit!

 58 Gastvrijheid en gerechtigheid volstaan niet
     Recensie: Van migrant tot naaste
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Van vooruitgang  
naar voorspoed
Door Laurens Wijmenga, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

De politieke discussies van de 21e eeuw 
worden gevoerd tussen hen die beseffen 
dat we afhankelijk zijn van de aarde en 
degenen die dat niet doen. Die aarde 
geeft Europa de herkansing om haar 
morele schulden uit te wissen. Dat en 
meer concludeert de Franse socioloog 
Latour in Waar kunnen we landen?

Ik heb wat reserves bij de bekende socio-
logen. Mensen zoals de onlangs overleden 
Zygmunt Bauman, de Spanjaard Manuel 
Castells of ‘onze’ Saskia Sassen. Onder 
het aura van de wetenschap poneren ze 
speculatieve, lastig te verifiëren theo-
rieën. Gelardeerd met casestudies hier 
en tabelletjes daar, lijkt het allemaal net 
echt. Natuurlijk moet er ergens ruimte 
voor theorievorming zijn in het publieke 
debat, maar achter massieve stellingen en 
alarmistische taal bespeur ik de behoefte 
om te scoren, om gehoord te worden. Der-
gelijke wat cynische gedachten bekropen 
mij voordat ik begon te lezen in Waar kun-
nen we landen? van de Franse socioloog en 
filosoof Bruno Latour. 
 Maar laat ik beginnen met de inhoude-
lijke boodschap van Latour. Hij consta-
teert dat de politieke scheidslijnen van nu 

Bruno Latour
Waar kunnen we landen? 
Politieke oriëntatie in het 
Nieuwe Klimaatregime.
Octavo Publicaties 2018
132 pagina’s 
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niet meer lopen tussen progressief en 
reactionair, of zelfs tussen globalisten en 
lokaal gewortelden. Nee, het front loopt 
tussen degenen die beseffen dat ze afhan-
kelijk zijn van de aarde en degenen die 
deze afhankelijkheid ontkennen. Latour 
eindigt met een hartstochtelijk pleidooi 
voor Europa dat het voortouw neemt in 
deze politieke heroriëntatie. Europa dat 
klimaatvluchtelingen een toevluchtsoord 
moet bieden. Europa dat een morele 
schuld te vereffenen heeft, omdat zij de 
aarde heeft gekolonialiseerd en leeg ge-
zogen. En Europa dat nu een herkansing 
krijgt. Hij sluit dit betoog af in kenmer-
kende stijl: “Zoveel is zeker, Europa kan 
een van de vaderlanden zijn, voor allen 
die op zoek zijn naar een bodem”. 
 Met die boodschap kan ook de Chris-
tenUnie haar voordeel doen. Want 
inderdaad, Europa en de Westerse wereld 
staan schuldig tegenover de wereld. Juist 
het besef van die schuld stelt ons in staat 
het voortouw te nemen bij de aanpak van 
de klimaatverandering. Ook is Europa, 
door haar ervaring met de uitwassen van 
nationalisme en economisme, deels im-
muun geworden voor deze krachten die 
een altruïstisch klimaatbeleid in de weg 
kunnen staan. En Europa is klein genoeg 
om zich geen supermacht te wanen, maar 
groot genoeg om een verschil te kunnen 
maken. In christelijke taal: Europa heeft 
een roeping! Bij de komende Europese 
verkiezingen zou dan ook niet de vraag 
“hoe moet Europa vorm krijgen?” cen-
traal staan (superstaat of samenwerking), 
maar de vraag: “waartoe is Europa op 
aarde?”.
 Al lezend heb ik ook mijn beeld over 
bekende sociologen wat mogen bijstel-
len. Juist in haar zwaktes openbaart 
Waar kunnen we landen namelijk haar 

kracht. Hyperbolen zoals “het Oval Office 
is een dierentuin” en stevige stellingen 
zoals “het klimaat-negationisme ligt 
ten grondslag aan de hele hedendaagse 
politiek” zijn misschien niet heel precies, 
maar geven wel scherpte in het debat. 
En ook de zeer wetenschappelijk ogende 
figuren, waarvan Latour zich rijkelijk  
bedient, helpen daadwerkelijk om nieu-
we politieke tegenstellingen inzichtelijk 
te maken. 
 Echter, soms ontspoort het verhaal. 
Een voorbeeld is de bewering dat Trump 
zijn beweging heeft gebouwd rond 
systematische klimaatontkenning. Dit 
past misschien goed in Latours verhaal, 
maar doet de waarheid geweld aan. Zo 
stemden veel christenen op Trump in de 
hoop conservatieve rechters benoemd 
te krijgen. En Latours vermoeden dat ‘de 
elite’ klimaatontkenning gebruikt om 
nog even in rijkdom te kunnen leven, 
voor de Apocalyps, riekt naar complot-
theorie. Maar daar tegenover staan rake 
observaties, zoals: “het perspectief dat we 
moeten leren langzaam in te krimpen, 
gaat de geestdrift van de massa’s niet 
wekken”. Het is dus toch niet zo vreemd 
Bob Goudzwaards ‘economie van het ge-
noeg’ weinig weerklank heeft gevonden. 
 En ook hier zit een les voor de Christen-
Unie. Latour merkt treffend op groei niet 
kan afnemen zonder achteruitgang. We 
moeten daarom van horizon veranderen: 
vooruitgang is misschien niet mogelijk, 
maar voorspoed nog wel. Dit sluit mooi 
aan op de frase ‘het goede leven’ die de 
ChristenUnie regelmatig gebruikt. We 
doen er goed aan te verhelderen wat we 
onder dit goede leven verstaan (en wat 
niet). Zo bieden we een onderscheidend 
en hoopgevend perspectief dat mensen 
in beweging kan zetten. 
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De vrije markt: 
een vruchtbaar maar 
vulkanisch land
Teunis Brand is promovendus aan de Wageningen Universiteit

“Wat is het goede leven en brengt de 
vrije markt, als een kerndomein van de 
moderne samenleving, ons daar dich-
terbij of voert ze ons er juist vandaan?” 
Dat is de centrale vraag waarop de au-
teurs in Het goede leven en de vrije markt 
een antwoord formuleren. Een ambiti-
euze vraagstelling, en het 450 pagina’s 
tellende resultaat, mag met recht een 
stevige pil genoemd worden. Toch is het 
toegankelijk en goed leesbaar voor een 
breed publiek. Dat is ook de doelstelling 
geweest: het boek zal worden gebruikt 
als examenkatern voor het middelbare 
filosofieonderwijs. Dat wil niet zeggen 
dat het voor de wat meer ingevoerde 
lezer niets te bieden heeft. Integendeel, 
het bevat een genuanceerde en rijke 
bespreking van de historische wor-
tels van de moderniteit (en de daaruit 
voortvloeiende markteconomie), van de 
diverse dimensies van het goede leven, 
en van de manier waarop die twee zich 
tot elkaar verhouden. 

Het boek valt uiteen in twee delen. Het  
eerste deel behandelt het goede leven  
vanuit historisch perspectief. Daarin  
worden het oude Griekenland (met name 

Ad Verbrugge, Govert Buijs en 
Jelle van Baardewijk
Het goede leven en de vrije 
markt: een cultuurfilosofische 
analyse
Uitgeverij Lemniscaat 2018
452 pagina’s
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de deugdethiek van Aristoteles) en het 
christendom besproken als ‘contrast-
bronnen’ van de moderniteit. Deze beide 
cultuurtradities zijn bepalend geweest 
voor de Westerse geschiedenis. Het groot-
ste verschil tussen beide tradities en de 
moderne maatschappij is de nadruk op 
relaties en gemeenschappen in het oude 
Griekenland en het christendom versus 
het autonome individu in de moderniteit. 
Tegelijkertijd tonen de auteurs aan dat 
het moderne begrip van het autonome 
individu niet had kunnen ontwikkelen 
zonder de notie van menselijke gelijk-
waardigheid dat vanuit het christendom 
opkwam.
 Daarnaast beschrijft het eerste deel in 
verschillende hoofdstukken de moder-
niteit als een project van bevrijding. Ver-
volgens laten de auteurs zien hoe de vrije 
markt past binnen een wereld die geken-
merkt wordt door individuele vrijheid. 
De markt is bij uitstek het domein van de 
vrijheid: je kunt kopen wat je wilt, je kunt 
het beroep kiezen dat je wilt. Anderzijds 
maakt de markt ons minder vrij dan we 
denken: we worden gemanipuleerd door 
marketing, of we worden een slaaf van 
ons werk. Door deze ambiguïteit typeren 
de auteurs de moderne economie als 
een “vruchtbaar maar vulkanisch land” 
(p137).
 In het tweede deel worden aan de hand 
van een keur van filosofen vijf dimensies 
van het goede leven besproken: relaties, 
instituties, het lichaam, natuur en zin. 
De auteurs hebben gekozen voor deze di-
mensies omdat ze de menselijke conditie 
kenmerken en structureren. Dat wil zeg-
gen: niemand kan zonder deze dimen-
sies, dus we moeten ons ertoe verhouden 
in ons denken over wat een goed leven is. 
De kracht van het boek zit in de analyse 

van het moderne vrijheidsideaal in rela-
tie tot deze vijf dimensies. Aangezien de 
dimensies van het goede leven dimensies 
zijn waar wij ook kwetsbaar zijn, die-
nen we die kwetsbaarheid in rekening 
te brengen. In de hypermoderniteit (zo 
typeren de auteurs onze tijd) wordt 
die kwetsbaarheid echter weggestopt 
en ontkent. De auteurs beschrijven het 
gevaar van ‘abstracte’ of verabsoluteerde 
individuele vrijheid: vrijheid die niet is 
ingebed in relaties, waarbij instituties 
worden gewantrouwd, waar de beperkin-
gen van het lichaam niet worden erkend, 
waarbij de natuur verwordt tot object van 
exploitatie, en waarbij zin wordt geredu-
ceerd tot het uitdrukken van authentieke 
individualiteit. 
 Het boek biedt een waardevolle reflec-
tie op het goede leven en de vrije markt. 
De keuze voor breedte gaat soms wel ten 
koste van diepgang. Regelmatig zou je op 
specifieke punten meer willen weten en 
dieper willen graven. Het is daarom ook 
jammer dat de auteurs erg spaarzaam 
zijn geweest met literatuurverwijzingen 
(er is in plaats daarvan gekozen voor lees-
baarheid). Een creatief element is de ma-
nier waarop de auteurs films bespreken 
om hun analyse te illustreren. Ook zijn er 
voldoende aanknopingspunten te vinden 
voor het politieke denken. De auteurs be-
nadrukken bijvoorbeeld het belang van 
het maatschappelijke middenveld en de 
keerzijden van marktwerking in domei-
nen die van oorsprong niet tot de markt 
behoren. Hoewel het boek niet direct 
concrete handvatten bevat voor de poli-
tiek, biedt het wel een waardevol denk-
kader dat mijns inziens nauw aansluit op 
het christelijk-sociaal gedachtegoed.
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Het echte probleem  
is ongelijkheid
Door Mart Keuning, bestuurskundige en Christiaan Harinck, historicus

Het is niet zonder ironie: achterin het 
café waar we hebben afgesproken om 
deze recensie te schrijven, vindt de 
nieuwjaarsreceptie van de lokale PvdA 
plaats. De burgemeester van PvdA-huize 
houdt in vijftien minuten een verhande-
ling over de crisis van de sociaaldemo-
cratie. Conclusie: die crisis is niet zo erg 
als wel gedacht wordt, maar de PvdA 
moet zich meer bezighouden met de  
“zaken die mensen echt bezighouden”.

Het zou Ewald Engelen uit het hart zijn 
gegrepen. In Het is klasse, suffie, niet iden-
titeit beschrijft en verklaart de professor 
financiële geografie en PvdD-sympathisant 
twee deels gerelateerde zaken: de burger-
lijke en electorale onvrede van de kiezer 
en de neergang van de sociaaldemocratie. 
Daarbij gebruikt hij vier verhaallijnen: de 
transformatie van sociaaldemocratische 
partijen van volkspartij tot kaderpartij en 
de neoliberale draai van de sociaaldemo-
cratie in de jaren ’90; de rol van de benade-
ring van economie als mechanische weten-
schap; de focus van de Nederlandse elite op 
identiteit en cultuur boven klasse en poli-
tiek en tot slot de groeiende economische 
ongelijkheid en het sociaaleconomische 

Ewald Engelen
Het is klasse suffie,  
niet identiteit!
Amsterdam: Editie  
Leesmagazijn 2018
136 pagina’s 
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verval van de (lagere) middenklasse.
 Het boekje is een verzameling eerder 
gepubliceerde essays en interviews. 
Hoewel de thematiek samenhangt, heeft 
Engelen “er slechts een kaftje om die al 
bestaande verzameling heen gevouwen.” 
Dat is jammer. Een goede inleiding en 
vooral conclusie zou de verhaallijnen tus-
sen de verschillende artikelen veel beter 
tot hun recht laten komen. 
 Want de inhoudelijke lijn van Engelen 
staat. De analyse leest als een grafrede 
op en een j’accuse richting de sociaalde-
mocratie – die haar teloorgang volledig 
aan zichzelf heeft te wijten. De PvdA is 
een partij geworden ‘zonder soortelijk 
gewicht’. De politieke beweging die ooit 
werd opgericht om het kapitalisme te be-
teugelen, verliest zich volgens Engelen in 
marginale discussies over genderneutrale 
toiletten, hoofddoekjes en gekruidenier 
met halve maatregelen binnen de be-
staande economische orde – en zo kan het 
dat juist die beweging werd weggevaagd 
tijdens de grootste economische crisis 
sinds de jaren ’30.
 Engelen maakt van zijn hart geen 
moordkuil: de sociaaldemocratie heeft 
haar eigen principes verloochend. 
Bestuurders hebben van de emancipa-
tiepartij een banenmachine gemaakt 
(hij sluit zich hier aan bij Baudet) en zijn 
te herkennen aan hun zelfverrijking, 
managementbullshit en de verheerlijking 
van de markt. 
 Die verloochening heeft alles met klasse 
te maken. De elite en de politiek, hebben 
tijd en aandacht voor identiteitsvraag-
stukken, omdat hun sociaaleconomi-
sche positie volkomen zeker is. ‘Gewone 
mensen’ hebben die luxe niet, want: ‘Erst 
kommt das Fressen, und dann kommt die 
Moral’. Ongelijke welvaartsverdeling en 

spreiding van sociaaleconomische  
mogelijkheden vormen de echte proble-
men. De oplossing daarvan is voor  
Engelen de motor voor iedere andere 
vorm van emancipatie. 
 De bundel een aanklacht in typisch 
polemische ‘Engelen-stijl’. Dat de bio-in-
dustrie er in die analyses af en toe met de 
haren wordt bijgesleept, zij hem vergeven. 
Ernstiger is dat hij ook zelf niet toekomt 
aan een schets van hoe een andere poli-
tiek er uit zou moeten zien. Bovendien 
mist onder zijn scherpe analyse de die-
pere morele laag in het verhaal. Joan Wil-
liams maakt dat met het interview dat in 
de bundel is opgenomen een beetje goed. 
Haar analyse sluit aan bij die van Engelen, 
maar Williams laat ook zien dat er in de 
klassenstrijd ook een morele strijd zit, 
van de elite die haar progressieve idealen 
oplegt aan de witte werkende klasse. Ver-
dienste is de taal van de elite, terwijl in de 
onderklasse morele statuur van een veel 
groter belang is. 
 Een tweede bezwaar is dat de verkla-
ring voor de meest recente verkiezingsuit-
slagen zich beperkt tot een verklaring van 
het grote verlies voor de sociaaldemocra-
ten. Terwijl de winnaars, de PVV, Groen-
Links, Forum, nu juist wel meegaan in de 
identiteitshausse waar Engelen de neder-
lagen van de PvdA aan toeschrijft. Zou het 
kunnen dat klasse- en identiteitspolitiek 
niet geheel wederzijds uitsluitend zijn? 
Dat de Nederlandse kiezer zich óók druk 
maakt om (behoud van) identiteit? Gaat 
het niet óók om klasse-identiteiten en de 
bijbehorende waardesystemen?
 Tot slot nog over te titel. Voor een bun-
del met urgentie, is de kinderlijk slecht 
vertaalde titel een behoorlijke afknapper. 
Maar laat het uw lezen van de bundel niet 
in de weg staan.
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Gastvrijheid en  
gerechtigheid volstaan niet 
Madelon Grant is projectmedewerker Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie

“Een bijdrage aan het debat over mi-
gratie vanuit christelijk perspectief”, 
zo omschrijft ds. René de Reuver, scriba 
van de Protestantse Kerk in Nederland, 
het doel van het boek Van Migrant tot 
Naaste. Aanleiding voor het boek was de 
lezing Migratie en kerk-zijn in een veran-
derend Nederland van prof. dr. Dorottya 
Nagy op de generale synode van de PKN 
in april 2018. Die lezing is opgenomen 
als bijlage. Daarnaast bestaat het boek 
uit een bijdrage van prof. dr. Joshua 
Ralston over bijbels-theologische lijnen 
met betrekking tot migratie; een zestal 
interviews met mensen die in hun 
dagelijks leven het geloofsperspectief 
op migratie in de praktijk brengen; en 
een zestal persoonlijke verhalen van 
migranten. Een inleiding en een epiloog 
door De Reuver plaatst het geheel in het 
kader van het beoogde doel: het denken 
en de dialoog over migratie binnen de 
kerken op gang te brengen.

In het boek constateren de auteurs dat de 
principes gastvrijheid en gerechtigheid 
onvoldoende handvatten lijken te bie-
den in het formuleren van een adequate 
reactie als kerk op het migratiedebat in de 

René de Reuver, 
Dorottya Nagy, e.a.
Van Migrant tot Naaste – 
Plaatsmaken voor jezelf
Kok Boekencentrum Uitgevers 
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huidige tijd. Zij stellen voor om dit aan 
te vullen met samenleven (Nagy) en met 
vreemdelingschap (De Reuver). Deze no-
ties vragen om zelfreflectie, wat ongemak 
veroorzaakt: “Als pelgrim op aarde ligt 
je zekerheid in Christus en in wat Hij ge-
daan heeft. We kunnen heimwee hebben 
naar onze christelijke machtspositie van 
vroeger. Maar dat is pastoraal en theolo-
gisch geen begaanbare weg” (99). 
 De mensen die in het boek aan het 
woord komen, geven ieder op hun eigen 
manier invulling aan gastvrijheid en ge-
rechtigheid voor migranten die zij in hun 
eigen omgeving ontmoeten. Wanneer 
het gaat om de vraag hoe dit vervolgens 
te vertalen naar politiek beleid, worden 
al gauw de verschillende perspectieven 
en dilemma’s zichtbaar. Erkenning dat 
het leven van nieuwkomers in Nederland 
behoorlijk op hun kop wordt gezet in 
de ontmoeting met een volledig andere 
omgeving, het verlies van het leven zoals 
je dat in thuisland had opgebouwd, en 
wat dat met je identiteit doet, leidt tot 
verschillende reacties. De ontmoeting 
met migranten wordt ervaren als een 
verrijking, of als een test-case, maar ook 
als een waarschuwing: als migratie zo 
ingrijpend is en Nederland geen mak-
kelijk land om te wortelen, is het dan niet 
beter als mensen niet hierheen komen? 
En welke rol behoren kerk en staat hierin 
te spelen?
 Hoewel ik de titel wat ongelukkig 
gekozen vind, is het boek in een prettige 
stijl geschreven. Het is raadzaam achterin 
te beginnen, met de bijlage van Nagy, 
omdat hier meermaals aan wordt gere-
fereerd gedurende de rest van het boek. 
De persoonlijke verhalen van mensen die 
naar Nederland zijn gemigreerd, weer-
spiegelen de diversiteit en het menselijk 

gezicht van migratie en geven inzicht 
hoe ingrijpend het migratieproces is. 
Ook beschrijven ze eerlijk hoe ongastvrij 
Nederlanders – ook christenen – soms 
zijn, en hoe het geloof steun kan geven. 
Aardige afsluiter is een interview met een 
Nederlandse migrant in Amerika.
 Opvallend is de keuze van de migran-
ten die aan het woord komen. Hoewel ze 
een mix van westerse en niet-westerse 
achtergronden hebben, zijn vier van 
de zes voor de liefde naar Nederland 
gekomen, en zijn er twee vluchtelingen 
uit het Midden-Oosten. Het is de vraag 
hoe representatief dit is voor de praktijk. 
Het boek is geschreven vanuit christelijk 
perspectief, en daarom is het terecht 
dat er veel migrantenchristenen aan het 
woord komen. Van twee personen wordt 
echter niets over hun religieuze identiteit 
gezegd, ze kunnen protestants, katholiek 
of orthodox zijn, of helemaal niet gelovig. 
En dan rijst toch de vraag, waarom er wel 
over de islam en moslims wordt gespro-
ken, maar er geen interviews met mos-
lims zelf in het boek zijn opgenomen. 
 Meerdere auteurs van het boek spreken 
nadrukkelijk de noodzaak uit, om bin-
nen kerken en tussen christenen met en 
zonder migratieachtergrond het gesprek 
over migratie aan te gaan. Nagy: “Een 
theologisch-missiologische reflectie op 
kerk-zijn en migratie binnen de PKN 
betekent nog actiever op zoek gaan naar 
ontmoetingen” (141). Hoewel die oproep 
terecht is, laat het boek ook zien dat al-
leen ontmoeting geen garantie is voor 
een goed gesprek, en heel verschillende 
effecten kan hebben. Enige notie van 
liefde en volharding in dit gesprek, in 
het besef dat we elkaar gegeven zijn ook 
wanneer we van mening verschillen, is 
daarom wel noodzakelijk. 
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Gesignaleerd.

Hans Vollaard en Harmen Binnema
Provinciale politiek
Amsterdam: Boom 2019 | 204 pagina’s

Dit boek is er voor iedereen die wil begrijpen wat provinciale politiek is. 
Het verschijnt twee dagen voor de verkiezingen en biedt een overzicht van 
de geschiedenis van provinciale politiek, het huidige functioneren en het 
democratisch gehalte ervan. 

Nels Fahner 
Eenzaam. Een zoektocht naar betekenis, oorzaken en oplossingen
Utrecht: KokBoekencentrum uitgevers 2019 | 208 pagina’s

Initiatieven om eenzaamheid te bestrijden zijn er te over; denk aan het 
initiatief Een tegen eenzaamheid van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Ook lokaal wordt er veel gedaan aan de bestrijding van 
eenzaamheid. In dit boek onderzoekt journalist Nels Fahner wat eenzaam-
heid is, wat ertegen te doen is en in hoeverre het hoort bij het menszijn. 

Herman Tjeenk Willink
Groter denken, kleiner doen. Een oproep
Amsterdam: Prometheus | 120 pagina’s

“De democratische rechtsorde is waarschijnlijk het enig overgebleven ge-
meenschappelijk fundament; de verbindingsschakel om op vreedzame wijze 
met elkaar te blijven samenleven. (....) De gemeenschappelijke gebondenheid 
aan het recht – van burgers én overheid – zorgt voor eenheid. Hoe zorgvuldig 
gaan we daarmee om?” (15-16).
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Kim Putters | Veenbrand. Smeulende kwesties in de welvarende samenleving
Amsterdam: Prometheus 2019 | 224 pagina’s

Er gaat veel goed in Nederland, maar niet iedereen profiteert daar voldoende 
van. Bijvoorbeeld: er is minder werkloosheid, maar er is ook veel precair werk 
met veel onzekerheid. Gemiddeld gezien gaan we er financieel op vooruit, 
maar dat geldt niet voor iedereen. SCP-directeur Kim Putters signaleert 
structurele onzekerheid, die opschuift naar de middenklasse. Structurele 
onzekerheid leidt tot ontevredenheid, die ontwrichtend kan uitpakken.  
Putters vraagt politici om visie voor de lange termijn. 

Marc Schuilenburg 
Hysterie. Een cultuurdiagnose
Amsterdam: Boom Uitgevers 2019 | 224 pagina’s

Ondanks dat ‘hysterie’ als aandoening officieel niet meer bestaat, ziet 
filosoof Marc Schuilenburg dat het fenomeen bestaat en actueel is, vooral 
op samenlevingsniveau: “De opgewonden grondtoon van onze samenleving 
springt vooral in het oog in de manier waarop we omgaan met politiek-
morele vraagstukken als veiligheid, gezondheid, identiteit, immigratie en 
welvaart.” (11-12). 

Hans de Bruijn | Handboek Framing. Het spel met de taal
Amsterdam: Atlas Contact 2019 | 152 pagina’s

Het gaat in de politiek om de inhoud, maar die inhoud moet je als politicus 
natuurlijk wel goed voor het voetlicht brengen. Dit boek staat boordevol 
voorbeelden uit de Nederlandse politiek en geeft tips over hoe te debatteren. 
Ook belangrijk: de auteur reflecteert op de waarde van framing en het onge-
makkelijke gevoel dat het op kan roepen. Alvast één wijze les van de auteur: 
politiek gaat over perspectieven, en voor het schetsen van een perspectief 
kun je niet om taal heen. 

Rob de Wijk
De nieuwe wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt
Amsterdam: Uitgeverij Balans 2019 | 368 pagina’s

Uit een interview met de auteur, (Trouw, 21 februari 2019): “Wat betekent 
het als zo’n land het voor het zeggen krijgt? Dan is er minder ruimte voor 
buitenlands beleid dat gestoeld is op waarden: mensenrechten, democratie, 
die kun je wel vergeten. Dat zie je al gebeuren. Het is voor het Westen  
bijna onmogelijk om in de Veiligheidsraad een mandaat te krijgen voor  
humanitaire interventies.”



62   Groen



Groen   63 

Actueel. 

 64   Zoeken naar een nationale identiteit  
kan samenbinden 
Door Rebekka van Munster

 69   Wonderwaarschuwing 
Column door Wouter Beekers

 70  Lokaal leiderschap 
Door Erik van Dijk

 76  Ja/ maar: Referendum 
   Door Martin van Haeften en Trineke Palm

 



64   Groen

Over de bijdrage van de ChristenUnie 

Zoeken naar een  
nationale identiteit 
kan ons land
samenbinden
 

Het debat over onze nationale identiteit laait om de zoveel tijd weer 
op. Vanuit een zoektocht naar eenheid in de samenleving debatteren 
opiniemakers over wat de Nederlandse identiteit nu eigenlijk is. Vaak 
vergroot dat debat de tegenstellingen, in plaats van dat het gesprek 
samenbindt. De ChristenUnie kan daarin een eigen rol spelen. Juist als 
partij met een uitgesproken deelidentiteit, kan zij een constructieve 
bijdrage leveren.

Door Rebekka van Munster
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In het debat over de nationale identiteit is het belangrijk na 
te denken waarover we het nu eigenlijk hebben. We denken al 
snel aan een opgeklopt lijstje van culturele zaken zoals tulpen, 
Koningsdag, kaas en klompen. Zo’n behoorlijk arbitraire en 
culturele identiteit zal de eenheid van Nederland niet dichterbij 
brengen. 
 Krampachtig zoeken naar culturele eenheid is in ieder geval 
niet in lijn met de christelijk-sociale traditie. Filosoof Herman 
Dooyeweerd benoemt juist de waarde van culturele diversiteit: 
het is een uiting van Gods creativiteit.1 De multiculturaliteit 
van Nederland is vanuit die optiek een verrijking van de  
samenleving. 
 Wat is nationale identiteit dan wel? Wat mij betreft gaat het 
daarbij om verbondenheid van burgers met de natiestaat. Dit 
hoeft dus bepaald niet samen te vallen met een culturele identi-
teit. Het gaat in eerste instantie om staatsrechtelijke eigenschap-
pen, zoals democratie, scheiding der machten, representatieve 
vertegenwoordiging. In plaats van het te hebben over een cultu-
rele identiteit en culturele eenheid, is het goed om het te hebben 
over wat Nederlanders bindt op staatsrechtelijk gebied. Welke 
idealen houden we voor het publieke domein hoog? 
 Door een debat te voeren over onze gezamenlijke staatsrechte-
lijke identiteit wordt het politieke spel even opgetild boven alle 
deelbelangen en deelidentiteiten. Op die manier richten we de 
blik op waarom we het belangrijk vinden om het met elkaar uit 
te houden in één natiestaat, ondanks alle verschillen. En zo is er 
dus toch een verband tussen nationale identiteit en eenheid in 
de samenleving. 
 Dat verband wordt bijvoorbeeld gelegd door Stefan Paas, 
theoloog en schrijver van de politiek-theologische studie Vrede 
stichten (2007). Hij en zijn inspirators Oliver O’Donovan en James 
Lesslie Newbigin gaan ervan uit dat politieke gemeenschappen 
een eigen bestemming hebben. Burgers van deze gemeenschap-
pen hebben een gemeenschappelijk verlangen om die bestem-
ming te bereiken. Als een hogere bestemming niet in beeld is of 
er geen overeenstemming bestaat over wat die hogere bestem-
ming is, zou de samenleving uiteenvallen.2 De christelijk-sociale 
traditie leert ons dus in de eerste plaats om het debat over de 
nationale identiteit af te bakenen tot gesprek over gemeen-
schappelijke waarden in de staatsrechtelijke sfeer met als doel 
de samenleving bijeen te houden. 

AUTEUR 
Rebekka van  
Munster werkt  
als adviseur bij 
adviesbureau 
Public Result. Ze 
volgde het Fellows-
programma 2018.  
Dit artikel is een 
bewerking van het 
essay dat ze ter 
afsluiting van het 
programma schreef. 
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ChristenUnie als een van de vele 
gesprekspartners | Het debat over na-
tionale identiteit gaat dus over gemeen-
schappelijke staatsrechtelijke waarden. 
Een specifieke deelidentiteit diskwalifi-
ceert een groep dus niet om mee te doen 
aan dit debat. Een nationale identiteit is 
namelijk niet een verzameling van privé-
identiteiten, maar een publieke identiteit. 
De al eerder genoemde Herman Dooye-
weerd leert ons dat het belangrijk is om 
privé-zaken niet een op een te vertalen 
naar de politiek. Hij gaat uit van verschil-
lende samenlevingsverbanden die ieder 
door iets anders worden gekenmerkt. 
Dooyeweerd spreekt in dat verband  
van ‘aspecten’. 
 De kerk wordt bij uitstek gekenmerkt 
door het geloofsaspect, het gezin bijvoor-
beeld door het ethische en de staat door 
het juridische aspect. Deze verschillende 
samenlevingsverbanden met hun eigen 
kenmerkende aspect, mogen hun diver-
siteit niet verliezen volgens Dooyeweerd, 
want deze diversiteit laat verschillende 
invalshoeken van de werkelijkheid zien. 
Het doet dus afbreuk aan de werkelijk-
heid als het geloofsaspect het juridische 
aspect in de staat, in de politiek, zou 
overheersen. 
 Voor de ChristenUniestemmer geldt 
over het algemeen dat het evangelie 
waarin zij of hij gelooft niet alleen goed 
nieuws is tussen jou en God, maar ook 
goed nieuws is voor de wereld.3 Oftewel: 
geloof is niet alleen privé, maar heeft ook 
publieke consequenties. Toch worden we 
dus door Dooyeweerd bij de les gehou-
den: christelijk-sociale politiek draait 
om publieke gerechtigheid, niet om het 
stimuleren van persoonlijke navolging 
van elke Nederlander. In het ‘staatsver-
band’ – oftewel: in de politiek – dient het 

dus in de eerste plaats over het gerechtig-
heidsvraagstuk te gaan, hoe ieder tot zijn 
recht komt, en niet over iemands geloof 
of levensovertuiging.
 Dat betekent dat we in het debat over 
de nationale identiteit het niet eens hoe-
ven te worden over deelidentiteiten waar 
lang niet iedereen zich in kan vinden, 
maar dat we het debat juist voeren over 
de manier waarop we in de publieke 
sfeer met elkaar omgaan, ondanks deze 
verschillen. Nederland was en is een 
land van minderheden, waarvan de 
ChristenUnie er een vertegenwoordigt. 
Sterker nog, er is geen enkele politieke 
partij of beweging die een meerderheid 
van Nederland vertegenwoordigt. In 
het publieke debat is de ChristenUnie 
een van de gesprekspartners die, net als 
de andere gesprekspartners, een groep 
vertegenwoordigt met een deelidentiteit.

ChristenUnie als voorbeeld van 
emancipatie | De ChristenUnie kent 
een traditie van vrede zoeken, door de 
verschillen heen. Abraham Kuyper heeft 
op de vraag naar het karakter van het pu-
blieke domein duidelijk geantwoord dat 
deze noch liberaal noch christelijk moet 
zijn. Elke burger diende zeker ook in het 
publieke domein geestelijke vrijheid te 
hebben en de staat diende deze ruimte 
te garanderen en diverse richtingen en 
partijen rechtsgelijkheid bieden.4 
 Er wordt in dat verband wel gesproken 
van ‘verzuiling’, of formeler uitdrukt: 
‘parallellisme’. Parallellisme gaat ervan 
uit dat in het publieke domein alle  
levensovertuigingen een plek krijgen  
en de overheid de onafhankelijke 
scheidsrechter is tussen die overtuigin-
gen. Dit parallellisme biedt ruimte voor 
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vele deelidentiteiten in het publieke 
domein. De staat is neutraal ten opzichte 
van identiteit en overtuiging, maar stelt 
wel kaders om te garanderen dat deze 
verschillende stemmen een plek kunnen 
hebben in het publieke domein. 
 Voor de ChristenUnie doen persoon-
lijke overtuigingen ertoe in het publiek 
domein. Tegelijkertijd heeft zij een weg 
gevonden om verschillen een plek te 
geven.5 Bij groepen die hier te makkelijk 
overheen stappen en vragen om cultu-
rele eenheid kan de ChristenUnie laten 
zien hoe door de verschillen heen toch 
gemeenschappelijkheid kan worden 
gevonden. En aan de andere kant kan 
de ChristenUnie een voorbeeld zijn 
voor groepen met een sterke deeliden-
titeit, juist omdat zij deelneemt aan het 
publieke debat zonder de eigen identiteit 
te verliezen. In het huidige politieke en 
maatschappelijke veld waarin deze twee 
groepen onverenigbaar lijken te zijn, 

heeft de traditie van de ChristenUnie een 
grote waarde.

Gezamenlijke waarden en integratie 
Het past niet in het parallellisme van 
Kuyper om de nationale identiteit in 
te vullen als een culturele identiteit. 
Zo wordt geen recht gedaan aan de 
verschillende levensovertuigingen die 
verschillende burgers hebben. Het is 
rechtvaardiger en realistischer om de 
gezamenlijkheid te zoeken in de waar-
den voor het publieke debat: niet over de 
inhoud van het publieke debat hoeven we 
het eens te zijn, maar wel over de manier 
waarop we dat debat voeren. Ieder die bij 
wil dragen aan dat publieke debat, deel 
uitmaakt van de natiestaat, kan gespreks-
partner zijn. 
 De ChristenUnie noemt in het verkie-
zingsprogramma 2017-2021 de waar-
den vrijheid en verantwoordelijkheid 

“Nationale identiteit gaat 
om verbondenheid van 

burgers met de natiestaat. 
Dit hoeft dus bepaald niet 
samen te vallen met een 

culturele identiteit.” 
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fundamenteel voor het publieke gesprek 
en stelt voor om dit soort waarden in een 
preambule van de Grondwet te formu-
leren. Dat is mijns inziens gepast, zeker 
gezien de waarschuwing van Paas en 
Newbigin dat zonder gezamenlijke iden-
titeit de samenleving uit elkaar zal val-
len. Deze gezamenlijke identiteit wordt 
met een dergelijke preambule ingevuld 
op basis van gezamenlijke waarden. 
Hiermee blijft er volop ruimte voor elke 
levensovertuiging in de publieke ruimte 
en is er een gezamenlijke basis voor het 
publieke debat. 
 Het stimuleren van deze gezamen-
lijke waarden kan dan gebeuren door 
bijvoorbeeld maatschappelijke stages, 
het bevorderen van deelname aan het 
publieke debat en meer burgerinspraak 
in beleidsvorming. Het stimuleren van 
culturele uitingen, bijvoorbeeld gedeelde 
kennis en waardering van het volkslied, 
zoals in het coalitieakkoord staat, dragen 
daar veel minder aan bij. Bovenstaande 
analyse van het debat over de nationale 
identiteit heeft ook gevolgen voor ons 
denken over integratie van ‘nieuwe 
Nederlanders’. Als de nationale identiteit 
niet gaat om het vormen van een homo-
gene cultuur, maar om het vinden van 
gemeenschappelijke waarden voor het 
publieke debat, dan gaat integratie ook 
niet om culturele aanpassing, maar om 
instemming met deze waarden voor het 
publieke debat. 
 Zolang nieuwe Nederlanders zich hou-
den aan de ‘spelregels’ van het publieke 
debat en daarmee dus niet tegenstrijdig 
zijn, zijn hun cultuur, religie en andere 
overtuigingen welkom in het publieke 
domein, ook als die totaal anders zijn 
dan die van een autochtone Nederlan-
der. Een partij als DENK kan vanuit deze 

denkwijze een emanciperende rol spelen 
voor islamitische Nederlanders, onder de 
voorwaarde dat volgens de spelregels van 
het publieke debat wordt meegedaan. 
Deze partij kan een voorbeeld zijn van 
hoe ieder de eigen levensovertuigingen 
kan behouden en tegelijk een gelijke plek 
kan krijgen in het publieke domein en  
de samenleving.

Conclusie | De ChristenUnie kan een be-
langrijke bijdrage leveren aan het debat 
over de nationale identiteit. Dat kan ze 
doen door in te brengen dat iedere groep 
met een deelidentiteit mee kan doen aan 
dit debat. Het past bovendien binnen de 
traditie van de ChristenUnie om de in-
houd van deze nationale identiteit te zoe-
ken in gemeenschappelijke waarden voor 
het publieke debat en niet in een cultu-
rele identiteit. Ook is de ChristenUnie 
een voorbeeld voor de manier waarop 
persoonlijke overtuigingen samen kun-
nen gaan met publieke betrokkenheid. 

De essaybundel van het fellowsprogramma 
2018 stond geheel in het teken van  
‘burgerschap en identiteit’ en is te vinden op: 
wi.christenunie.nl/fellowsprogramma.
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Bij een coalitie horen compromissen en compromissen smaken wrang. Het regeer- 
akkoord had voor de ChristenUnie ook een paar bittere pillen (soms ter grootte van  
een meloen): de loondispensatie, de afschaffing van de dividendbelasting en het  
uitblijven van een echt kinderpardon. Oftewel: gehandicapten laten werken voor een 
hongerloontje, de aandeelhouders van multinationale ondernemingen pamperen en 
gewortelde kinderen uitzetten. Niet helemaal in de lijn van onze idealen, zeg maar.  
Na maatschappelijk protest ging er driemaal een bittere pil van tafel. Gelovig spraken 
we bij de ChristenUnie van een waar ‘wonder’. 

En hoewel ook ik verwonderd ben over deze verrassende loop van de geschiedenis, vind 
ik ‘wonder’ toch wel een problematische term. We reageren zo goed en kwaad als het 
gaat op de neoliberale leegheid van onze tijd. Het kinderpardon is van tafel, maar of er 
nu zicht is op een eerlijke behandeling van kwetsbare vluchtelingen wereldwijd? We 
hebben hooguit beginpuntjes van internationale samenwerkingen die het cynisme van 
de multinationale markt kan beteugelen. Hoe we in onze geïndividualiseerde samenle-
ving weer ruimte kunnen krijgen voor saamhorigheid en kwetsbaarheid, die vraag ligt 
echt nog op tafel. 

Bij de christelijke politiek past een bescheiden opvatting over politiek. Er loopt wat dat 
betreft een rode lijn van de Stad Gods van kerkvader Augustinus naar het eigentijdse 
Vrede stichten van onze theoloog des vaderlands Stefan Paas. Want wonderen zijn de 
wereld niet uit, maar ook de wonden niet, zoals Mart Keuning recent op onze website 
schreef. Aardse vrede is altijd wankel en hooguit een afspiegeling van hemelse gerech-
tigheid. En dat geldt al helemaal voor de politiek; veel meer dan het kwaad begrenzen 
en indammen kan die niet doen. ‘Hoopvol realistisch’ noemen we dat wel. 

Wie over wonderen spreekt, schept verwachtingen. In deze complexe wereld is dat een 
recept voor frustratie en desillusie. En als de wonderen van het ‘midden’ geen wonderen 
blijken te zijn, dan staan er genoeg politici aan de flanken met nieuwe beloften klaar. 
Zoals het bedrijfsleven zijn winstwaarschuwingen kent, zo past in de politiek nu en dan 
iets als een wonderwaarschuwing. 

COLUMNIST Dr. Wouter Beekers is directeur van het  
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Wonderwaarschuwing

COLUMN



Lokaal leiderschap
 

Discussies over klimaat, kinderpardon, Zwarte Piet of homoseksualiteit 
schieten tegenwoordig snel in extremen. Het is zwart of wit. Nuances zijn 
vaak ver te zoeken. Feiten doen er minder toe dan emoties. Leiders van 
de ene loopgraaf gaan in debat met leiders van de andere loopgraaf en ze 
maken elkaar af op Twitter. Wat een verademing als er dan leiders zijn die 
verbinden, verzoenen en richting wijzen. Onze samenleving snakt naar 
goed leiderschap, niet alleen op landelijk niveau, maar ook lokaal. Maar 
wat is goed leiderschap? In dit artikel nemen wij als adviseurs van besturen 
en bestuurders de lezer graag mee in onze zoektocht en in de route die wij 
vanuit het partijbureau zijn ingeslagen. 

Door Erik van Dijk





72   Groen

We leven steeds meer in een samenleving van vloeibare  
netwerken, eenzame eilandjes en nieuwe kloven. In onze nieuwe 
beginselverklaring staat in een notendop een schets van deze 
ontwikkelingen: “In onze samenleving zijn mensen bezorgd 
over hun bestaanszekerheid en de toekomst. Doorgeslagen  
individualisering en marktdenken gaan ten koste van  
relaties, gezinnen en gemeenschappen. In onze samenleving  
is er vervreemding en polarisatie.”1 Waar zijn de leiders die  
zich niet verbergen achter stoere taal en debattrucs? Leiders  
die echt luisteren en verbindingen leggen, waar die verbroken 
zijn of niet meer vanzelfsprekend tot stand komen? 

Leiderschap, juist lokaal | Ook lokaal spelen deze vraagstukken. 
Er liggen enorme uitdagingen om te verbinden, richting te ge-
ven en kloven te overbruggen. Door de decentralisaties zijn veel 
taken lokaal neergelegd. Lokaal liggen enorme beleidsopgaven, 
rond klimaat, woningmarkt, jeugdzorg, schuldhulpverlening en 
de oplossingen moeten juist lokaal gevonden worden. Dat kan 
tegenwoordig niet meer top-down vanuit het gemeentehuis.
 De ChristenUnie wil, moet en kan een cruciale rol vervullen in 
de samenleving, samen met het netwerk van andere maatschap-
pelijk betrokken christenen en organisaties. In steeds meer 
gemeenten zien we dat ook gebeuren. Mensen van de Christen-
Unie staan op, nemen initiatieven, durven verantwoordelijkheid 
te nemen. Wij zien ook de extra kracht van die afdelingen waar 
niet alleen de fractie, maar ook bestuur en leden actief zijn.
 We zijn dankbaar dat wij de laatste jaren landelijk, regionaal 
(provinciaal en in waterschappen) en lokaal zoveel bestuurlijke 
verantwoordelijkheid mogen dragen en op die manier invloed 
mogen uitoefenen. Wij denken dat we daarin effectiever kunnen 
worden en verder kunnen groeien, als ook de afdelingen - die de 
schil vormen rond om onze bestuurders en fracties - sterker en 
actiever worden. 
 Wij denken dat daar leiderschap voor nodig is: goed, lokaal 
leiderschap. Er is behoefte aan leiders die visie hebben voor hun 
afdeling en voor hun lokale gemeenschap. Leiders die samen 
met de mensen om hen heen strategische plannen maken. Lei-
ders die realistisch en hoopvol zijn; omdat zij niet overschatten 
wat ze in een paar maanden kunnen bereiken, maar ook niet on-
derschatten wat ze in een paar jaar voor elkaar kunnen krijgen.

AUTEUR 
Erik van Dijk is  
politicoloog en 
hoofd van de 
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Wat is leiderschap? | Goed, lokaal 
leiderschap, waar hebben we het dan 
precies over? De beste definitie van 
leiderschap komt wellicht van Peter Guy 
Northouse, een autoriteit op het gebied 
van leiderschap: “Leiderschap is een pro-
ces waarbij een individu een groep van 
individuen beïnvloedt om een gezamen-
lijk doel te bereiken.”2

 Leiderschap wordt in de literatuur  
op allerlei manieren beschreven: als  
een karaktereigenschap, een vermogen, 
een talent, een vaardigheid, gedrag of 
zelfs wel als een relatie. Northouse veegt 
die definities niet van tafel, maar kiest 
zelf voor leiderschap als een proces van 
beïnvloeden. Leiderschap is een proces. 
Een proces van vallen en opstaan. Een 
proces van trekken en soms duwen.  
Een proces van samen zoeken naar we-
gen om een gezamenlijk doel dichterbij 
te brengen.
 De beginselverklaring van de  
ChristenUnie zegt een paar rake din-
gen over leiderschap in relatie tot dat 
gezamenlijke doel: “Wie het kwaad wil 
begrenzen moet weten wat goed is.  
Onze leiders dienen ook morele leiders 
te zijn, door recht als recht en onrecht 
als onrecht te benoemen, en het goede 
voorbeeld te geven.” 3 “Vrede en recht 
worden niet alleen gevonden in woor-
den, maar ook in onze houding en in 
ons handelen. De ChristenUnie wil zich 
ook daarin laten leiden door wat de Heer 
van mensen vraagt: ‘niets anders dan 
recht te doen, trouw te betrachten en 
nederig de weg te gaan van je God’. (…) 
Maatschappelijke en politieke leiders 
dienen het goede leven voor te leven.” 4 

Leiders hebben dus een voorbeeldfunc-
tie. En daarmee hebben zij invloed en 
inspireren ze.

Wat is goed leiderschap? | De beginsel-
verklaring wijst erop dat leiders morele 
leiders dienen te zijn.5 Morele leiders zijn 
leiders die weten wat goed is. Wat goed 
is wordt mooi verwoord in Micha 6:8. De 
beginselverklaring citeert dat gedeelte 
terecht: recht doen, trouw zijn en nederig 
wandelen met God. Goede leiders zoeken 
naar wat rechtvaardig is, zij zijn trouw en 
betrouwbaar in hun verantwoordelijk-
heden en relaties, en zij zijn nederig en 
authentiek. Ziehier weer het proces, waar 
Peter Northouse het over heeft, want als 
iets een proces is, dan is het wel wandelen 
met God en samen met Hem zoeken naar 
wat recht is. Het vraagt nederigheid om 
samen met anderen te zoeken naar wat 
goed is, om daarop te willen reflecteren 
en zo nodig je fouten te erkennen, en om 
te willen blijven leren. Als er iets inspire-
rend is, dan zijn het leiders die zo in het 
leven staan.
 Hier zouden we kunnen stoppen,  
want we hebben de kern te pakken.  
Onze zoektocht gaat echter nog even 
door. Wat kunnen we nog meer leren  
over leiderschap? Goed leiderschap 
neemt initiatieven. Leiders zetten de 
eerste stap. Soms is die eerste stap: een 
kop koffie drinken met die andere lokale 
voorzitter en elkaar bevragen: waar staan 
we nu en wat wordt de eerstvolgende 
stap?
 Goed leiderschap kijkt vooruit, is 
proactief. Dat betekent niet dat lokale 
voorzitters altijd precies moeten weten 
waar ze uit willen komen, maar wel dat ze 
het voortouw nemen om met hun mede-
leider en met fractie, bestuur, leden en 
andere betrokkenen een proces in te gaan 
om doelen te formuleren en stappenplan-
nen te maken om die doelen proberen 
te bereiken. 
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 Het is ook een belangrijke rol van 
leiders om het overzicht te houden. Niet 
alles zelf doen, maar taken verdelen en 
vervolgens het overzicht houden. Wie is 
waarmee bezig? Wat moet er gebeuren en 
wat moet er eerst? En ook de menselijke 
kant: hoe zit iedereen in z’n vel? Goede 
leiders zijn luisterende, dienende leiders. 
Niet oordelen, maar eerst luisteren. De 
ander hoger achten dan jezelf. En zoals ge-
formuleerd in het gebed dat toegeschre-
ven wordt aan Franciscus van Assisi: eerst 
begrijpen, voordat je zelf begrepen wordt. 
 We kunnen dure woorden als ‘talent-
management’ gebruiken, maar het be-
gint gewoon bij het persoonlijk contact 
met mensen en bij de vraag: wie ben jij, 
waar ben je goed in, wat vindt je leuk en 
wat heb jij nodig? En ook: waar maak jij 
je zorgen over en waar zou jij het verschil 
willen maken? Vervolgens kijkt de leider 
vanuit het overzicht dat hij heeft naar wie 
waar het beste ingezet kan worden. 

 De oplettende lezer heeft in het voor-
gaande zowel de echo van de Bijbel als 
van Stephen Covey gehoord. Covey heeft 
het leiderschapsdenken een enorme 
dienst bewezen met zijn ‘zeven eigen-
schappen van effectief leiderschap’.6 Later 
heeft hij daar nog een achtste eigenschap 
aan toegevoegd: inspiratie.
 Hierboven zijn de meeste eigenschappen 
al genoemd, maar twee cruciale ontbreken 
nog: goed leiderschap zoekt samenwer-
king en denkt in win-win (in plaats van 
win-lose), want leiderschap doe je samen.

Leiderschapsconferenties | “Leiding-
geven heeft nog veel meer facetten dan je 
zou zeggen. Ik ga me verder verdiepen in 
talentmanagement en het zoeken van ie-
ders passie.” Dit citaat is van een bezoeker 
van de nieuwe leiderschapsconferentie 
van de ChristenUnie. Het afgelopen jaar 
zijn er twee leiderschapsconferenties  

“We kunnen dure woorden 
als ‘talentmanagement’

gebruiken, maar het begint
gewoon bij het persoonlijk 

contact met mensen.”
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gehouden. Het is het begin van iets nieuws 
en hopelijk de start van een traditie.  
In twee dagdelen nemen wij een groep  
lokale voorzittersduo’s (bestuursvoorzit-
ter en fractievoorzitter) mee in leider-
schapsprincipes en strategieën voor 
bruisende afdelingen. De eerste ervarin-
gen waren positief. Inmiddels hebben 
de leiders van zo’n 35 afdelingen zich 
verdiept in hun rol en een start gemaakt 
met een plan voor hun afdeling voor de 
komende jaren. Het is de bedoeling dat 
ze die plannen in hun eigen afdeling 
vervolgens uitwerken en uitvoeren samen 
met fractie, bestuur en leden.
 Leiders zijn verbinders. Wat we beogen 
met de leiderschapsconferenties is via 
de twee lokale leiders fractie en bestuur 
meer aan elkaar te verbinden. Daarnaast 
willen we die leiders op weg helpen om 
meer mensen aan het werk van de Chris-
tenUnie te verbinden en om een verbin-
dende rol in de samenleving te vervullen.
 Wij denken dat een sleutel voor ster-
kere afdelingen ligt bij fractievoorzitters 
en bestuursvoorzitters die meer samen 
optrekken. Samen verantwoordelijkheid 
nemen voor versterking van hun lokale 
(of provinciale) afdeling. Elkaar aan-
vullen en aanvuren, fractie en bestuur 
dichter bij elkaar brengen en zo lokaal 
één team vormen. Dan is leiderschap niet 
eenzaam, maar teamwork.
 Dat gezamenlijke trekken wij graag 
door naar regionaal en landelijk niveau. 
Wij hopen dat voorzitters van fracties en 
afdelingen elkaar regionaal meer gaan 
opzoeken. Ze kunnen zoveel van elkaar 
leren en elkaar tot steun zijn, elkaar 
inspireren en krachten bundelen. Dan 
 is één plus één opeens drie. Of zoals  
Covey het in managementtaal zegt:  
leiders zoeken synergie.

 Dit zoeken we ook landelijk. De leider-
schapsconferenties zijn een belangrijk 
middel om landelijk en lokaal de handen 
nog meer ineen te slaan. De adviseurs  
van het partijbureau willen niets liever 
dan samen met de lokale voorzitters-
tandems optrekken in het versterken van 
de ChristenUnie. 
 Op zaterdag 13 april is de derde leider-
schapsconferentie (zie de Agenda, pagina 
79 voor meer informatie). Elk half jaar or-
ganiseren we er één. Het is onze ambitie 
om voor de volgende gemeenteraadsver-
kiezingen de leiders uit alle afdelingen 
op zo’n conferentie gehad te hebben.  
Het is ons verlangen dat ze daarna  
geïnspireerd en toegerust aan de slag 
gaan met concrete plannen, als dienende 
leiders van steeds meer bruisende afde-
lingen en als moreel leiders in waarde-
volle netwerken.
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Ja.
Het is tijd dat het bindende correctieve referendum wordt ingevoerd. Immers, de 
invoering van een bindend correctief wetgevingsreferendum wordt al tientallen jaren 
bepleit. Dat gebeurde al in 1985 door de staatscommissie Biesheuvel, in 1993 door de 
commissie De Koning, in 2006 door de Nationale Conventie en zeer recent door de 
staatscommissie Remkes. Opvallend is dat in al deze commissies vertegenwoordigers 
van de ChristenUnie (eerder GPV) zaten die het pleidooi voor het correctieve referen-
dum onderschreven. Het partijrapport Burger en politiek (van Gert Schutte in 2006) 
sprak zich ook positief uit over het bindend correctief wetgevingsreferendum.

In alle pleidooien voor het invoeren van een bindend referendum wordt voorop gesteld dat 
de representatieve democratie superieur is en als het even kan verder versterkt moet worden. 
Desalniettemin zijn er ook aan de representatieve vorm van een democratisch bestel nadelen 
te onderkennen. Zo komt het regelmatig voor dat er in de Kamer een meerderheid is voor een 
bepaald wetsvoorstel terwijl datzelfde wetsvoorstel door de meerderheid van de bevolking 
afgewezen wordt. Dat is nu eenmaal een gevolg van ons bestel dat het noodzakelijk maakt 
om met coalities te werken. 

Op de lange duur kan dat vervreemdend werken en de kloof tussen burger en politiek 
vergroten. Dat werd pijnlijk duidelijk in 2005 bij het referendum over de zogenaamde 
‘Europese grondwet’. Sindsdien is de discussie over de toekomst van Europa wel een andere 
geworden. In dit soort gevallen werkt het referendum als een soort veiligheidsklep. De 
commissie Remkes noemt het een ventiel: als de druk te groot wordt, kan de spanning 
worden verminderd.

De commissie Remkes wijst, in navolging van het Sociaal en Cultureel Planbureau, op de 
kwetsbare leefsituatie van een substantieel deel van de bevolking, mensen met een lagere 
opleiding of een lager inkomen. Dit is een hardnekkig probleem. Het zijn juist deze mensen 
die ook politiek het eerst afhaken. En juist bij lager opgeleiden leeft de wens naar vormen 
van directe democratie. Dat is ook een overweging om mee te nemen. Mijn eigen ervaring 
was dat ik nooit zoveel politieke discussies had als ten tijde van de drie nationale referenda. 
En dat vond ik op zichzelf beschouwd een gezonde situatie. Het was de verdienste van het 
referendum.

AUTEUR Martin van Haeften was secretaris van de Nationale Conventie en van de Staatscommissie 
Herziening Grondwet

Meer lezen? Uitgebreidere betogen over dit onderwerp door Martin van Haeften en Trineke Palm 
zijn te vinden op wi.christenunie.nl/referendumja en via wi.christenunie.nl/referendummaar
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Maar.
In 2015 werd het raadgevend referendum ingevoerd en na enkele leerzame ervaringen 
in binnen- en buitenland ook weer razendsnel afgeschaft. Dit heeft nog niet geleid 
tot een fundamentele bezinning op het referendum. In het rapport van de Commis-
sie Remkes wordt de ‘oplossing’ gevonden in een correctief bindend referendum: een 
noodzakelijk ‘ventiel’ en check op de diplomocratie. Dit is de verkeerde oplossingsrich-
ting. Ook een correctief bindend referendum staat op gespannen voet met de represen-
tatieve democratie. Het is dus niet alleen een probleem van praktische uitvoerbaarheid 
en betere randvoorwaarden, maar een principiële aangelegenheid. 

Juist vanuit de erkenning dat er grote verschillen bestaan in de samenleving en dat die 
op de één of andere manier bij elkaar moeten worden gebracht, kies ik voluit voor een 
representatieve democratie: volksvertegenwoordigers die gekozen worden door de kiezers 
krijgen de verantwoordelijkheid om, via onderzoek en debat, te komen tot weloverwogen 
besluitvorming over complexe vraagstukken. Juist als het schuurt, als het pijn doet ligt daar 
de verantwoordelijkheid: in het parlement. 

Grote, noodzakelijke, maar niet-populaire lange-termijnhervormingen rondom bijvoorbeeld 
klimaat en pensioen kunnen met een bindend correctief referendum gemakkelijk worden 
tegengehouden. Immers, iets afschieten kunnen we allemaal. Maar soms is een compromis 
waar niemand écht happy mee is, noodzakelijk. De ja-nee stem van het referendum legt 
geen verantwoordelijkheid bij ons neer om met een alternatief te komen. Daarmee is het te 
makkelijk en doet het geen recht aan de complexiteit van belangrijke wetsvoorstellen. En hoe 
wordt in een referendum rekening gehouden met de positie van kwetsbare minderheden, 
neveneffecten op andere terreinen en de lange termijn? 

Dit betekent dus niet dat de burger ‘te dom’ is – het gaat erom dat dit niet van de burger 
gevraagd mag worden. Het collectief belang wordt namelijk niet het beste gediend door 
een optelsom van de eigenbelangen van de kiezers. Referenda geven ons niet het antwoord 
op de vraag wat ‘het goede’ is voor de stad of het land. Juist in deze tijd waarin de ‘tegen-
stem’ zo gemakkelijk gemobiliseerd wordt, is politiek leiderschap nodig. Er is behoefte aan 
politici die toegankelijk zijn, maar ook verantwoordelijkheid nemen – juist als het gaat om 
ongemakkelijke besluiten. 

AUTEUR Dr. Trineke Palm is kandidaat voor de ChristenUnie bij de Eerste Kamerverkiezingen
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WI Summer School 2019

Globaal gezien
Graaf drie dagen lang mee in het christelijk-sociale denken. Denk mee over de 
antwoorden voor morgen. Ter voorbereiding leest u klassieke teksten van bijvoorbeeld 
Augustinus, Groen van Prinsterer of Abraham Kuyper. Tijdens de Summer School  
zullen deze worden besproken onder leiding van bekende sprekers. En dat in alle rust, 
in een klooster. 

Tijdens de jaarlijkse WI Summer School gaan we met een kleine groep betrokken mensen 
intensief aan de slag met het christelijk-sociale denken, dit jaar rond het thema ‘Globaal  
gezien’. Welk perspectief heeft het christelijk-sociaal denken in tijden van globalisering? 
Wat betekenen idealen van vrede en recht als het gaat om klimaat, migratie, welvaartsver-
deling en veiligheid? En hoe kunnen christenen in hun maatschappelijke positie omgaan 
met spanningen rond deze thema’s? 

Naast het inhoudelijke programma van de Summer School draaien we zoveel mogelijk  
mee  in het kloosterritme van gebeden. Uiteraard is er ruimte voor ontspanning en  
ontmoeting. De Summer School vindt plaats van woensdag 21 tot vrijdag 23 augustus  
in de Sint Willibrordsabdij in Doetinchem. 

Sprekers zijn onder meer Mirjam Bikker (fractieleider ChristenUnie Eerste Kamer),  
opiniemaker René Couperus en oud-minister Eimert van Middelkoop.

Praktische informatie en aanmelden | wi.christenunie.nl/summerschool.  
Aanmelden is mogelijk tot en met 15 juni 2019. 
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Agenda.

28 maart
Groenlezing door Martine Vonk

19:45 De Zalen van Zeven, Utrecht

21 - 23 augustus 
WI Summer School

wi.christenunie.nl/summerschool

Voor bestuurders en/of besturen

13 april
Leiderschapsconferentie in Amersfoort

voor fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters
christenunie.nl/leiderschapsconferentie

28 - 29 juni
Congres Bestuurdersvereniging

Lunteren
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Groen is nu nog groener!

Vanaf dit nummer  
wordt Groen waterloos 

gedrukt met inkt op 
plantaardige basis.  
In dit proces wordt 

aanzienlijk bespaard  
op water en papier.
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“Denkend aan Groen komen we uit bij een klimaatbeleid met oog 
voor elkaar. We spreken elkaar aan, maar hebben de waarheid niet 

in pacht. We laten de ander in zijn waarde, maar doen wel een 
beroep op hem of haar. We zijn bescheiden, maar gepassioneerd. 

Dat is een christelijk-sociaal klimaatbeleid, met inspiratie uit  
oude bronnen.”

Lambert Pasterkamp en Laurens Wijmenga, p11
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Groen en fris  
in grijze dagen
In mijn studententijd bezochten mijn vrienden en ik frequent klassieke 
concerten. Met gratis vervoer en bijna gratis toegang kwamen we in de 
gerenommeerdste zalen van het land. Grinnikend constateerden we dan dat 
we de gemiddelde leeftijd er flink naar beneden haalden. Inmiddels is de 
tijd om zulke concerten te bezoeken spaarzaam en ook het leeftijdsverschil 
is danig geslonken. Maar ik heb ondertussen wel de grote betekenis van al 
die luisterende grijze hoofden ontdekt: door hun bezoek houden ze dit  
soort culturele voorzieningen in stand.

De steeds groter wordende groep ouderen stelt onze samenleving tegelijkertijd 
voor nieuwe uitdagingen en vragen. De bevolkingssamenstelling groeit 
gaandeweg van een slanke piramide naar een dikke worst, met vergelijkbare 
aantallen in elke leeftijdsgroep. Die nieuwe groep ouderen blijft ook langer  
leven en langer gezond. Daarmee zijn het heel andere ouderen dan we gewend 
waren. Niet hulpbehoevend en eenzaam, maar juist nog vol levenslust  
en mogelijkheden. 

Op die grote groep vitale ouderen zijn onze voorzieningen en beleid nog niet 
ingericht. En ook ons denken niet; we houden met z’n allen angstvallig vast 
aan het ideaal van jong en strak. In dit nummer zoeken we naar verrijkende 
perspectieven op hoe we als samenleving met ouder worden en ouderen kunnen 
omgaan. Ook lichten we er inspirerende voorbeelden in uit, die het navolgen 
waard zijn.

In het christelijk geloof zijn ouderdom en wijsheid een onafscheidelijk woord-
paar. Respect en zorgzaamheid zijn er intrinsiek mee verbonden. Theoloog en 
politicus Ruard Ganzevoort stelt dat de grote uitdaging bij het op leeftijd komen 
ligt in het opstellen van een samenhangend levensverhaal. Daarin beschrijven 
we hoe gebeurtenissen, de mooie en minder mooie, in ons leven samenhangen. 
Ouderdom is dan als een grande finale waarin alle draden uit het leven betekenis-
vol in elkaar geweven worden en waarin Gods genade het verlossende laatste 
woord heeft.

Esther Paul-Jonker  
hoofdredacteur
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Cijfers over levensverwachting | In 1861 lag de gemiddelde 
levensverwachting rond de 37 jaar voor mannen, 38 jaar voor 
vrouwen. Nu is dat voor mannen zo’n 79 jaar, voor vrouwen gaat 
het naar de 83 jaar. Het grote verschil is hier de kindersterfte die 
spectaculair is afgenomen. Een kind is bedoeld voor het leven, 
maar al te vaak kwam het er niet van. Een ander getal is echter 
ook heel interessant: de leeftijd waarop in absolute aantallen de 
meeste mensen sterven (wat was in een bepaald jaar de meest 
voorkomende stervensleeftijd?). Dat was in 1860 rond de 73 jaar, 
maar ligt nu rond de 85 jaar. Met andere woorden: wie eenmaal 
de vroegste kinderjaren had overleefd, werd eind negentiende 
eeuw over het algemeen toch ook al behoorlijk oud, maar een 
eeuw later toch nog veel ouder. 
 Die stijging van de levensverwachting gaat gepaard met een 
forse daling van het geboortecijfer sinds de jaren zeventig, van 
ruim drie kinderen per vrouw – en dus een geboortegolf – naar 
1,66 nu, minder dan de ‘vervangingsbehoefte’. De Nederlandse 
bevolking krimpt dus op basis van de geboortecijfers, maar dit 
wordt gecompenseerd door immigratie en doordat we langer 
leven. Daarmee zijn echter de getalsmatige verhouding tussen 
de generaties ingrijpend aan het veranderen. Nu is ongeveer een 
vijfde van de bevolking 65 jaar of ouder, na 2050 zal dat onge-
veer een kwart zijn.1 Vanaf dit jaar zal meer dan de helft van de 
Nederlandse bevolking ouder zijn dan 50 jaar.2

Ongelijke verhoudingen | Overigens doet zich hier wel een 
ernstige tweedeling voor: het verschil in levensverwachting  
tussen de 10% laagste inkomensgroep en de 10% hoogste inko-
mensgroep is ruim acht jaar. Als we gezonde levensjaren tellen 
is het verschil zelfs zo’n twaalf jaar – een heuse tweedeling dus. 
 Een interessant gegeven is ook de zogenaamde Oldest Old 
Support Ratio (OOSR), het aantal mensen in de leeftijd 50–75, 
die geacht worden nog goed in staat te zijn mantelzorg te ver-
lenen, gedeeld door het aantal mensen van 85 jaar en ouder. In 
1975, met een jonge bevolking, was dat 1:30, in 2015 was dat 1:15, 
in 2040 zal dat 1:6 zijn.3 Dat betekent dat er per oudere straks 
nog maar zes potentiële mantelzorgers zullen zijn – iedereen 
voluit aan de bak dus, ervan uitgaande dat niemand fulltime 
mantelzorger kan zijn. 
 Nog enkele andere aangrijpende cijfers: de eenzaamheid, 
die in de hele samenleving aanwezig is, neemt nog fors toe bij 
het ouder worden. Sociale eenzaamheid, gedefinieerd als het 

Een pleidooi voor de herinrichting van onze samenleving

Hoera, we worden oud! 
Oeps!
 
 
Middenin in een vaak nogal pessimistisch getoonzette tijd is het goed met een 
juichende klaroenstoot te beginnen: een van de meest spectaculaire bewijzen 
van vooruitgang is de stijging van de levensverwachting in de afgelopen twee 
eeuwen. Hoe mooi het ook is dat we gezamenlijk ouder worden, we zullen onze 
samenleving er wel op in moeten richten. We leven nu in een nogal junior-gerichte 
samenleving, terwijl we te maken hebben met groeiende senioriteit. Waar gaat het 
mis met de inrichting van onze samenleving? En hoe kunnen we op een creatieve 
manier meer ruimte voor senioriteit realiseren?

Door Govert Buijs
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Economie & Samen-
leving. Daarnaast is hij 
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Christelijke Filosofie aan 
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missen van een groep mensen waarmee 
men betekenisvolle relaties heeft (zoals 
kennissen, collega’s, buurtgenoten), ligt 
rond 30-jarige leeftijd toch ook al op zo’n 
35% maar boven de 65 jaar komt dit rond 
de 50% uit. Boven de 85 jaar heeft zelfs 
twee derde van de mensen gevoelens  
van eenzaamheid.4 
 De conclusie moge duidelijk zijn: oud 
worden willen we allemaal, oud zijn valt 
niet mee. Hoe mooi het ook is dat we  
gezamenlijk ouder worden, we zullen 
onze samenleving er wel op in moeten 
richten. Als ik het goed zie, zijn er in  
elk geval een viertal ‘mismatches’ tussen 
de demografische ontwikkelingen  
enerzijds en de huidige inrichting van  
de samenleving anderzijds. 
 

Eerste mismatch | Allereerst is er sprake 
van een cultuur-antropologische mis-
match. In ons spreken en denken over de 
mens ligt vaak onuitgesproken het accent 
op ‘jong zijn’, op ‘vitaliteit’, op avontuur, 
op het zijn van een ‘high potential’, op de 
nog niet gerealiseerde toekomst. Of het 
accent ligt op de prestatie die je levert – 
de zogenaamde ‘meritocratische’ samen-
leving. In tegenstelling tot veel andere 
en oudere culturen heeft de waardering 
voor ouderdom in onze cultuur de  
neiging negatief te zijn; de ouderdom 
staat voor de fase waarin we niet meer 
‘mee’ kunnen komen, waarin onze 
inzichten en opvattingen er niet meer 
toe doen en onze ervaring achterhaald 
is, omdat we denken dat de samenleving 
constant innoveert. 
 Bovendien is het perspectief op een 
eeuwigheid na dit leven grotendeels 
verdampt. Godfried Bomans zei eens: 
“vroeger keken we naar oude mensen als 

mensen die er bijna waren; nu kijken we 
naar hen als mensen die er bijna geweest 
zijn”. Terecht wordt er in het voltooid 
leven debat op gewezen dat er een risico 
kan ontstaan (let wel: kán ontstaan) dat 
we mensen naar de uitgang kijken. Wordt 
het niet eens tijd om te gaan? Essentieel 
voor de toekomst zal zijn het behouden 
en in sommige gevallen hervinden van 
een besef van intrinsieke waardigheid 
van alle menselijk leven, ook in de ouder-
dom – en het vinden van maatschappe-
lijke structuren en verhoudingen waarin 
dit concreet gestalte krijgt.

Tweede mismatch | In de tweede plaats 
kunnen we spreken van een fysieke of 
infrastructurele mismatch. We hebben, 
met de wijsheid van nu, in Nederland 
nogal dom gebouwd in de afgelopen 
decennia. Wie in een van onze oudere 
steden rondloopt, stuit regelmatig op het 
bijzondere fenomeen van de ‘hofjes’. Die 
werden zo gebouwd dat privacy gecom-
bineerd kon worden met gezamenlijke 
ontmoetingsruimte. Vaak had zo’n hofje 
ook een rol in de sociale cohesie, of nega-
tiever gezegd: de sociale controle – elkaar 
een beetje in de gaten houden of het  
goed gaat. 
 Onze naoorlogse bouw is daarentegen 
hoe langer hoe meer ‘individualiserings-
bouw’ geworden, waarin hoe langer hoe 
kleinere gezinnen alle gelegenheid heb-
ben zich op hun eigen eiland, hun huis, 
terug te trekken, achter schuttingen, 
in wijken waarin structureel veel meer 
ruimte is gemaakt voor de auto (symbool 
voor het op ieder moment weg kunnen 
gaan) dan voor mensenkinderen en hun 
ontmoeting ter plaatse. Zelfs was enige 
tijd grootschalige flatbouw in de mode, 

Groen   9 
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met lange galerijen waaroverheen je  
alleen maar naar je eigen voordeur  
kon gaan maar geen moment anderen 
kon ontmoeten. 
 Kennelijk hebben we een tijdlang een 
generatie architecten en stadsontwerpers 
gehad die ‘efficiency’, ‘privacy’ en ‘zelf-
redzaamheid’ als hoogste levenswaarden 
gecultiveerd hadden, betoverd door de 
dwaze illusie dat ‘het moderne leven’ zo 
anders zou zijn dan ooit tevoren dat we 
de elementair-menselijke behoefte aan 
sociaal contact en gemeenschappelijk-
heid simpelweg uit onze woongebieden 
kunnen ausradieren. 
 Zoals we nu nog naar de hofjes kun-
nen kijken – misschien met een licht 
nostalgisch gevoel – zo zullen we ook 
eeuwenlang naar onze VINEX-wijken 
moeten kijken en naar het sociale iso-
lement waarin de architectuur mensen 
hier dwingt. Let op: dit is geen esthetisch 
probleem, maar een sociaal probleem, 
dat met name ouderen treft. Afnemende 
kindertallen en afnemende mobiliteit 
maken dat je als oudere veroordeeld bent 
om te verblijven in een woonomgeving 
die nooit als gemeenschappelijk thuis is 
ingericht. Daar zit je dan…

Derde mismatch | Ten derde is er sprake 
van een sociale mismatch. Kennelijk 
hebben we onze leefwereld zo ingericht 
dat het mogelijk is dat twee mensen die 
naast elkaar wonen, allebei in eenzaam-
heid kunnen zitten te verpieteren, terwijl 
de oplossing letterlijk naast hen woont. 
Natuurlijk, zo simpel is het niet: aan een 
buurman of buurvrouw kun je je net zo 
vaak kapot ergeren als dat het een vriend 
kan zijn. Maar toch: een goede buur is 
beter dan een verre vriend. 

 Maar hoe kom je in contact, zelfs met 
een nabije buur? De generatie die nu 
de ouderdom nadert of inmiddels al 
behoorlijk senior is, heeft in jongere 
jaren met een zelotische ijver allerlei 
gemeenschapsstructuren afgebroken en 
heeft zich kampioen in individualisering 
betoond. Inmiddels komen de gevolgen 
daarvan in zicht. Ik gaf hierboven al de 
eenzaamheidscijfers. In feite missen we 
in sociaal opzicht kerken, verenigingen 
en kneuterige, burgerlijke buurtjes met 
een kleinschalige middenstand die 
mensen persoonlijk kent. Romantische 
nostalgie? Of gewoon een robuust besef 
van de menselijke maat, die we niet 
zouden moeten willen wegdefiniëren 
met utopische samenlevingsprojecten 
georganiseerd rond een onhoudbare 
zelfredzaamheids- en individualiserings-
ideologie?

Vierde mismatch | Een vierde mismatch 
betreft de inrichting van de levensloop. 
De standaardlevensloop waar zo on-
geveer alle beleid in onze samenleving 
van uitgaat ziet er als volgt uit: je wordt 
geboren (en dan aan alle kanten medisch 
gemonitord), dan krijg je een fors aantal 
jaren onderwijs (tot je 22e of 23e jaar – 
dan is het echt over en uit), dan werk je 
jezelf een jaar of veertig het apelazerus, 
heb je kinderen, ben je mantelzorger 
voor ouderen, tot 65, 66, 67, wellicht 
straks 70 of meer (uithouden dus, ook al 
wordt het zwaarder en zwaarder), dan is 
het ‘pats!’ voorbij en word je pensionado. 
Vanaf dan kun je doen waar je zin in  
hebt om vervolgens geleidelijk naar het 
einde te hobbelen (en heb je tijd en geld 
over, wat je eerder in je leven zo hard 
nodig had), geleidelijk opnieuw omringd 

door een immense batterij aan medische 
zorg, die vol goede bedoelingen beoogt 
om het fysieke bestaan zo lang mogelijk 
te rekken. 
 In deze standaardlevensloop-opvatting 
zitten een paar rare elementen. De onder-
wijsbehoefte bijvoorbeeld: is die echt in 
die eerste twintig levensjaren zo groot 
dat alles daar ingeperst moet worden,  
en dan vaak ook nog zonder enige werk-
ervaring? Waarom niet het geheel zo 
inrichten dat je in het begin wat korter 
onderwijs krijgt, en in de loop van je 
leven elke zeven jaar (mooi sabbatsgetal, 
maar mag ook tien jaar zijn) een jaar stu-
dietijd krijgt, om weer geheel up to date 
te zijn? Of een carrièreswitch te maken 
(een ‘Merel van Vroonhoven-switch’, ge-
noemd naar de vrouw die een toppositie 
in de financiële wereld opgaf om concreet 
dienstbaar te zijn binnen het onderwijs 
aan kinderen met een beperking). 
 Een andere inrichting kan ook de im-
mense druk verminderen die we nu op de 
schouders van 18-jarigen leggen om toch 
vooral ‘goed’ te kiezen. En waarom is die 
tussenfase zo intens druk? Heb je dan 
niet juist ook behoefte aan tijd? Tijd voor 
kinderen, tijd voor de mantelzorg voor 
ouders? Hoe kunnen we straks überhaupt 
mantelzorg organiseren als we te maken 
hebben met die OOSR-verhouding van 
1:6? En waarom stopt alles zo abrupt rond 
die pensioengerechtigde leeftijd? 

Hoe verder? | Om de diverse  
‘mismatches’ creatief te lijf te kunnen 
gaan zijn nieuwe denkvormen nodig.  
We zullen, zowel vanwege de burn-out 
golf onder jongeren als vanwege de  
onderwaardering van ouderen, de men-
tale terreur van de meritocratie moeten 

doorbreken. De transitie naar een iets 
meer ontspannen samenleving zal door 
de hele samenleving heen moeten gaan, 
door onze managementsystemen en door 
ons bewust of onbewust spreken over 
‘succes’, door onze hypotheeksystemen 
en wat niet al.
 Een tweede vernieuwingsrichting zal 
toch – en dat is een langetermijnproject 
– de herinrichting van woonwijken en 
woonvormen moeten zijn. Het klinkt zo 
mooi, ‘zo lang mogelijk thuis blijven’, 
maar de eenzame troosteloosheid van 
veel woonwijken maakt dat bepaald geen 
aanlokkelijk perspectief. Waarom niet 
op grote schaal gezamenlijke, en ook 
coöperatief georganiseerde woonvormen 
ontwikkelen met gemeenschapsruimtes? 
Denk aan cursusruimtes, gezamenlijke 
eetmogelijkheden, een gezamenlijk te 
onderhouden (moes)tuin. Maar ook: 
woonmogelijkheden voor jongeren die in 
ruil voor wonen klussen doen voor de ou-
deren, mogelijkheden van kinderopvang, 
waar de ouderen kunnen helpen in de 
altijd weer onderbemenste crèches, een 
logeerappartement voor familieleden.
 Kortom: wonen, zorg, welzijn en buurt-
leven kunnen veel sterker geïntegreerd 
worden dan nu het geval is. We hebben 
creatieve en bovenal nu eindelijk eens 
praktisch en holistisch ingestelde archi-
tecten nodig, met besef van de menselijke 
maat, die anders kunnen en durven 
bouwen dan standaard-VINEX. 

Ruilen | Een derde denkrichting is 
het inrichten van mogelijkheden om 
sociale contacten op te doen, ook op 
latere leeftijd. Daar zal technologie een 
belangrijke rol in kunnen spelen. Inmid-
dels zijn er her en der in Nederlandse 
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steden ‘stadsdorpen’ ingericht, digitale 
platforms waar met name ouderen zich 
kunnen aanmelden en dan op basis van 
hun profiel aan elkaar gekoppeld kunnen 
worden, om gezamenlijke activiteiten te 
ondernemen of voor elkaar kleine klusjes 
te doen: ‘wie heeft zin om zondagmid-
dag mee te gaan wandelen?’ Of: ‘mijn 
gootsteen lekt, wie kan er even naar kij-
ken?’ Langs de digitale weg kan zo in een 
bepaalde buurt een zekere buurtschap-
pelijkheid gecreëerd worden. 
 Ook kunnen we denken aan ‘vader/ 
moeder-ruil’ of ‘opa/oma-ruil’. Stel, mijn 
moeder die toch inmiddels wel enige 
regelmatige ondersteuning nodig heeft, 
woont in Roermond. Ik woon in Amers-
foort. Het zou zomaar kunnen dat er 
omgekeerd iemand in Roermond woont 
in een vergelijkbare situatie, met dien 
verstande dat moeder juist in Amersfoort 
woont. Wat is er eenvoudiger dan af te 
spreken dat we om de andere dag even 

een kijkje nemen bij onze wederzijdse 
moeders en de bevindingen even uit 
te wisselen? Zo heb ik het gevoel toch 
iets voor mijn moeder te kunnen doen. 
Natuurlijk: het moet klikken. Maar toch, 
waarom niet een nationale website, een 
‘datingsite’, waarop we ouders of groot-
ouders ‘ruilen’? Uiteraard nadat we eerst 
met elkaar kennis gemaakt en elkaar 
besnuffeld hebben, maar toch…

Levensloopherziening | Een vierde 
denkrichting is een hernieuwd denken 
over de levensloop. Hierbij is onder  
meer te denken aan het herinrichten  
van de levensfase 60–75. Al een aantal 
jaren woedt de nogal bloedeloze en 
abstracte discussie over de zogenaamde 
‘pensioengerechtigde leeftijd’. Stapsge-
wijs gaat de pensioenleeftijd nu naar 67 
of zelfs nog wat hoger. Terwijl we in alle 
nuchterheid moeten constateren dat zo 

rond het zestigste levensjaar de aller-
energiekste jaren vaak toch wel geweest 
zijn. Dan is 67 lang en laat. 
 Waarom niet geleidelijk kunnen 
minderen vanaf zestig? Dat zullen dan de 
jaren kunnen zijn waarin men – duidelijk 
eerder dan nu – begint met het afscheid 
van de arbeidsmarkt (één dag minder, 
twee dagen minder, etc.) maar tegelijk 
langer, voorbij de 67, parttime op de ar-
beidsmarkt actief kan blijven. De vrijko-
mende tijd wordt deels, bijvoorbeeld voor 
de helft, ingevuld met lichte zorgtaken, 
waarvoor men eventueel via korte cursus-
sen wordt klaargestoomd. Aanvankelijk 
groeit de omvang van deze nieuwe taak 
evenredig met de afbouw van de formele 
arbeidstijd en zal dus in de jaren tussen 
ongeveer 65 en 70 het hoogst zijn, bijvoor-
beeld twee dagen per week. Tussen onge-
veer 70 en 75 neemt dan geleidelijk ook 
deze zorgondersteuningstaak in omvang 
af om met 75 geheel te eindigen (uiteraard 
voor zover iemands gestel dit toelaat). 
 Het principe hierachter is geen 
maatschappelijke dienstplicht: de uren 
die men aan zorg besteedt gedurende 
deze jaren kunnen namelijk ook prima 
geregistreerd worden in een tijdsbank en 
geven rechten op zorguren in een latere 
levensfase (te verrichten door andere, 
jongere ouderen). Bovendien wordt men 
hier keurig voor betaald: de AOW zou in 
deze opzet niet langer een uitkering zijn, 
maar wordt ‘maatschappelijk loon’. Pas 
na 75 is er dan sprake van wat we nu AOW 
noemen. Verricht men in de eigen omge-
ving mantelzorg, dan telt dit uiteraard 
direct volledig mee.  
 

Afsluitend | We worden ouder – en dat is 
geweldig. Dat mogen we geen moment 

uit het oog verliezen. Maar we zullen de 
samenleving er wel op in moeten richten. 
Dat vergt van iedereen, ook van ouderen 
zelf, nieuwe creativiteit en souplesse. 
Het helpt niet als men zich ingraaft in 
‘verworven rechten’, vaak nog gestut door 
de gedachte ‘wij hebben dit land opge-
bouwd’. Rechten dienen altijd verbonden 
te blijven met het financiële en morele 
draagvlak en de harde demografische 
ontwikkelingen van een samenleving, 
anders worden het abstracte grootheden. 
Van tijd tot tijd dient men daarom  
te herijken. 
 In het huidige debat komen we snel in 
bloedeloze patstellingen terecht, waarbij 
gemakkelijk een kloof tussen ouder en 
jonger, misschien zelfs ressentiment en 
jaloezie een rol gaan spelen. Ineens  
hebben we dan een ‘ouderenpartij’ en  
het wachten is op een ‘jongerenpartij’. 
Naar mijn indruk zijn er veel creatievere 
oplossingen mogelijk die juist kloven 
overbruggen en generaties bij elkaar 
brengen. Daarvoor beoogde dit artikel 
aanzetten te geven. 

“We kunnen denken aan  
vader/moeder-ruil of opa/oma-ruil. 
Waarom niet een nationale website 
waarop we ouders of grootouders 

‘ruilen’?”
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Vergrijzing en  
arbeidsmarkt
 
 
Ouder worden is aan een herwaardering toe. Het manifest Waardig ouder worden 
wordt landelijk en lokaal geïmplementeerd en minister De Jonge (VWS) lanceert een 
campagne voor de herwaardering van ouderdom. En ouder-zijn is helemaal niet zo erg: 
slogans als ‘zestig is het nieuwe vijftig’ zijn weer helemaal in. De hernieuwde aandacht 
voor ouderdom is mooi, maar beleidsmatig stellen de hogere gemiddelde leeftijd en 
een groter aantal ouderen ons voor grote uitdagingen. Een van de onderwerpen waar 
dat heel duidelijk voor geldt, is de arbeidsmarkt. 

Door Mirjam Kosten

Wat is vergrijzing precies? | In Demos, het blad van het Neder-
lands Interdisciplinair Demografisch Instituut, wordt vergrijzing 
gedefinieerd als “het proces waarbij de leeftijdsopbouw van de 
bevolking verandert en het aandeel van oudere leeftijdsgroepen 
groter wordt, waardoor de gemiddelde leeftijd van de bevolking 
toeneemt.”1 Vergrijzing ontstaat door een laag geboortecijfer in 
combinatie met een langere levensverwachting. 

Wat heeft vergrijzing met de arbeidsmarkt te maken?
In principe staat het iedereen vrij om wel of niet te werken en 
om te stoppen met werken wanneer men wil. Echter, veel ou-
deren zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de AOW 
en het opgebouwde pensioen. De AOW wordt door werkenden 
opgebracht en de kosten stijgen omdat ouderen langer leven en 
met meer zijn. De verhouding tussen het aantal werkenden dat 
de AOW-premie moet opbrengen verandert: er zijn door de ver-
grijzing steeds minder werkenden die de AOW voor steeds meer 
ouderen moeten betalen. Om het tekort op te vangen is de AOW-
leeftijd verhoogd en zal deze in de toekomst worden gekoppeld 
aan de levensverwachting. Langer werken is dus vanuit over-
heidsperspectief bezien noodzakelijk om de stijgende kosten 
van de AOW te dekken. Ook het stelsel van de individuele pen-
sioenen staat onder druk vanwege de veranderende verhouding 
tussen de beroepsbevolking en het aantal gepensioneerden. 

Langer doorwerken dan maar? | Met bovenstaande ontwikkelin-
gen in gedachten lijkt een hogere AOW-leeftijd onontkoombaar. 
In 2011 sprak hoogleraar Beatrice van der Heijden haar oratie aan 
de Radboud Universiteit uit met een focus op ouderen op de ar-
beidsmarkt. Daarin benoemde ze ook een ander perspectief. Waar 
het beleid nu vaak voortkomt uit fatalisme en gebaseerd is op 
economisch hoog- of laagtij (ouderen zijn nodig om tekorten op te 
vullen of moeten snel plaatsmaken) pleit Van der Heijden voor iets 
anders: “We kunnen ze goed gebruiken en hebben hun wijsheid 
en hun in de loop der jaren opgebouwde expertise hard nodig”.2 

 Dat perspectief is niet vanzelfsprekend en het langer doorwer-
ken gaat niet vanzelf goed. Haar oratie Als het getij verloopt, verzet 
men de bakens bespreekt wat nodig is voor oudere werknemers en 
wat knelpunten op de arbeidsmarkt kunnen zijn. Op de infograp-
hic op de volgende pagina worden de feiten en knelpunten over 
ouderen op de arbeidsmarkt op een rij gezet.

AUTEUR 
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De aandacht voor de arbeidsparticipatie van ouderen  
is de laatste jaren flink gegroeid, vanwege de door  
de vergrijzing toenemende druk op het stelsel van  
sociale voorzieningen.4

Oudere werknemers hebben te maken met leeftijds- 
gerelateerde stereotyperingen. Veertigplussers zouden 
minder ambitieus zijn, duurder zijn, ze zouden minder 
presteren en hun innoverend vermogen zou afnemen.  
Hun kennis zou afnemen, ze zouden minder flexibel en 
minder creatief zijn.5

Ouderen scoren beter dan jongere werknemers op  
‘zachte kwaliteiten’ als betrokkenheid, betrouwbaarheid, 
nauwkeurigheid, sociale vaardigheid en klantgerichtheid. 
Onderzoek laat zien dat werkgevers juist ‘harde kwali-
teiten’ als belastbaarheid en technische vaardigheden 
belangrijk vinden. Echter, de bijscholing op die punten 
schiet bij veertigplussers veelal tekort.6

Ouderen op 
de arbeidsmarkt

1  CBS (2018). 
Arbeidsparticipatie naar 
leeftijd en geslacht. 
Website: https://
www.cbs.nl/nl-nl/
achtergrond/2018/07/
arbeidsparticipatie-
naar-leeftijd-en-
geslacht#id=undefined. 
CBS (2019). Statline 
Arbeidsdeelname; 
kerncijfers. 

2  CBS (2018). 
Arbeidsparticipatie naar 
leeftijd en geslacht. 

3  Radar (2018). Factsheet 
discriminatie en arbeid, 5. 

4  Als het getij verloopt, 
verzet men de bakens. 
(2011). Inaugurele rede prof. 
dr. B.I.J.M. Van der Heijden, 
Radboud Universiteit 
Nijmegen.

5 Ibid. 15.
6 Ibid. 17.

Het aantal ouderen op de arbeidsmarkt 
is sinds 2003 spectaculair gestegen. De 
participatie van 60- tot 65-jarigen steeg 
van 23% naar 62% in 2018.1 

Aantal ouderen op de arbeidsmarkt

23 62
2003 2018

% %

Veel ouderen stoppen voor de AOW-leeftijd met werken. 

Bruto arbeidsparticipatie naar leeftijd2

Oudere mensen hebben meer last van discriminatie bij het zoeken naar werk. Ruim een 
derde van de werkzoekenden in de leeftijd tussen 55 en 64 jaar ervaart discriminatie bij 
het zoeken naar werk. Bij werkzoekenden van 35 tot en met 44 jaar ligt dat percentage 
veel lager: 14%.3 
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Interview met Greet Prins

‘Onze wetgeving is 
niet ingericht op  
vitale ouderen’
 
 
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) brengt dit najaar 
het rapport Gelukkig worden we ouder uit. In dit rapport zoekt de RVS naar 
antwoorden op de vraag hoe we beter kunnen omgaan met de steeds grotere 
groep fitte ouderen. We vroegen aan RVS-lid Greet Prins om alvast een tipje  
van de sluier op te lichten. 

Door Esther Paul-Jonker
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levensfase van echte rust en bijna  
afscheid nemen van het leven. Ons  
advies willen we richten op die nieuwe 
derde levensfase.”

Waarom vindt u het belangrijk om die 
levensfase apart te nemen en daarover 
te adviseren? | “Omdat we echt te  
maken hebben met een nieuw feno-
meen, waar onze wet- en regelgeving 
nog helemaal niet op is ingericht. We 
verplichten mensen bijvoorbeeld om te 
stoppen met werken, terwijl lang niet 
iedereen dat al wil. Of we verwachten 
mantelzorg en vrijwilligerswerk van  
een groep die veel liever op een andere 
manier nuttig zou zijn, bijvoorbeeld 
door langer te blijven werken.” 

Maar vrijwilligerswerk en mantel-
zorg, dat zijn toch heel nuttige dingen 
die we als samenleving ook hard 
nodig hebben? | “Dat is ook zo, maar 
we geven ouderen op dit moment nog 
niet de kans om daar zelf keuzes in te 
maken. Ze zijn oud en daarmee tellen 
ze voor hun gevoel gelijk minder mee. 
Tegelijkertijd bestaan er wel degelijk 
verwachtingen van ze. Op basis van onze 
gesprekken met zowel ouderen als met 
wetenschappers zijn we tot de conclusie 
gekomen dat die nieuwe groep behoefte 
heeft aan drie dingen: autonomie, 
verbinding en het gevoel ertoe te doen. 
Die behoeften sluiten dus ook zeker wel 
aan bij wat er in de samenleving nodig 
is, alleen we bieden ouderen nu geen 
enkele keuze daarin. Sterker, de wet- en 
regelgeving zit hen regelmatig in de 
weg. Daarom zeggen we als RVS: doe  
die groep eerst recht door aan hen de 

keuze te laten hoe ze die derde levens-
fase willen inrichten. En zorg ervoor dat 
wet- en regelgeving daarbij ondersteunt 
in plaats van in de weg zit.”

Die belemmerende wet- en regelge-
ving, kunt u daarvan een voorbeeld 
geven? | “Nu ja, ik schetste zojuist al dat 
diverse ouderen het echt als een verlies 
ervaren dat ze op een bepaald moment 
niet meer mógen werken. Je ziet ook dat 
velen dat creatief oplossen, bijvoorbeeld 
door zelfstandige te worden. Maar niet 
elk beroep leent zich daarvoor en ook 
niet iedereen wil doorgaan met werken. 
Zorg er daarom voor dat ouderen die dat 
willen ook door kúnnen blijven werken, 
bijvoorbeeld met aangepaste werktijden 
omdat je als oudere minder snel herstelt. 
En laat ook ruimte aan mensen die wel 
willen stoppen, omdat ze een fysiek 
zwaar beroep hebben gehad en hard  
aan rust toe zijn.” 

Knelt het ook op andere vlakken? 
“Zeker! Er zijn genoeg ouderen die 
heel graag samen willen wonen in een 
gezamenlijk wooncomplex (zelfstandig 
wonen en toch verbonden met anderen). 
Maar voordat je dat van de grond hebt, 
dan moet je op dit moment nog heel 
veel obstakels en barrières overwinnen. 
Er zijn inmiddels mooie voorbeelden 
van, maar het heeft de mensen veel tijd 
en moeite gekost om zover te komen. Ik 
vind het overigens wel een heel inspire-
rende vorm van omgaan met het ouder 
worden. Natuurlijk past het niet bij 
iedereen, maar het kan een manier zijn 
om niet te vereenzamen en elkaar te 
helpen. Zo houden ouderen het gevoel 
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Wat was de aanleiding voor de RVS om met dit onderwerp 
aan de slag te gaan? | “In onze samenleving zal het aantal 
ouderen gigantisch gaan toenemen in de komende jaren. 
Daarbij stijgt de levensverwachting én de kwaliteit van leven 
blijft langer hoog bij ouderen. Dat betekent dat er een grote 
groep ouderen aan het ontstaan is, die nog langer en gezonder 
zal kunnen leven dan we nu gewend zijn. Weliswaar verschilt 
het per sociale groep, maar voor alle groepen geldt dat ze ouder 
worden en gezonder blijven. Het is niet voor niets dat we zeggen 
zestig is het nieuwe vijftig en zeventig het nieuwe zestig. Er is 
wetenschappelijk bewijs voor dat dat echt zo is.” 

Waar gaan jullie in het rapport vooral op in? | “Allereerst 
willen we het gevoel van urgentie nog wat scherper neerzet-
ten. Want die groeiende groep ouderen, daar zal heel de 
samenleving iets van gaan merken. Daar moeten we echt iets 
mee. En we merkten ook iets anders in de talloze gesprekken 
die we met ouderen, beleidsmakers en andere betrokkenen 
hebben gehad. Als we nu over ouderen spreken in de beleids-
wereld, dan gaat het vaak over de al eenzame en hulpbehoe-
vende oudere. Onze blik is nog te veel alleen op die groep 
gericht. We krijgen echter een nieuwe groep ouderen, die 
weliswaar ouder maar nog lang niet eenzaam of hulpbehoe-
vend is. Die staan juist nog volop in het leven. Deze nieuwe 
levensfase wordt ook wel de derde levensfase genoemd. Wij 
stellen voor dat de beleidsmakers maar ook de samenleving 
daar meer aandacht voor krijgen.”

Een nieuwe indeling in levensfasen, dat moet u even  
uitleggen | “Tot nog toe denken we vaak in drie levensfasen. 
Dat is tot zo’n 23 jaar de fase van leren, daarna van 23-65 jaar  
de fase van werken en na 65 jaar komt de fase van rusten. Maar 
in die laatste fase zouden we eigenlijk onderscheid moeten 
gaan maken tussen ouderen met wie het lichamelijk echt  
slechter gaat en ouderen die nog volop aan het leven kunnen 
deelnemen. Weliswaar heeft iedere oudere last van beperkin-
gen die het ouder worden met zich meebrengt, en die ver-
schillen per persoon, maar het maakt echt uit voor de manier 
waarop je je leven beleeft of je 65 of, zeg, 85 bent. Er komt dus 
een nieuwe, derde levensfase bij, waarin je nog van alles kunt 
doen en nog van nut kunt zijn. En daarna volgt dan een vierde  
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ertoe te doen en zijn ze verbonden met 
anderen. Dus laten we alsjeblieft alle 
wet- en regelgeving rond werken en 
wonen eens kritisch tegen het licht hou-
den vanuit de vraag of ouderen ermee 
gediend zijn. Ik ben ervan overtuigd 
dat we dan veel tegenkomen waar de 
overheid een kans heeft om de autono-
mie, verbinding en het ertoe doen van 
ouderen te bevorderen.”

Wat zou de overheid nog meer  
kunnen doen, dan louter zorgen  
dat de wet- en regelgeving niet in  
de weg zit? | “Nou, als we zo ver zijn,  
dan is er al heel veel verbeterd, daar ben 
ik van overtuigd. Maar ik zie inderdaad 
nog veel meer mooie voorbeelden. Bij-
voorbeeld wat wij noemen ‘gespikkeld 
wonen’. Dan wonen jongeren en oude-
ren in één complex en zijn ze elkaar tot 
hand en voet. De jongere kan de oudere 
helpen met heel praktische dingen die 
door het ouder worden lastiger zijn en 
de oudere geeft de jongere zijn tijd en 
levenservaring. Daar komen echt mooie 
dingen van. Ik zie ook gemeenten die 
heel proactief ouderen in die derde  
levensfase benaderen met de vraag hoe 
zij de vierde levensfase voor zich zien. 
Hoe willen ze fit blijven? Welke zorg 
zouden ze prettig vinden en waar? Er 
zijn ook gemeenten die allerlei vormen 
van ontmoeting en onderlinge verbin-
ding stimuleren. We moeten in ieder 
geval zeker niet meer van ouderen  
gaan eisen en afdwingen, zo lang ze  
nog niet eens de gelegenheid hebben 
om zelf vorm te geven aan hun derde 
levensfase. Laat de overheid voorlopig 
vooral belemmeringen wegnemen en 
stimulansen creëren.”

U zei aan het begin: de hele samen-
leving gaat iets van die groter wor-
dende groep ouderen merken. Toch 
staat ouder worden nog heel ver van 
het bed van de jongere generaties. 
Wat hebben zij met elkaar te maken? 
“Je zult zien dat als er steeds meer 
ouderen blijven werken, dat dit invloed 
heeft op de werkvloer. De leeftijdsvari-
atie in teams zal toenemen. Daar moet 
overigens nog veel voor gebeuren, zodat 
ouderen gewaardeerd blijven om hun 
ervaring en arbeidskracht en niet alleen 
worden afgerekend op hun grotere  
behoefte aan rust. En als ouderen de 
kans krijgen zich steeds meer in geza-
menlijke woonvormen te organiseren, 
dan zul je zien dat dit een positief effect 
heeft op de woningmarkt. Want alle 
eengezinswoningen die ouderen nu nog 
bezet houden, komen dan vrij voor de 
jongere generaties.”

Toch blijft ouder worden een onge-
makkelijke zaak in een cultuur die 
jong en mooi als ideaal afschildert.
“Dat is helemaal waar. Daar zie ik ook 
echt een uitdaging voor onze samenle-
ving in de komende jaren. Het zou zo 
mooi zijn als we met elkaar weer leren 
om ouderen en ouderdom te waarderen. 
Dat het niet alleen een fase van verlies 
en teruggang is, maar ook een fase van 
verrijking en verdieping!”
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Zorgcoöperaties voor en met ouderen

En dan nu: 
de broederschap
 
 
Een jaar geleden verscheen het rapport De juiste zorg op de juiste plek. Hierin wordt 
een goede analyse gegeven van de situatie in de zorg. Conclusie: de gezondheid 
van Nederlanders kan zoveel beter. En: onze zorg is goed, maar moet zoveel beter. 
De basisgedachte ‘van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag’ wordt inmiddels 
breed erkend en wordt in het rapport verwoord: ‘We denken te veel in termen van 
behandeling en zorg. We mogen veel meer denken in termen van gezondheid en 
welzijn. (...) Beter is daarom het functioneren van mensen en hun omgeving centraal 
te stellen. Niet alleen medisch, maar ook sociaal.’ Gevolgd door een indrukwekkende 
opsomming van wat er allemaal moet veranderen. Echter, in het rapport wordt  
een heel belangrijke ontwikkeling overgeslagen: moderne naoberzorg, die zich 
organiseert in lokale bewonersinitiatieven. En dat is nu juist wat we nodig hebben  
in een zorgstelsel dat steeds meer onder druk komt te staan.

Door Jan Smelik

Schaalvergroting | Nederland heeft een rijke traditie in 
maatschappelijk initiatief, waarmee in het verleden veel sociale 
problemen zijn opgelost. Maar de tijden zijn veranderd: in de 
twintigste eeuw heeft de overheid de controle over de (semi-)pu-
blieke sector grotendeels overgenomen. Het lokale maatschap-
pelijk initiatief is daarbij stukje bij beetje afgebroken. De oude 
zuilen verdwenen van lieverlee, kerken liepen leeg, woning-
bouw- en kruisverenigingen werden onpersoonlijke instanties, 
huisartsen klitten samen in gezondheidscentra, scholen fuseer-
den tot onherkenbare grote eenheden. De onderlinge waarborg-
maatschappij van het Friese dorp Achlum heet nu Achmea en is 
de grootste verzekeraar van Nederland. De lokale coöperatieve 
spaarbanken van begin negentiende eeuw zijn nu verenigd in de 
Rabobank. Het zijn instituten geworden: groot en afstandelijk.
 De overheid, met in haar kielzog de maatschappelijke instel-
lingen, richt zich sterk op publieke waarden als gelijkheid, 
rechtvaardigheid, autonomie en (vooral de laatste tijd) doelma-
tigheid. De Belgische oud-premier Mark Eyskens betoogde al 
in 1999 dat de drie waarden van de Franse revolutie in verschil-
lende perioden zouden worden gerealiseerd: de gelijkheid in 
de 19de eeuw, de vrijheid in de 20ste; de 21ste eeuw zou dan de 
eeuw van de broederschap moeten worden. Intussen zien we dat 
de eenzijdig gefocuste overheid geen antwoord meer heeft op de 
urgente vraagstukken van deze tijd, niet alleen in de zorg.

Noodzaak | De urgentie is hoog. Ons land staat voor een 
gigantische opgave: tot 2040 verdubbelt het aantal ouderen 
en het reguliere zorgsysteem is nu al overbelast. Er dreigt een 
groot tekort aan personeel in de zorg: in de komende jaren zijn 
125.000 extra medewerkers nodig. Bovendien moet een steeds 
kleiner aantal mantelzorgers een steeds groter aantal ouderen 
‘bedienen’. Nu al hebben we een half miljoen structureel over-
belaste mantelzorgers, met alle gevolgen van dien, waaronder 
toenemend ziekteverzuim. Oplossingen hiervoor, zoals onder-
steuning bij zelfstandig wonen, zorg dichtbij en meer zelfregie 
met eHealth, worden volop onderzocht en ‘gepilot’, maar nog 
onvoldoende op schaal waargemaakt. Hoe gaan we voorkomen 
dat de zorg voor onze ouderen bezwijkt onder deze enorme 
demografische druk?
 Daarnaast voldoet het zorgaanbod ook nu al kwalitatief niet 
meer. Diverse instanties hebben de laatste tijd gewezen op  
grote knelpunten in de zorg. Zo zegt de Nationale Ombudsman 
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bijvoorbeeld in zijn rapport Zorgen voor 
burgers van mei 2018: “Het huidige zorg-
systeem is ontworpen vanuit de verwach-
ting dat instanties hierdoor meer vraag-
gericht, verantwoordelijker en efficiënter 
werken. Maar drie jaar na de transitie in 
het zorgdomein, ziet de ombudsman dat 
van deze ambitie nog te weinig terecht 
is gekomen. Instanties voeren ieder 
vanuit hun perspectief eigen regelingen 
uit en werken binnen hun eigen kaders. 
Doordat een overzicht van de gehele 
situatie van de burger ontbreekt, missen 
de betrokken instanties het gevoel van 
urgentie om de problemen integraal aan 
te pakken en op te lossen.”
 Voor mensen die hun weg in het com-
plexe zorgstelsel goed weten te vinden 
zijn de medische mogelijkheden nog 
steeds vrijwel onbeperkt en is de keuze 
voor gezondheid vaak vanzelfsprekend. 
Vooral laaggeletterden en kwetsbare 
mensen, die deze kennis niet hebben of 
onvoldoende digivaardig zijn, hebben 
last van een falend systeem van profes-
sionals die langs elkaar heen werken. Het 
Sociaal Cultureel Planbureau heeft het 
over ‘gedepriveerden’, en telt er 680.000. 
Vandaar de terecht toenemende roep om 
aandacht voor persoonlijke veerkracht, 
meer inclusiviteit en de noodzaak om 
verdere tweedeling in de samenleving  
te voorkomen. En juist dáár springen 
bewoners voor elkaar in de bres.
 

Zorgzame gemeenschappen | Laten we 
hopen dat Eyskens gelijk krijgt en dat 
broederschap de herontdekte publieke 
waarde van de eenentwintigste eeuw 
wordt. Sommigen, zoals de Rotterdamse 
professor Jan Rotmans, spreken over  
een omwenteling die qua impact  

vergelijkbaar is met de industriële revolu-
tie. De kern van de oplossing ligt volgens 
mij in het stimuleren en opnieuw waar-
deren van zorgzame gemeenschappen. 
In elk geval is nu al zichtbaar dat lokale 
bewonersinitiatieven als paddenstoelen 
uit de grond komen. Inmiddels zijn er  
in ons land ongeveer achthonderd zorg-
initiatieven. En jaarlijks komen er zo’n 
honderd bij. Actieve burgers nemen de 
regie terug over hun eigen leven en om-
geving. Bewoners realiseren een zorghuis 
voor dementerende ouderen, organiseren 
vervoers- en klussendiensten, bouwen 
een ontmoetingsplek en stellen een 
wijkondersteuner aan die beschik- 
baar is voor alle vragen van bewoners.  
De basis is gemeenschapskracht: de  
positieve energie die vrijkomt als  
mensen elkaar helpen om hun doelen  
te bereiken door hun middelen te delen. 
Zo ontstaat er nieuwe samenhang: de 
wijk als nieuwe ‘zuil’, het verbindend 
element in onze maatschappij. 
 Het mes snijdt hierbij aan twee kanten: 
naoberzorg levert niet alleen een oplos-
sing voor een falend zorgstelsel, maar 
geeft ook opnieuw betekenis aan het 
begrip ‘samenleven’. We zien in de  

blue zones, waar mensen extreem oud 
worden, dat mensen tot op zeer hoge leef-
tijd actief blijven in de maatschappij. Dit 
bieden bewonersinitiatieven ook. In mijn 
eigen woonplaats Austerlitz is ongeveer 
de helft van de zeventigplussers actief als 
vrijwilliger bij onze zorgcoöperatie. Ze 
rijden (nog oudere) dorpelingen naar de 
huisarts, verzorgen de administratie bij 
mensen die dat zelf niet meer kunnen en 
zijn ‘maatje’ voor mensen die eenzaam 
dreigen te worden.

Usual suspects? | Bewonersinitiatieven 
beginnen bijna allemaal bij enkele 
individuen die in hun eigen leefomge-
ving aan de slag gaan. Hun motieven 
worden door andere bewoners snel als 
legitiem gezien en ze hebben vaak grote 
netwerken, waardoor een initiatief snel 
kan bloeien en groeien. Op basis van één 
geslaagd voorbeeld kan olievlekwerking 

ontstaan. Sommige critici doen voor-
komen alsof initiatiefnemers allemaal 
hoogopgeleide blanke inwoners zijn die 

In Limburg is een wegwijzer gemaakt over 
hoe gemeenten en bewonersinitiatieven met 
elkaar om kunnen gaan, met als titel ‘Uw 
initiatief past niet in ons kader! En wat doen 
we nu?’ Hierin staan tien punten aan de hand 
waarvan overheden met inwonersinitiatieven 
een dialoog kunnen voeren over draagvlak en 
verantwoording en tien punten over hoe be-
wonersinitiatieven betrokkenheid en draag-
vlak in de gemeenschap kunnen organiseren.

De term Blue Zones is bedacht door de 
Amerikaan Dan Buettner. Hij bedoelt hiermee 
gebieden waar mensen in goede gezondheid 
bovengemiddeld oud worden. In verschil-
lende delen van de wereld, zoals Griekenland, 
Sardinië, Okinawa en Costa Rica, onderzocht 
hij de leefgewoonten van ‘supersenioren’. Zijn 
conclusie is dat gezond oud worden alles te 
maken met dagelijkse gewoonten: veel groen-
te eten, wandelen in de natuur, tuinieren, een 
praatje maken, een dutje doen en een glaasje 
wijn drinken, plus het elke dag opstaan met 
een doel: een zinvolle bijdrage leveren aan 
je omgeving. Dit wordt in Japan aangeduid 
met het woord ikigai. Volgens Buettner levert 
ikigai zeven extra levensjaren op. 

“De kern van de oplossing 
ligt in het stimuleren en 

waarderen van zorgzame 
gemeenschappen.”
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Als kind stond ik eens te kijken naar een schilderij van mijn vader. Het was een vierkant 
op zijn punt, onderin gevuld met oranje balkjes en bovenin met blauwe. Waar de balkjes 
elkaar raakten kleurden ze grijs. Er stond een, voor mij als kind, cryptische zin bij: “Grijs 
is een mengsel van tegenstellingen…” Mijn vader vertelde me dat de kleur grijs ontstaat 
wanneer je tegengestelde kleuren (zoals blauw en oranje) met elkaar mengt. 

Het thema vergrijzing wordt regelmatig gekleurd door tegenstellingen. Oud en jong, 
arm en rijk, ziek en gezond, werkend en niet werkend. Achter die tegenstellingen hoor 
je van beide kanten geregeld wantrouwen en jaloezie: “Jullie hebben nog een fatsoenlijk 
pensioen”; “Ja, maar jullie hebben kunnen studeren en groeiden op in luxe”. En: “Baby-
boomers hebben altijd de wind mee gehad”; “Hoe dan? De overheid kort nu alleen maar. 
Worden jullie eerst maar volwassen!”

Een laag dieper ontwaar ik existentiële vragen: “Ben jij er voor mij? Nu ik jong ben en 
onzeker over de toekomst?”; “Ben je er voor mij? Als ik oud ben en misschien wel ziek 
word?” Deze vragen worden luider nu de waarde van solidariteit, waarop ons collectieve 
stelsel van zorg, uitkeringen en pensioenen is gebouwd, afbrokkelt. Wie de ander is, is 
in ons collectieve stelsel moeilijk te zien. Geen idee voor wie ik mijn belasting betaal of 
voor wie ik mijn pensioengeld inleg. Dat ondermijnt de bereidheid eraan bij te dragen.

Ik pleit dan ook voor meer grijs in het debat. Niet letterlijk, maar in de zin dat de tegen-
gestelden elkaar ontmoeten: in elkaars schoenen gaan staan en ervaren wat de (levens)
vragen van de ander zijn. Laten we het collectieve weer persoonlijk maken. Dat gebeurt 
bijvoorbeeld in het broodfonds waarbij ikzelf ben aangesloten. We sparen niet alleen 
voor tijden van ziekte, maar we ontmoeten elkaar ook, zodat we weten met wie we  
solidair zijn. In die ontmoeting krijgt de ander kleur.

COLUMNIST Els Kooij is fractievoorzitter in de gemeente IJsselstein  
en in het dagelijks leven zelfstandig interim-directeur en coach in  
het onderwijs.

‘Grijs is een mengsel van 
tegenstellingen…’

COLUMN

het met dit soort initiatieven voor hun 
eigen ‘soort’ goed voor elkaar hebben. 
Dat bestrijd ik; de ervaringen zijn anders. 
Ten eerste zijn de bestuurders, de mensen 
die met de professionals om tafel zitten 
weliswaar vaak hoogopgeleid, maar ze 
zetten zich in voor alle inwoners. Ten 
tweede zijn dit soort initiatieven beslist 
niet beperkt tot rijke wijken. Ook in de 
grote steden zijn zorginitiatieven talrijk.

Het gaat niet vanzelf | De impact van 
deze nieuwe sociale ordening waarin 
burgers initiatieven nemen wordt met de 
dag zichtbaarder. Veel maatschappelijke 
uitdagingen kunnen op zijn minst ten 
dele worden aangepakt door burgers  
zelf, dat bewijzen de koplopers, zoals 
Austerlitz Zorgt en Zorgcoöperatie Hoog-
eloon. Maar het gaat niet vanzelf. Vaak 
blijkt dat de dynamiek van burgerinitia-
tieven niet past bij de verticale beleidsko-
kers van onze instituties.  

Deze beweging van zorgcoöperaties 
kan alleen tot wasdom komen als we de 
barrières gezamenlijk doorbreken. Er is 
disruptie nodig en een beetje snel ook. 
Dit vraagt om een fundamentele para-
digmaverschuiving van overheden en 
maatschappelijke instellingen, zeg maar 
onze systeemwereld: realiseer een nieuw 
evenwicht tussen de drie fundamentele 
publieke waarden vrijheid, gelijkheid 
en broederschap (dit kan overigens niet 
zonder compromissen) en keer terug 
van de heilloze weg van marktwerking, 
schaalvergroting en efficiëntie-denken in 
het publieke domein. 
 Terug naar het rapport De juiste zorg 
op de juiste plek. Waar het mis gaat in het 
rapport is dat het heil volledig van de 
professionele wereld wordt verwacht. Het 
woord bewonersinitiatief (of vergelijk-
bare termen) komt niet in het rapport 
voor. Dat is een gemiste kans, en nog wel 
één voor open doel.

In Rotterdam-West werkt Zorgvrijstaat aan 
zorgzame buurten. In een gebied met ruim 
40.000 bewoners – met een grote diversiteit 
aan opleidingsniveau, inkomen, culturele 
achtergrond en gezondheidsvragen – ontwik-
kelen ze activiteiten en maken ze netwerken 
sterker. Ze organiseren voorzieningen en 
hulpmiddelen. Ze verbinden en versterken wat 
al gebeurt en waar nodig lopen ze de gaten 
dicht die de gemeente laat vallen of starten ze 
nieuwe initiatieven op. Van aanschuifmaal-
tijden tot wijkpsychiatrie en van de aanpak 
van armoede en schulden tot een Wmo-klus-
sendienst. Ja, de initiatiefnemers zijn wit en 
hoogopgeleid. So what?



In gesprek met wethouders Alwin te Rietstap en Inge Jongman

De overheid gaat  
eenzaamheid niet 
oplossen
 
 
Een van de speerpunten van het manifest Waardig ouder worden is: zet alles 
op alles om eenzaamheid bij ouderen te voorkomen. De nationale discussie 
over dit manifest krijgt op verschillende plekken een lokaal staartje. We 
spraken ChristenUnie-wethouders Alwin te Rietstap uit plattelandsgemeente 
Hardenberg en Inge Jongman uit de stad Groningen over hun voornemen om 
eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan. De overheid moet zich volgens hen 
bescheiden opstellen in de aanpak van eenzaamheid. Bewustwording onder 
burgers bevorderen is een belangrijke stap. En hoewel sociale netwerken op  
het platteland sterker zijn dan in de stad, kan eenzaamheid op het platteland 
des te schrijnender zijn. 

Door Laurens Wijmenga en Lambert Pasterkamp
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De eerste wethouder die we spreken is Alwin te Rietstap uit  
Hardenberg. 

Bij het aantreden van het college kopte De Stentor:  
‘Hardenbergs college bestrijdt vergrijzing.’ Waarom is 
vergrijzing eigenlijk een probleem? | “Vergrijzing is geen 
probleem, maar levert wel dilemma’s op. Kijk maar naar de  
nationale discussie over voltooid leven en waardig ouder wor-
den. Ouderen voelen zich maar al te vaak overbodig of tot last 
voor de samenleving. Daar heeft het college van Hardenberg 
oog voor. Temeer daar Hardenberg langzaamaan vergrijst.
 Tegelijkertijd willen we vooral het positieve van ouderdom 
benadrukken. De waarde van ouderen blijkt bijvoorbeeld bij  
de herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Toen de zoon van 
de verzetsheld Frits de Zwerver op een school in Hardenberg 
zijn levensverhaal kwam vertellen, waren de jongeren vanaf  
de eerste minuut geboeid. Die levenservaring van ouderen  
mag op meer terreinen gaan meetellen. Laten we ze in de  
spotlights zetten!” 

Ouderenbeleid gaat vaak over eenzaamheid. Speelt  
dat thema wel in een hechte plattelandsgemeente als  
Hardenberg? | “Die hechte gemeenschap is er: ‘noaberkracht’ 
noemen we dat hier in het Vechtdal. Maar het platteland heeft 
ook een andere kant. Wanneer iedereen elkaar kent kan het 
des te moeilijker zijn om eenzaamheid bespreekbaar te maken. 
Daardoor is er op het platteland veel verborgen eenzaamheid. 
 Daarbij is het onmogelijk om in alle kleine kernen van  
Hardenberg hetzelfde voorzieningenniveau in stand te  
houden. Kinderen trekken vaak weg naar de stad. En als een 
partner in een verzorgingstehuis komt, betekent dit al snel  
een grote reisafstand voor de ander. Bovendien is het openbaar 
vervoer minder goed ontwikkeld dan in stedelijk gebied.  
Dat vergroot de kans dat iemands netwerk op latere leeftijd  
uit elkaar valt.”

Hardenberg gaat een ouderenakkoord sluiten. Wat zal daar 
in staan? | “Zover zijn we nog niet. We gaan eerst de opgaven 
analyseren die gepaard gaan met ouderdom. Ook bekijken we 
welke maatschappelijke organisaties relevant zijn bij ouderen-
problematiek en wat er allemaal al gebeurt. Vervolgens komen 

PERSONALIA 
Alwin te Rietstap  
is wethouder in de 
gemeente Hardenberg 
namens de ChristenUnie. 
Hij heeft onder meer  
gezondheid, zorg en  
Wmo in zijn portefeuille.

Inge Jongman is  
wethouder in de  
gemeente Groningen 
namens de ChristenUnie.  
Ze heeft onder meer 
zorg, welzijn en  
dorpenbeleid in haar 
portefeuille.

pas de oplossingen. Het akkoord moet 
een signaal en een startpunt zijn. We 
willen thema’s zoals eenzaamheid op de 
agenda zetten en het gesprek daarover 
normaliseren. Daarnaast willen we juist 
ook de waarde van ouderen benadruk-
ken. De rol die het manifest Waardig 
ouder worden heeft gespeeld is daarbij 
een goed voorbeeld: de nationale trend 
van het aantal euthanasiegevallen lijkt 
eindelijk te zijn omgebogen. Het aantal 
euthanasiegevallen daalde in 2018  
voor het eerst. Als je de waarde van 
ouderdom erkent, maakt dat dus echt 
verschil. Daarbij is de rol van de overheid 
overigens bescheiden: we signaleren  
en regisseren.”  
 

Hoe verhoudt dit akkoord zich tot 
het manifest Waardig ouder worden? 
“Het akkoord is een lokale vertaling van 
het manifest. Ik maak daarbij bewust 
gebruik van dezelfde taal: daarmee 
laat ik zien waar het akkoord vandaan 
komt. Het is niet de bedoeling dat het 
akkoord de ChristenUnie slechts wordt 
‘gegund’: het moet worden doorleefd 
door alle partijen. Bij de formatie heeft 
de ChristenUnie wel aangegeven dat een 
ChristenUnie-bestuurder dit thema moet 
trekken: dat ben ik dus geworden.” 

Een uitgangspunt in de Wmo is  
dat eerst de eigen kracht en het  
sociale netwerk worden aangespro-
ken, voordat een beroep wordt gedaan 
op de overheid. Wat mag de overheid 
verwachten van familieleden (mantel-
zorg), de kerk, buren (noaberschap)  
en vrijwilligers bij de ondersteuning 
van ouderen? | “Ouderenbeleid gaat  

volgens dezelfde principes die gelden in 
het hele sociaal domein. Bij een signaal 
van eenzaamheid wordt eerst een beroep 
gedaan op de eigen kracht en het eigen 
netwerk van de oudere. Pas daarna komt 
de overheid in beeld. Dat is niet om  
burgers te pesten: als burgers er zelf  
of met hun netwerk uit komen is dat  
uiteindelijk op lange termijn een effec-
tievere oplossing dan een interventie  
van de overheid.
 De keerzijde van deze aanpak zie ik 
echter ook. Bij het bezoek van Wmo- 
consulenten stoppen sommige ouderen 
hun familiefoto’s weg omdat ze denken 
dat ze anders geen zorg krijgen. Dat is 
echt niet nodig: de overheid blijft een 
schild voor de zwakken. Als er echt nood 
is neemt de overheid actie en mag dat 
best wat kosten.” 

Hoe kan het sociale netwerk van  
ouderen worden versterkt? Kan de 
overheid dit wel? | “Nee, de overheid  
kan eenzaamheid niet oplossen. De 
gemeente moet daarom geen al te grote 
broek aantrekken. De overheid agen-
deert, legt verbindingen, brengt partijen 
bij elkaar en begeleidt de zoektocht naar 
oplossingen. Ze heeft dus een procesrol. 
Bewustwording van wat er is aan acti-
viteiten, maatjesprojecten of ontmoe-
tingsplekken is ook al een belangrijke 
stap. Als mensen de weg weten te vinden 
naar die voorzieningen, is dat winst. En 
mocht blijken dat een voorziening ont-
breekt, bijvoorbeeld een ontmoetings-
plek voor ouderen, dan kan de overheid 
daarvoor de portemonnee trekken. Maar 
sociale problematiek is uiteindelijk niet 
maakbaar met actieplannen. 
 Paul Schnabel, voorzitter van de 
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Adviescommissie Voltooid Leven, heeft 
gezegd dat een gevoel van ‘voltooid 
leven’ kan samenhangen met eenzaam-
heid en beperkte sociale contacten. We 
moeten voorkomen dat het komt tot een 
doodswens. Dat moet lokaal gebeuren: 
lokaal wordt eenzaamheid immers con-
creet. Eenzaamheid gaat over onszelf en 
onze buren. Daarbij past ook een moreel 
beroep op de samenleving. Het is de 
taak van de overheid om mensen bewust 
te maken van de eenzaamheid in hun 
directe omgeving. We moeten meer om 
ons heen gaan kijken.”

 
 

De landelijke ChristenUnie vroeg in 
2015 aandacht voor vrijwilligersnet-
werken die zingevingsvragen van 
ouderen oppakken. Met elke euro die 
daarin wordt gestoken zou volgens 
een onderzoek 1,40-1,60 euro worden 
bespaard op zorgkosten. Gaan deze 
netwerken een plek krijgen in het 
ouderenbeleid? | “Dat zou goed kunnen. 
We zullen kerken en culturele instanties 
betrekken bij het ouderenakkoord.  
Cultuur kan namelijk ook een vorm  
zijn om zingevingsvragen bespreekbaar 
te maken.” 

 
 

Naast de wethouder uit Hardenberg 
spreken we Inge Jongman, wethouder in 
de stad Groningen.

Op oudejaarsdag 2014 lanceerde u 
via Twitter een plan om burenbezoek 
verplicht te stellen. Dit naar aanlei-
ding van een Groninger die drie jaar 
dood in huis lag. Zou een verplichting 
tot burenbezoek of mantelzorg helpen 
in de aanpak van eenzaamheid? Wat 
mag de overheid vragen van buren 
of familie? | “De oproep was meer een 
hartenkreet dan een serieus beleids-
voorstel. Ik vroeg mij af: ‘Hoe kan zoiets 
gebeuren in een stad als Groningen?’ 
Wat mij trof was dat sommige mensen 
echt geen netwerk hebben. Maar er zijn 
wel altijd buren, zelfs al woon je op een 
boerderij. Buren kunnen minimaal altijd 
controleren of het licht bij de ander nog 
aan en uit gaat. 
 Dus ik deed vooral voor een moreel ap-
pel: ‘Denk om je naaste, let op je buren’. 
Als ChristenUnie hebben we campagne 
gevoerd met de slogan ‘oog voor elkaar’. 
Bel even aan als je jouw buren een tijdje 
niet hebt gezien. Kleine contactmomen-
ten kunnen een groot verschil maken. 
 De overheid heeft daarbij slechts een 
beperkte rol in de zin dat je niet overal  
en altijd alles kunt signaleren. De WIJ-
teams in Groningen vragen bij keuken-
tafelgesprekken door als er signalen zijn 
van eenzaamheid. Maar de gemeente  
kan de eenzaamheid niet in haar eentje 
oplossen. De WIJ-teams komen boven-
dien pas in actie als mensen zich zelf  
melden. Er is veel schaamte over een-
zaamheid; niemand steekt graag zijn  
vinger op met de melding “Ik ben 
eenzaam”. Gevoelens van eenzaamheid 
beperken zich ook niet tot één duidelijk 

aanwijsbare groep: zowel ouderen als 
jongeren kunnen eenzaam zijn. We  
hebben elkaar dus hard nodig om een-
zaamheid te signaleren en vervolgens 
ook iets aan te doen.
 Overigens vind ik dat je ook een eigen 
verantwoordelijkheid hebt. Zorg dat je 
een netwerk opbouwt, zodat er mensen 
om je heen staan waar je bij het ouder 
worden een beroep op kunt doen. Daar-
bij zijn er altijd mensen die daar wegens 
een beperking niet goed toe in staat 
zijn. Die moet de overheid helpen bij het 
aangaan van sociale contacten.”   

In het coalitieakkoord van  
Groningen is de intentie opgenomen 
om eenzaamheid onder ouderen  
(en jongeren) te verminderen. Waar-
om is eenzaamheid zo’n probleem in 
Groningen? Ziet u daarbij verschil 
tussen de stad Groningen en ‘de  
ommelanden’? | “In Groningen voelt 
43% van de mensen zich eenzaam. Er 
zijn inderdaad flinke verschillen tussen 
de stad en de dorpen. In dorpen wor-
den veel voorzieningen met een sociale 
functie, zoals de dorpshuizen en sport-
verenigingen, gedragen door bewoners. 
De overheidsbemoeienis is daar minder 
maar het verschilt ook per dorp hoeveel 
mensen actief zijn voor de gemeenschap. 
Ook in de stad verschilt het. In de ene 
wijk zijn veel bewonersinitiatieven die 
zichzelf redden. Maar waar voorzienin-
gen niet vanzelf tot stand komen, daar 
moet de overheid helpen om deze voor-
zieningen te creëren. Ontmoeting  
is namelijk cruciaal.
 Eenzaamheid kan in dorpen echter 
wel sterker gevoeld worden. Vaak wonen 
mensen er lang op één plek. Als je niet 

“Als je de waarde van 
ouderdom erkent, maakt 

dat dus echt verschil.
Daarbij is de rol van de 

overheid overigens
bescheiden: we signaleren 

en regisseren.”
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bent aangesloten bij lokale sociale  
netwerken, voel je je al snel buiten- 
gesloten. En als iemand sociaal niet  
kan meekomen is het oordeel van de 
omgeving vaak hard.” 

Wat betekent dat voor het ouderen-
beleid? | “Ik ben pas recent gestart als 
dorpswethouder van Ten Boer. Dit dorp 
is (net als Haren) na de herindeling  
samengegaan als nieuwe gemeente  
Groningen. Ik heb daarom nog geen 
goed beeld van het lokale ouderen- 
beleid. Wel ben ik getroffen door de 
kracht van het maatschappelijk midden-
veld. Kortgeleden heb ik vrijwilligers uit  
Ten Boer en omstreken uitgenodigd 
om in de skybox naar FC Groningen 
te kijken. Als je hoort hoeveel mensen 
komen op de activiteiten die ze organi-
seren, dan zijn dat getallen waar we als 
Stadjers jaloers op kunnen zijn. Als één 
op de tien inwoners deelneemt aan een 
gezamenlijke maaltijd in Ten Post, is dat 
een geweldig resultaat. 

U bent actief geweest bij Stichting  
Present. Wat kunnen we verwachten 
van vrijwilligersorganisaties in de 
aanpak van eenzaamheid (en wat 
niet)? | “Vrijwilligersorganisaties als 
Present zie ik als een laatste strohalm 
voor mensen zonder netwerk, geld of 
gezondheid. Zo was ik laatst via Present 
bij iemand die drie jaar geen bezoek had 
gehad en enorm blij was dat er eindelijk 
iemand langs kwam. Enerzijds schrik je 
van zo’n situatie, maar anderzijds maakt 
het ook dankbaar. Je maakt als vrijwilli-
ger in die situaties echt het verschil!
 Vrijwilligersorganisaties spelen op 

deze manier een belangrijke aanvullende 
rol bij de aanpak van eenzaamheid. Hier-
bij denk ik aan ook sportverenigingen, 
culturele verenigingen en vrijwilligers-
organisaties als Present. Maar los van 
organisaties: ik zie ook mensen die op-
staan in hun eigen wijk en bijvoorbeeld 
zorgen voor vervoer van ouderen naar 
het winkelcentrum. Of gezamenlijk de 
schouders zetten onder het verwijderen 
van zwerfafval. En ook kerken zijn steeds 
meer gericht op het van betekenis zijn in 
de samenleving. 
 Vrijwilligers zijn wat mij betreft het 
goud van onze samenleving. We mo-
gen enorm dankbaar zijn voor al die 
vrijwilligers die Nederland rijk is. En ik 
bespeur ook dat het aantal vrijwilligers 
toeneemt: mensen willen van betekenis 
zijn voor de ander en zoeken zingeving 
in vrijwilligerswerk. Ik zie allerlei mooie 
verbindingen ontstaan.” 

In veel gemeenten zijn ontmoetings-
plekken, zoals buurthuizen, 
wegbezuinigd. Welke rol spelen 
ontmoetingsplekken bij de aanpak 
van eenzaamheid? | “Ontmoeting 
willen we graag faciliteren, daar be-
zuinigen we als Gronings college zeker 
niet op. Een sterke samenleving is een 
samenleving met sociale cohesie. Kerken, 
bibliotheken, buurt- en dorpshuizen, 
sportverenigingen vervullen een  
belangrijke sociale functie. Onze WIJ-
teams zijn zo verspreid dat er altijd 
eentje in de buurt is. 
 Daarnaast willen we ontmoeting in 
de openbare ruimte stimuleren door het 
plaatsen van bankjes, speeltuinen en vol-
doende openbaar groen. Groenvoorzie-
ning en bankjes nodigen bovendien uit 

tot beweging. Ook is het zaak om per wijk 
de samenstelling van de woningvoor-
raad onder de loep nemen. Het moet voor 
ouderen mogelijk worden om in de wijk 
te blijven wonen, zodat hun netwerken in 
stand blijven. Dat kan door het bouwen 
van verschillende soorten woningen, 
zoals gelijkvloerse huizen voor ouderen. 
Dit moet zijn weerslag krijgen in de pres-
tatieafspraken die de gemeente maakt 
met woningbouwcorporaties. Maar ook 
het bouwen van meergeneratiewonin-
gen; zodat oud en jong elkaar kunnen 
ontmoeten en helpen.
 Ten slotte willen we de toegankelijk-
heid van de binnenstad voor ouderen 

verbeteren door het waarborgen van de 
veiligheid, toegankelijkheid en uitstra-
ling van de openbare ruimte. Dat bete-
kent dat we de principes van stimuleren 
van ontmoeting, toegankelijkheid (min-
der “obstakels”, ruimte voor voetgangers 
en fietsers, vergroening en terugdringen 
geparkeerde auto’s leidend laten zijn. 
Er is sowieso al minder verkeersdrukte 
omdat de bussen deels niet meer door het 
centrum en we venstertijden hebben voor 
bezorging. Zo verlagen we de drempel 
voor ouderen om de stap naar buiten te 
nemen en sociale contacten te onderhou-
den. Want de aanpak van eenzaamheid 
begint bij ontmoeting.” 

“Overigens vind ik  
dat je ook een eigen

verantwoordelijkheid hebt. 
Zorg dat je een netwerk 

opbouwt, zodat er mensen 
om je heen staan waar je 
bij het ouder worden een 

beroep op kunt doen.”
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Verdiepen.

KRO-NCRV | Van verlies kun je niet betalen
Uitzending 1 januari 2019 | 64 minuten

Deze indrukwekkende documentaire toont het dagelijks leven van groenteman en tachtiger 
Adrie uit Vlissingen. Hij is nooit gestopt met werken maar moet uiteindelijk toegeven dat het 
werk in de groentewinkel hem te zwaar wordt. De winkel wordt gesloten. 

Regionale ontwikkelingen in het aantal potentiële helpers van oudere  
ouderen tussen 1975-2040
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) & Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 2018

Deze studie brengt in kaart hoe het potentieel aan mantelzorgers zich de komende decennia 
zal ontwikkelen in verschillend regio’s. Volgens het onderzoek gaan de zuidelijke regio’s van 
Nederland in de toekomst het grootste tekort aan mantelzorgers ervaren.

Rudi Westendorp en David van Bodegom | Oud worden in de praktijk
Amsterdam: uitgeverij Atlas Contact, 2015

Het kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Aging doet onderzoek naar gezond oud 
worden. Centraal uitgangspunt in hun onderzoek is dat de omgeving een sleutelrol speelt in  
het verouderingsproces. Dit boek bespreekt slimme interventies voor de dagelijkse omgeving. 

Mirjam de Klerk, Debbie Verbeek-Oudijk, Inger Plaisier, Maaike den Draak
Zorgen voor thuiswonende ouderen
Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau, 2019

Over tien jaar zal Nederland ruim twee miljoen 75-plussers tellen. Wat betekent dit voor zorg 
en ondersteuning? Deze literatuurstudie is een kennissynthese over de zorg voor zelfstandig 
wonende 75-plussers, met aandacht voor knelpunten en toekomstige ontwikkelen.



40   Groen Groen   41 

Boeken.

 42  Een veenbrand blus je niet met wat spetters
     Recensie: Veenbrand

 44  Inhumaan vluchtelingenbeleid
    Recensie: Niemand wil ze hebben

 46  Naar welk Nineve word je geroepen?
     Recensie: The Prodigal Prophet
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Een veenbrand blus je niet 
met wat spetters 
Door Wouter Beekers

Met onze koning is Kim Putters een van 
de weinigen die de politieke polen in 
ons land weet te verbinden. De directeur 
van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
schoof geregeld aan bij de regeringsfor-
matie. Sommige politici spraken zelfs 
hardop uit dat hun beleid de ‘Putters-
toets’ moest kunnen doorstaan. Voor 
wie nu wil weten wat die ‘Putterstoets’ 
precies is, schreef de beste man een  
boek ‘over smeulende kwesties in de 
welvarende samenleving’.

In Veenbrand bundelt Putters de columns 
die hij de afgelopen jaren schreef voor  
Het Financieele Dagblad. Hoewel het boek 
daarmee af en toe wat ‘van de hak op  
de tak’ is, vindt de lezer in de gekozen 
ordening, inleiding en slotwoord wel 
degelijk een grotere maatschappijanalyse 
van Putters.
 Putters spreekt van nieuwe sociale  
kwesties, die de stabiliteit van ons land  
bedreigen. Hij benoemt er vier, die onder-
ling samenhangen: (1) nieuwe sociale 
ongelijkheid; (2) een ‘overfocus’ op econo-
mische groei, die maatschappelijk onbe-
hagen miskent; (3) de opgave je levenslang  
(professioneel en cultureel) flexibel op  

Kim Putters
Veenbrand. Smeulende 
kwesties in de welvarende 
samenleving
Amsterdam: Prometheus 2019 
224 pagina’s

te stellen; en (4) de toenemende afstand 
die veel burgers ervaren tot de democra-
tische rechtsstaat. Putters is scherp in zijn 
analyses en gevoelig voor wat er speelt in 
de samenleving. Zo voorspelde hij als een 
van de weinigen de verkiezing van Donald 
Trump tot president van Amerika.
 Wie wil slagen voor de Putterstoets 
komt met een samenhangende politieke 
visie, een samenhangend antwoord op 
de maatschappelijke kwesties van deze 
tijd. Er zijn politici met idealen nodig, die 
mensen hoop durven geven, aldus Put-
ters. Wat dat betreft is het wel bijzonder 
dat ook de VVD van Mark Rutte zich ook 
aan deze Putterstoets wil onderwerpen.
 De bestuurskundige benadrukt in een 
interview dat het aan de politiek is, en 
niet aan hem, om die antwoorden te vin-
den. Toch is het waardevol zijn boek ook 
te lezen als een zoektocht naar antwoor-
den. Want die geeft Putters zelf wel dege-
lijk. Zo liep hij voorop in zijn pleidooi dat 
verduurzaming rekening dient te houden 
met nieuwe sociale ongelijkheid en de 
verschillende draagkracht van mensen. 
Hij geeft daarin ook een cultuurkritiek 
op het individualisme en pleit onomwon-
den voor meer fatsoen in de samenleving 
– een geluid dat menig christenpoliticus 
als muziek in de oren zal klinken.
 Maar juist op dit punt is Putters ook 
kwetsbaar. Om het scherp te zeggen: zo 
sterk als hij is in zijn probleemanalyse, 
zo sterk schieten ook zijn antwoorden 
soms tekort. Heel nadrukkelijk schetst 
Putters het multiculturele drama – het 
sluimerende ‘etnisch conflict’ als ‘de 
grootste’ en ‘meest urgente’ sociale 
kwestie. Juist in dit verband gebruikte hij 
in zijn column van 29 september 2015 de 
term ‘veenbrand’, die hij tot titel van zijn 
boek koos. Maar in zijn antwoord op die 

kwestie toont de voormalig PvdA-senator 
zich een klassieke sociaaldemocraat. 
Hij verklaart de multiculturele kwestie 
weliswaar de meest urgente, maar hij 
pakt deze in de ordening van zijn boek 
niet beet als een van zijn vier grote 
thema’s. Tussen de regels door relativeert 
hij nogal eens. Zo kunnen mensen die 
naar de geschiedenis kijken, leren dat het 
vluchtelingenvraagstuk relatief is en dat 
integratie gewoon tijd vraagt.
 Belangrijker: Putters is van mening dat 
de multiculturele kwestie ten diepste 
gaat over sociaaleconomische onzeker-
heid. Maatschappelijke afzondering 
en vervreemding zijn daar slechts een 
reactie op en kunnen met een robuust 
overheidsbeleid worden bestreden. Het 
gaat Putters dus om sociale zekerheid. Hij 
stelt zijn hoop op culturele vorming en 
pleit hartstochtelijk voor blijvende steun 
aan de kunst- en cultuursector. Soms 
hebben we gewoon een culturele verbin-
ding nodig, een Eurovisie Songfestival 
bijvoorbeeld als we zicht op de Europese 
gezamenlijkheid verliezen.
 Putters vraagt keer op keer aandacht 
voor de ‘afhakers’ in de samenleving. Ik 
probeer zijn boek dan even door de ogen 
van een ‘afhaker’ te lezen. En dan denk ik: 
neemt deze professor het maatschappe-
lijk verlangen naar een serieus debat over 
de nationale gemeenschap, haar eigen-
heid en haar grenzen wel serieus? 
 Het is goed dat Putters ziet dat er een 
veenbrand woedt. Maar Putters weet vast 
ook: een veenbrand woedt niet aan de 
oppervlakte. Een veenbrand gaat diep. 
En als je slechts aan de oppervlakte blust, 
kan deze ondergronds snel om zich  
heen slaan. 
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Inhumaan  
vluchtelingenbeleid
Deborah Lassche, onderzoeker bij TNO Defense, Safety & Security

Journaliste Linda Polman werd bekend 
door haar boek De Crisiskaravaan 
(2008), een verhaal over de keerzijde van 
het werk van internationale humanitai-
re hulporganisaties. Haar nieuwe boek 
Niemand wil ze hebben blijkt eveneens 
een krachtige eyeopener: het trekt een 
parallel tussen hoe Europa omging met 
de Joodse vluchtelingen voor, tijdens 
en na de Tweede Wereldoorlog en hoe 
Europa nu omgaat met vluchtelingen.  
Er blijkt verrassend weinig nieuws  
onder de zon, ondanks het VN-vluch-
telingenverdrag van 1951 en de belofte 
‘nooit meer’.  

Niemand wil ze hebben begint in de zomer 
van 1938 in het Franse Evian, bij de eerste 
internationale conferentie over een vluch-
telingencrisis in Europa. Het aantal Joden 
dat het gelukt was om nazi-Duitsland en 
Oostenrijk te ontvluchten was exponenti-
eel gestegen, maar er waren niet genoeg 
opvangplaatsen. De top in Evian was be-
doeld om dit probleem op te lossen, maar 
leverde slechts de spot van nazi-Duitsland 
op: uiteindelijk bleek bijna niemand bereid 
de Joden op te vangen. Een sterk sentiment 
van ‘niet in mijn achtertuin’ overheerst: 

Linda Polman
Niemand wil ze hebben. 
Europa en zijn vluchtelingen
Amsterdam: Uitgeverij 
Jurgen Maas 2019
219 pagina’s

vergelijkbaar met problemen rondom 
herverdeling nu. Ook andere aangevoerde 
redenen klinken bekend: Joden zouden 
een gevaar vormen voor de samenleving 
door hun afwijkende normen en waarden, 
er zouden zich criminelen en onruststo-
kers tussen de vluchtelingen bevinden, 
ze zouden banen inpikken, en geld en 
middelen die nodig waren voor de eigen 
bevolking. Het toelaten van enkelen zou 
al snel een aanzuigende werking heb-
ben. Ziehier de argumenten van toen, die 
bijna één-op-één te vertalen zijn naar nu. 
Zelfs het fenomeen van bootvluchtelin-
gen is niet nieuw: in mei 1939 vertrok uit 
Hamburg het Duitse passagierschip de 
St. Louis, vol met Joodse vluchtelingen, 
op zoek naar onderdak op het Ameri-
kaanse continent. Maar de reis eindigde 
na 16.000 kilometer uiteindelijk in België: 
niemand wilde ze hebben. 
   Na de Tweede Wereldoorlog werd in 
1951 het VN-Vluchtelingenverdrag geslo-
ten. ‘Nooit meer’, was de boodschap. In 
de rest van haar boek toetst Polman dit 
voornemen aan de hand van het Europese 
vluchtelingenbeleid tijdens de Koude 
Oorlog, de jaren ’90 (met zijn vredesmis-
sies) en de Europese reactie op de huidige 
vluchtelingencrisis. De conclusie is  
helaas niet mals: nog steeds wil niemand 
ze hebben. 
 Polman doet waar ze ook goed in 
was bij De Crisiskaravaan: de lezer leert 
hoe redelijk klinkende argumenten en 
besluiten kunnen leiden tot inhumaan 
beleid. Daarmee heeft ze een lezenswaar-
dig boek geschreven voor iedereen die 
zich interesseert voor de huidige vluch-
telingencrisis. Veelgebruikte termen  
en begrippen worden toegelicht, zoals 
IDP, non-refoulement en ‘safe havens’. 
Aangevuld met een begrippenlijst  

achterin (‘Vluchtelingen-speak en mo-
dern immigratie-idioom’) biedt het boek 
zo ook de minder ingevoerde lezer de 
nodige houvast en achtergrondkennis in 
het hedendaagse vluchtelingendebat. 
 Het is een boek met een boodschap, 
inclusief de daarbij horende activistische 
ondertoon. Dat is niet erg, maar soms 
krijg je het gevoel dat gebeurtenissen te 
eenzijdig worden belicht. Zo is de Euro-
pese Unie vaak de boosdoener, maar zij 
trekt niet als enige aan de touwtjes. Een 
bredere analyse van oorzaak en gevolg is 
dan prettig. Daarnaast voelt het als oorde-
len met de kennis van achteraf en dit is al 
te gemakkelijk. Dit hangt samen met een 
ander punt: soms valt de opeenstapeling 
van catastrofe en ellende wel emotioneel 
zwaar. Gaat nu werkelijk alles fout? Dit 
mag op zich geen argument zijn, maar het 
zou de leesbaarheid ten goede komen als 
er ook af en toe wordt vermeld wat er wel 
goed gaat. Gelukkig geeft Polman in het 
laatste hoofdstuk een paar adviezen  
over wat er anders kan, zoals: behandel 
vluchtelingen niet als (ongewenste)  
migranten en noem ze ook niet zo;  
doe niet mee aan het zaaien van angst;  
en wees reëel over aantallen. 
 Polmans boek is een krachtige en 
indringende reflectie op het Europese 
vluchtelingenbeleid, die ook de  
ChristenUnie tot zich zou moeten  
nemen. Het is de taak van christelijke 
politici om recht te doen in deze wereld, 
om vrede te brengen en barmhartigheid 
te tonen, ook buiten de grenzen van onze 
Nederlandse staat. Dit boek toont aan dat 
we hierin als Europa, en dus ook als  
Nederland, tekortschieten. Het is te hopen 
dat de politiek en onze bestuurders leren 
van de geschiedenislessen en inzichten 
die mensen zoals Polman ons aanreiken. 



46   Groen Groen   47 

Naar welk Nineve 
word je geroepen? 
Door Dico Baars, theoloog en fractievoorzitter ChristenUnie Vijfheerenlanden

In het politieke debat staan ‘wij’ vaak 
tegenover ‘zij’. De buitenlander staat 
tegenover de Nederlander. De elite 
tegenover het volk. De progressief 
tegenover de conservatief. Hoe nemen 
christenen positie in het gepolariseerde 
politieke debat? Voorganger en auteur 
Tim Keller schreef op basis van het ver-
haal van de Oudtestamentische profeet 
Jona een eigentijds boek met scherpe 
inzichten over dit thema. Wat kunnen 
ChristenUnie-politici leren van Kellers 
The Prodigal Prophet?

Het verhaal van Jona levert voor moderne 
lezers nogal wat vragen op. Dat is begrij-
pelijk. Hoe vaak lezen we een verhaal van 
een man die opgeslokt wordt door een 
grote vis en na enige tijd weer wordt uit-
gespuugd? Tim Keller, die overigens geen 
problemen heeft met een letterlijke lezing 
van het verhaal, roept ons op om ons niet 
te laten afleiden door de dramatische ele-
menten, maar de focus op de boodschap 
van het verhaal te houden. 
 Het verhaal van de profeet Jona laat 
volgens hem zien hoe christenen, als we de 
genade van God echt begrijpen, naar plek-
ken worden gestuurd waar we liever niet 

Tim Keller
The Prodigal Prophet. 
Jonah and the Mystery 
of God’s Mercy
New York: Viking 2019
272 pagina’s

willen zijn. Hoe we opgeroepen worden 
om naar mensen om te zien die we liever 
links zouden willen laten liggen. In The 
Prodigal Prophet houdt Keller christenen, 
persoonlijk en collectief, een spiegel 
voor: Gods genade geldt voor alle 
mensen en daarom doet het ertoe hoe  
we anderen behandelen, juist als ze  
fundamenteel van ons verschillen.  
Christelijke politici zouden daarom  
niet in de val van Jona moeten trappen, 
maar zich moeten afvragen naar welk 
Nineve zij geroepen worden. 
 Dit klinkt eenvoudiger dan het is.  
Tim Keller schildert Jona af als een 
doorgewinterde patriot en partijdige 
nationalist. Het gedrag van Jona is niet 
geworteld in zijn relatie met God, maar 
in zijn ras. Daarom kiest Jona, als het erop 
aankomt, er niet voor om loyaal te zijn 
aan het Woord van God, maar aan zijn ei-
gen volk. God wordt hier een middel om 
een eigen doel te bereiken. Herkenbaar? 
Keller ontrafelt het menselijk probleem 
achter onze culturele worsteling en geeft 
de lezer daardoor de ruimte om niet  
alleen kritisch naar de cultuur, maar 
vooral ook kritisch naar zichzelf te 
kijken. Keller schrijft niet over specifieke 
politieke partijen, kerken of (religieuze) 
leiders, maar over menselijk gedrag van 
alle tijden en plaatsen. 
 Toch wijst Keller de inzet (en liefde) van 
christenen voor hun samenleving niet 
af. Een van de tegenstellingen in onze sa-
menleving is dat alle moraliteit relatief is, 
terwijl tegelijkertijd wel moreel gedrag 
verwacht wordt. Met andere woorden: 
het is een cultureel gegeven dat iedereen 
zijn of haar eigen normen en waarden 
zou mogen bepalen. Tegelijk verlangen 
we naar een gedeeld kader van rechtvaar-
digheid, gelijke kansen en zorg voor de 

kwetsbaren. We preken zelfontplooiing, 
maar verlangen naar zelfopoffering. 
 Juist christenen kunnen (in alle afhan-
kelijkheid) deze tegenstelling overbrug-
gen. Het Evangelie spreekt namelijk 
zowel over zelfopoffering (kruis van 
Christus) als over hoop (de opstanding 
van Christus). Dat is reden voor Keller om 
stelling te nemen: hoe meer christenen 
zich laten leiden door dit Evangelie en 
daardoor leren hun naaste lief te hebben, 
hoe sterker de samenleving kan zijn. 
 Moeten christenen hier wel aan begin-
nen? Keller laat ons niet makkelijk gaan. 
Christenen die alle politieke discus-
sies en betrokkenheid vermijden geven 
daarmee hun stem aan de status quo, zo 
zegt hij: ‘So to not be political is to be 
political’. Keller laat er geen misverstand 
over bestaan: in een tijd waarin verdeeld-
heid groeit, worden christenen geroepen 
om, gedreven door Gods liefde voor alle 
mensen, het ‘wij’ achter te laten en naar 
‘zij’ toe te gaan. 
 Kortom: ChristenUnie-politici heb-
ben met The Prodigal Prophet van Tim 
Keller een theologisch antwoord op de 
vraag wat de waarde is van een chris-
telijk geluid in het politieke debat van 
vandaag. Het boek geeft niet een progres-
sief of conservatief, maar een christelijk 
antwoord op polarisatie en verdeeldheid. 
In een tijd, waarin politici de christelijke 
traditie zich zomaar toe-eigenen, is dat 
geen overbodige luxe. 
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Gesignaleerd.

Govert Buijs
Waarom werken we zo hard? Op weg naar een economie van de vreugde
Amsterdam: Boom uitgevers 2019 | 160 pagina’s

Waartoe is de economie op aarde? Waarom werken we niet slechts  
vijftien uur, zoals ooit econoom Keynes voorspelde? Over de economie  
zijn we veelal kritisch, we ervaren momenteel vooral de negatieve  
consequenties. De christelijke politiek-filosoof beoogt in dit essay een  
ander, meer vreugdevol perspectief op economie en werk te ontwikkelen.

Arjen Siegman (red.) 
Het midden. De middenklasse als morele kern van de samenleving
Uitgave Wetenschappelijk Instituut van het CDA 2019 | 140 pagina’s

Zonder middenklasse geen stabiele samenleving. Dat concluderen economen, 
politici en journalisten. De middenklasse neemt in omvang toe, maar voelt 
zich ondertussen steeds meer onder druk staan. Discussies over globalise-
ring, technologie, klimaatverandering en migratie lijken de burgerlijke waar-
den te vergeten die tot welvaart hebben geleid. Deze bundel doet verslag 
vanuit vier Europese landen: Italië, Duitsland, Nederland en Bulgarije.

Daniël Boomsma, Teun Dekker, Abele Kamminga en Anne-lotte Masson
Burgerschap: een sociaal-liberale visie
Uitgave Wetenschappelijk Instituut D66 2019 | 64 pagina’s

‘Burgerschap’ is een sleutelwoord van onze tijd, de oplossing voor problemen 
met sociale cohesie. Maar is dat wel zo? Dit essay presenteert een sociaal-
liberale opvatting van burgerschap en stelt de vraag wat burgers bindt en hen 
tot een gemeenschap maakt. ‘Wederkerigheid’ staat centraal in het betoog, 
evenals de ruimte om elkaar in vrijheid te laten leven.

Dave Bookless
Het groene hart van het geloof. Zorg voor Gods wereld
Amsterdam: Buijten & Schipperheijn 2019

Zorg voor de schepping hoort bij het leven met God en raakt de kern van  
het christelijk geloof. Dit boek benadert problemen met klimaat en milieu 
vanuit het hart van het evangelie. De theoloog combineert reflectie met  
praktijkkennis. Zijn ethische visie schetst hij vanuit tal van Bijbelpassages.

Henk Bouwmans
Valkuilen voor wethouders
Den Haag: Boom bestuurskunde 2019 | 226 pagina’s 

Dit is een boek over valpartijen van wethouders in recente college- en  
raadsperioden. De auteur reflecteert op de falende bestuursstijl van  
wethouders, op integriteitskwesties en de manier waarop wethouders  
projecten uitvoeren. Ook gaat het boek in op fragmentering en politisering 
van het lokale politieke landschap.

Edith Schouten
Zoveel liefde. Historische roman over Betsy Groen van Prinsterer
Franeker: Uitgeverij Van Wijnen 2018 | 448 pagina’s

Een biografische roman over Elisabeth (Betsy) Maria Magdalena Groen  
van Prinsterer-Van der Hoop (1807-1879), echtgenote van Guillaume Groen 
van Prinsterer. Een verhaal over haar sociaal bewogen en maatschappelijk 
betrokken leven. 

Carl Schmidt
Het begrip politiek
Amsterdam: Boom klassiek 2019 | 208 pagina’s

Dit boek van de omstreden denker is een heruitgave. Schmidt bekritiseert 
liberale krachten die politiek handelen en politieke strijd willen vervangen 
voor economische concurrentie. Voor Schmidt horen strijd, conflict en vijand 
bij politiek. Schmidt-kenner Theo de Wit heeft deze heruitgave voorzien van 
een afsluitend essay.

Elco Brinkman
Bouwen en bewaren. Memoires
Amsterdam: Prometheus 2019 | 480 pagina’s

De bekende CDA-politicus en bestuurder blikt terug op zijn politieke en 
bestuurlijke carrière. Brinkman was onder meer minister in de kabinetten 
Lubbers, fractievoorzitter in de Tweede Kamer en fractievoorzitter in de  
Eerste Kamer. Dit boek is een beeldrijk verhaal, ironisch en openhartig  
over zijn boeiende leven rondom de macht.
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Vaccinatie, 
het sjibbolet van 
onze tijd
 

Nederlanders bezorgd over polarisatie, ‘nuance is niet sexy’, zo kopte de 
NOS vrijdag 29 maart. Volgens Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau hebben mensen het idee `dat de nuance verloren gaat en dat 
mensen agressiever worden in discussies. Dat is echt een groot punt van 
zorg.́  De oorzaak ervan zien veel Nederlanders bij internet en sociale 
media. De zorg is dat mensen ´mede daardoor een zekere druk ervaren om 
een standpunt in te nemen’. Dat geldt zeker bij vaccinatie. Ook dat debat 
polariseert steeds meer: je bent voor of je bent tegen. En ook hier raakt de 
nuance zoek. Als we de media moeten geloven regeert bij voorstanders de 
ratio, de wetenschap, en bij tegenstanders het gevoel, de intuïtie, ofwel alles 
wat niet wetenschappelijk te onderbouwen is. Het wordt hoog tijd dat we 
beter met elkaar omgaan in het debat. Het is tijd voor echt gesprek.

Door Wouter Jan van den Berg

Lokaal 
cultuurbeleid
 

Het gaat vaak om miljoenen. Dikwijls ook nog eens gevolgd door 
overschrijdingen. Want dan blijkt de bouw van dat iconische theater of dat 
op-de-kaart-zettende evenement toch duurder dan begroot. Wil je als stad 
een beetje meetellen, dan moet je toch investeren in cultuur? Maar hoe dan? 
Voor raadsleden zijn cultuurdossiers vaak hoofdpijndossiers. Daarom een 
kleine zoektocht naar de waarde en de grenzen van lokaal cultuurbeleid. 

Door Addy Plieger



54   Groen Groen   55 

Stad in de spotlights | De stem van de ChristenUnie in  
Leeuwarden gaf vijf jaar geleden de doorslag om Leeuwarden 
verkiesbaar te stellen voor Culturele Hoofdstad 2018. Fractie-
voorzitter Frits Rijpma is hier trots op. Een belangrijk argument 
voor de fractie was het economisch gewin. En daarin is  
Leeuwarden geslaagd. De economische opbrengsten bleken  
zelfs hoger dan de beoogde tachtig miljoen euro die de titel op 
moest leveren. De fractie van de ChristenUnie wil daarom nu 
in de Culturele-Hoofdstad-stand blijven: cultuur is belangrijk, 
voor de leefbaarheid, voor de aantrekkelijkheid van de provin-
cie Friesland en voor de onderlinge verbondenheid. Dat kost 
geld en mag geld kosten, meldt de fractie op haar website. 
 Dat de indrukwekkende stoet ‘Reuzen van Royal de Luxe’ 
toch wat duurder werd dan voorzien, waardoor de gemeente 
Leeuwarden zich genoodzaakt zag vier miljoen euro bij te 
lappen, was voor de ChristenUnie geen probleem. “Gaande-
weg het proces bleek het succes overweldigend. Dan komt de 
koopman in mij naar boven. Ik zie een enorme kans om onze 
stad te vermarkten, free publicity. Hoe mooi is dat!”, zegt Rijpma 
enthousiast. Tegelijk is de fractie kritisch als het gaat om andere 
cultuuruitgaven. Rijpma over de uitgangspunten: “De gebruiker 
betaalt, duidelijke budgetten en op is op.” De ChristenUnie eiste 
dan ook van het verliesgevende cultureel centrum Neushoorn 
een sluitende realistische begroting en wilde niet zonder meer 
drie ton beschikbaar stellen. 
 Kosten versus baten. Dat is, zeker op papier, de manier waarop 
politici vaak naar cultuur kijken. Investeren in wegen of school-
gebouwen gaat hen makkelijker af. Daarvan is het algemeen nut 
wel bewezen. Maar geld steken in cultuur? De angst om daar-
mee slechts een beperkt deel van de inwoners, of alleen hoger 
opgeleiden, te bedienen doet raadsleden regelmatig huiverig 
zoeken naar argumenten om het trekken van de gemeentelijke 
portemonnee voor cultuur te verantwoorden. Want wat zijn dan 
die baten? Wat levert cultuur nou eigenlijk op?

Aantrekkelijke stad | Een argument dat regelmatig in raads-
zalen klinkt, is om met investeringen in cultuur de aantrek-
kelijkheid van de stad te vergroten. Tegenwoordig is voor 
potentiële inwoners niet hun werkplaats doorslaggevend maar 
kiezen mensen vooral een woonplaats waar de kwaliteit van de 
woonomgeving hoog is. Onderzoek toont aan dat cultuur een 
prominente rol speelt in de concurrentiepositie van steden.  

Steden met een groot en gevarieerd  
aanbod aan cultuur zijn populaire  
woonsteden.1 Dit geldt vooral voor  
hoogopgeleide, creatieve mensen en 
mensen uit hogere inkomensgroepen. 
Een toename van deze groepen leidt, 
door het stimuleren van werkgelegen-
heid in andere sectoren, tot groei van 
werkgelegenheid in het algemeen.  
Leeuwarder Frits Rijpma beaamt dat. 
“Cultuur hoort als lucht en zuurstof bij  
de infrastructuur van de stad. De aan-
dacht voor Leeuwarden als Culturele 
Hoofdstad 2018 heeft onze stad van on-
betekenend provinciestadje veranderd  
in een aantrekkelijke vestigingsstad.”

Maatschappelijke baten | In Utrecht 
deed men onderzoek naar de maatschap-
pelijke baten van het stedelijke culturele 
aanbod. De conclusie was dat tegenover  
€ 37,1 miljoen aan gemeentelijke sub-
sidies aan de culturele instellingen er 
een jaarlijkse welvaartswinst van € 44,6 
miljoen staat. Een maatschappelijk 
rendement van rond de twintig pro-
cent. ”Daarmee zijn de uitgaven van de 
gemeente Utrecht aan kunst en cultuur 
maatschappelijk te rechtvaardigen”, 
concluderen de onderzoekers.2 
 Voor deze analyse gebruikten de onder-
zoekers een breed welvaartsbegrip. Niet 
alleen werd gekeken naar financiële ba-
ten, zoals de bestedingen van bezoekers 
die op de culturele instellingen afkomen, 
maar ook naar het genot dat de bewoners 
van de stad aan het culturele aanbod 
ontlenen en de sociale effecten daarvan. 
Marlet stelt in zijn eerdere rapport De 
waarde van cultuur in cijfers, dat cultuur 
een positief effect heeft op gezondheid, 
leefbaarheid en op productiviteit.3 

 Dit is wel een punt van discussie.  
De onderbouwing van onderzoek om de 
sociale waarde van cultuur te kunnen 
vertalen in een jaarlijkse welvaartswinst 
is te mager, vindt Wim Derksen, socio-
loog en hoogleraar bestuurskunde. Hij 
merkt daarbij op: “Economen hebben 
vaak de neiging om overheidsingrijpen 
alleen gelegitimeerd te achten als onze 
welvaart daardoor toeneemt. Ondanks 
het feit dat daarbij wordt uitgegaan van 
een breed welvaartsbegrip wordt die 
waarde van welvaart door economen  
bij voorkeur in geld uitgedrukt. Maar  
zou het niet waar kunnen zijn dat we  
op die manier aan de essentie van de  
taak van de overheid voorbij gaan: het 
verbeteren van de samenleving ook als 
we die verbetering niet in geld kunnen  
of willen uitdrukken.” 4 

Rentmeesterschap | Zoals eerder gezegd, 
raadsleden hebben de neiging om vooral 
te zoeken naar een verantwoord even-
wicht tussen kosten en baten. Daar is 
niks mis mee. In hun kaderstellende en 
controlerende rol moeten ze zich immers 
bezighouden met de vraag wat een inves-
tering gaat opbrengen en of dat verant-
woord is. Daarom hebben raadsleden 
van de ChristenUnie, die rentmeester-
schap hoog in het vaandel hebben, soms 
moeite met het financieren van culturele 
voorzieningen of evenementen waarvan 
het duidelijk is dat deze financieel niet 
rendabel te exploiteren zijn. Maar er 
speelt meer. 
 Onlangs promoveerde Anne Schipper 
aan de Vrije Universiteit met het proef-
schrift Rijnsdorp, calvinisme en cultuur. 
Schipper deed onderzoek naar gere-
formeerd schrijver en criticus Cornelis 
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Rijnsdorp (1894-1982), die jarenlang 
gereformeerden wilde interesseren voor 
kunst maar vastliep op hun anticulturele 
houding. Volgens Schipper kwam dit 
doordat het calvinisme in Nederland ver-
mengd geraakt is met de wereldmijdende 
trekken van de dopersen en de puritei-
nen. Schipper verbaast zich erover dat 
gereformeerden daarmee geen gehoor 
geven de cultuuropdracht die zij elke 
zondag van de preekstoel horen: het  
bouwen en bewaren van de aarde.  
Volgens Schipper roept de Bijbel de mens 
op God te eren in de kunst, bijvoorbeeld 
in psalm 33 vers 2: heft vrolijk aan, wijdt 
Hem uw kunst.5 

 De kritische houding ten opzichte van 
kunst en cultuur is soms ook christen-
politici niet vreemd. Dat je als overheid 
maatschappelijke- en zorgvoorzieningen 
financiert is logisch, maar is het overeind 
houden van culturele instellingen een 
net zo belangrijke overheidstaak?  
“Nee”, zei André Rouvoet in zijn boek 
Reformatorische staatsvisie. In dit boek 
beschreef hij de kerntaken (of eigenlijke 
taken) van de overheid. Cultuur noemde 
hij een oneigenlijke taak waarvan de 
overheid haar bemoeienissen en intensi-
teit moet heroverwegen.6 

 “Ja”, zegt Arie Lengkeek. “Cultuur is 
een maatschappelijk goed en inderdaad, 
daar moeten jij en ik voor betalen.” 
Lengkeek werkt in Rotterdam als zelf-
standig programmeur op het snijvlak van 
stadsontwikkeling en cultuur. Hij hekelt 
het denken over cultuur als verdienmid-
del. “Als je cultuur benadert vanuit een 
kosten-batenanalyse of als concurrerend 
beleidsterrein voor citymarketing dan 
wordt het een neoliberaal instrument.” 
Hij wijst op de waarde die cultuur in 
zichzelf heeft. “Cultuur is levend en  

vanuit zichzelf educatief.” 
 Deze invalshoek sluit mooi aan bij 
wat het verkiezingsprogramma van de 
ChristenUnie over cultuur zegt: “Kunst 
en cultuur horen bij ons menszijn en zijn 
waardevol voor een open en bloeiende sa-
menleving. Kunst kan het leven verrijken, 
mensen bij elkaar brengen en nieuwe 
inzichten geven, zowel in het mooie 
als in het lijden. Onze cultuur kent een 
rijke geschiedenis en is drager van onze 
identiteit. Kunst en cultuur zijn daarmee 
primair van en voor de samenleving.” 
Betekent die laatste zin vervolgens dat de 
overheid zich op het gebied van cultuur 
afzijdig moet houden? Carla Dik, naast 
Tweede Kamerlid ook kunsthistorica, 
zegt hierover: “Kunst kun je als overheid 
niet van bovenaf opleggen. Kunst en cul-
tuur zijn namelijk een essentieel onder-
deel van ons mens-zijn.” Desondanks 
kan volgens Dik de culturele sector niet 
zonder bemoeienis van de overheid. Niet 
alleen heeft de overheid een rol als op-
drachtgever en subsidieverstrekker, maar 
de overheid is er ook om cultuur en inwo-
ners te verbinden, om de brugfunctie van 
cultuur in de samenleving te versterken. 
Mede daarom wijst zij op het belang van 
een zo’n breed mogelijke toegankelijk-
heid van cultuur en cultuureducatie in  
al zijn diversiteit. 

Top versus breedte | In lijn hiermee is  
te verwachten dat lokale ChristenUnie-
fracties zich vooral richten op cultuur in 
de breedte: muzieklessen, amateurkunst, 
talentontwikkeling, bereikbare en be-
taalbare cultuureducatie voor iedereen. 
Dat is verantwoord investeren. Dat liever 
dan miljoenen steken in cultuurvoor-
zieningen voor de elite, toch? Roelie 

Bosch, voormalig fractievoorzitter van 
de ChristenUnie in Almere: “Wij gaan als 
gemeenteraad over het lokale huishoud-
boekje. De ChristenUnie in Almere zet 
dus vooral in op het ondersteunen van 
kleinschalige projecten en niet van dure, 
grote projecten.” 
 Maar zeggen we met de focus op cul-
tuur in de breedte dat topcultuur zichzelf 
maar moet bedruipen en dat talentont-
wikkeling leuk is maar moet stoppen als 
het de ‘gemiddeldheid’ overstijgt en dat 
het dan maar aan markt en commercie 
moet worden overgelaten? Carla Dik 
waarschuwt voor het gevolg van com-
mercialisering van cultuur: “Dat leidt tot 
verschraling van het culturele aanbod. 
De ‘André Rieus’ zullen wel overeind blij-
ven maar het bijzondere, vernieuwende 
aanbod zal verdwijnen. De overheid mag 

de intrinsieke en artistieke waarde van 
kunst en cultuur niet uit het oog verlie-
zen. Wel moeten kunstenaars nadenken 
over de betekenis van hun werk voor de 
samenleving. Die interactie maakt het 
waardevol. Dat mag zeker een eis zijn 
bij subsidieverstrekking.” En hoewel de 
overheid zich niet moet mengen in de 
relatie tussen kunst en publiek, mogen 
raadsleden van de ChristenUnie zeker 
kritisch zijn als (publiek betaalde) kunst 
in de openbare ruimte botst met gods-
dienstige of ethische grenzen. 
 Zoals eerder gezegd willen gemeenten 
met investeringen in topcultuur regelma-
tig vooral zichzelf op de kaart zetten. “We 
moeten cultuurstad van het oosten wor-
den of blijven”, klinkt het dan. Carla Dik 
moedigt gemeenten aan juist over hun 
gemeentegrens heen te kijken door het 

“Als je cultuur benadert 
vanuit citymarketing 

wordt het een neoliberaal 
instrument.”
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Dit was toch wel de lente van onverwachtse uitslagen. Groot was de verbazing in maart, 
toen Forum voor Democratie niet alleen winst boekte, maar ook de grootste werd. 
Daarna dook tussen de tweestrijd op rechts plotseling de Partij van de Arbeid op. Bij alle 
duidingen heb ik echter in toenemende mate moeite met het begrip ‘winnaar’.

Want winnen gaat in dit land volgens merkwaardige spelregels. Je kunt nog zoveel 
stemmen krijgen, als het er minder zijn dan vorige keer: verloren! Zo hoorde het Groen-
Links van Klaver in 2017 tot het kamp van de grote winnaars en de SP van Roemer tot dat 
van de grote verliezers. In werkelijkheid hadden op beide partijen een miljoen mensen 
gestemd – het verschil bedroeg slechts vierduizend stemmen. De kiezer die zweeft krijgt 
op deze manier bovengemiddelde aandacht. Invloed ook trouwens. Rotsvast zijn kiezers 
en politici er immers van overtuigd dat ‘de winnaars’ mogen formeren.

Eerlijk is eerlijk, je hebt er natuurlijk altijd één die ‘de grootste’ is. Maar wat betekent dat 
nu eigenlijk? In Nederland hebben we een traditie van partijen die claimen volkspartij 
te zijn. In die zin hebben tot op heden alle partijen alle verkiezingen verloren. Nog nooit 
heeft een partij het vertrouwen van het volk gewonnen en gewoon een absolute meer-
derheid behaald. Slechts een (van de dertien) miljoen kiesgerechtigden stemde in maart 
op Forum – evenveel als op de VVD, en in absolute zin evenveel als op GroenLinks of de 
SP in 2017.

Nu is een land met alleen maar verliezers niet zo’n aantrekkelijk beeld. We kunnen er 
ook anders naar kijken. Keer op keer besluiten de Nederlandse kiezers hun stemmen 
netjes te verdelen. Een veelkleurige samenleving vertaalt zich in een veelkleurig  
politiek palet. Wie durft samen te werken kan in een meerderheidspositie terecht 
komen. En de winnende meerderheid dient vervolgens altijd oog te hebben voor de 
verliezende minderheid. Ook als die Forum heet.

COLUMNIST Dr. Wouter Beekers is directeur van het  
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Alleen maar verliezers

COLUMNcultuurbeleid regionaal af te stemmen. 
Zo blijft het mogelijk een breed, divers 
cultureel aanbod in stand te houden. 
 Arie Lengkeek hamert bij het maken 
van cultuurkeuzes op toegankelijkheid 
van cultuur, letterlijk en figuurlijk. En 
niet eenmalig, maar algemeen. “Als je dat 
goed doet, ja, ook het ontwikkelen van 
een cultuurgebouw bijvoorbeeld, dan 
wordt het een huis. Een huis waar ieder-
een in en uit loopt en waar kinderen die 
nauwelijks een horizon kennen, ervaren 
dat hun wereld steeds groter wordt.”
 Als sprekend voorbeeld noemt Leng-
keek het publiek cultureel centrum 
le Centquatre in Parijs. “Een prachtig 
gebouw in een achterstandswijk dat ener-
zijds een podium biedt aan topcultuur 
maar anderzijds volledig toegankelijk is 
voor iedereen. Gratis. Oefenen, luisteren, 
meedoen, alles kan. Stevig gefinancierd 
door publieke middelen maar van onbe-
taalbare waarde omdat het elke bezoeker 
optilt naar een andere wereld waar de 
muur tussen publiek en kunstenaar  
volledig is verdwenen.” 

Tot slot | Een evenwichtig cultuuraanbod, 
vanaf de brede basis van toegankelijke 
cultuureducatie tot het topsegment, 
vergroot de aantrekkelijkheid van de stad 
en daarmee het vestigingsklimaat. Toch 
is het gevaarlijk om als raadslid alleen de 
kosten-baten-thermometer in kunst en 
cultuurprojecten steken. Dat degradeert 
cultuur tot een neoliberaal instrument, 
tot een middel in plaats van een doel. Cul-
tuur heeft meer te bieden dan alleen dat. 
Het versterkt gemeenschappen en heeft 
maatschappelijke waarde. Zeker als raads-
leden niet alleen de toegankelijkheid, zo-
wel letterlijk als figuurlijk, bij beslissingen 

op cultuurgebied in het vizier hebben. 
 Misschien is het juist als christen goed 
om te wijzen op de onbetaalbare waarde 
van cultuur in zichzelf, een waarde die 
niet van bovenaf door de overheid of  
door wie dan ook is op te leggen. Een 
waarde die het verdiend genoten en 
gedeeld te worden. 
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Op campagne | Op een koude, winterse zaterdag in februari 
(voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017) rijden wij samen 
in een geleende auto naar een afgelegen groepsaccommodatie in 
Drenthe. Bepakt en bezakt met flyers, pennen, pepermuntjes en 
een tafel zijn wij op weg naar een studentenweekend om Chris-
tenUnie en PerspectieF te promoten. Het is niet de eerste keer 
dat we dit doen. Meer dan eens stonden we op markten, festivals 
of introductieweken van studenten. Het feit dat we nu naar een 
christelijke studentenvereniging maakt dat we met een goed 
gevoel in de auto zitten. Dit wordt een makkie vandaag. Het zijn 
immers leeftijdsgenoten en christenen, dus het kan haast niet 
anders dan dat de gesprekken die wij zullen hebben niets anders 
zijn dan bevestigende verhalen dat zij zeker zullen stemmen op 
de ChristenUnie. 
 Nadat we ons plekje hebben gevonden en alles hebben opgezet 
staan we vol goede moed klaar om iedereen te woord te staan. 
Met onze collega’s van SGP-jongeren naast ons en die van CDA-
jongeren tegenover ons, heerst er een ontspannen sfeer. De eerste 
studenten weten ons te vinden en al snel hebben we gesprek-
ken. Gedurende de dag kijken we elkaar af en toe aan of komen 
we weer even samen. Wat ons allebei (opnieuw) opvalt: dit zijn 
nog behoorlijk lastige gesprekken. De vanzelfsprekendheid die 
wij toch weer verwachten van christelijke jongeren om op een 
christelijke partij te stemmen, neemt steeds meer af. De gesprek-
ken zijn scherp en kritisch. Meer dan eens eindigt het met de 
conclusie dat ze toch anders zullen stemmen. Zoals gezegd, het is 
niet de eerste keer dat ons dit overkomt, maar het verbaasde wel. 
 Wat is hier aan de hand, wat zit hier achter? En vooral: wat is de 
toekomst van de ChristenUnie onder christelijke jongeren?

Opkomst onder jongeren | “Opvallend is dat jonge kiezers  
vaker thuis bleven dan ouderen”, zo was te lezen in een artikel 
op de website van 7days, een weekkrant voor jongeren, dat vlak 
na de Tweede Kamerverziekingen in 2017 verscheen. Zo’n 80% 
van alle kiesgerechtigden is naar de stembus gegaan, maar van 
de jongeren tussen de achttien en vijfentwintig jaar was dat 
maar 66%. Dit percentage was lager dan bij de verkiezingen in 
2012. Toen ging nog 70% van de jongeren naar de stembus, zo 
blijkt uit cijfers van het CBS.1 Ondanks de vele initiatieven die 
er zijn geweest om jongeren naar de stembus te krijgen is het 
aantal jonge stemmers dus afgenomen. 
 Voor de ChristenUnie zien de cijfers er nog slechter uit.  
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De toekomst van de ChristenUnie voor en volgens christelijke jongeren

Niet langer  
vanzelfsprekend, maar 
zeker niet onmogelijk
 

Dat christelijke jongeren op christelijke partijen stemmen moeten we niet als 
vanzelfsprekend veronderstellen. De ervaring van PerspectieF in verkiezingstijd 
leert anders. In dit artikel kijken twee oud-bestuursleden naar de achtergrond 
van kiesgedrag onder jongeren. Door middel van eerder onderzoek en op basis 
van een enquête onder christelijke studenten is uitgezocht wat mogelijke 
verklaringen zijn voor deze trend. Er is werk aan de winkel voor de partij!

Door Annika van de Belt en Annemarie de Bruin
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op inhoudelijke standpunten zeer zwaar 
weegt. Of een partij christelijk is of niet 
heeft minder gewicht. Een christelijke 
GroenLinks-stemmer zei bijvoorbeeld: 
“Ik denk dat wel ons in de huidige tijd 
moeten focussen op zaken die nu urgent 
zijn om onze wereld en ons bestaan als 
mens te redden: klimaatverandering, 
groen leven en de samenleving.” En een 
Forum voor Democratie-stemmer zei: 
“Ondanks dat ik passief lid ben van de CU 
(en niet van het FvD), heb ik bij de laatste 
landelijke verkiezingen toch op FvD 
gestemd. Deze partij brengt nieuwe ge-
luiden en ideeën in de Tweede Kamer op 
thema’s die voor mij erg belangrijk zijn.”
 Uit onze enquête bleek daarnaast dat 
het thema ‘milieu’ het vaakst genoemd 
wordt als belangrijk thema en soms 
doorslaggevend was voor de uiteindelij-
ke stemkeuze. Ook het thema ‘immigra-
tie’ staat hoog op de lijst bij christelijke 
jongeren, samen met het thema ‘normen 
en waarden’.3 

Toekomst voor de CU | Zowel onze 
ervaringen binnen het PerspectieF- 
bestuur als de cijfermatige analyse van de 
afgelopen Tweede Kamerverkiezingen 
laten zien dat het allerminst vanzelf-
sprekend is dat christelijke jongeren op 
de ChristenUnie stemmen. Deze conclu-
sie vraagt om actie van ons als partij. Een 
actie waarin de partij haar relevantie 
voor jongeren (meer dan nu het geval 
is) uitdraagt. De uitdaging is jongeren 
in het hart te raken op onderwerpen die 
zij relevant vinden en daar al ver voor de 
verkiezingen mee te beginnen. 
 Wij waren dan ook enthousiast om te 
lezen dat een aantal jongerenorganisa-
ties, waaronder PerspectieF, samen met 

de ChristenUnie de ‘Coalitie-Y’ is gestart. 
Dat is een samenwerking die opkomt 
voor de positie van jongeren, oplos-
singen voorstelt en politiek draagvlak 
creëert. Jongeren worden zo actief deel-
genoot gemaakt van onderwerpen die 
voor hen relevant zijn. Volgens ons is dit 
een mooi initiatief waar de ChristenUnie 
aan mee doet. 
 Wij zien de komende tijd dan ook als 
een uitdaging voor lokale ChristenUnie-
fracties om soortgelijke initiatieven (in 
het klein) te organiseren. Het zou mooi 
zijn als we op alle politieke niveaus een 
plek creëren waar jongeren deelgenoot 
worden van onze zoektocht naar visie  
en standpunten op onderwerpen die  
hen boeien. 

Van de jongeren die al naar de stembus 
zijn gegaan scoorde de ChristenUnie 
tijdens de Tweede Kamerverkiezingen  
in 2017 laag in vergelijking met het  
landelijk gemiddelde. Gemiddeld was  
bij politieke partijen 12% van de  
stemmen afkomstig van jongeren.  
Bij de ChristenUnie was dit slechts  
een schamele 6%.
 Uit deze gegevens kunnen dus twee 
dingen geconstateerd worden. Ten eerste 
dat het percentage jongeren dat naar de 
stembus is gegaan lager was dan tijdens 
de verkiezingen in 2012. Ten tweede dat 
er tijdens afgelopen verkiezingen relatief 
weinig jongeren hebben gestemd op de 
ChristenUnie. Dit doet de vraag rijzen 
wat een mogelijke verklaring hiervoor 
is en of de ChristenUnie toe is aan een 
nieuwe aanpak om jongeren actief te 
betrekken bij de campagne en verkiezin-
gen. Om hierop zicht te krijgen, analy-
seren we het kiesgedrag van jongeren 
wat verder.

Belangrijkste factoren | Uit onderzoek 
van I&O Research blijkt dat kiezers in 
het algemeen hun keuze voor een partij 
vooral baseren op de inhoud (61%).2 Het 
programma en de standpunten blijken 
erg belangrijk. Vervolgens komt met 41% 
de ideologie van de partij en als derde 
werd aangegeven dat het belangrijk is 
dat de partij zorg draagt voor een stabiel 
bestuur van het land (31%). De persoon 
van de politicus, de lijsttrekker, speelde 
een minder doorslaggevende rol dan 
vaak wordt aangenomen. De strategische 
stem werd maar weinig genoemd. 
 Als we specifiek kijken naar de jonge 
kiezers ziet de top drie er anders uit. 
Standpunten staan bovenaan met 85% 

gevolgd door ideologie van de partij 
met 58%. Deze percentages liggen dus 
beduidend hoger dan de percentages van 
de totale kiezersgroep. Op de derde plek 
komt de online stemhulp met 34%.
 Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat  
25% van de jongeren hun keuze al enkele 
maanden van de voren bepaalde. 37%  
van de jonge respondenten maakte de 
keuze enkele weken voor de verkiezingen 
en 8% bepaalde zijn keuze op de dag van  
de verkiezingen. Het onderzoek toont 
aan dat van alle leeftijdsgroepen jonge-
ren dus het minst vaak hun keuze pas 
op de dag van de verkiezingen hebben 
bepaald. De meeste de jongeren hebben 
hun stem in de laatste weken voor de 
verkiezingen bepaald. 
 Van de kiesgerechtigde jongeren 
zegt bijna de helft dat zij uitsluitend of 
vooral hun hart hebben gevolgd in hun 
stemkeuze. Het valt op dat hoe hoger de 
leeftijd, hoe meer het verstand gevolgd 
wordt in de stemkeuze. 
 Naast onderwijs blijken groene thema’s 
zoals duurzaamheid en energie veel 
belangrijker te zijn voor jongeren bij hun 
stemkeuze dan bij kiezers van andere 
leeftijdsgroepen. Duurzaamheid heeft, 
net als onderwijs, bij meer dan de helft 
van de jongeren een belangrijke rol ge-
speeld voor de partijkeuze. Daarnaast tel-
den ethische zaken en de Europese Unie 
voor jongeren veel zwaarder mee dan bij 
kiezers uit andere leeftijdscategorieën.

Christelijke jongeren | Deze bevindingen 
hebben wij getoetst onder christelijke 
studenten door middel van een enquête 
en korte interviews. Hierin worden de 
aangehaalde onderzoeken bevestigd, 
namelijk dat stemmen vanuit het hart en 
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Vaccinatie, 
het sjibbolet van 
onze tijd
 

Nederlanders bezorgd over polarisatie, ‘nuance is niet sexy’, zo kopte de 
NOS vrijdag 29 maart. Volgens Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau hebben mensen het idee `dat de nuance verloren gaat en dat 
mensen agressiever worden in discussies. Dat is echt een groot punt van 
zorg.́  De oorzaak ervan zien veel Nederlanders bij internet en sociale 
media. De zorg is dat mensen ´mede daardoor een zekere druk ervaren om 
een standpunt in te nemen’. Dat geldt zeker bij vaccinatie. Ook dat debat 
polariseert steeds meer: je bent voor of je bent tegen. En ook hier raakt de 
nuance zoek. Als we de media moeten geloven regeert bij voorstanders de 
ratio, de wetenschap, en bij tegenstanders het gevoel, de intuïtie, ofwel alles 
wat niet wetenschappelijk te onderbouwen is. Het wordt hoog tijd dat we 
beter met elkaar omgaan in het debat. Het is tijd voor echt gesprek.

Door Wouter Jan van den Berg
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Wat mij stoort | Een aantal zaken zit mij dwars in de manier waarop 
discussies over vaccinatie verlopen. De manier waarop we nu com-
municeren over vaccinatie brengt ons niet nader tot elkaar. Op soci-
ale media wordt meestal niet naar elkaar geluisterd. Mijn observatie 
is dat vaccinatie een onderwerp is waar dit bij uitstek voor geldt. De 
(sociale) media staan bol van berichten dat tegenstanders van vacci-
naties overtuigd moeten worden van nut en noodzaak. Er wordt geld 
vrijgemaakt voor een informatiecampagne door het RIVM en er is 
sinds kort een vaccinatie-alliantie. CU-staatssecretaris Paul Blokhuis 
heeft het over een ‘Actieplan vaccinatie’.1 Los van waar je inhoudelijk 
staat in deze discussie: dit zal de polarisatie enkel versterken.
 Daar komt bij dat voorstanders de nadruk leggen op actie. We 
weten toch dat het wetenschappelijk is onderzocht en bewezen? 
Dus... actie! Sluiten die kinderdagverblijven voor kinderen die niet 
gevaccineerd zijn.2 Omhoog met die vaccinatiegraad. De spuit erin, 
desnoods onder dwang!3 Voor tal van vragen heeft men geen tijd 
meer. Zoals: waar is het wetenschappelijk bewijs dat vaccins werken? 
In de Biblebelt is de vaccinatiegraad al tijden circa 50%, biedt dat 
niet bij uitstek de mogelijkheid voor vergelijkend onderzoek met ge-
bieden met een hogere vaccinatiegraad, om te zien wat dat betekent 
voor het aantal gevallen, al dan niet met de gevreesde en uiteraard 
onwenselijke dodelijke afloop, als ook de lange termijn blijvende 
immuniteit of gebrek er aan? Zou het misschien mogelijk zijn dat, 
aangezien het BMR-vaccin levende virussen bevat en erkend wordt 
dat dit tot besmetting kan leiden, recente ‘uitbraken’ van mazelen 
juist door gevaccineerde kinderen zijn veroorzaakt? En dat terwijl 
tegenstanders juist eerst betrouwbare antwoorden op dit soort vra-
gen willen, voordat er een plan bedacht wordt, laat staan uitgevoerd. 
 Verder valt op dat een gezonde zelfkritiek bij zowel voor- als 
tegenstanders soms ontbreekt. Een voorbeeld: tegenstanders van 
vaccinatie beweren nogal eens dat vaccinatie kan leiden tot autisme. 
Voorstanders springen hier gretig bovenop, want het is toch weten-
schappelijk bewezen dat autisme een grote genetische component 
heeft (overerving via de vader) en het enige onderzoek (van Andrew 
Wakefield) dat dit verband dacht te kunnen leggen, is niet op een 
wetenschappelijke, ja zelfs op een frauduleuze wijze uitgevoerd?  
Het eigen standpunt wordt niet ter discussie gesteld.

Tijd voor een echt gesprek | Hoe kan het anders? Ik sluit me 
graag aan bij het pleidooi van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber 
om met ouders in gesprek te gaan.4 Dus even wachten met  
die actie, eerst luisteren naar elkaar. Elkaar accepteren als  
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volwaardig gesprekspartner, waarbij de 
uitkomst van het gesprek niet op voor-
hand vaststaat. Dat geldt uiteraard voor 
beide groepen. Beide partijen moeten  
bereid zijn tot gezonde zelfkritiek en 
eigen aannames en vooroordelen  
controleren. Ook eenzijdige bericht- 
geving moet stoppen.
 Weer terug naar het voorbeeld over autis-
me. Aan de tegenstanders van vaccinatie zou 
ik willen vragen: heb je al eens nagedacht 
over de mogelijkheid dat vaccinatie leidt tot 
symptomen die overeenkomst vertonen met 
autisme, terwijl er misschien toch sprake is 
van iets anders? Sta je open voor de moge-
lijkheid dat er weliswaar grote correlatie is 
tussen de toename van vaccinaties en het 
aantal gevallen van autisme, maar dat dit 
nog niet hoeft te betekenen dat er ook een 
oorzakelijk verband is? Realiseer je je ook 
dat een verbeterde diagnose altijd leidt tot 
een toename van het aantal gevallen van dat 
wat je waarneemt? Aan de voorstanders van 
vaccinatie zou ik willen vragen: denken jul-
lie echt dat het onderzoek van Wakefield het 
enige onderzoek is dat dit verband lijkt aan 
te tonen? Wat is er nu belangrijker: het feit 
dat vaccinatie leidt tot ongewenste nevenef-
fecten zoals op autisme lijkende symptomen 
of het juiste etiketje voor deze symptomen?5 
Is het misschien plotseling niet problema-
tisch meer als het geen autisme is?
 Na een dialoog over deze vragen kun-
nen voorstanders misschien ontdekken dat 
tegenstanders van vaccinatie juist wél een 
groot belang hechten aan wetenschap en 
dat zij zich niet slechts meedrijven op de 
golven van hun gevoel. Uit die dialoog kan 
ook duidelijk worden dat zij daarnaast een 
groot belang hechten aan die zaken die sinds 
het begin van de twintigste eeuw veel meer 
dan vaccinatie hebben bijgedragen aan een 
daling van het aantal (sterfte)gevallen van al 

die zaken waar we pas sinds de jaren vijftig 
of later tegen worden ingeënt, zoals een veel 
betere hygiëne, gezonde voeding, en een dito 
leefomgeving. Iets wat in toenemende mate 
ook erkend lijkt te worden door de voor-
standers van vaccinatie.6 Overigens zonder 
verdere consequenties voor de eigen opinie.

Opstelling van de ChristenUnie | Ruim 500 
jaar geleden startte het proces van Reforma-
tie. Mensen als Luther en Calvijn inspireer-
den anderen om niet meer op gezag van de 
paus en de kerk bepaalde dingen te geloven 
maar zelf op onderzoek te gaan en hun Bijbel 
te gaan lezen. De reactie van de rooms-ka-
tholieke kerk was niet mals! Mensen werden 
weer teruggebracht bij de ‘heilige moeder-
kerk’, desnoods met dwang, en als men echt 
niet wilde, wachtte de martelkamer en de 
brandstapel. Zien we de parallel? 
 Zouden we als gelovigen en als  
ChristenUnie het niet vooral moeten  
waarderen dat mensen zelf op onderzoek  
uit gaan en kritische vragen stellen? Zouden 
we dat niet zelf ook moeten doen? Of huilen 
we mee met de wolven in het bos? Dat kan 
ik me niet voorstellen. Ik ben het dan ook 
helemaal eens met de ChristenUnie als zij 
stelt dat vaccinatiedwang gelijk staat aan 
democratische luiheid. En ik roep haar op 
een goede bewaker te zijn van het democra-
tisch proces. Daarin is toch geen plaats voor 
selectieve hoorzittingen waarin vooral de 
ene partij wordt gehoord? Een voorbeeld 
hiervan is de hoorzitting in de Tweede Ka-
mer waar louter voorstanders van vaccinatie 
werden gehoord, inclusief een vertegen-
woordiger van een producent van vaccins, 
van GlaxoSmithKleine (GSK).7 Er mag wat 
mij betreft een tweede hoorzitting komen, 
waarin het principe ‘hoor en wederhoor’  
wel wordt toegepast.
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Ja.
Met de VVD aan kop is de discussie over bijzonder onderwijs weer terug. Na alle  
misstanden op scholen die aan hun leerlingen een maatschappijvisie opdringen die 
haaks staat op onze rechtsstaat moet het maar eens afgelopen zijn met die exclusiviteit 
van de ‘bijzondere’ status. Laten we in de wet vastleggen dat elke school een acceptatie-
plicht heeft en het probleem is opgelost. Vanzelf verdwijnt dan mettertijd het  
bijzondere ervan.

Vanzelfsprekend komt er verweer. Wat blijft er van een bijzondere school over als de school 
zelf geen enkele zeggenschap meer heeft over wie mogen komen? Ook en misschien wel juist 
vanuit de christelijke gemeenschap, die overigens zelf ook erg divers is. Voor een grote  
PC-scholengemeenschap in Rotterdam is acceptatieplicht van een totaal andere orde dan 
die van een ‘School met de Bijbel’ ergens in een kleine gemeenschap op de Biblebelt. Bij deze 
laatste is soms de luxe van een ruim aanbod aan leerlingen die op voorhand passend lijkt bij 
het bijzondere karakter van de school. Op plekken zelfs zo dat een bepaald kerkgenootschap 
het bijzondere ervan kenmerkt. En de vraag is maar of dat de bedoeling is. 

Een acceptatieplicht die bijzonder scholen verplicht het gesprek te voeren met alle ouders 
die hun kind willen laten plaatsen vind ik heel wenselijk. Op voorhand de schooldeur 
dichtgooien vanwege je claim op identiteit is geen optie. Iedere Nederlander betaalt in zekere 
zin voor al het onderwijs en mag daar dus ook rechten aan ontlenen. Het bijzondere karakter 
van de school mag in dat gesprek wel aan de orde komen en elke school heeft de vrijheid om 
daarin aan te geven wat als waardevol en kenmerkend wordt ervaren voor de eigen identiteit. 
In een volwassen gesprek zal dan duidelijk worden of een ouder zich daaraan wel of niet 
wenst te conformeren. 

Hier ligt huiswerk voor bijzondere scholen. Niet zelden wordt aan de identiteit maar beperkt 
invulling gegeven. Zijn christelijke scholen goed in staat om onder woorden te brengen 
wat hun bijzondere status zo bijzonder maakt? Blijft dat beperkt tot het verwijzen naar de 
statuten of de bijbel op het bureau van de juf? Of is er een bewuste inzet vanuit die identiteit 
op de manier waarop er naar kind en ontwikkeling wordt gekeken? Ik realiseer me ook dat er 
veel ouders zijn die vanuit een bepaald gemak kiezen voor een school in de buurt, maar dat is 
geen excuus voor afwijzing.

AUTEUR Bram Rebergen is directeur van Youth for Christ Nederland en adviseert organisaties over 
profilering van hun identiteit

Maar.
Een acceptatieplicht is een disproportionele inbreuk op de gemeenschap van de school. 
Het reële probleem waar voorstanders van acceptatieplichten tegen strijden, vergt 
andere oplossingen. 

Staatsrechtelijk is het een uitgemaakte zaak: een acceptatieplicht voor het bijzonder 
onderwijs ketst af op artikel 23 van de Grondwet. Dat artikel geeft het bevoegd gezag van een 
bijzondere school het recht om zelfgekozen criteria hanteren bij het benoemen van personeel 
en de toelating van leerlingen. Zolang de onderwijsinhoud aan de maat is en de school 
consequent uitvoering geeft aan het selectiebeleid, verleent de Grondwet bescherming.

Nu valt elke rechtsregel aan te passen, en dus ook de Grondwet. Er zijn echter goede 
redenen om vast te houden aan onderwijsvrijheid. Scholen zijn gemeenschappen, en 
gemeenschappen gedijen het best wanneer de lidmaten zich in elkaar herkennen. 
Wanneer de school niet meer mag vergen dat nieuwkomers de grondslag van het onderwijs 
respecteren (soms: onderschrijven), dan is dat de bijl aan de wortel van de gemeenschap. Het 
riante marktaandeel van het bijzondere onderwijs kan in de huidige tijd niet meer volledig 
verklaard worden uit de levensbeschouwelijke signatuur ervan. Schoolkeuzemotieven 
(zoals waardenvol onderwijs, sfeer en bejegening) houden echter wel degelijk verband met 
signatuur. Dat schept verwachtingen, en die verdienen het waargemaakt te worden.

Ontegenzeggelijk kan de wens tot behoud van de eigen identiteit doorslaan in kleingeestige 
afzondering. Gemeenschappen gedijen immers ook bij verbreding van de horizon, en dat 
geldt bij uitstek voor een school. Uit ontmoeting met andersdenkenden valt veel te halen. Een 
acceptatieplicht is daarvoor niet nodig. Wie scholen dwingt om leerkrachten of leerlingen 
die zich niet herkennen in de identiteit van de school toch toe te laten, ondermijnt de 
eigenheid van het onderwijs.

Voorstanders van een acceptatieplicht is het er vaak om te doen segregatie in het onderwijs 
tegen te gaan. Geen misverstand: tweedeling op grond van bijvoorbeeld ras of welstand moet 
bestreden worden. Het is maar zeer de vraag of een toelatingsrecht voor wie de grondslag 
van de school niet onderschrijft, daarvoor een geschikt middel is. Veel bijzondere scholen 
hanteren immers al een betrekkelijk ruim toelatingsbeleid, zodat daar niet veel winst valt te 
behalen. De openbare school is bij uitstek de gemeenschap waarvan verwacht mag worden 
dat die wél open staat voor alle leerlingen. Via constructies als de samenwerkingsschool en 
leerlingenvervoer zijn er genoeg minder ingrijpende methoden om tegemoet te komen aan 
hedendaagse onderwijsbehoeften.

AUTEUR Mentko Nap is docent Staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen en lid van het curatorium 
van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
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Agenda.

4 oktober
Globaliseringsdebat

De Observant, Amersfoort, 20:00 uur
wi.christenunie.nl/globaliseringsdebat

8 november
Huiskamergesprek met Gert-Jan Segers over migratie

Bethelkerk, Den Haag, 19:30 uur
wi.christenunie.nl/klimaatgesprek

Voor bestuurders en/of besturen

28-29 juni
Congres Bestuurdersvereniging

Lunteren

4 oktober
Leiderschapsconferentie Noord-Nederland

voor fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters
christenunie.nl/leiderschapsconferentie

1 november
Leiderschapsconferentie in Zuidwest-Nederland

voor fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters
christenunie.nl/leiderschapsconferentie

Globaliseringsdebat

We leven in een tijd van grote uitdagingen. Thema’s als klimaatverandering, 
migratie, welvaartsverdeling en veiligheid vragen onze aandacht. Er is steeds meer 
verdeeldheid over deze thema’s, de tegenstellingen worden scherper. Soms zó scherp 
dat de vraag is wat we nog wel delen met hen die anders denken dan wij. Vormen 
we nog een gemeenschap met hen? En wat betekent het dan om een gemeenschap  
te zijn? 

Deze onrust heeft alles te maken met globalisering. Onze wereld verandert, en daarmee 
onze politieke werkelijkheid. Hoe moeten we daarmee omgaan? Het Wetenschappelijk  
Instituut wil bijdragen aan begrip van wat er speelt en nadenken over antwoorden. Wat is 
een christelijk-sociaal perspectief voor onze samenleving in een tijd van globalisering?

Deze vraag wordt spannend als het gaat om de kernwaarden van de ChristenUnie. Wat 
betekenen vrede en recht als een gemeenschap onder druk staat? En hoe verhoudt die 
Nederlandse gemeenschap zich eigenlijk tot de buitenwereld? Thema’s als culturele  
identiteit, klimaatverandering, migratie, veiligheid vragen om het vinden van de juiste 
balans. Hoe kunnen we recht doen, zonder daarbij de vrede uit het oog te verliezen?

Op vrijdagavond 4 oktober gaan we hierover in debat met Theoloog des Vaderlands Stefan 
Paas en ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers. WI-onderzoeker Lambert Pasterkamp 
presenteert deze avond een boek over deze vragen en gaat hierover in gesprek met beide 
sprekers en de aanwezigen in de zaal.

Praktische informatie | Vrijdag 4 oktober 2019, De Observant, Amersfoort
Aanmelden | via wi.christenunie.nl/globaliseringsdebat 
Entree | gratis voor donateurs; voor niet-donateurs: € 5,-
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“De conclusie moge duidelijk zijn: oud worden willen we allemaal, 
oud zijn valt niet mee. Hoe mooi het ook is dat we gezamenlijk 

ouder worden, we zullen onze samenleving er wel op in  
moeten richten.”

Govert Buijs, p8
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Ontvankelijk 
voor migratie
Hopelijk heeft u in de afgelopen maanden genoten van een welverdiende 
vakantie. Geheel vrijwillig uw koffers gepakt en in een comfortabel 
voertuig naar een ander land vertrokken. De laatste tijd bekruipt mij
nogal eens de bange vraag hoe het zou zijn om vervolgens niet meer 
thuis te kunnen komen. Omdat dat te gevaarlijk is of omdat dat huis 
niet meer bestaat. 

Ik realiseer me dat migranten hun leven vast ook heel anders hadden 
voorgesteld. Hoe terecht zijn dan mijn eigen verwachtingen eigenlijk? 
Die wereldorde die ooit zo vanzelfsprekend leek, die aarde die ooit zo 
onverwoestbaar leek. Zal het mij misschien ooit gebeuren? Dobberend in 
een bootje, of achterop een vrachtwagen? 

De theoloog Erik Borgman peilt onze omgang met migratie als de bezetenheid 
om alles te willen beheersen en onder controle te hebben – en ons onvermogen 
daartoe. “Maar, zegt de bijbelse traditie, niet in het verzet tegen ons onvermogen 
de wereld te beheersen, maar in het serieus nemen ervan dient zich de toekomst 
aan. Als wij ons realiseren dat wij de wereld onmogelijk naar onze hand kunnen 
zetten, kan zich een nieuw perspectief openen.”1

Migratie is de wereld op zijn kop. Van de migrant én van de ontvangers. Waar dat 
in zit, hoe ver dat gaat en wat je daar eigenlijk als christen en als politicus mee 
kunt of moet, de dilemma’s die dat onherroepelijk met zich meebrengt: dat zijn 
de vragen die we in deze Groen opzoeken. Een spade dieper en een afslag verder 
dan het bekende.

Esther Paul-Jonker 
hoofdredacteur
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Interview met prof. Ernst Hirsch Ballin 

‘Elke grens heeft  
een andere kant’
 
 
Migratie is een urgent thema in het politieke debat. In een globaliserende wereld 
krijgen we als Nederland meer en meer te maken met mensen uit andere landen  
en culturen die hier naartoe komen. Internationaal zijn daarover afspraken 
gemaakt of worden pogingen gedaan om tot nieuwe afspraken te komen.  
Denk aan het VN-vluchtelingenverdrag en het VN-migratiepact. Dat is echter 
niet zonder controverse. Hoe moeten we recht en migratie op elkaar betrekken? 
Kunnen we onze verhouding tot de migrant wel duiden in termen van recht?  
We gaan erover in gesprek met iemand wiens werk en leven in het teken van dat 
recht staat: hoogleraar en oud-minister Ernst Hirsch Ballin.

Door Lambert Pasterkamp en Robert van Putten



Groen   7 

Uw expertise is Europees recht en grondrechten, twee  
domeinen die grote invloed hebben op migratie en 
migratiebeleid. Hoe beziet u de verhouding tussen recht  
en maatschappelijke discussies daarover? | Het gaat twee  
kanten uit. Het recht biedt een houvast, maar staat ook open 
voor veranderingen. Het recht moet zich verhouden tot die  
veranderingen. Het recht heeft betrekking op een samenleving 
die verandert, waarbij de veranderingen een houvast zoeken in 
het recht. Niet om een situatie te bevriezen, maar om te bereiken 
dat die veranderingen in goede banen worden geleid. Zodat 
mensen zich gerespecteerd weten en anderen respecteren.
 Dat geldt ook voor het thema migratie. Migratie is eigen aan 
de mensheid. We moeten oppassen de indruk te wekken dat  
migratie iets nieuws is, alsof het tien jaar geleden begonnen is. 
Dat is natuurlijk niet zo, de mensheid heeft zich altijd over de 
aarde bewogen. Dat geldt ook voor Nederland. In de Gouden 
Eeuw was er bijvoorbeeld sprake van ‘massamigratie’. Toen was 
er een trek naar Hollandse steden, waaronder Amsterdam. De 
bevolking maakte een enorme groei door, voornamelijk door 
de komst van migranten. Niet alleen van migranten binnen 
Nederland, maar ook van migranten afkomstig uit andere delen 
van Europa. De migratie die ons land de afgelopen decennia 
heeft meegemaakt had ook verschillende achtergronden: ons 
koloniale verleden, de arbeidsmigratie in de jaren zestig en ze-
ventig, de migratie door oorlogen, bijvoorbeeld de burgeroorlog 
in Joegoslavië en recenter de oorlog in Syrië. 

Maar moeten we bij migratie in plaats van ‘recht’ misschien 
niet vooral spreken in termen van barmhartigheid, naasten-
liefde en genade? | Het één sluit het ander niet uit. Het is waar, 
er zijn veel spanningen die te maken hebben met onrust die 
mensen kunnen ervaren als de wereld er anders uit ziet dan ze 
gewend waren. We hebben te maken met enorme ‘versnelling’, 
zoals de Duitse filosoof Hartmut Rosa heeft betoogd, die ertoe 
kan leiden dat mensen vervreemding ervaren. Daartegenover 
stelt hij het belang van responsiviteit die eigen moet zijn aan in-
termenselijke contacten. Een samenleving die ommuurd is, sluit 
zich ervoor af dat aan de andere kant van elke grens of afraste-
ring ook mensen zijn en dat interacties nodig zijn omdat anders 
het leven zal verstarren. Toch behoren muren tot de reële ge-
schiedenis en ommuren is ook is wat Trump aan de Amerikanen 
heeft beloofd. Grensmuren en -hekken waren ook een realiteit 

PERSONALIA
Prof. dr. E.M.H. (Ernst) 
Hirsch Ballin is
universiteitshoogleraar 
aan Tilburg University en 
lid van de KNAW. Tevens 
is hij als hoogleraar 
verbonden aan de
Universiteit van Amster-
dam en president van het 
T.M.C. Asser Instituut 
voor internationaal en 
Europees recht.
Daarnaast is hij
adviserend lid van de 
Wetenschappelijke Raad 
voor het Regeringsbeleid 
(WRR). Als actief
politicus namens  
het CDA was hij onder 
meer minister van  
Justitie van 1989-1994 
 en van 2006-2010.
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in Europa tot 1989. Ook voor mijzelf was 
destijds het zien van de Muur in Berlijn 
en die in Nicosia confronterend. Culturen 
kunnen zich alleen ontwikkelen doordat 
mensen elkaar inspireren. Dat is niet 
alleen een kwestie van barmhartigheid. 
Het is ook de ontmoeting met mensen 
met wie je samen iets opbouwt. De Bijbel 
is daar vol van. 
 

Kan het recht de totstandkoming van 
die ontmoetingen bewerkstelligen? 
Sterker nog, ik denk dat het recht daar-
voor is uitgevonden. Dat is de betekenis 
van het recht: ontmoetingen mogelijk 
maken met mensen die je niet persoon-
lijk kent. Blijkbaar is het zo dat onze verre 
voorouders in groepen van zo’n honderd-
zestig personen leefden. En het schijnt 
nog steeds zo te zijn dat je in een groep 
van dergelijke omvang de mensen kan 
kennen en kan inschatten wat ze doen 
en hoe ze reageren. Maar op het moment 
dat de leefverbanden van mensen groter 
worden, werkt dat niet meer. Dan moet je 
op een andere manier vertrouwen kun-
nen ontwikkelen. Het geloof maakt dat 
mogelijk, evenals abstracte afbeeldingen 
en woorden. Maar zeker ook het recht. 
Als mensen zich aangesproken weten, 
taal gebruiken, kunnen ze ook normen 
articuleren, voorschriften die gedrag 
reguleren en het mogelijk maken om met 
vertrouwen naar buiten te gaan. 

In onze tijd lijkt het recht wel uit deze rol 
gegroeid. Velen ervaren het recht als iets 
buiten henzelf, het gaat om normen die 
ons worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld 
aan de manier waarop het VN-Vluchtelin-
genverdrag wordt ervaren. | Dat is  

inderdaad een probleem. Als recht gepre-
senteerd wordt als iets dat buiten mensen 
en medemenselijkheid om gaat, dan 
wordt het recht een formele structuur 
die als dwang wordt ervaren. Recht moet 
soms inderdaad afgedwongen worden, 
maar als recht alleen maar als dwang 
wordt ervaren en niet meer gedragen 
wordt door overtuigingen, dan verschijnt 
het aan mensen als iets grimmigs. 
 Het Geneefs Vluchtelingenverdrag 
is door veel landen erkend als de rug-
gengraat, als de kern van een vreedzame 
wereldorde en mensenrechten. De manie-
ren waarop dat bereikt kan worden zijn 
verschillend. Als staten tekortschieten 
in het beschermen van mensen, biedt dit 
verdrag een extra bescherming. Het bevat 
een verplichting aan staten om iemand 
niet terug te sturen waar hij/zij vandaan 
komt als hij/zij daar niet veilig kan leven. 
Dat is de kern van het vluchtelingenver-
drag en de harde kern van de Europese 
bescherming van fundamentele rechten.
 Af en toe wordt voor hervorming van 
dit verdrag gepleit. Dat heeft een aan-
tal jaren terug ook mijn partijgenoot 
Sybrand van Haersma Buma gedaan. Ja, 
op een bepaalde manier ben ik daar ook 
voor. Ik vat dit op als een appel om na te  
denken over het vluchtelingenverdrag  
en de wereld van vandaag, waarin andere 
motieven en situaties een rol spelen. 
Denk aan klimaatproblematiek, nieuwe 
technieken bij vervolging van mensen, 
repressieve regimes die in opkomst  
zijn. Daar moet je rekening mee houden. 
Als er een moment komt om daarover  
in de VN verder na te denken, dan zou  
je het verdrag moeten aanvullen en  
verrijken om landen te verplichten  
om samen te werken om vluchtelingen  
op te vangen. 
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U pleit dus voor een positieve her-
vorming van het verdrag: er moet 
eigenlijk nog iets aan toegevoegd 
worden. Maar als we kijken naar 
andere Europese landen, bijvoorbeeld 
Hongarije: zou zo’n toevoeging niet 
nog veel meer onvrede tussen landen 
opwekken? | Ten opzichte van sommige 
landen wel, maar dan moeten we ons 
wel even afvragen wat er met die landen 
aan de hand is en hoe zich dat verhoudt 
tot de Europese samenwerking. In elk 
geval moet je niet weggooien wat je hebt 
aan essentiële bescherming, omdat wat 
beter is onbereikbaar kan zijn. Misschien 
moeten we niet direct hervorming van 
verdragen willen, maar realistisch zijn en 
tussenstappen zetten in de vorm van een 
taakverdeling. Het betere kan de vijand 
zijn van het goede.

In het tijdschrift Christen Democrati-
sche Verkenningen (CDV) van uw partij 
het CDA pleitte u een aantal jaren terug 
voor een ‘redesign’ van de asielproce-
dure. Hoe zou dat eruit kunnen zien? 
Ik denk dat een redesign moet plaatsvin-
den in Europees verband. Een redesign 
van het asielbeleid heeft als kernpunt 
dat je asiel van twee kanten moet zien: 
van de ontvangende samenleving en van 
degenen die naar die samenleving toe 
komen. Daarbij is het allereerst essentieel 
dat nagedacht wordt over wat volgt op 
een besluit over toelating of afwijzing. 
Zo’n besluit is niet het einde van het ver-
haal. Daarom is het ook van belang dat 
beleid aansluit bij leefsituaties en sociale 
contexten. Als we weten dat bebouw-
bare agrarische gebieden in de wereld, 
zoals Afrika of Azië, door klimaatver-
anderingen die nu al onafwendbaar 

“In elk geval moet je niet 
weggooien wat je hebt aan 

essentiële bescherming,  
omdat wat beter is 

onbereikbaar kan zijn”
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zijn, onbruikbaar worden, kunnen we 
vooruitdenken over wat dat teweeg-
brengt. Wellicht moeten we daarin 
investeren met onze expertise. Maar dat 
geldt ook in Europa. Dus je moet voor de 
fase voorafgaand aan het beslismoment 
beleid ontwikkelen, maar ook voor ná 
dat moment: denk aan woningbouw, 
werkgelegenheid, vormen van interactie 
tussen de mensen die er zijn en die nieuw 
zijn gekomen. Dus ontmoetingssitua-
ties creëren. Ten derde, denk ook aan 
juridische mogelijkheden om naast de 
besluiten die door de overheid eenzijdig 
worden genomen, een contractuele vorm 
van verblijfstitel te introduceren, waarbij 
de migrant die hierheen komt bepaalde 
verantwoordelijkheden op zich neemt, 
en op die basis een verblijfstitel wordt 
gegeven, buiten het verplichte deel van 
de vluchtelingenbescherming.

Een notie die in dit gesprek en in publi-
caties van u regelmatig terugkeert is 
‘de ontmoeting met de ander’. Dat is 
een mooi appel aan burgers, hoe zij 
zich kunnen verhouden tot migranten. 
Maar hoe kun je het politiek vertalen? 
Om te beginnen is het een appel aan de 
politiek om zich niet te laten misbruiken 
om ontmoetingen te bemoeilijken of 
onmogelijk te maken, door muren op te 
trekken en vijandigheid tussen mensen 
op te roepen. Dat is eigenlijk mijn zorg 
rond het xenofobe discours dat ook in 
de Nederlandse politiek zijn intrede 
heeft gedaan. Met het voorstellen van 
de anderen die komen als degenen die 
hier eigenlijk niet zouden moeten zijn, 
wordt de ontmoeting bemoeilijkt, en dat 
betekent dat er een negatieve beweging 
in gang wordt gezet, in plaats van een 

positieve. Dus politiek en recht moeten 
de ontmoeting zeker niet bemoeilijken. 
Ze kunnen die ontmoeting wel helpen 
maatschappelijk en economisch beteke-
nisvol te maken. 
 De ontmoeting met de ander/Ander 
is het thema van de 20ste eeuwse Joodse 
filosoof en ethicus Emmanuel Levinas. 
Op zijn gedachten doelde ik zonet. Een 
van de trefwoorden die zowel in jullie 
partij als in die van mijzelf een rol speelt 
is het ‘joods-christelijk erfgoed’. Niet dat 
we de pretentie hebben dat te vertalen in 
geldende regels – we leven immers in een 
pluriforme samenleving, wat betekent 
dat je niet op je geloof een beroep moet 
doen, noch kunt doen, om regels op te 
leggen – maar het is wel wat ons draagt in 
het denken over wetgeving. Die woorden 
‘joods-christelijk erfgoed’ kun je heel 
positief opvatten, maar ook heel negatief. 
Het kan een sjibbolet worden om mos-
lims uit te sluiten, en dat is helaas wat er 
feitelijk te vaak is gebeurd. Daarom ben 
ik er voorzichtig mee geworden. Niet dat 
ik het verkeerd vind om te gebruiken – 
het is iets dat je zelf inhoud kunt  
geven – maar het mag niet de bedoeling 
hebben om uitsluiting van anderen te 
legitimeren.
 Over het joods-christelijk erfgoed 
gesproken, dat raakt ook de verhouding 
tot de joodse gelovige. Als je dat al-
leen maar ziet als ‘ja, we weten waar het 
christendom vandaan is gekomen, en ook 
de islam’, dan is dat iets van het verle-
den. Dan zie je de joodse gelovige in de 
eenentwintigste eeuw enkel als degene 
die erfgenaam is van de oorsprong van 
je eigen christelijk geloofsovertuiging. 
Dat is te weinig. Want dan positioneer 
je de joodse gelovige in het verleden, en 
niet in onze tijd. Joodse gelovigen zijn de 
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medegelovigen in onze tijd en als je echt 
iets wilt met joods-christelijke traditie, 
dan stel je ook de vraag wat de joodse 
gelovige nu te zeggen heeft.

Destijds was u heel kritisch op de 
gedoogconstructie tussen CDA, VVD 
en PVV. Kijkt u met eenzelfde bezorgd-
heid naar de opkomst van Forum voor 
Democratie, of is dat van een andere 
orde? | O zeker! Nee, dat is helaas niet  
van een andere orde. Kijk naar wat daar 
wordt gezegd, de trefwoorden die in de 
publieke uitingen vanuit deze partij zijn 
te vinden. Mijn bedenkingen bij kabinet-
Rutte I betroffen niet alleen de samenwer-
king als zodanig, maar ook de afspraken 
die er toen werden gemaakt over onder-
werpen als migratie. Maar ook, en dat 
heb ik toen ook uitgesproken, het risico 
van gewenning aan opvattingen waar-
aan je niet moet willen wennen. Mijn 
bezorgdheid betreft eigenlijk dat ik zie 
dat die gewenning desalniettemin heeft 
plaatsgevonden. Dat die samenwerking 
tussen CDA, VVD en PVV als zodanig 
kortstondig was, betekent niet dat die 
geen negatieve gevolgen heeft gehad, in 
de vorm van een gewenning in de samen-
leving die daarna niet is opgehouden. 

De ontmoeting met de ander, hoe ver 
gaat die? Is die eindeloos in tijden van 
globalisering, wat ook een tijd van toe-
nemende migratiestromen is? Kunnen 
we zoveel ontmoetingen aan? Denk 
ook aan wat Paul Scheffer schrijft in  
De vrijheid van de grens. Ligt de taak 
van de politiek ook niet in begren-
zing? | Scheffer schrijft veel over grenzen. 
Ik heb op dat essay ook gereageerd met 

de vrij elementaire aantekening dat elke 
grens een andere kant heeft. Je kunt geen 
recht en beleid maken zonder je af te  
vragen hoe het er dan uit ziet aan de  
andere kant van die grens. Toen ik in 
1984 in West-Berlijn overnachtte op een 
terugreis uit Polen, en van daaruit ook 
Oost-Berlijn bezocht, was West-Berlijn op 
een officiële kaart als wit gebied gete-
kend. Er was in die gedachtegang niets 
dat relevant was aan de andere kant van 
de grens. Dat is niet reëel. Iedere grens 
heeft een andere kant. 
 En je moet, als je het hebt over grenzen 
en aantallen, wat een belangrijke rol 
speelt in de gedachtegang van Scheffer, 
ook nadenken over wat dat betekent in  
de handhaving. Een aantal sec noemen 
een grens daaraan stellen roept onver-
mijdelijk de vraag op, als dat aantal is 
bereikt: ‘wat dan?’ Dat verschilt naarge-
lang van de redenen en rechtsgronden 
voor migratie. Dus je kunt richtsnoeren 
hanteren van aantallen, dat is niet ver-
keerd, en daar je beleid op afstemmen, 
dat is heel verstandig. So far so good bij 
deze denklijn. Maar dan, daarna komen 
de vervolgvragen. 
 Terug naar de vraag over de eindeloos-
heid van het appel over de ontmoeting 
met de ander. Het betekent niet dat  
alles moet kunnen en dat er eindeloos 
veel ruimte is en dat het niet geordend 
hoeft te worden. Migratiebeleid vergt 
ordening en rechtsregels die gehand-
haafd moeten worden. Dus in die zin is 
het zeker niet eindeloos en onbeperkt. 
Maar je kunt het ook niet doen met op 
de kaart getekende grenzen in de wereld 
zoals je je die voorstelt in 2069, alsof je de 
toekomst kunt afdwingen aan de hand 
van een blauwdruk.
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Het moet maar eens gezegd worden, ook binnen de ChristenUnie. We moeten toe naar 
minder migranten. In Nederland, in West-Europa, en eigenlijk in de hele wereld. Het is 
goed geweest zo. Genoeg is genoeg. We hebben er gewoon teveel van: Syriërs, Afghanen 
en Somaliërs. Het wordt tijd dat we ons verenigen om dit probleem voor eens en voor 
altijd op te lossen. En ik wil daar mijn steentje aan bijdragen.

Nu denkt u wellicht, vindt meneer Bosman nu dat Nederland ‘vol’ is? Nou, ik zou niet 
durven beweren dat Nederland uitgestorven gebieden kent waar je dagen kunt dwalen 
zonder een bakfiets tegen te komen, maar vol is het hier nog lang niet. Oké, misschien 
omdat die vluchtelingen zoveel criminaliteit veroorzaken? Dat er vluchtelingen zijn die 
crimineel gedrag vertonen zal ik niet ontkennen, maar met een blik op de gemiddelde, 
maatschappelijk min of meer geaccepteerde ‘risicowedstrijd’ meen ik toch te kunnen 
stellen dat wij autochtone Nederlanders uitstekend in staat zijn de boel zelf de vernie-
ling in te helpen.

Maar meneer Bosman, vindt u dan niet dat al die vluchtelingen helpen de gewelddadige 
islam in Nederland te verspreiden? Nou, nee dus. Behalve dat de meerderheid van  
opgenomen vluchtelingen christenen zijn en geen moslims, moeten we niet vergeten 
dat ook christenen tweeduizend jaar hebben laten zien uitstekend in staat te zijn  
geweest om moslims, joden en ketters in de pan te hakken.

Nee, ik wil graag pleiten voor minder migranten, minder vluchtelingen, minder  
asielzoekers omdat ik verlang naar een wereld waarin je niet meer hoeft te vluchten  
van huis en haard om naar een vreemd land te gaan, en daar een nieuw bestaan op te 
bouwen te midden van een vaak wantrouwige bevolking. Ik bid om een wereld waar  
iedereen kan blijven waar hij of zij geboren is omdat het daar ook goed is. Daar moeten 
we aan werken. En tot die tijd vangen we ze op. Niet omdat het kan, maar omdat het 
moet. In Gods naam dan maar. 

COLUMNIST Dr. Frank Bosman is cultuurtheoloog

Minder migranten graag!

COLUMN
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jaartal

Migratie

Het aantal asielaanvragen is sinds 1975 fors 
toegenomen. Het aantal verzoeken bedroeg in de jaren 
zeventig nog enkele honderden per jaar. Sinds de jaren 
negentig gaat het om gemiddeld 26.000 verzoeken per 
jaar, met uitschieters in 1994 (52.575) en 2015 (58.880). 
Het percentage ingewilligde (eerste) asielverzoeken 
bedroeg in 2018 21%.1
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Van de Nederlandse 
gemeenten telt 
Zeewolde relatief 
de meeste Poolse 
inwoners met 4,3 
procent. Er wonen 
relatief veel Polen
in Noord-Limburg, de 
kop van Noord-Holland, 
het Westland en delen 
van Noord-Brabant. 
Naar schatting is een 
kwart van de Polen 
niet geregistreerd 
in het de Basis 
Registratie Personen 
(BRP).3

Nationaliteit asielaanvragen 
in 2018

Gemiddeld terugkeerpercentage voor 6 nationaliteiten 
in 12 EU-landen (2013-2017)

5.210 
Syrisch

Totaal
 

22.780 
aanvragen

4.080
Eritrees

2.800
Voormalig SU

2.420
Iraans

1.595
Iraaks

1.380
Turks

1.335
Algerijns

1.205
Afghaans

1.165
Marrokaans

1.590
Overig

44%
Nederland

40,3%
Noorwegen

37,5%
Verenigd Koninkrijk

35%
Frankrijk

15,4%
Zweden

12,9%
Oostenrijk

12,4%
België

12,3%
Finland

7,9%
Duitsland

4,9%
Italië

4,7%
Denemarken

4,3%
Spanje

Ongeveer 44% van de in Nederland uitgeprocedeerde asielzoekers keert aantoonbaar 
terug naar het land van herkomst. Dit is het hoogste percentage van de EU.4 

De meeste asielaanvragers 
komen uit conflictgebieden. 
In 2018 zijn de meeste 
asielaanvragers afkomstig  
uit Syrië, Eritrea en de 
voormalige Sovjet-Unie. 

Azc-bewoners zijn tweemaal  
zo vaak verdachte als autoch-
tonen. Wanneer rekening word 
gehouden met leeftijd, geslacht 
en sociaaleconomische positie 
zijn azc-bewoners echter 
relatief gezien minder vaak 
verdachte.2
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Van Maslow naar Dooyeweerd:

De uitgangspunten van 
vluchtelingenbeleid
 
 
De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een ongekend aantal mensen 
die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. De VN spreekt van een historisch 
record: 72 miljoen mensen. Het lijkt er niet op dat de stroom vluchtelingen in de 
nabije toekomst zal afnemen. Wij, in het relatief stabiele westen, ondervinden 
hier nadrukkelijk de gevolgen van: grote stromen asielzoekers, maatschappelijke 
discussies over aantallen vluchtelingen en politieke compromissen over de  
wijze van opvang. Dat er een uitdaging ligt rondom de vraag ‘hoe gaan we  
op een goede manier om met vluchtelingen’ is wel duidelijk. In dit artikel wil  
ik de onderliggende aannames rondom vluchtelingenbeleid nader bezien.  
Dat doe ik vanuit twee perspectieven: de beroemde ‘piramide van Maslow’  
en de ‘aspectenleer’ van de christelijke filosoof Dooyeweerd.

Door dr. Christine Boshuijzen-van Burken
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Vluchtelingenopvang als behoeftebevrediging | Kenmerkend 
voor de Nederlandse benadering is de nadruk op ‘bed, bad en 
brood’. Het minimale waar een vluchteling in Nederland op kan 
rekenen is deze veronderstelde basisbehoefte. Degenen die bekend 
zijn met Maslows piramide (zie figuur 1) van menselijke behoef-
ten zien het voor zich: de onderste laag van de piramide gaat over 
lichamelijke behoeften. In de populaire versie van Maslows theorie 
van menselijke behoeften wordt gesteld dat mensen volledig tot 
bloei kunnen komen als de hiërarchie doorlopen is, dus de top 
bereikt is. Maar is dat wel zo? Veronderstelt dit niet een veel te 
smal mensbeeld? Als we kijken naar de situatie van vluchtelingen 
is het intuïtief en in veel gevallen lovenswaardig om ten minste te 
zorgen dat iemand kan overleven. Zonder eten gaat men dood. 
 Valt er niet veel meer te zeggen over menselijk floreren dan te 
denken dat het uiteindelijk draait om behoeftevervulling? Tijdens 
gesprekken die ik met vluchtelingen had, ging het er vaak over 
dat men in de eerste plaats ontzettend blij was om in Nederland te 
zijn – een veilig land, waar veel voor hen geregeld werd. Maar hier 
zat vaak ook het probleem: doordat er zoveel voor hen geregeld is, 
voelt men zich minder mens, maar eerder een product in een grote 
fabriek, waarin bepaald wordt wanneer en wat je eet, waar je slaapt 
en wanneer je doucht of een volgende activiteit gepland hebt.

Opvang in Zuid Afrika | In gesprekken met vluchtelingen in 
Zuid-Afrika blijkt dat de mogelijkheid om aan de controleer- en 
beheersdrang, die vaak gepaard gaat met een systeem waarin alles 
goed geregeld is, te kunnen ontsnappen, voor sommige vluchte-
lingen aantrekkelijk is. In Zuid-Afrika is er geen voedsel en on-
derdak geregeld voor asielzoekers. Ze worstelen vaak enorm in 
hun dagelijks leven. Op de vraag waarom iemand naar Zuid-
Afrika zou komen om asiel aan te vragen, was het antwoord 
dat het ontbreken van een systeem kansen biedt. Je kunt je 
eigen toekomst creëren, door een bedrijf te starten, door 
je te vestigen in een stad of op het platteland. Je wordt 
niet gepaternaliseerd door een overheidsinstantie 
die beslist wanneer je mag eten of waar je moet 
slapen, zoals in Nederland. Als zodanig vormt 
het Zuid-Afrikaanse asielsysteem minder in-
perking van menselijke vrijheid en waardig-
heid voor vluchtelingen, waaraan sommige 
vluchtelingen de voorkeur geven.

PERSONALIA 
Dr. Christine Boshuijzen-
van Burken werkt als 
postdoctoraal onderzoe-
ker aan de Technische 
Universiteit Eindhoven. 
Haar onderzoek richt zich 
op technologie en ethiek. 
Ze gebruikt inzichten uit 
de reformatorische wijs-
begeerte om normatieve 
kwesties met betrek-
king tot technologie in 
verschillende contex-
ten te verhelderen. 
Momenteel werkt ze aan 
het verbeteren van hu-
manitaire logistiek voor 
vluchtelingen op een 
project genaamd “The 
Refugee Crisis in Europe: 
Modelling Humanitarian 
Logistics”. 

zelf-
realisatie

erkenning
en waardering

behoefte aan 
sociaal contact

veiligheid en zekerheid

lichamelijke behoefte

figuur 1
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Dooyeweerds aspectenleer | Hoe kunnen 
we deze voor ons vreemde voorkeur – 
vrijheid in plaats van gegarandeerd ‘bed, 
bad en brood’ – beter begrijpen? Hiervoor 
moeten we afwijken van Maslow en zoe-
ken naar een alternatief beeld van mense-
lijk floreren. Het werk van de Nederlandse 
filosoof Herman Dooyeweerd (1894-1977) 
biedt aanknopingspunten dit beter te 
begrijpen. Dooyeweerd beweerde dat de 
werkelijkheid zich presenteert in termen 
van (ten minste) 15 aspecten of zijnswijzen 
die uniek zijn en samenhang vertonen. 
Dooyeweerd hield zich overigens niet 
per se bezig met menselijk welzijn, maar 
wilde de werkelijkheid in zijn alomvat-
tendheid, dus vanuit een niet-reductionis-
tisch perspectief beschrijven. 
 De relatie tussen menselijk functione-
ren en de aspecten is dat het bij menselijk 
welzijn gaat om rechtdoen aan de aspec-
tuele rijkdom van de werkelijkheid waarin 
mensen functioneren, want alleen dan 
kunnen mensen (en de samenleving) tot 
bloei komen. Men zou bijvoorbeeld mense-
lijke bloei niet alleen moeten beschouwen 
in termen van het economische aspect, 
alsof een goede financiële positie mense-
lijk welzijn garandeert; of alleen in termen 
van het sociale aspect, alsof goede relaties 
hebben met anderen allesbepalend is; of 
in termen van het psychologische aspect, 
alsof de mens die zich mentaal goed voelt 
als persoon automatisch opbloeit. Deze 
aspecten zijn niet alleen zijnswijzen, maar 
ook normatieve perspectieven. Dus alle 
aspecten spelen een rol in het welzijn van 
mensen en dat kan op een goede manier 
(ontsluiting) of op een destructieve manier 
(toesluiting). Je zou dus kunnen zeggen 
dat mensen floreren wanneer recht wordt 
gedaan aan de aspectuele normen die 
gelden voor de werkelijkheid. 

In dit artikel gebruik ik de term ‘vluchteling’ 
informeel. Formeel duidt ‘vluchteling’ een 
legale status aan van personen die als vluchte-
ling erkend zijn op grond van het Vluchtelin-
genverdrag van 1951. De term ‘asielzoeker’ 
duidt op een persoon die een verzoek om asiel, 
dus internationale bescherming, heeft inge-
diend in een gastland en wacht op het al dan 
niet toekennen van de vluchtelingenstatus. In 
tellingen van de VN omvatten vluchtelingen 
ook personen in een vluchtelingenachtige 
situatie (https://www.unhcr.org/statistics/
unhcrstats/5c52ea084/mid-year-trends-2018.
html). In mijn onderzoek concentreer ik me op 
de logistiek rondom asielzoekers en hanteer 
een ruime opvatting van logistiek. Het omvat 
zowel de procedurele stappen als de letterlijke 
logistieke processen hieromheen, want bij 
elke stap, bijvoorbeeld van aanmelding naar 
wachten op IND-interview, naar wachten op 
besluit, naar wachten op toekomstig adres 
in vestigingsgemeente, moeten concrete 
logistieke zaken geregeld worden (nieuwe 
huisvesting, vervoer, verplichte afspraken en 
vrijwillige activiteiten).
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De veelzijdigheid van vluchtelingen-
opvang | Wanneer we deze visie op de 
werkelijkheid loslaten op de vraag hoe we 
goed omgaan met vluchtelingen, krijgen 
we een ander perspectief, en mogelijk 
richtlijnen voor beleid. Samen met mijn 
Zuid-Afrikaanse collega’s heb ik gesprek-
ken gevoerd met vluchtelingen die in 
Nederland de asielprocedure hebben door-
lopen. We vroegen hen naar de problemen 
die ze ondervonden tijdens de asielproce-
dure. Door de genoemde problemen door 
‘Dooyeweerds aspectuele bril’ te bekijken 
en te clusteren rondom een aspect, vonden 
we een opsomming zoals weergegeven 
in tabel 1. Door deze clustering te maken 
kregen we een beeld van wat er mogelijk 
goed ging en ook minder goed gegaan is 
voor de ondervraagde groep vluchtelingen. 
Volgens deze manier van kijken hebben de 
meeste problemen die vluchtelingen er-
voeren betrekking op vertrouwen, oftewel 
het pistische of geloofsaspect. Daarnaast 
kwam het veel voor dat men problemen in 
het analytische aspect ervaarde, dus dat 
men situaties, processen of documenten 
niet begreep. Het minst genoemd werden 
problemen in het economische aspect,  
wat zou kunnen betekenen dat je je tijdens 
de asielprocedure in Nederland geen  
financiële zorgen hoeft te maken. 
 Erg verrassend is dit niet, omdat het 
Nederlandse beleid met name zorgt voor 
zaken die uitgedrukt kunnen worden in 
termen van financiën: voedsel, onderdak, 
een doktersbezoek. Dit zijn ook de zaken 
die op een relatief eenvoudige manier kun-
nen worden beheerd en beheerst, wat wijst 
op de ‘moderne geest’ van het Nederlandse 
vluchtelingenbeleid. Dit is wel degelijk 
een sterk kenmerk van het Nederlandse 
systeem, omdat niemand zich zorgen hoeft 
te maken over hoe te overleven. 

  
 
 Maar alleen aandacht voor de beheers-
baarheid in economisch opzicht heeft 
ook nadelen. In het licht van Dooyeweerd 
kun je stellen dat het overschatten van 
het belang van economische veiligheid 
ten koste kan gaan van andere aspecten 
die belangrijk zijn voor een florerende 
samenleving. Vertrouwen en begrip 
krijgen, volgens de vluchtelingen die we 
spraken, weinig aandacht in ons systeem. 
Vertrouwen en begrip vallen buiten het 
bereik van beheersbaarheid en kunnen 
niet worden gekocht. Ze zijn aan elkaar 
gerelateerd, zoals kan worden geïl-
lustreerd door de volgende citaten van 
vluchtelingen die we spraken:

Aspect*

Aantal keren dat 
een probleem  
genoemd werd dat 
betrekking had 
op het aspect in 
kolom 1

Pistisch (geloof, 
vertrouwen)

65

Analytisch 39

Psychologisch 28

Juridisch 22

Ethisch 19

Biotisch 14

Sociaal 13

Kinematisch 13

Formatief 10

Economisch 4

Ruimtelijk 4

*Dooyeweerd onderscheidde ook nog het nu-
merieke, fysische, talige en esthetische aspect 
  

Tabel 1 
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“Ik begrijp niet wat hier staat. Is de uitleg 
correct?”

Het laat zien dat als iemand de taal niet 
beheerst, of als de inhoud van een zin 
complex is, er een vertrouwensrelatie  
nodig is met iemand die uitleg geeft.

“Als ik de namen van mijn familieleden door-
geef (de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND) vraagt   hier naar), lopen ze dan risico 
als Nederland deze informatie doorgeeft 
aan mijn land van herkomst?”

De persoon in het bovenstaande citaat 
heeft geen weet van de regels voor ver-
trouwelijkheid in Nederlandse proce-
dures, wat leidt tot wantrouwen in de 
persoon die hem of haar interviewt.

“Wie is VWN (VluchtelingenWerk  
Nederland) en kan ik ze vertrouwen?”

De persoon in deze quote heeft geen 
inzicht in de (veronderstelde neutrale) 
positie van VWN en weet daarom niet 
of de door VWN verstrekte informatie, 
of de personen die voor VWN werken, te 
vertrouwen zijn.
 Een ander nadeel van de nadruk op een 
beheersbaar economisch systeem is dat 
het mensen uit veilige landen aantrekt, 
die het systeem kunnen misbruiken en 
asiel kunnen aanvragen om te profiteren 
van de financiële voordelen.

Conclusies | De opvang van vluch-
telingen is ingewikkeld. Landen die 
vluchtelingen opvangen optimaliseren 
voortdurend hun beleid ten aanzien 
van vluchtelingen door te navigeren 
tussen hun verplichtingen jegens het 

Vluchtelingenverdrag van Genève, de 
beheersbaarheid van de situatie en de 
zorgen van burgers die door de publieke 
opinie worden geuit. Ondertussen be-
invloeden, zo heb ik in dit artikel laten 
zien, vooronderstellingen over menselijk 
welzijn de manier waarop concreet wordt 
omgegaan met vluchtelingen. Het maakt 
nogal verschil of het beleid zich richt op 
de mens als behoeftebevrediger, of de 
mens als actor in een multi-aspectuele 
werkelijkheid. 
 Het lijkt erop dat het Nederlandse 
systeem voor het opnemen van vluch-
telingen is gebaseerd op een populaire 
versie van Maslows behoeftenpiramide, 
namelijk met een focus op ‘bed, bad  
en brood’ Hierin wordt de mens  
louter als behoeftebevrediger gezien.  
Een Dooyeweerdiaanse analyse laat  
zien dat veel problemen die een  
vluchteling ervaart te maken hebben  
met vertrouwen.
 Hieraan gerelateerde problemen zijn 
niet eenvoudig op te lossen. Mogelijke 
denkrichtingen zijn dat inspanningen  
op het gebied van andere aspecten,  
zoals het organiseren van huisvesting, 
vervoer, taallessen, sociale evenementen 
of het binnenhalen van tolken, op een 
zorgvuldige manier moeten worden  
gedaan. Ook het ruimte laten voor 
opbloei van vertrouwensrelaties door 
vluchtelingen door wisselingen in  
verblijfplaatsen te minimaliseren of 
anderszins aan te haken bij bestaande 
vertrouwensbanden, bijvoorbeeld op 
grond van gezamenlijke religie, dialect 
of levensfase, kan mogelijk bijdragen aan 
het floreren van vluchtelingen in  
de Nederlandse samenleving.



Christus’ volheid 
voor complexe 
moslims
 
 
Het bewijs is overweldigend: moslimimmigranten bepalen niet zelf wie ze 
zijn, dat bepalen wij westerlingen voor hen. Overal in de westerse media en 
in het publieke debat hebben we het over moslims, discussiëren we over hen, 
vormen onze ideeën of karikaturen over hen en stoppen hen in hokjes en 
vakjes. We voeren het woord voor hen, omdat we denken dat ze dat zelf niet 
kunnen. Moslims bestaan als gespreksonderwerp, niet als gesprekspartners. 
Als christen-ethicus ben ik geïnteresseerd in de eenvoudige vraag: wat is een 
authentiek christelijk antwoord op dit soort destructief en mensonterend 
gedrag?1

Door dr. Matthew Kaemingk
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Platte Moslims – de stereotypen van rechts en links | Westerse 
stereotypen van moslims zijn zowel links als rechts van het 
politieke spectrum te vinden. Beide zijden maken karikaturen 
van moslims door hen in simplistische denkkaders te plaatsen 
van waaruit ze ‘het moslimprobleem’ beschrijven, verklaren en 
uiteindelijk willen oplossen. Kort gezegd hebben rechtse politici 
de neiging om moslims neer te zetten als een bedreiging voor 
de nationale veiligheid, de rechtsstaat, de maatschappelijke 
orde en de cultuur. Linkse politici zetten moslims eveneens neer 
als een bedreiging. In Europa hebben zij bijvoorbeeld moslim-
immigranten altijd gezien als een bedreiging voor vrouwen-
rechten, homorechten, het culturele leven en de vrijheid van 
meningsuiting. 
 Echter, linkse politici kiezen nog vaker voor het beeld van de 
hulpbehoevende. Moslimimmigranten hebben dan een aantal 
veronderstelde behoeftes – die natuurlijk alleen het westen 
kan vervullen. In dit linkse beeld van de hulpbehoevende zijn 
moslimimmigranten een groep mensen die gehinderd wordt 
door een brede variëteit aan culturele, opvoedkundige, religi-
euze en politieke deficiënties. Deze deficiënties wil links maar 
al te graag verhelpen. Een paar voorbeelden: moslimimmigran-
ten zijn ongeletterd en onderontwikkeld – daarom hebben ze 
westers onderwijs nodig. Moslims zijn middeleeuws of niet 
van deze tijd – daarom hebben ze het westerse moderne leven 
nodig. Ze zijn economisch zwak en hulpeloos – daarom hebben 
ze economische ondersteuning en zelfstandigheid nodig. En ze 
zijn religieus gezien achterlijk en ongevormd – daarom hebben 
ze een ‘reformatie’ nodig. 
 Hoewel dit soort beelden heel edelmoedig overkomen, kun 
je ook stellen dat als links je honger vaststelt, ze ook je dieet 
mogen bepalen. Vanuit hun linkse hoogte zijn ze gemachtigd 
om niet alleen de moslimziekte te diagnosticeren, maar ook de 
westerse behandeling voor te schrijven.
 Of ze nu van links of van rechts komen, voor al die stereotypen 
gelden drie dingen. Allereerst mogen moslims niet zelf bepalen 
wie ze zijn, dat gebeurt door anderen. Die doen dat vervolgens 
vaak vanuit simplistische en makkelijk in te vullen denkkaders. 
Complexe individuen met een moslimachtergrond moeten wor-
den omgetoverd en gedestilleerd tot iets eenvoudigs. Iets een-
voudigs dat het westen kan snappen én fiksen. Ten derde gelden 
moslims altijd als de passieve ontvangers terwijl de westerlingen 
de actieve doeners zijn. De roeping van een moslim is om een 
probleem te zijn, die van een westerling om de oplossing te zijn.
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 Laat ik wel zijn, ik pretendeer geen  
morele gelijkwaardigheid tussen de 
beide partijen, want rechtse politici  
zijn vaak uitgesproken agressiever en 
kwaadwillender tegen de islam dan 
linkse. Maar niettemin laat geen van 
beide kampen moslims zelf aan het 
woord. Geen van hen laat de islam zijn 
wat het is: een extreem complexe, diverse 
en wereldwijde openbare religie, vol 
gebrokenheid en schoonheid, deugden 
en ondeugden. In plaats van zich te ver-
houden tot die onmetelijke complexiteit 
van de islam, stoppen ze moslims in een 
hokje, versimpelen ze het beeld ervan en 
nemen ze hen ‘in behandeling’. Moslims 
zijn een project om aan te werken, een 
vraag om een antwoord op te vinden,  
een ziekte om te genezen.

Een christocentrisch antwoord | Wat 
is het antwoord van westerse christe-
nen geweest op zulk stereotyperend 
gedrag? Het grootste deel van hen heeft 
de kortzichtige denkkaders van zowel 

rechts als links geaccepteerd. Westerse 
christenen hebben maar weinig belang 
gezien in het zich verhouden tot de 
complexiteit van de islam. Integendeel, 
ze vonden de simplistische kaders van 
links en rechts wel duidelijk en gerust-
stellend. De simpele stereotypes van 
bedreiging en veronderstelde behoeften 
zijn aantrekkelijker dan de complexiteit 
van echte moslimbroeders en -zusters 
van vlees en bloed.
 Deze ontwikkeling is ontmoedigend, 
maar helemaal moedeloos makend is 
het volgende: de persoon, het werk en 
het onderricht van Jezus Christus speelt 
bij westerse christenen vrijwel geen  
rol in hun publieke beeldvorming of 
bejegening van moslims.
 Als christen-ethicus geloof ik dat 
christelijke ethiek op z’n minst iets van 
doen zou moeten hebben met, nu ja, 
Jezus Christus. Vanuit deze overtuiging 
en vanuit het verlangen om de hier-
boven beschreven vergissing recht te 
zetten wil ik in de rest van dit artikel de 
volgende vraag centraal stellen: ‘Wat als 
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“Westerse christenen hebben maar 
weinig belang gezien in het zich 

verhouden tot de complexiteit van 
de islam. Integendeel, ze vonden de 

simplistische kaders van links en rechts 
wel duidelijk en geruststellend.”
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Jezus Christus het verklarende denk-
kader zou zijn van waaruit christenen 
hun moslimnaasten zouden bezien?’

Een complexe Christus voor een com-
plexe naaste | Serieuze beschouwers 
van het conflict over moslimimmigratie 
in het westen zijn vaak verrast door de 
complexiteit ervan. Het debat gaat over 
terrorisme en veiligheid, werk en fami-
lierecht, kleding en voedsel, ras en sekse, 
taal en klasse, artistieke en intellectuele 
uitingen, en over nog zoveel meer. Elk 
jaar lijkt de complexiteit van deze debat-
ten en vragen alleen maar toe te nemen.
 Het heeft geen zin om zo’n complex 
onderwerp te benaderen vanuit een 
simplistische en platte voorstelling van 
Jezus. Maar gelukkig is de Jezus uit de 
Bijbel ook een veelzijdig en dynamisch 
personage. Hij is genezer en vriend, pro-
feet en priester, bevrijder en mysticus, 
dienaar en koning.
 Hieronder bespreek ik daarom vier 
christologische beelden die ons helpen 
om het complexe werk van Christus toe 
te passen op het publieke leven. Want 
de complexiteit van Christus overstijgt 
altijd ons eigen bevattingsvermogen. 
Vandaar ook mijn belangrijkste punt: 
een eerlijke worsteling met een com-
plexe Christus vraagt om een evenzo 
eerlijke worsteling met een complexe 
moslim en met de complexe roeping om 
hen lief te hebben.
 Simplistische opvattingen over Chris-
tus leiden tot simplistische opvattingen 
over moslims. Uitgewerkte, complexe 
christologieën helpen ons te streven 
naar een genuanceerd openstaan voor 
het mysterie, de complexiteit en de 
dynamiek van wat we ‘islam’ noemen. 

De volgende vier schetsen laten iets 
doorschemeren van hoe de complexe 
heerschappij van Jezus Christus onze 
kortzichtige kaders openbreekt naar 
pluriformiteit, waardigheid en de rech-
ten van onze moslimnaasten. 

Christus de Koning | Het conflict over de 
aanwezigheid van de islam in het westen 
gaat voor een groot deel gewoon over 
macht – over wie de touwtjes in handen 
heeft. Als een natie verdeeld is tussen 
verschillende religieuze en ideologische 
groepen, wie mag er dan beslissen? 
Zoals hierboven al geschetst, zien veel 
westerlingen moslims als mensen die 
de macht komen overnemen. Wanneer 
we moslimimmigranten neerzetten als 
een bedreiging van de macht, dan is de 
oplossing die daarvoor nodig is heel 
eenvoudig. Sluit moslims uit van enige 
vorm van invloed en zorg dat ze daar ook 
niet bij in de buurt kunnen komen. Het 
is maar een kleine stap van dat beeld van 
machtsstrijd naar het verdacht maken 
van plekken waar moslims samenkomen 
en mogelijk hun invloed uitoefenen. Of 
het nu gaat om moskeeën, moslimscho-
len, organisaties, bedrijven, liefdadig-
heidsinstellingen, families of wat ook 
maar: we moeten ze in de gaten houden, 
controleren of zelfs onderdrukken. 
 Wanneer we, in navolging van  
Abraham Kuyper, geloven dat Christus 
alleen de heerser is van deze wereld, dan 
zal Hij alleen de verschillende religies en 
ideologieën oordelen. Dat hoeft de over-
heid niet te doen. Daarom kan de over-
heid alle verschillende overtuigingen in 
de samenleving zijn eigen plek gunnen 
en de vrijheid geven om hun idealen in 
de gemeenschap in te brengen. 
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 Als we die gedachte doorvertalen naar 
onze huidige tijd, als God echt heerser  
is over moskeeën, moslimscholen, -huwe-
lijken, -organisaties en modekeuzes – dan 
betekent dat dat christenen en kerken 
dat niet zijn. En met dit christologische 
denkkader kunnen we onze moslimnaas-
ten nu leren zien als zij die aan Christus’ 
heerschappij onderworpen zijn en niet 
aan die van christenen. Aan het einde 
der tijden zal Christus, en Hij alleen, 
uiteindelijk oordelen over moslimge-
meenschappen. Christus heeft hen de 
macht gegeven om ouders te zijn, student 
of kunstenaar, zakenman of politicus. En 
Hij heeft christenen niet gemachtigd om 
dat in plaats van hen te doen. Christenen 
moeten dus de macht die Christus aan 
moslims heeft gegeven ook respecteren, 
en hun eigen hang naar macht en con-
trole daarbij laten varen. Juist wanneer 
christenen actief de rechten en vrijheden 
van moslims verdedigen, eren zij de  
soevereine heerschappij van God.

Christus de Genezer | Stokken en  
fakkels, zwaarden en geschreeuw,  
angst en woede, aanval en represail-
les – een passende beschrijving van het 
tafereel op de Olijfberg in de nacht dat 
Jezus werd verraden. Maar het is ook een 
passende beschrijving van het politieke 
klimaat rond en debat over moslim- 
immigratie. Veel hitte, weinig licht.  
Onze debatten over religie en diversiteit 
laten ons vaak geïsoleerd, verwond en 
gefrustreerd achter.
 In dat middernachtelijke gevecht  
tussen de discipelen, de soldaten en  
de dienaars van de hogepriester raakt  
Petrus’ zwaard het oor van de slaaf 
Malchus. Diens oor valt op de grond. 

Hoe reageert Jezus te midden van deze 
kakafonie? Hij wijst Petrus’ geweld af, 
reikt zijn ongewapende hand en geneest 
het oor van de slaaf die was gekomen om 
hem te arresteren. In deze handeling laat 
Christus de ware aard van zijn koning-
schap zien, zowel helend als bevrijdend. 
In zijn laatste wonder bevrijdt koning 
Jezus de slaaf die hem gevangen kwam 
nemen. Hij geneest degene die hem leed 
kwam toebrengen. Hij geeft het leven 
terug aan wie hem kwam doden. 
 Een gangbaar beeld van de islam in 
onze tijd is dat van de ‘veroveringsreligie’. 
Moslims zouden dan komen om ons aan te 
vallen, gevangen te nemen en het westen 
‘over te nemen’. Vanuit dit beeld zijn wes-
terlingen degenen die hun cultuur verde-
digen, die verdedigingsmuren opwerpen 
rond de westerse beschaving en aanvallen 
van de vermeende vijanden voorkomen.
 Het verhaal over Malchus levert een 
interessante correctie op dit beeld van 
verovering en angst. Malchus komt 
wel degelijk om Jezus aan te vallen en 
gevangen te nemen. Hij heeft orders om 
Jezus zijn vrijheid te ontnemen en naar 
zijn dood te geleiden. En hoe reageert 
Jezus op deze agressie? Hij reikt zijn 
ongewapende hand om degene die hem 
leed kwam toebrengen te genezen en om 
vrijheid te geven aan hem die gevangen 
kwam nemen. 
 Veel christenen zullen terecht beweren 
dat de nationale veiligheid in een geweld-
dadige wereld soms om een krachtige 
verdediging vraagt. Tegelijkertijd is daar 
ook het verhaal van Malchus. Christus’ 
genezing en bevrijding van deze slaaf 
herinnert ons eraan dat ‘veiligheid’ niet 
het ultieme doel van Christus’ politiek is. 
Het hoogste doel is genezing, bevrijding 
en herstel. 
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 Zo biedt het verhaal van Malchus ons 
ook weer een christologisch denkkader 
voor de omgang met onze moslimnaas-
ten. We moeten hen niet afschilderen als 
een uitdaging die we het hoofd moeten 
bieden, maar als een grote kans voor 
navolgers van Jezus om nederig en kwets-
baar onze ongewapende hand te reiken 
om te verbinden en te genezen. 

Christus de Naakte | Het is vandaag 
de dag gangbaar om de islam als bij 
uitstek gewelddadig af te schilderen en 
het westen als bij uitstek vredelievend. 
Westerlingen tooien zich met begrippen 
als rationaliteit, tolerantie en vrijheid, 
terwijl ze hun moslimnaasten irratio-
neel, haatdragend en onderdrukkend 
noemen. Nu eenmaal gekleed met alles 
wat recht en goed is, ziet het westen 
zich vrij om de islam uit te kleden en de 
naakte waarheid over de islam aan het 
licht te brengen.
 Ook Christus hing ontkleed aan het 
kruis. Wat is daarvan de betekenis voor 

ons vandaag? Wat betekent het voor 
ons dat een almachtig God zich liet 
ontkleden en naakt werd? In Christus 
werd de mensheid ontkleed op Golgotha. 
Want, als we zorgvuldig kijken naar zijn 
naaktheid, dan zien we dat in het ont-
kleden van Christus onze eigen agressie 
en geweld bloot komen te liggen.  
Christus’ naakte lichaam ontmaskert 
hoe we werkelijk zijn. 
 Het kruis stelt onze westerse preten-
ties van liefde, tolerantie en vrede aan de 
kaak. Het dwingt ons om naar onszelf 
te kijken en te beseffen wie we werkelijk 
zijn. Dat besef van onze eigen naakt-
heid zorgt ervoor dat we als navolgers 
van Christus in de omgang met onze 
moslimnaasten ook onze eigen agressie 
en zelfzucht erkennen. We weten dat de 
latente gewelddadigheid die in moslims 
zit net zo goed in onszelf te vinden is. 
We weten dat wij allemaal, ondanks het 
vernis van onze westerse tolerantie en 
multiculturalisme, evengoed in staat 
zouden zijn tot het geweld dat we zien 
op Golgotha.

“Het is vandaag de dag 
gangbaar om de islam als 

bij uitstek gewelddadig af te 
schilderen en het westen als 

bij uitstek vredelievend”



Christus de Gastvrije | Studies naar 
rechtvaardiging gaan vaak over twee 
vragen. Allereerst is dat de vraag wat het 
kruis heeft gebracht. Vervolgens is de 
vraag wat de betekenis van het kruis is 
voor het leven van een christen. Ant-
woorden op die vragen vallen vervol-
gens in drie categorieën te verdelen.  
De eerste categorie zegt dat het kruis 
een moreel voorbeeld is of een model 
van het soort niet gewelddadig en 
opofferend leven dat navolgelingen van 
Jezus zouden moeten leiden. De tweede 
categorie zegt dat het kruis het moment 
was waarop de zonden van de wereld 
werden betaald. En de laatste catego-
rie zegt dat het kruis de plek was waar 
Christus triomfeerde over de geestelijke 
en politieke machten van deze wereld. 
Het is geen toeval dat deze heel verschil-
lende interpretaties bestaan. Ze weer-
spiegelen de vele metaforen, beelden 
en boodschappen die de Bijbel aan het 
kruis toekent. 
 Een andere manier om naar het kruis 
te kijken is als daad van goddelijke 
gastvrijheid. In dat beeld is het kruis 
Gods openstellen voor een wereld die 
zichzelf buiten de goddelijke omarming 
heeft gesloten. In andere woorden: het 
kruis maakt ruimte in een wereld die 
zichzelf als (te) vol beschouwt. Deze op 
het kruis gebaseerde gastvrijheid is de 
diepste roeping van Christus, maar ook 
van zijn navolgelingen. Christus’ dood 
en opstanding vormen de ultieme uiting 
van Gods gastvrijheid en een raamwerk 
voor het begrijpen van al Gods daden. 
Als navolgelingen van deze gastvrije 
God dienen christenen ook zelf die  
gastvrijheid in de praktijk te brengen. 
Niet alleen in hun kerkelijk leven, maar 
ook in het publieke leven. 

 Christus maakte aan het kruis in 
zichzelf ruimte voor de mensheid en 
het juiste antwoord daarop is om die 
gastvrijheid zelf ook tot uitdrukking  
te brengen. Onze eigen ervaring van 
Gods gastvrijheid moet zichtbaar  
worden in het sociale, economische,  
culturele en zelfs politieke leven van 
onze moslimbroeders en –zusters.  
Omdat Christus zijn doorboorde 
handen opende naar vriend en vijand, 
moeten zijn discipelen die houding  
ook laten zien in hun omgang met de 
islam. Kort gezegd: christenen maken 
ruimte voor moslims, omdat Christus 
ruimte maakte voor hen. Vanuit de gast-
vrijheid van het kruis bezien zijn onze 
moslimnaasten niet meer ongewenste 
binnendringers, maar eregasten. 

Conclusie | En hiermee hebben we 
slechts een eerste idee van de enorme 
conceptuele en spirituele rijkdom  
die beschikbaar is voor hen die de  
caleidoscoop van Christus’ genade in 
het debat van moslimimmigratie 
willen verkennen. De smalle, platte en 
kortzichtige beelden die zowel links 
als rechts van het politieke spectrum 
heersen, voldoen niet. De beelden van 
bedreiging en veronderstelde behoeften 
schieten tekort. Ze kunnen geen echte 
ruimte bewerkstelligen, ze voeden  
geen diepe nederigheid, ze inspireren 
niet tot oprechte kwetsbaarheid en ze 
slagen er niet in om tot daadwerkelijke 
betrokkenheid en verbinding op  
te roepen.
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Handelen op  
grijs gebied
Als raadslid uitgeprocedeerde asielzoekers begeleiden

 
 
In azc’s en vooral uitzetcentra kom je een heftige wereld tegen waar goed of fout 
moeilijk te definiëren is, waar verstand strijdt met emotie en waar recht conflicteert 
met barmhartigheid. In detentiecentra is dat vast nog veel erger, maar daar zitten  
de asielzoekers opgesloten en mogen bezoekers nauwelijks binnenkomen. Als je 
in een uitzetcentrum of detentiecentrum werkt, kun je maar het beste de regels 
volgen en je niet teveel inlaten met de bewoners. Als je wel betrokken zou raken 
bij het wel en wee van deze asielzoekers en hen wilt helpen, schep je alleen maar 
verwachtingen die je niet waar kunt maken, wat leidt tot teleurstelling bij alle 
betrokkenen. Als gemeenteraadslid en als christen wilde ik dit grijze gebied nader 
onderzoeken, om te voorkomen dat ik met mijn mening klaar zou staan zonder de 
situatie zelf te hebben ervaren. Maar ik wilde me niet zo laten meeslepen dat ik als een 
vluchtelingenknuffelaar de realiteit uit het oog zou verliezen. 

Door Simone Kennedy-Doornbos
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Optrekken met asielzoekers | Mijn betrokkenheid bij dit 
onderwerp begon toen ik voor mijn politieke werk een vluchte-
ling interviewde over de manieren waarop hij tijdens zijn reis 
was opgevangen en behandeld. Na dat diepgaande gesprek 
bleek hij weer zoveel nachtmerries te krijgen dat hij uitviel op 
school en zijn gokverslaving niet langer in de hand had, en 
zodoende bijna uit zijn huis werd gezet. Natuurlijk voelde ik 
me verantwoordelijk. Ik had niet voorzien dat mijn vragen zijn 
trauma’s deden herleven. Op zijn verzoek heb ik hem vervol-
gens vergezeld naar al zijn afspraken: met gemeente, wijkteam, 
schuldhulpverlener, huisarts, psycholoog, woningcorporatie, 
etc. Ik wist niet dat een vluchteling zijn week kon vullen met 
zoveel afspraken. Niemand zag het totale plaatje en eigenlijk 
stond hij moederziel alleen in deze samenleving. 
 In 2015 werd onze sporthal gevuld met vluchtelingen uit 
Syrië en Eritrea en zette ik de Facebookgroep ‘Gastgezin  
Amersfoort’ op, die uitgroeide tot een enorm netwerk in 
Amersfoort van inwoners die zich bekommerden om de nieuw 
ingekomen vluchtelingen, de oudkomers en de asielzoekers in 
het lokale uitzetcentrum.
 In de sporthal had ik ruim honderd asielzoekers leren ken-
nen, die ik jarenlang mocht volgen omdat iedereen die een ver-
blijfsvergunning kreeg in Amersfoort een sociale huurwoning 
kreeg en degenen zonder verblijfsvergunning ook het contact 
behielden vanuit hun uitzetcentra. Vooral vluchtelingen, 
maar ook de zogenaamde gelukzoekers. Soms vroeg ik hen 
waarom ze waren gevlucht naar Nederland. Een Syriër vertelde 
me dat hij in Syrië drie huizen, vele auto’s en connecties met 
de overheid had en in Nederland was gekomen om te relaxen. 
Maar later begreep ik dat hij aan alle kanten werd bedreigd 
en gedwongen werd partij te kiezen in het conflict, zodat hij 
vluchtte om niet verscheurd te worden. Nederland voelde als 
een land waar hij voor het eerst weer vrij kon ademen. Er zat 
vaak een enorme kloof tussen wat ze zeiden in hun gebrekkige 
Nederlands en wat ze bedoelden. Maar de IND heeft met deze 
groep naar mijn beleving geen grote fouten gemaakt.

Rol als raadslid | Maar wat doe je als gemeenteraadslid met 
de asielzoekers in het uitzetcentrum? Het is bevredigend om 
vluchtelingen te helpen die een verblijfsvergunning krijgen 
en graag willen integreren. Maar het is uitputtend en ontmoe-
digend om uitgeprocedeerde asielzoekers te helpen. Ik kreeg 
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veel verzoeken om de burgemeester, de 
gemeenteraad, de landelijke Christen-
Uniefractie of de staatssecretaris ervan 
te overtuigen om uitzettingen tegen te 
houden. Maar dat doe ik niet als ik de 
zaak niet ken. Dus ging ik op bezoek, 
vroeg ik toestemming om de IND-
dossiers te mogen lezen en sprak ik met 
de vrijwilligers die eromheen stonden. 
Wat ik heel frustrerend vond, is dat ik 
meestal niet kon praten met Vluchte-
lingenwerk of de Dienst Terugkeer & 
Vertrek om hun kant van het verhaal te 
horen. Op basis van de informatie die 
wel tot mijn beschikking stond bepaalde 
ik mijn interventie.
 Loop je als raadslid ook mee in een 
protestmars als alle regels goed zijn 
gevolgd? Rond de dreigende uitzet-
ting van Lili en Howick heb ik dat wel 
gedaan, omdat ik vind dat kinderen die 
al zo lang in Nederland zijn niet uitgezet 
moeten worden. Toch had de moeder 
van Lili en Howick de waarheid ver-
draaid en de ene na de andere procedure 
aangespannen om uitzetting te voor-
komen. Net als veel andere uitgeproce-
deerde asielzoekers verkoos ze het leven 
in een AZC met goed onderwijs voor de 
kinderen boven het leven in een onveilig 
of onzeker land met slecht onderwijs. 
Ik kende ondertussen veel schrijnender 
gevallen, die ook zouden worden uitge-
zet, maar waar geen protestmars voor 
werd georganiseerd. Een aantal gezin-
nen werd ook daadwerkelijk uitgezet. 
Defence for Children had in een rapport 
laten zien dat gezinnen die onvrijwil-
lig waren uitgezet in armoedige om-
standigheden leefden in Armenië. In 
radio- en televisie-uitzendingen pro-
testeerde ik tegen uitzetting, pleitte ik 
voor een kinderpardon, maar raadde ik 

de betrokkenen aan om mee te werken 
aan vrijwillige terugkeer, zodat ze recht 
zouden hebben op geld, goederen in 
natura, huisvesting, beroepsopleiding 
en huiswerkondersteuning tijdens en na 
uitzetting – voorrechten die je verliest 
bij een gedwongen uitzetting. Maar de 
landelijke ophef over deze zaak leidde 
uiteindelijk toch tot een verblijfsvergun-
ning voor deze kinderen, iets dat ze niet 
zouden hebben gekregen als ze mijn 
advies hadden gevolgd.
 

Rechtsstatelijkheid | Christen-politici 
bevinden zich dus in een moeilijke  
spagaat. Aan de ene kant wil je de 
rechtsstaat verdedigen en de wet hoog 
houden. Aan de andere kant wil je de 
menselijke kant van het verhaal niet uit 
het oog verliezen.
 Volgens de wet kan niet iedereen die 
asiel aanvraagt ook daadwerkelijk een 
verblijfsvergunning krijgen. De IND 
heeft veel kennis en deskundigheid in 
huis en neemt meestal goede besluiten. 
Maar het apparaat werkt te traag en er 
gaat te veel tijd overheen voordat tot 
uitzetting kan worden overgegaan door 
wachttijden en juridische procedures. 
Daarnaast is het vaak niet mogelijk om 
de benodigde reisdocumenten te krijgen 
als de identiteit of nationaliteit niet met 
zekerheid kan worden vastgesteld.  
Ook willen veel asielzoekers niet mee-
werken aan het verkrijgen van de juiste 
documenten of frustreren zij uitzetting 
door onder te duiken of door een nieuwe 
procedure aan te spannen. Ten slotte wer-
ken te veel landen niet mee aan terugkeer, 
waardoor uitzetting niet altijd mogelijk is. 
Een uitzetting is onder deze omstandighe-
den dus niet goed wettelijk uit te voeren.
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Medemenselijkheid | En dan de 
menselijke kant van het verhaal. In het 
uitzetcentrum en het detentiecentrum 
vervaagt het onderscheid tussen recht en 
onrecht en zijn er geen heldere politieke 
en morele keuzes te maken. Elk verhaal 
van een uitgeprocedeerde asielzoeker 
bevat verkeerde inschattingen, wegge-
slagen hoop, onrechtvaardige momen-
ten, angst, verdriet en trauma’s. In elk 
centrum waar mensen zonder rechten 
worden weggestopt ligt machtsmis-
bruik op de loer. Spanning, agressie, 
manipulatie en depressie vermeerderen 
naarmate mensen hun hoop verliezen. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers leven in 
een harde wereld.
 Jezus zei in een gelijkenis in Mat-
theüs 25: “Ik verzeker jullie: alles wat 
jullie gedaan hebben voor een van de 
onaanzienlijksten van mijn broeders 
of zusters, dat hebben jullie voor mij 
gedaan.” Als asielzoekers in deze situatie 
mensen ontmoeten die vriendelijk zijn 
en zich om hen bekommeren, denken ze 
engelen te zien. Maar de mooiste engel 
is natuurlijk diegene die de meeste hoop 
biedt. En daarin zijn we menselijke enge-
len, die soms de waarheid zelf ook niet 
willen zien en liever valse hoop geven. 
Uitgeprocedeerde asielzoekers hebben 
hoop nodig om te kunnen blijven leven, 
om op te staan en de dagelijkse dingen 
te doen. Als de persoon op wie jij je hoop 
had gevestigd zelf de hoop verliest, gaan 
ze naar iemand anders die nog wel hoop 
biedt. En als menselijke engelen kunnen 
we de toekomst ook niet voorspellen. Ik 
had geen hoop meer bij Lili en Howick 
en dat bleek later onterecht.

 

Na het kinderpardon | Uiteindelijk 
zal mijn aanpak ook na de uitvoering 
van het kinderpardon niet veel anders 
zijn, want het omgaan met uitgepro-
cedeerde asielzoekers blijft een grijs 
gebied. Allereerst zouden alle (bijna) 
uitgeprocedeerde asielzoekers de kans 
moeten krijgen om contact te leggen 
met Nederlanders. Hoe meer contacten, 
hoe meer hoop (hoop doet leven) en hoe 
kleiner de kans dat er machtsmisbruik 
plaatsvindt. Deze Nederlanders kunnen 
onrechtvaardige situaties aankaarten 
bij de lokale politiek. De politiek moet 
beide kanten van het verhaal willen 
horen, zowel de kant van de asielzoekers 
als van de IND (dossiers), Dienst Terug-
keer en Vertrek en Vluchtelingenwerk. 
De asielzoekers zouden daar toestem-
ming voor moeten geven. Tegen een 
onrechtvaardige uitzetting kan door de 
politiek protest worden aangetekend. 
Maar als uitzetting onvermijdelijk lijkt 
te zijn, moet tijdig de keus worden ge-
maakt om mee te werken aan vrijwillige 
uitzetting om de kansen op succes in dat 
land te vergroten. Dit lukt meestal alleen 
als alle vrijwilligers en organisaties el-
kaar opzoeken en onderling overleggen. 
Hopelijk heeft die asielzoeker onder-
tussen een klein netwerk opgebouwd 
binnen de Nederlandse samenleving, 
die hem of haar na terugkeer kan helpen 
om contact te houden, eventueel steun te 
verlenen en elkaar misschien zelfs over 
en weer te bezoeken.
 Op deze manier kun je zowel de wet 
handhaven als menselijke steun verle-
nen. Maar het vereist veel van christen-
politici en Nederlandse vrijwilligers qua 
tijd, inzet en energie. Dat kun je niet van 
iedereen vragen.



Het migratiebeleid 
toekomstbestendig
 
 
We zagen met eigen ogen begin mei 2015 op het Italiaanse eiland Lampedusa een 
overvolle vissersboot aankomen vanuit Libië. Mensen met angstige blikken in 
de ogen. Die dagen arriveerden er in totaal circa 200 vluchtelingen per dag op 
de ‘gateway to Europe’, zoals het eiland wel werd genoemd. Die zomer beleefden 
Nederland en Europa een historische piek in de toestroom van het aantal asiel-
zoekers. Ruim een miljoen mensen kwamen naar Europa. Toen we in februari 
van dit jaar naar Griekenland reisden, zagen we dat de kampen op Lesbos nog 
steeds overvol waren. Nog steeds was er sprake van mensonterende situaties,  
en sommigen wachten al twee jaar op de beoordeling of ze Europa in mogen.  
Ondanks dat de toestroom van migranten sterk is gedaald doordat sommige 
Europese landen hun grenzen sloten en vanwege strenge controle aan de Turkse 
grens (de Turkije-deal) is de vraag nog steeds relevant hoe nu te voorkomen  
dat door een gebrek aan controle onze gastvrijheid op het spel komt te staan.  
We schetsen een richting.

Door Joël Voordewind en Henk Valk





36   Groen

Ons dilemma | De ChristenUnie staat bekend als een partij die 
opkomt voor vluchtelingen. De partij benadrukt consequent 
rechtvaardigheid en barmhartigheid in de behandeling van 
vluchtelingen. Jezus roept ons immers op om zorg te dragen voor 
de vreemdeling. Abraham ontving drie vreemdelingen, wat zijn 
leven compleet veranderde. Jezus zelf was een vluchteling die met 
zijn ouders asiel kreeg in Egypte. De vreemdeling dient gastvrij 
ontvangen te worden, zoals het wetboek Leviticus het voor-
schrijft: ‘u zult de vreemdeling liefhebben als uzelf.’ We zetten 
ons dus op Bijbelse gronden ervoor in dat de vreemdeling, of zo-
als we het nu zeggen: vluchteling, menswaardig behandeld wordt 
met als volkenrechtelijk anker het VN-Vluchtelingenverdrag.  
 Heeft gastvrijheid dan geen grenzen? Welke verantwoordelijk-
heden hebben we persoonlijk, en welke heeft de overheid? Moet 
de overheid ook onbegrensd vreemdelingen gastvrij opnemen, zo 
vroeg ook Wouter Beekers zich dit in een eerder artikel af (NRC, 
10 juni 2017).  Migratie is niet nieuw. Het is van alle tijden en het 
heeft ons ook veel goeds gebracht. Maar een grootschalige en 
ongecontroleerde migratiestroom naar Europa kan ontwrichtend 
werken, niet alleen voor de ontvangende gemeenschappen, maar 
ook voor de samenleving van waaruit mensen vertrekken. Ook 
voor migranten persoonlijk kan migratie ontwortelend zijn. Wat 
de piek van 2015 zo bijzonder maakte, was het totale gebrek aan 
controle op wat er gebeurde.
 De vraag is daarom: kunnen we beleidsvoorstellen maken 
om ongecontroleerde migratie te keren, zonder de waarden van 
waaruit wij politiek bedrijven los te laten? Hieronder doen we 
enkele voorstellen voor maatregelen om migratie beter te regu-
leren. Sommige punten maken al deel uit van het regeerakkoord 
van kabinet-Rutte III, andere punten zijn vervolgstappen met 
enkele nieuwe voorstellen. De maatregelen zijn in te delen op drie 
niveaus: buiten Europa, binnen Europa en binnen Nederland. 

Migratieovereenkomsten | Vooraf zij gesteld dat de meeste 
vluchtelingen al worden opgevangen in de eigen regio (ruim 
tachtig procent). Tegelijk kunnen migratieovereenkomsten 
worden gesloten tussen de Europese Unie en derde landen. In het 
regeerakkoord is dit idee al opgenomen. Wij denken dat zulke 
overeenkomsten inderdaad een middel kunnen zijn om onge-
controleerde migratiestromen te beheersen, mits ze aan strenge 
mensenrechtenvoorwaarden voldoen (geen terugkeer naar 
onveilige landen, adequate asielprocedure, toegang tot juridische 
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ondersteuning, recht op opvang). 
 Op dit moment is er echter nog geen 
enkel ander land behalve Turkije be-
reid gevonden om zelfs maar over een 
migratieovereenkomst te praten en zelfs 
de uitvoering van de Turkijedeal schiet 
ernstig te kort doordat de hervesting niet 
op gang komt (nog maar vijf procent) en 
vluchtelingen gedwongen worden terug-
gestuurd naar Syrië. Het blijft echter 
van belang dit gesprek aan te gaan. De 
bedoeling van zo’n overeenkomst is dat 
migranten in zo’n derde land opvang 
krijgen en daar ook asiel kunnen aan-
vragen. Als daar na een procedure, bij 
voorkeur in nauwe samenwerking met de 
UNHCR, geoordeeld wordt dat iemand 
inderdaad bescherming nodig heeft, 
wordt hij daar opgevangen. 
 Een deel van deze erkende vluchte-
lingen zal vervolgens in aanmerking 
kunnen komen voor hervestiging naar 
Europa. Daartoe moeten de EU-lidstaten 
wel bereid zijn, inclusief Nederland, om 
de hervestingquota’s substantieel te ver-
hogen. Diegenen die niet erkend worden, 
krijgen daar geen opvang en zullen in 
principe moeten terugkeren. Iedereen 
die van daaruit doorreist over zee naar 
Europa zal niet meer toegelaten worden 
tot de asielprocedure. Er zal alleen nog 
een beperkte individuele toets zijn, zoals 
ook is opgenomen in het regeerakkoord.
 Om zulke migratieovereenkomsten  
tot stand te kunnen brengen zijn 
structurele investeringen in politieke 
en economische samenwerking met die 
landen vereist, door middel van ontwik-
kelingssamenwerking in aanvulling op 
noodhulp. Vluchtelingen die niet voor 
hervestiging in aanmerking komen, 
moeten in deze derde landen een reëel 
perspectief op een bestaan hebben. Een 

belangrijk onderdeel daarvan is de toe-
gang tot (beroeps)onderwijs en kansen 
op werk. Symbolische bijdragen zullen 
dat niet kunnen helpen bewerkstelligen. 
Die structurele investeringen zullen 
daarom echt iets moeten voorstellen. 
Het omhoogbrengen van het budget 
voor hulp naar 0,7% van het BNP is 
daarom geen luxe, eerder noodzaak.

Selectiecriteria | Bij de selectie van die 
mensen die in aanmerking komen voor 
hervestiging in Europa moet kwetsbaar-
heid het criterium zijn: mensen afkom-
stig uit groepen die ook in de regio 
onvoldoende veiligheid kunnen vinden, 
zouden als eerste in aanmerking moeten 
komen voor opvang in Europa. Te denken 
valt daarbij aan christenen en andere 
(religieuze) minderheden. Vluchtelingen 
uit de christelijke minderheden in het 
Midden-Oosten kunnen soms niet in de 
opvangkampen terecht, omdat zelfs daar 
het voor hen niet veilig is. Ook lhbti’s vor-
men zo’n kwetsbare groep. De UNHCR-
criteria voor kwetsbare groepen zouden 
met deze twee groepen moeten worden 
uitgebreid. De beperkte toets zoals hier-
voor beschreven dient er bij uitstek toe 
om te beoordelen of we te maken hebben 
met deze dergelijke kwetsbare groepen. 
 Het fenomeen van de bootjes die de 
Middellandse Zee oversteken is opge-
komen nadat alle andere manieren om 
Europa al dan niet legaal te bereiken zo 
goed als onmogelijk gemaakt zijn. Als we 
niet willen dat mensen met deze bootjes 
de zee oversteken, zullen we mensen 
dus een mogelijkheid moeten geven al 
eerder en op een legale manier asiel aan 
te vragen. Tot het mogelijk zal blijken mi-
gratieovereenkomsten met derde landen 
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te sluiten, moeten we een alternatieve 
manier overwegen om de beoordeling 
van asielaanvragen al buiten Europa te 
laten plaatsvinden, en niet pas na een 
levensgevaarlijke en illegale overtocht.
 Het alternatief zou kunnen zijn om 
het netwerk van diplomatieke posten 
in te gaan zetten als vooruitgeschoven 
aanmeldcentra. Het moet mogelijk wor-
den dat mensen asiel kunnen aanvra-
gen bij de Nederlandse ambassades of 
consulaten, en het liefst ook bij die van 
andere lidstaten van de Europese Unie. 
Dat moet wat ons betreft zelfs de enige 
mogelijkheid worden. Nu is het juist 
expliciet niet mogelijk om asiel aan te 
vragen bij ambassades of consulaten. Het 
zou beter zijn dit om te draaien: asielaan-
vragen in Europa doe je bij de Europese 
vertegenwoordigingen of een speciaal 
EU-loket in het land van herkomst of 
een land van eerste ontvangst (mits de 
procedure voldoet aan internationale 
standaarden) en in principe niet meer in 
Europa zelf.  
 

Stappen op korte termijn | Boven-
staande maatregelen zijn niet op korte 
termijn te realiseren. Er kunnen echter 
nu ook al andere maatregelen genomen 
worden. Om echt een keer te brengen in 
de huidige situatie van ongecontroleerde 
migratiestromen, is het misschien wel 
nodig om te stoppen met het in behan-
deling nemen van asielaanvragen van 
mensen die zich in Nederland melden. 
Zij komen immers per definitie via België 
of Duitsland, of via een vliegveld binnen, 
en hadden in die veilige landen of op het 
vliegveld asiel aan kunnen vragen. Dit 
is het principe van het Dublin-verdrag, 
alleen draaien we de bewijslast om. Het 

is niet langer nodig dat iemand een vin-
gerafdruk in het Eurodac-systeem heeft 
staan om aan te tonen dat hij of zij al 
elders geregistreerd is; we kunnen ervan 
uitgaan dat ze door een ander, veilig land 
gereisd zijn en zij hadden dus daar asiel 
aan kunnen vragen. Deze mensen komen 
in de korte procedure terecht (waarin 
alleen bepaalde categorieën van de meest 
kwetsbare vluchtelingen toegelaten 
worden). De uitkomst daarvan mogen ze 
niet in Nederland afwachten, maar in de 
zojuist al even genoemde EU-opvangcen-
tra, mits ook hier een adequate asielpro-
cedure en opvang gegarandeerd is.
 Daartoe moeten landen van eerste aan-
komst in de EU – dat zijn nu vooral Italië 
en Griekenland – structureel worden 
bijgestaan door een evenredig deel van 
hun last over te nemen, niet alleen bij een 
buitenproportionele instroom, zoals nu 
de Nederlandse inzet is, maar altijd. Een 
aanzienlijk aantal EU-lidstaten wil dit 
niet, maar we moeten niet wachten tot 
hier overeenstemming over is, maar hier 
nu al met een groep van bereidwillige 
landen werk van maken. De kansrijken 
van de instroom in de landen van eerste 
aankomst moeten na een korte proce-
dure zo snel als mogelijk herverdeeld 
worden over de deelnemende landen. 
Dit betekent dat asielzoekers alleen nog 
maar in de gewone Nederlandse procedu-
re terechtkomen als zij overgenomen zijn 
uit Griekenland, Italië of een land waar 
asielzoekers aan land komen.
 Verder moet de kwaliteit van de opvang 
voldoen aan de afgesproken Europese 
normen. In de landen van eerste aan-
komst in de EU zullen speciale opvang-
centra moeten komen, van waaruit de 
eerste selectie plaatsvindt van kansrijken 
en van waaruit deze mensen herverdeeld 
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worden over de andere Europese landen. 
We hebben ze in een eerder asieldebat 
al ‘hot spots plus’ genoemd. Van deze 
landen moet ook geëist worden dat de 
kwaliteit van de opvang in deze centra en 
in hun reguliere asielopvang echt voldoet 
aan de afgesproken normen. Dat is nu 
niet het geval. Er lijkt nu zelfs een soort 
prikkel te zijn om de kwaliteit van de 
opvang slecht te houden, zodat migran-
ten doormigreren naar het noorden van 
Europa. Die prikkel moet weggenomen 
worden. Dat kan als we de afspraken over 
herverdeling afhankelijk maken van het 
voldoen aan die kwaliteitsnormen. Grie-
kenland en Italië worden daadwerkelijk 
ontlast als het niveau van hun asielop-
vang op orde is. 

Binnen Nederland | Uiteindelijk zullen 
in deze plannen alleen nog mensen in de 
Nederlandse procedure opgenomen wor-
den die via herverdeling vanuit de landen 
van eerste aankomst hier gekomen zijn. 
Er is veel kritiek op de lengte van die 
procedure, maar slechts weinig aandacht 
voor de inhoudelijke kant ervan. De 
asieldossiers die wij in de loop der jaren 
te zien hebben gekregen, brengen ons tot 
de overtuiging dat mensen in nogal wat 
gevallen geen recht wordt gedaan.
 Wij stellen daarom voor dat de inhou-
delijke beoordeling van asielverzoeken 
niet meer door de IND gedaan wordt, 
maar door een aparte, onafhankelijke 
organisatie. Nu is het zo dat de IND zowel 
verantwoordelijk is voor de uitvoering 
van het Nederlandse restrictieve vreemde-
lingenbeleid als voor de beoordeling van 
asielverzoeken van mensen die een beroep 
doen op bescherming door Nederland.  
Dit is een spanningsveld dat opgelost  

kan worden door de beoordeling van  
die asielverzoeken elders te beleggen.  
Een objectieve en zorgvuldig afgewogen 
beoordeling van het asielverzoek behoort 
tot de kern van een menswaardig en  
effectief migratiebeleid.
 Bij het verder doorlopen van de asiel-
procedure van kansrijke asielzoekers ver-
dient kleinschalige opvang de voorkeur. 
Zoals gemeenten nu al de plicht hebben 
evenredig naar hun bevolkingsaantal sta-
tushouders te huisvesten, zo zou ook de 
eerste opvang in de procedure evenredig 
over de Nederlandse gemeenten verdeeld 
moeten worden. 
 Naast deze migratiestromen zou er  
ook meer gebruik gemaakt kunnen 
worden van werkvergunningen voor be-
roepen waar in Nederland veel vacatures 
voor zijn en in het thuisland juist hoge 
werkloosheid. Ook kunnen studievisa 
uitgebreid worden. 

Dak repareren | Kunnen we de bescher-
ming en rechten van vluchtelingen 
overeind houden, gastvrij blijven en 
tegelijk onze samenlevingen behoeden 
voor ongecontroleerde migratie? Wij 
denken dat het mogelijk is, en zijn ervan 
overtuigd dat bovengenoemde ideeën 
eraan kunnen bijdragen dit tot stand 
te brengen. Het is tijd om nu stappen te 
zetten. De instroom is op dit moment 
relatief beperkt. Laten we daarom het dak 
repareren voordat het weer gaat regenen. 
Anders zal de ongecontroleerde stroom 
migranten aanhouden, zullen mensen 
blijven verdrinken en zullen mensen-
smokkelaars doorgaan met het uitbuiten 
van migranten en vluchtelingen. 
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Christenmigranten  
en de ChristenUnie
Verwachtingen, kansen en uitdagingen

 
 
Volgens het SCP-rapport ‘Christenen in Nederland’ (december 2018) zijn er 
inmiddels zo’n duizend zogenaamde migrantenkerken en circa een miljoen 
migrantenchristenen in Nederland. Deze gemeenschappen leven verspreid over het 
hele land, met name in de middelgrote en grotere steden, en vormen een etnisch en 
cultureel zeer divers geheel. Wat betekent de aanwezigheid van deze christenen vanuit 
de hele wereld voor de ChristenUnie? Met het project ‘Christelijk politiek denken 
wereldwijd’ dat in maart 2018 is gestart, werkt het Wetenschappelijk Instituut aan 
een publicatie rondom deze vraag. Centraal staat het verkrijgen van meer inzicht in 
ontwikkelingen in het politiek-maatschappelijk denken en handelen onder christenen 
wereldwijd en christenmigranten in Nederland. In dit artikel geef ik alvast een 
preview van de feedback die christenmigranten in Nederland de ChristenUnie geven, 
en wat wij daaruit kunnen leren om op lokaal niveau in de praktijk aan de slag te gaan 
om een relatie met deze gemeenschappen op te bouwen.

Door Madelon Grant
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Hoe kan de ChristenUnie beter aansluiting vinden bij migran-
tenchristenen in Nederland? Wat verwachten zij van de politiek 
en welke onderwerpen vinden zij belangrijk? Helemaal nieuw 
voor de partij is deze thematiek niet. In het verleden heeft er 
o.a. een Werkgroep Inclusief bestaan, en verschillende lokale 
afdelingen hebben in de praktijk ervaringen opgedaan. Een 
systematische, integrale aanpak van het thema ontbreekt echter, 
en de relatie tussen de ChristenUnie en christelijke migranten-
gemeenschappen lijkt in de praktijk sterk afhankelijk te zijn van 
affiniteit van individuen en experimentele initiatieven. Ten be-
hoeve van het project ‘Wereldwijd’ zijn tien politiek en religieus 
leiders vanuit christelijke migrantengemeenschappen in Ne-
derland geïnterviewd. Hun achtergronden zijn divers: kerkelijk 
gezien zijn ze katholiek, orthodox, en protestants; ze zijn actief 
in het CDA, de PvdA, de CU of laten dat liever in het midden; ze 
hebben wortels in vier continenten wereldwijd. Ondanks deze 
diversiteit zijn hun stemmen behoorlijk eensgezind. Er blijkt 
veel goodwill te zijn om het gesprek met elkaar aan te gaan.

Geen goede benaming | Om te beginnen is het goed om op te 
merken dat de term ‘migrantenkerken’ met terughoudendheid 
moet worden gebruikt. Veel kerken geven de voorkeur aan de 
term ‘internationale kerken’. Zij willen niet als migrant worden 
gezien, omdat dat de lading heeft van ‘iemand die hier eigenlijk 
niet hoort’. Men ziet zichzelf als Nederlander, als christen, en 
als kerken die onderdeel uitmaken van de wereldwijde Kerk. In 
contact is het van belang om hier op te letten. Laten we herken-
ning zoeken als broeders en zusters in ons geloof: ook al zijn 
we verschillend, we zijn familie. Eenheid in diversiteit is een 
belangrijk fundament, en het past niet als één bepaalde manier 
van christen-zijn als norm wordt gehanteerd. Veelkleurigheid 
in het lichaam van Christus is een bijbels principe. De identiteit 
van een persoon wordt beïnvloed door allerlei elementen: een 
eventuele oorspronkelijke cultuur, het christelijk geloof, de 
Nederlandse cultuur, maar ook geslacht, leeftijd, familierelaties, 
opleiding en beroep, politieke opvattingen, stad/platteland, etc.. 
Per individu kan de combinatie van deze elementen resulteren 
in een andere mix. Geef ieder mens de vrijheid om zichzelf te 
identificeren: sommigen zien zich als vertegenwoordiger van 
een bepaalde (sub)groep, anderen absoluut niet.

PERSONALIA 
Madelon Grant is als 
projectonderzoeker 
betrokken bij het 
project Wereldwijd 
van het Weten-
schappelijk Instituut 
van de ChristenUnie. 
Van 2010 tot 2018 
was zij werkzaam 
als directeur van 
SKIN-Rotterdam, 
een koepelorganisa-
tie van en voor inter-
nationale kerken en 
migrantenkerken.
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Relevante onderwerpen | Om tot een 
goed gesprek tussen vertegenwoordigers 
van de ChristenUnie en de internationale 
kerken te komen, helpt het om te weten 
welke onderwerpen voor hen van belang 
zijn. Uit de interviews blijkt duidelijk wat 
de verwachtingen zijn die men heeft van 
de ChristenUnie: 
1.  Bestrijd armoede en andere sociaal-

economische problematiek, heb oog 
voor het ‘genoeg’, en toon compassie 
met kwetsbare medemensen (in het 
bijzonder ongedocumenteerden).  
Behandel mensen niet superieur of 
inferieur, door ze te betuttelen of  
kleineren, maar stel ze in staat om  
bij te dragen met hun talenten. 

2.  Laat je niet te veel (af)leiden door eco-
nomische en materiële argumenten; 
leiderschap heeft ook een belangrijke 
morele component. 

3.  Houd de blik gericht op het algemeen 
belang en de langere termijn, wees 
authentiek, en laat je niet meeslepen 
door de waan van de dag: ‘Ik vind dat 
de politiek niet zo paniekerig moet 
reageren op alles wat er gebeurt in de 
samenleving, maar heel duidelijk moet 
aangeven: dit land is van ons allemaal. 
Het gaat om saamhorigheid; met je af-
zetten tegen bepaalde groepen bereik 
je niets’.

4.  Vergeet niet dat het internationale 
beleid van Nederland wereldwijd een 
getuigenis achterlaat in de landen van 
herkomst van christenmigranten, zoals 
het koloniale verleden en oorlogen 
en handelspraktijken in het heden. 
Let heel goed op met wie je wel of niet 
wenst samen te werken, en wat het 
effect van ons beleid is op christelijke 
gemeenschappen wereldwijd. 

5.  Vergeet je christelijke identiteit niet,  

ga er zorgzaam en authentiek mee  
om, laat zien waar je voor staat 
(bijvoorbeeld ook als het gaat om 
medisch-ethische vraagstukken). 
De ChristenUnie moet een unie van 
christenen voor heel Nederland zijn. 
Besef dat Nederland wellicht een land 
met een christelijke identiteit is, maar 
het christendom zeker niet exclusief 
Nederlands is. Racisme en discrimi-
natie mogen daarom niet getolereerd 
worden.

6.  Tot slot vraagt men om erkenning van 
de rol die christenmigranten kunnen 
spelen als steunpilaren en bondgeno-
ten in het behoud van deze christelijke 
identiteit van Nederland: ‘Let goed op 
de christenen die je rugdekking geven 
en distantieer jezelf van bepaalde uit-
spraken. Wij kijken op naar de Chris-
tenUnie, broeders en zusters die macht 
hebben. Nederland is historisch gezien 
een unie, een vereniging van provin-
cies. Nu is de uitdaging om migranten 
in die vereniging mee op te nemen, 
zodat we aan vrede werken’. Uit allerlei 
onderzoek blijkt dat de internationale 
kerken in Nederland een belangrijke 
maatschappelijke bijdrage leveren. 
Dergelijk onderzoek (vaak geïnitieerd 
door de overheid) stimuleert kerken 
om zich erkend te voelen als waarde-
volle partner in de samenleving, en 
prikkelt hen om met zelfvertrouwen 
naar buiten te treden. 

Binnen gemeenschappen zijn kerkelijk 
leiders belangrijke partners voor de 
politiek in de inzet voor een gezonde 
gemeenschap. Door hun invloedrijke 
positie kunnen zij verantwoord  
burgerschap bij mensen aanmoedigen  
en ongewenst gedrag ontmoedigen.  
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Zij kunnen dit soms beter dan de 
overheid, omdat die wegens gewenste 
‘neutraliteit’, ontbrekende kennis van het 
religieuze en culturele referentiekader, 
en algemeen wantrouwen jegens de over-
heid vaak minder makkelijk bij mensen 
binnenkomt. Kerkelijk leiders daaren-
tegen kunnen vanuit hun religieuze en 
culturele achtergrond, met behulp van 
argumenten die betekenisvol zijn voor de 
mensen waar ze mee werken, en dankzij 
hun gezagspositie in en vertrouwens-
relatie met de gemeenschap, mensen 
motiveren tot gedragsverandering. De 
ChristenUnie zou waar mogelijk christe-
lijke migrantengemeenschappen moeten 
faciliteren in hun kerk-zijn en maat-
schappelijke inzet. Facilitering betekent 
ook het zoeken naar lokale oplossingen 
voor de huisvestingsproblemen waar veel 
internationale kerken al decennialang 
mee kampen.

Aanknopingspunten voor politieke 
participatie | Wat is nodig om de poli-
tieke participatie vanuit de christelijke 
migrantengemeenschappen te vergro-
ten? Uit de interviews komen praktische 
suggesties voor de ChristenUnie:
1.  Allereerst is bewustwording nodig van 

het belang om – ook als christen – poli-
tiek te participeren. Dat kan door te 
gaan stemmen, door gesprekspartner 
van de politiek te zijn, of door zelf  
actief te worden voor een partij.  
Hoewel deze taak primair bij de  
gemeenschappen zelf ligt, hebben  
persoonlijke ontmoetingen met  
inspirerende christelijke politici velen 
de ogen doen openen.

2.  Als men overtuigd is van het belang om 
te participeren, wordt men geconfron-
teerd met allerlei keuzemogelijkheden: 
welke partijen zijn er, waar staan ze 
voor, hoe werkt het politieke systeem, 
en hoe kun je daar vanuit het christe-
lijk geloof naar kijken? In verschillende 

“Facilitering betekent ook het 
zoeken naar lokale oplossingen 
voor de huisvestingsproblemen 
waar veel internationale kerken 
al decennialang mee kampen”
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lokale afdelingen van de ChristenUnie 
wordt al geëxperimenteerd met cursus-
sen om mensen hierin te begeleiden.

3.  Doorontwikkeling van betrokkenheid. 
Stel dat iemand heeft gekozen voor de 
ChristenUnie: wat zijn binnen de partij 
dan de mogelijkheden? Er is grote on-
bekendheid over het opleidingsaanbod 
(het Fellowsprogramma, etc.), en de 
communicatiekanalen van de Christen-
Unie bereiken deze gemeenschappen 
slechts zeer beperkt.

4.  Ondersteuning bij het leren van de 
ongeschreven regels van het politieke 
spel. Historisch gezien lijkt Nederland 
plat qua hiërarchie, maar er zijn al-
lerlei impliciete machtsverschillen en 
onuitgesproken normen en waarden. 
Deze onzichtbare spelregels moeten 
expliciet worden gemaakt.

5.  Op landelijk niveau is het van belang 
om best practices van verschillende 
lokale afdelingen uit te wisselen,  
adequate ondersteuning te bieden 
 aan dergelijke initiatieven, en andere 
afdelingen te stimuleren om vergelijk-
bare initiatieven te ontplooien. 

6.  Tot slot is er behoefte aan rolmodellen, 
mensen met een biculturele achter-
grond die bij de ChristenUnie actief 
zijn. Zij kunnen anderen inspireren, 
laten zien dat politieke participatie bij 
de ChristenUnie een reële optie is voor 
christenen met een andere culturele 
achtergrond, en zo het gevoel van 
ownership stimuleren. Deze bicultu-
rele leden staan overigens vaak onder 
behoorlijke druk: ze doorbreken ver-
wachtingen van hun gemeenschap of 
staan onder druk daarvan, en binnen 
de grotendeels autochtone Christen-
Unie moeten ze zich ook nog invechten. 
Eenzaamheid ligt dan op de loer. Laten 

we een partij zijn waarin we talenten 
een kans geven en de ondersteuning 
bieden die zij nodig hebben, ook als 
ons dat iets kost!

Openheid en wantrouwen | Uit de 
interviews blijkt dat men prijs stelt 
op contact met de ChristenUnie. Er is 
meestal goodwill en openheid om het 
gesprek met elkaar aan te gaan. Tegelij-
kertijd is er ambivalentie en wantrouwen. 
Men vertrouwt de overheid en politici 
niet helemaal, en vreest voor een dubbele 
agenda waarin ze alleen maar gebruikt 
worden voor het eigenbelang van een po-
litieke partij. Dit wantrouwen is wellicht 
mede gebaseerd op hun ervaringen in het 
land van herkomst, maar wordt zeker ook 
bevestigd door het gedrag van de Neder-
landse overheid en politici: ‘Voorgangers 
hebben bepaalde ideeën over partijen, 
vooral van christelijke partijen. Als er ver-
kiezingen zijn, komen die partijen ineens 
langs. Ik ken ook voorgangers die om 
deze reden bijvoorbeeld PvdA stemmen. 
Christelijke partijen komen ons opzoe-
ken wanneer er verkiezingen zijn, maar 
de rest van de tijd horen we niets van ze. 
Er is een soort wantrouwen’.
 Men zoekt naar een gelijkwaardige, we-
derkerige, eerlijke en betrouwbare relatie 
met de politiek, waarin beloftes worden 
nagekomen. Zo’n relatie moet in eerste 
instantie niet gericht zijn op het belang 
van de partij, maar op de vraag hoe we 
een betere wereld creëren met elkaar. Dit 
vraagt om a) een duidelijke keuze om 
juist buiten verkiezingstijd te investeren 
in contacten, b) een open agenda waarin 
de internationale kerken mede de agenda 
mogen bepalen en c) een inhoudelijk 
gesprek waarin er geluisterd wordt naar 
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deze gemeenschappen en ze serieus wor-
den genomen (‘Komen er nog mensen die 
het met ons niet alleen over nasi goreng 
en folklore gaan praten, maar ook eens 
vragen hoe we nou eigenlijk geloven?’). 
 Gelijkwaardigheid wil niet zeggen 
dat er geen onderscheid mag worden ge-
maakt. Gedifferentieerd beleid is nodig, 
rolmodellen zijn belangrijk, en verschil-
lende doelgroepen kunnen een verschil-
lende aanpak nodig hebben. Die aanpak 
moet vervolgens mensen wel als gelijk-
waardig behandelen. Beschouw mensen 
niet vanuit hun beperkingen, maar van-
uit hun mogelijkheden; zie de potentie in 
de ander en help die vruchtbaar te maken 
en tot bloei te laten komen. 
 De relatie tussen de ChristenUnie en 
christelijke gemeenschappen met een 
migratieachtergrond kun je opbouwen 
door met elkaar in gesprek te zijn, samen 
te leven in ups and downs, en samen din-
gen te doen voor de lokale samenleving. 
Elkaars levensverhalen te vertellen en 
kwetsbaarheden te delen. In het huidige 
maatschappelijke klimaat heerst veel 
verdeeldheid, en het is van belang hier 
weerstand aan te bieden om te voorko-
men dat dit leidt tot verwijdering tussen 
christenen onderling. Om de dialoog met 
elkaar vruchtbaar te maken, moet echter 
wel ruimte zijn voor een open, realistisch 
gesprek, waarin ook ongemak een plaats 
mag krijgen. 
 Onder christenmigranten zijn voldoen-
de ervaringen van hoe politiek beleid 
mensen kan beschadigen. Zij zullen 
politici op bepaalde punten een spiegel 
voor houden die pijnlijk en leerzaam te-
gelijkertijd is. Laat daar ook ruimte voor: 
‘Het is nodig om een eerlijk gesprek met 
elkaar te voeren. Je kunt wel met westerse 
normen en waarden naar andere landen 

gaan, en die landen bekritiseren voor 
alles wat ze fout doen. Maar wanneer ie-
mand met een niet-westerse achtergrond 
bijvoorbeeld Sinterklaas gaat bekriti-
seren, dan wordt dat niet geaccepteerd. 
Zo kun je niet met elkaar omgaan! Dit is 
Nederland. Ik ben blij met Nederland. Dit 
is eigenlijk mijn land. Maar ik wil ook de 
mogelijkheid hebben om a) te vertellen 
dat dit mijn land is en b) mijn land op een 
constructieve manier te kunnen bekri-
tiseren. Maar helaas, ik ben hier nu al 38 
jaar, en nog iedere dag moet ik uitleggen 
waar ik vandaan kom. Ik word er soms zo 
moe van’. 

Tot slot | Autochtone Nederlanders 
ervaren soms ook gevoelens van verlies. 
Wereldwijd hebben maatschappelijke 
veranderingen de afgelopen decennia in 
zo’n hoog tempo plaatsgevonden dat veel 
mensen het met moeite bij kunnen hou-
den. In een vertrouwensrelatie is als het 
goed is ruimte om hierover eerlijk met 
elkaar te spreken. ‘Ik kan me voorstellen, 
je woont in een blanke wijk, en ineens 
komt er een hele groep buitenlanders 
en die komen daar wonen. Ik kan mij als 
socioloog voorstellen dat de mensen die 
daar wonen zich ongemakkelijk voelen. 
Maar dat ongemak moet bespreekbaar 
worden. Wat doe je ermee? Hoe ga je er 
mee om? En kun je er over spreken met 
elkaar? Dat ontbreekt vaak’. De manier 
waarop ChristenUnie-leden bouwen aan 
relaties met hun netwerken in de samen-
leving, kan bijdragen aan het vertrouwen 
dat burgers hebben in de politiek en in 
elkaar. Goede gesprekken over onderwer-
pen die ons allemaal aan het hart gaan, 
kunnen helend werken. Dat is moreel 
leiderschap in actie. 
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Verdiepen.

Migratie. Elementaire deeltjes 63 | Han Entzinger
Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018

Er zijn weinig onderwerpen die al zo lang het maatschappelijk debat domineren als 
migratie. In dit Elementaire Deeltje beschrijft Han Entzinger op een toegankelijke manier 
heden en verleden van de (internationale) migratie. Waarom migreren mensen? Wat is het 
belang van grenzen? Hoe kan migratiebeleid het meest effectief zijn? Entzinger gaat in 
op de belangrijkste migratietheorieën en staat stil bij de hedendaagse problematiek van 
vluchtelingen en de specifieke situatie in zowel Nederland als België.

Regie over migratie. Naar een strategische agenda
Leo Lucassen, Paul Scheffer, Ernst Hirsch Ballin
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2018

Deze bundel is geschreven ter voorbereiding op een debatreeks die de WRR organiseert 
voor beleidsmakers en bestuurders. Centraal staat de vraag of het huidige migratiebeleid 
aanpassing behoeft in het licht van hedendaagse migratiebewegingen. Dit essay gaat over 
formele en informeel vormen van uitsluiting van arbeidsparticipatie. Ook zoomt het essay in  
op structurele oorzaken van migratie.

Arbeidsmigranten: te weinig huisvesting voor te veel werk  
KRO-NCRV, https://www.npostart.nl/de-monitor/14-04-2019/KN_1705621
Uitzending 14 april 2019 | 26 minuten

Werkgevers hebben Oost-Europese arbeidsmigranten nodig. Dat is goed voor onze economie. 
Gemeenten beloofden genoeg woningen, maar er is verzet van omwonenden. Kunnen de 
gemeenten hun belofte houden? Hoe gaan gemeenten om met het verzet daartegen?  
Een reportage over hoe gemeenten worstelen met ‘Polenhotels’. 

De vrijheid van de grens | Paul Scheffer
Amsterdam: De Bezige Bij, 2016

Paul Scheffer is bekend van zijn kritiek op de multiculturele samenleving en zijn beroemde boek 
Het land van aankomst uit 2007. In dit essay pakt hij de thematiek van migratie en integratie 
opnieuw op. De vluchtelingencrisis laat onze verlegenheid met grenzen beter dan ooit zien. Wie 
zijn wij, wereldburgers, om anderen de toegang tot ons grondgebied te ontzeggen? ‘Kunnen we, 
in het besef dat grenzen vrijheid mogelijk maken, op een duurzame manier de kring verruimen 
van mensen met wie we ons vereenzelvigen?’ 

Figuren van de gastvrijheid. Naar een filosofie van de concrete herbergzaamheid
Jacques De Visscher
Utrecht: uitgeverij Klement, 2017

In dit boek reflecteert de auteur vanuit filosofie, literatuur en kunst op het fenomeen van 
gastvrijheid. Wat betekent het nu om gastvrij te zijn? Wat is ‘herbergzaamheid’? ‘De strekking 
van dit boek is eenvoudig: de mens onthaalt zijn medemens om hem gastvrij te ontvangen en 
hem levenslang herbergzaamheid te verlenen.’

Regie over migratie: 

Naar een strategische 

agenda
Essays ter gelegenheid van het Hollands Spoor-debat 

over migratiebeleid op 19 juni 2018

Leo Lucassen

Paul Scheffer

Ernst Hirsch Ballin

Hollands Spoor
DEBATTENREEKS STRATEGIEBERAAD RIJKSBREED | WRR
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Politiek als kwestie  
van identiteit? 
Door dr. Kars Veling, oud-politicus namens de ChristenUnie en voormalig directeur van ProDemos

De Amerikaanse politicoloog en filosoof 
Francis Fukuyama schreef een boek 
over de betekenis van identiteit in de 
politiek. Hij werd daartoe, naar eigen 
zeggen, getriggerd door de verkiezing 
van Donald Trump tot president van de 
VS en door de pro-brexit referendum-
uitslag in het Verenigd Koninkrijk. Deze 
gebeurtenissen zijn niet verklaarbaar 
vanuit de klassieke strijd tussen links 
en rechts. Wat daar namelijk gebeurt is 
dat mensen erkenning vragen van hun 
identiteit, tegenover de elite, die hen 
heeft verraden.

Met deze constatering staat Fukuyama na-
tuurlijk niet alleen. Wat hij echter toevoegt 
is een poging een omvattend historisch 
kader te vinden voor wat we in onze tijd 
meemaken. Zo kennen we Fukuyama. Hij 
schreef een geruchtmakend boek over ‘het 
einde van de geschiedenis’, waarin hij de 
moderne liberale democratie duidde als 
de vervulling van de geschiedenis, zoals de 
filosoof Hegel die al voorzag. De mensheid 
zou door de combinatie van democratie en 
vrije markt de historische vervreemding 
van zichzelf, de spanning tussen heer en 
slaaf, overwinnen. 

Francis Fukuyama
Identiteit: waardigheid, 
ressentiment en identiteitspolitiek
Amsterdam: Atlas Contact, 2019 
268 pagina’s
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 Fukuyama komt daar nu op terug. Hij 
heeft destijds ook al gezegd dat het in de 
liberale democratie niet alleen gaat om 
calculerende burgers: mensen worden 
niet alleen gedreven door rationele, 
economische motieven. Zij willen gezien 
worden. Dat is te weinig beseft, waardoor 
democratieën nu te kampen hebben met 
reacties van identiteitspolitiek.
 Ik heb veel waardering voor Fukuyama’s 
werk. Met name in het omvangrijke The 
Origins of Political Order toont hij zijn 
meesterschap. Op overtuigende wijze 
presenteert hij onderzoeksresultaten als 
basis voor brede hypothesen over de aard 
van macht, recht en democratie. Op het 
eerste gezicht lijkt zijn boek over iden-
titeit iets vergelijkbaars te bieden. Maar 
daarop valt toch wel wat af te dingen.
 Fukuyama typeert identiteit als het 
“ware innerlijke zelf”, dat de basis is van 
menselijke waardigheid en dat daarom 
van de buitenwereld erkenning vraagt 
(p26/27). Hij laat zien dat de strijd om 
erkenning van wat mensen zien als hun 
onvervreemdbare identiteit belangrijk 
is in de politieke geschiedenis, zeker in 
de moderne tijd. Mensen willen gezien 
worden. Daar ging het om in de Franse Re-
volutie, evenals later in de strijd voor een 
gelijkwaardige positie van gemarginali-
seerde groepen, van zwarte mensen, van 
vrouwen, enzovoort. Er is dus niets mis 
met identiteitspolitiek, vindt Fukuyama. 
 Ik voeg daaraan toe dat christelijke 
politieke bewegingen ook kenmerken van 
identiteitspolitiek hebben. De Neder-
landse geschiedenis van politieke partijen 
en de daaraan verbonden verzuiling 
maakt dat duidelijk. Ook de Christen-
Unie staat in de traditie van de opkomst 
van de ‘kleine luyden’ onder leiding van 
Abraham Kuyper. Maar als politiek altijd 

meer of minder draait om identiteit (mis-
schien wel de hele geschiedenis door) 
dan verklaart dit begrip niet de opkomst 
van moderne vormen van identiteitspoli-
tiek die de democratie onder druk zetten. 
Fukuyama relativeert dan ook zijn eigen 
typering van identiteit als authentiek in-
nerlijk. “De meeste mensen hebben geen 
oneindig diepe eigen persoonlijkheid” 
(p80). Maar hier beginnen spannende 
vragen, die zich niet laten beantwoorden 
vanuit het abstracte idee van identiteit.
 Wat identiteitspolitiek dubieus maakt 
is het absolute karakter ervan. Als mensen 
politieke leiders volgen die beloven te 
zullen strijden voor de superioriteit van 
hun identiteit, raakt de politiek gepolari-
seerd en wordt de democratie bedreigd. 
Identiteit is niet iets van het ‘authentieke’ 
innerlijk alleen, maar krijgt ook vorm 
in de verschillende sociale verbanden 
waarin zij leven. Miskenning van iemands 
identiteit kan pijnlijk zijn. Maar het is 
gevaarlijk om van het ontwikkelen van de 
eigen identiteit en het verdedigen ervan 
automatisch een politieke strijd te maken.
 Deze notie van een identiteit is com-
plexer dat die van Fukuyama. Ik ben 
daarom ook sceptisch over de remedie die 
Fukuyama schetst. Hij pleit voor nieuwe 
vormen van nationale identiteit. We moe-
ten volgens hem niet terug verlangen naar 
oude religieuze of etnische zekerheden. 
Maar ook moderne naties hebben – zoals 
hij zegt – een ‘credaal’ karakter: ze hebben 
een basis in een overtuiging.
 Volgens mij moeten we die kant niet op. 
Laten mensen en gemeenschappen hun 
identiteit koesteren en ontwikkelen, en 
zich van daaruit ook inzetten voor de  
publieke zaak. Identiteit is een verhaal 
met meerdere lagen. Dat is minder over-
zichtelijk, maar biedt wel ruimte.
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Eenzaamheid tussen  
verlies en leegte
Door Rachel Streefland-Driesprong, orthopedagoog en voorzitter van de ChristenUniefractie in Utrecht

Ooit vertelde de Utrechtse straatpastor 
Bart over zijn werk in de stad onder dak- 
en thuislozen. Hij was dit gaan doen 
nadat hij met pensioen was gegaan. Hij 
had nog genoeg te geven aan mensen 
die in het leven afslagen hadden gemist, 
of bij wie het minder fortuinlijk was 
gegaan. Hij vertelde: ‘sommige men-
sen hebben echt niemand. Ik probeer 
nabij te zijn’. Het raakte me. Mensen die 
eenzaamheid van anderen zien en van 
betekenis willen zijn. 

Als eenzaamheid ter sprake komt dan 
roept dat toch vooral somberheid op. 
Eenzaamheid treft soms jongeren, mensen 
die te maken hebben met verlies, migran-
ten, ouderen. Het is een taai probleem. Als 
fractie van de ChristenUnie Utrecht pleiten 
we er al jaren voor om het thema eenzaam-
heid achter de voordeur vandaan te halen 
en op de politieke agenda te zetten. Met 
succes, gelukkig maar. Want ook in de zo 
op het oog voortvarende stad met veel ‘suc-
cesvolle’ mensen, geven inwoners volgens 
de laatste Gezondheidspeiling aan dat 
42% vanaf 19 jaar wel eens eenzaam is en 
waarvan 11% ernstig eenzaam. Het aantal 
‘ernstig eenzame Utrechters’ stijgt.

Nels Fahner
Eenzaam. Een zoektocht  
naar betekenis, oorzaken  
en oplossingen
Utrecht: KokBoekencentrum, 2019 
208 pagina’s
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 Bij het lezen van het boek Eenzaam van 
Nels Fahner (1985) trof mij het gegeven 
dat eenzaamheid van alle tijden is, van 
alle leeftijden en ook vele oorzaken 
kent. Het boek leest als een documen-
taire, waarin via allerlei perspectieven 
de beleving van eenzaamheid geschetst 
wordt. Wat mij zo hoopvol stemde was 
de invalshoek van dit boek. In de vele 
gesprekken met experts beschrijft Fahner 
wat mensen die eenzaamheid ervaren, 
en de mensen in hun omgeving, hieraan 
kunnen doen. En ik dacht nog wel voor-
afgaande aan het lezen van het boek ‘vast 
goede analyses, maar geen oplossingen’. 
Niets is minder waar!
 Fahner laat in het boek zien dat een-
zaamheid niet precies te beschrijven is, 
maar dat het een combinatie is van de 
ervaring van verlies en leegte. Leegte in 
relaties met anderen (het eenzaam voelen 
en toch een sociaal netwerk hebben kan 
dus heel goed), en ook een gebrek aan 
verbinding in groter verband (bijvoor-
beeld ontzuiling en ontkerkelijking). 
Eenzaamheid is een signaal dat je niet 
in balans bent, dat je ontheemd bent 
geraakt, en dat je op zoek moet naar een 
groep waar je thuiskomt. Daarbij is het 
van belang is dat je dan eerst bij jezelf te 
rade gaat wie je bent, waar je dan thuis 
hoort. Een cursus volgen, zoals de men-
sen doen in het programma ‘Nooit meer 
alleen’ blijkt effect te sorteren. Ik dacht 
altijd: ‘zal wel een makkelijke oplossing 
zijn, zo’n cursus’, maar het is een hand-
zame manier om denkfouten of onderlig-
gende patronen van die eenzaamheid 
opnieuw te belichten en deze om te 
buigen. Maar tegelijkertijd moeten we 
volgens Fahner waken voor het oplossen 
van eenzaamheid door het organiseren 
van activiteiten die niet duurzaam zijn en 

niet helpen. Wat dan wel weer helpt is, als 
je eenmaal weet wat waardevol voor je is, 
die afspraken te verankeren in rituelen. 
Het zijn vaste patronen die je erbij hou-
den, die vastigheden geven.
 We leven in een prestatiemaatschap-
pij waar sterk beroep gedaan wordt op 
je zelfredzaamheid. Maar als dat pres-
teren niet lukt, zeker onder jongeren in 
toenemende mate een gerapporteerd 
probleem, dan kan dat een gevoel van 
eenzaamheid veroorzaken of vergro-
ten. Experts zeggen in het boek dan 
ook: begin bij de jongeren als je aan het 
probleem van de eenzaamheid wat wilt 
doen. Pedagoog Ter Horst pleitte ooit al 
in de jaren zeventig en tachtig voor een 
‘meergezinnengemeenschap’. En daar-
mee wordt niet iets hips bedoeld, maar 
‘gewoon’ het samen als ouders praten 
en brainstormen over de opvoeding. Of 
het kan concretere vormen krijgen zoals 
Fahner beschrijft, namelijk ‘samenleef-
vormen’ waarin mensen het samenleven 
gestalte geven.
 Treffend is de afsluiting van het boek. 
Het laatste hoofdstuk gaat namelijk over 
leven in vriendschap. Straatpastor Bart 
zei over de warme en hechte vriendschap-
pen met de mensen van de straat dat hij 
altijd drie dingen doet. ‘Ik kijk ze aan, 
raak ze aan en noem hun naam.’ Of zoals 
Fahner zegt: ‘in de momenten dat een-
zaamheid in mijn leven de kop opstak, 
waren er mensen die met mij optrokken’.
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Aan de hysterie 
voorbij 
Door Geert-Jan Putmans, teamleider vwo Christelijk College De Populier in Den Haag

“Hysterie is de wraak van de wereld op 
de ratio.”, zo concludeert filosoof en 
criminoloog Marc Schuilenburg aan het 
einde van zijn cultuurdiagnose Hysterie. 
De hedendaagse verschijningsvormen 
van hysterie zijn symptomatisch voor wat 
hij de ‘succesparadox’ noemt: “Hoe beter 
het met ons gaat, hoe hysterischer we ons 
voelen door het resterende tekort, van 
onze veiligheid, gezondheid, welvaart, 
enzovoort” (p195). 

Deze hysterie is des te opvallender als je 
bedenkt dat ‘hysterie’ als psychiatrisch 
ziektebeeld met de publicatie van de derde 
editie van het Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders (1980) een stille 
dood gestorven is. Volgens Schuilenburg is 
de hysterie echter springlevend. Deze these 
vormt de centrale stelling van zijn boek. 
 Hysterie heeft altijd tot de verbeelding 
gesproken. Niet alleen medici, maar ook 
kunstenaars en theologen hebben zich 
met het onderwerp ingelaten. Schuilen-
burg is echter van mening dat alleen een 
“praktijkgerichte filosofie” ons kan helpen 
de hysterie beter te begrijpen. Deze begint 
“niet in de bibliotheek, maar op straat” 
(p20). Die overtuiging brengt hem  

Marc Schuilenburg
Hysterie. Een cultuurdiagnose 
Amsterdam: Boom, 2019
224 pagina’s
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uiteindelijk in Rotterdam-Zuid, in de pro-
bleemwijk Hillesluis, waar hij gedurende 
twee jaar tussen nieuwkomers van allerlei 
achtergronden woonde (p131vv). 
 “Geen onderwerp dat de zenuw van 
de hysterie zo sterk raakt als de komst 
van nieuwkomers” (p157). Dat zien we op 
sociale media, maar ook in het politieke 
debat: vreemdelingen vormen een bedrei-
ging voor onze veiligheid en pikken onze 
welvaart in. De auteur zoekt een verkla-
ring voor deze wijdverbreide neiging het 
menselijk bestaan te duiden in termen 
van negatieve gedragseigenschappen. Hij 
vindt duidelijke aanknopingspunten in 
de negatieve antropologie van de Britse 
filosoof Thomas Hobbes (1588-1679): “Voor 
Hobbes is de mens daarom niets anders 
dan een homo egocentricus, een beestachtig 
dier dat op een agressieve manier streeft 
naar zelfbehoud en behoeftebevrediging” 
(p79). 
 In Hobbes’ wereld kan alleen een sterke 
staat voorkomen dat de mensheid ten 
onder gaat aan angst en wantrouwen. 
Hij introduceerde daarom de idee van 
een sociaal contract tussen burgers en de 
overheid. Schuilenburg herkent eenzelfde 
dynamiek in het hedendaagse veiligheids-
beleid van de overheid dat steeds meer 
gericht lijkt op voortijdige repressie. Hij 
spreekt in dit verband van een “surveil-
lancecontinuüm” (p123) waarin politie 
en veiligheidsdiensten dankzij slimme 
algoritmen voorspellend kunnen optre-
den. Hetgeen uiteindelijk, zo beweert hij, 
de bijl aan de wortel van de rechtstaat zou 
kunnen betekenen (p127). 
 Het is dan ook niet verwonderlijk dat 
Schuilenburg van mening is dat het tijd 
wordt voor een radicaal ander verhaal. Hij 
doet zelf een eerste poging door Hobbes’ 
mensbeeld te weerleggen met de inzichten 

van de primatoloog Frans de Waal. Deze 
heeft aangetoond dat de mens van nature 
juist een sociaal wezen is. In navolging van 
De Waal duidt Schuilenburg de mens als 
een “empathisch kuddedier met een sterke 
‘wil tot samenleven’” (p83). 
 Juist deze verfrissende kijk op de men-
selijke natuur maakt Hysterie als cultuur-
diagnose zo interessant voor allen die een 
christelijk-sociale politiek willen bedrij-
ven. Volgens de auteur is hysterie meestal 
een symptoom van “de ideologie van ‘het is 
nooit genoeg’” (p194). De echte problemen 
blijven ondertussen onbenoemd: armoe-
de, klimaatverandering, analfabetisme, 
toenemende eenzaamheid, jongeren met 
grote schulden, enzovoort. Deze onder-
werpen zouden wel wat meer hysterie kun-
nen gebruiken. “Een constructieve hysterie 
is een motor voor verandering, een manier 
om iets aan de wereld toe te voegen. Daar-
bij dient ze een groter belang dan alleen 
het eigenbelang” (p196). 
 Kortom, dit boek biedt een toeganke-
lijke analyse van de hysterie. Voor wie 
weinig tijd heeft, is het meegenomen dat 
elk hoofdstuk wordt besloten met een 
compacte samenvatting. Er is een uitge-
breide literatuurlijst voor wie nog meer wil 
weten. In iets minder dan 200 bladzijden 
legt Schuilenburg de vinger op de zere 
plek: onze samenleving heeft behoefte 
aan politici en beleidsmakers die zich niet 
laten leiden door blinde hysterie, maar die 
problemen met een hoopvolle mensvisie 
tegemoet durven treden. Zijn empirische 
onderzoek in Hillesluis laat zien dat we 
niet moeten huilen met de wolven in het 
bos, maar dat alles begint met luisteren en 
oog krijgen voor de echte problemen. Zo 
ontstaan veiligheid en ruimte voor kleine 
gemeenschappen om aan de slag te gaan 
met hun grote problemen. 
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Gesignaleerd.

Joost Hengstmengel
Hemelse zaken. De kerkvaders over economie
Amsterdam: Buijten en Schipperheijn, 2019 | 128 pagina’s

De kerkvaders van de eerste zes eeuwen hebben veel geschreven over 
sociaaleconomische thema’s, zoals eigendom, arbeid, rijkdom en armoede. 
Hoewel er in Nederland weinig over geschreven is, bieden hun preken en 
geschriften een schatkamer aan ideeën die niet zelden van grote invloed zijn 
geweest op latere eeuwen. In dit boek geeft de auteur een rondleiding door 
deze schatkamer.  

Dirk Verkuyl | De gedrevene. Joop den Uyl (1919-1987)
Amsterdam: uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2019 | 464 pagina’s 

Geen Nederlandse regeringsleider was zo vastbesloten zijn land  
maatschappelijk te hervormen als Joop den Uyl. In De gedrevene beschrijft 
Dirk Verkuil de kracht en zwakte van de belangrijkste politicus van de jaren 
zeventig. Hij laat zien hoe Den Uyl zich van een wat eenzame en sociaal 
onhandige gereformeerde jongen ontwikkelde tot een charismatisch leider 
- een politicus die als laatste grote Nederlandse socialist nog steeds een 
mythische status heeft.

Ioannis Zizioulas | Gemeenschap en andersheid. Theologie van de persoon
Middelburg: Skandalon, 2019 | 400 pagina’s

De auteur is een invloedrijk Grieks-Orthodox theoloog. In dit boek laat 
Zizioulas zien hoe gemeenschap en andersheid zich tot elkaar verhouden 
en hoe zij hand in hand kunnen gaan. Is er gemeenschap mogelijk waarin 
andersheid niet alleen getolereerd wordt, maar zelfs wordt voortgebracht 
en tot bloei komt? Hij biedt een doordenking van persoon-zijn en stelt zich 
daarbij in kritische dialoog met kerkvaders als Augustinus en hedendaagse 
grote denkers.

Paul de Beer, Jelle van der Meer, Janneke Plantinga & Wiemer Salverda (red). 
Voor wie is de erfenis? Over vrijheid, gelijkheid en familiegevoel
Amsterdam: Van Gennep, 2018 | 240 pagina’s

Sinds Thomas Piketty krijgt vermogensongelijkheid in Nederland veel aan-
dacht. De rol van erfenissen is daarbij tot nu toe onderbelicht gebleven. Dat 
is opvallend omdat een belangrijk deel van de vermogens van particulieren 
afkomstig is van erfenissen. Reden genoeg om het fenomeen ‘erfenis’ onder 
de loep te nemen. Leiden erfenissen tot grotere ongelijkheid? Waarom is er 
zoveel weerzin tegen erfbelasting? Hoe anders is het islamitisch erfrecht? 
Hoe verloopt het politieke debat over de erfenis?
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Meint Smit33,8 mmGeloof in de toekomst. Een terugblik met het oog op 
morgen33,8 mmAmsterdam/Amersfoort: Buijten & Schipperheijn / ForumC, 
2019 | 224 pagina’s

Pessimisme over onze wereld wint terrein. Dat komt door klimaatverandering, 
terrorisme en de kloof tussen arm en rijk. En dat, terwijl er wetenschappelijk 
en technologisch grote stappen worden gezet. Hoe kan dat en wat heeft  
het christelijk geloof daarmee te maken? In dit boek geeft de auteur  
een overzicht van de opkomst van wetenschap en techniek en hoe dat de 
samenleving beinvloedt.

Hans Boutellier, Caspar Hermans en Femke van de Plas
Ontsporende vrijheid. Over de maatschappelijke betekenis van ondermijning 
en het belang van een onorthodoxe aanpak
Den Haag: Boom Bestuurskunde, 2019 | 53 pagina’s 

Nederland liep voorop in vrijheid en tolerantie, vooral qua drugsbeleid. Het 
leidde tot een uitbundige cultuur, beschermd door de GGD en de politie. In 
deze context groeide een industrie die uitblinkt in variatie, organisatie en 
ontwrichting van de gewone samenleving. Deze ondermijnende criminaliteit 
staat in het middelpunt van de belangstelling. De auteurs berichten over de 
onorthodoxe wijze waarop deze in het zuiden van het land zijn aangepakt.

Fred van Lieburg | Synodestad. Dordrecht 1618-1619
Amsterdam: Prometheus, 2019 | 368 pagina’s

Dit boek gaat over de eerste Europese topconferentie in Nederland. Meer 
dan honderd politici, professoren en predikanten uit binnen- en buitenland 
kwamen bijeen in de oudste stad van Holland om de crisis in de Republiek op 
te lossen. Midden in de Tachtigjarige Oorlog met het katholieke Spanje stre-
den protestantse ‘rekkelijken’ en ‘preciezen’ om het calvinistische karakter 
van de Nederlandse kerk en staat. Dit boek biedt een nieuw verhaal over de 
Synode als lokaal evenement, onderdeel van een nationale staatsgreep in de 
context van een internationale godsdienststrijd.

Simon Polinder & Bart Cusveller (redactie) | Christelijke zorg. Professional, 
praktijk en organisatie | Heerenveen: Groen, 2019 | 152 pagina’s

Al eeuwenlang zetten christenen zich in voor naasten die zorg nodig hebben. 
Veel zorginstellingen in Nederland zijn hiervan het gevolg. Voor veel mensen 
is het christelijke karakter van de zorg echter niet meer vanzelfsprekend.  
Dat kan ertoe leiden dat de christelijke oorsprong en bezieling van de zorg 
geen aandacht meer krijgen. Dit boek reikt bouwstenen aan voor zowel 
professionals, de zorgpraktijk als organisatie. Het gaat dan over bezieling en 
roeping, onderscheidingsvermogen, heelheid in gebrokenheid, zorgzaamheid 
en institutioneel burgerschap.
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Een gesprek met WI-onderzoeker Lambert Pasterkamp

Gemeenschap  
in tijden van  
globalisering
 

De klimaatcrisis en de migratiecrisis, twee grote maatschappelijke 
thema’s die momenteel domineren in het publiek debat. Ze hebben 
gemeenschappelijk dat het vraagstukken van mondiale omvang zijn.  
Ze overstijgen niet alleen onze landsgrenzen, maar spelen bovendien overal 
ter wereld. Lambert Pasterkamp, onderzoeker bij het Wetenschappelijk 
Instituut, schreef hierover het boek Geordende globalisering. Zijn boek wordt 
op 4 oktober gepresenteerd tijdens een ‘globaliseringsdebat’. Ik mocht de 
conceptversie van het boek vast lezen en legde de auteur een aantal vragen 
en leeservaringen voor. 

Door Robert van Putten



Groen   61 



62   Groen

Wat was de aanleiding om deze studie over globalisering te 
schrijven? | Het maatschappelijke debat is nogal gespannen als 
het gaat om allerlei globaliseringsthema’s. Denk aan migratie, 
klimaatverandering of veiligheid. Al deze thema’s hangen sa-
men met de wereldwijde integratie die we meemaken. Daardoor 
komen we met nieuwe medemensen en nieuwe uitdagingen in 
aanraking. Wat betekent het om daar recht aan te doen? Tegelij-
kertijd willen we als ChristenUnie maatschappelijke tegenstel-
lingen overbruggen. Hoe kunnen we vrede zoeken? Om op die 
vragen een antwoord te vinden, bleek er behoefte aan bezin-
ning op globalisering. Wat is er gaande? En hoe kunnen we daar 
vanuit de christelijk-sociale traditie aan beantwoorden?

En wat is er gaande? Wat is het probleem met globalisering? 
Ik houd er niet zo van om in problemen te denken. Hoewel 
politiek wel vaak over problemen gaat. Neutraler geformuleerd 
gaat het om een versmelting van levenssferen. Dat kan dichtbij 
zijn en ver weg. Denk aan wereldwijde consumptieketens die de 
Nederlandse of Europese levenssfeer doet versmelten met die 
van producenten in China. Eenzelfde beweging is zichtbaar bij 
migratie of in internationale veiligheidsvraagstukken. Dat is 
een gegeven, dat vervolgens wel grote politieke vragen met zich 
meebrengt, zoals de vraag naar politieke gemeenschap. Je zou 
kunnen zeggen dat het politieke verband waarbij we behoren 
verzwakt door globalisering. Door die versmelting verliezen  
veel mensen het gevoel dat we bij elkaar behoren in politieke  
gemeenschappen. We voelen ons minder op elkaar betrokken. 
Dat wordt zichtbaar in maatschappelijke spanningen rond  
discussies over migratie, klimaatbeleid of veiligheid. De  
gemeenschap die een uitvalsbasis vormde en die houvast  
bood, komt onder druk te staan door globalisering.

Wat is jouw aversie tegen het woord ‘probleem’? | Als je het 
over problemen hebt, zit je al snel ook in de negatieve sfeer of 
in de doemscenario’s. In politiek opzicht zit je ook al snel aan 
schuldigen te denken, en daar houd ik niet zo van. Ik wil aan  
iets bouwen en niet iets afbreken. Probleemanalyses zorgen 
vaak voor gehakketak, in voor- en tegenstanders. Het past ook 
wel bij een wetenschappelijk instituut om niet het probleem  
al te veronderstellen voordat je een onderzoek start. Daarom  
wil ik liever niet vanuit een probleem vertrekken. Bovendien,  
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wetenschappelijk 
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hij ook docent sociolo-
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als je over problemen praat bij globalise-
ring is een deel van je publiek al afge-
haakt, want dat ervaart geen problemen 
met globalisering.

Toch gaat het in je boek veel over 
problemen. Je typeert globalisering 
zelfs als de nieuwe ‘sociale kwestie’. 
En grote woorden vallen: onthechting 
en existentiële kwestie. | Globalisering 
zelf is geen probleem, maar iets dat twee 
kanten heeft. Isaac da Costa zei dat de 
boekdrukkunst een stap naar de hel en 
tegelijk een stap naar de hemel is. Met 
wat minder pathos kan je zeggen dat elke 
ontwikkeling twee kanten heeft, en dat 
geldt ook voor globalisering. Het is een 
ontwikkeling ten goede en ten kwade.

Waarin zit dan de ‘stap naar de hemel’ 
bij globalisering? | Globalisering biedt 
ons, als we dat willen zien ten minste, 
zicht op nieuwe naasten en geeft moge-
lijkheden voor allerlei nieuwe verbindin-
gen met mensen die tot nog toe buiten 
ons blikveld vielen. Ik geloof dat het paus 
Benedictus is die ergens zegt dat ware 
globalisering ons dichter bij een ervaring 
van mens-zijn brengt, namelijk dichter 
bij de diversiteit van Gods werkelijkheid. 
Daarin zie ik globalisering als een posi-
tieve ontwikkeling. Maar dat veronder-
stelt wel dat je dat wilt zien en kunt zien. 
En voor dat kunnen zien is wel nodig dat 
je een uitvalsbasis hebt, een eigen plek 
hebt, dat je je ergens thuis kunt voelen 
van waaruit je de wereld tegemoet kunt 
treden. Dat staat echter onder druk door 
de erosie van politieke gemeenschappen, 
en daardoor vormt globalisering ook  
een politieke uitdaging. Daarom is een 

bepaalde orde wel nodig, en dat is de 
orde van de gemeenschap. 

Een gevoel dat me bij het lezen  
bekroop met je nadruk op heimat, 
heemding en het lokale is dit: de kos-
mopoliet krijgt alle klappen bij jou, 
terwijl de lokaal gewortelde geknuf-
feld wordt. | Je hebt denk ik gelijk als je 
analyseert dat de kosmopolieten het ge-
beten hondje zijn. Soms ben ik bang dat 
de kosmopoliet, de mens met grote ide-
alen voor de wereld, voorbijgaat aan de 
concrete naaste, de buurman, de mensen 
uit de directe leefomgeving. Precies daar 
begint gemeenschap, dat is niets iets dat 
je top-down organiseert. Dat groeit op 
vanuit het kleinst mogelijke niveau.

Kan dit betoog, wellicht onbedoeld, 
steun geven aan nationalistische 
verlangens van ‘gesloten grenzen’ en 
‘eigen volk eerst’? | Dit kan ik me voor-
stellen, maar ik zou het jammer vinden 
als het daar voeding aan geeft. Ik heb het 
ook nergens expliciet over de nationale 
gemeenschap en ook niet alleen maar 
over de lokale gemeenschap. Ik gebruik 
bewust het begrip ‘politieke gemeen-
schap’ als een wat vloeibaar begrip. Dat 
kan slaan op iets dat kleiner is dan de 
natie, maar ook op iets groters. Politieke 
gemeenschap kan lokaal, nationaal, maar 
ook op Europees niveau bestaan. Mijn 
betoog is niet nationalistisch in de zin 
van ‘de dijken optrekken’ of ‘we gooien de 
luiken dicht’, maar wel nationalistisch in 
die zin dat waar we druk ervaren en waar 
we voelen dat onze politieke werkelijk-
heid onder druk staat, het niet zinvol is 
om top-down een Europese of mondiale 
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benadering op te leggen aan de men-
sen. Dus is mijn pleidooi: probeer terug 
te vallen op wat al bestaat en verstevig 
dat verder. En ik denk inderdaad dat de 
nationale politieke gemeenschap nog 
wel altijd de sterkste is die we kennen. En 
dat zal ook nog wel een tijdje zo blijven. 
Ik ben niet tegen Europeanisering, maar 
wanneer het spannend wordt moet je 
vooral kijken waar we elkaar herkennen, 
en dat kan het beste op nationaal niveau.

In je typering van globalisering als 
‘sociale kwestie’, wijs je erop dat Abra-
ham Kuyper ruim honderd jaar terug 
ook een ‘geestelijke dimensie’ onder-
scheidde in de sociale kwestie van zijn 
dagen. Volgens Kuyper, zo schrijf je, 
was naast leniging van fysieke nood 
ook een ‘geestelijk reveil’ nodig. Hoe 
zit dat bij globalisering? | Het is een 
beetje spannend om in de politiek tot een 
geestelijk reveil op te roepen. Wellicht 
werk ik het daarom niet helemaal uit in 
mijn boek. Zo’n reveil is eerst en vooral 
iets wat buiten de politiek zou moeten 
gebeuren. In de politiek gaat het al snel 
om macht, dat heeft niet zoveel te maken 

met een geestelijk reveil. Maar inderdaad 
zag Kuyper in de sociale kwestie van 
zijn tijd ook een geestelijke crisis en ik 
denk dat je goed kunt betogen dat waar 
globalisering slachtoffers maakt dat dat 
ook een geestelijke dimensie heeft. De 
Kroatische theoloog Miroslav Volf zegt 
dat de huidige globalisering een kil en 
bijna technisch proces, waarin de bezie-
ling ontbreekt. En in zijn encycliek Cari-
tas in Veritate stelt paus Benedictus XVI 
prachtig dat we de globalisering moeten 
proberen te bezielen, want globalisering 
moet vooral gaan over betrokkenheid 
van mensen wereldwijd. Die onderlinge 
relatie of de gemeenschap moet dan ook 
het leidmotief zijn van globalisering en 
niet dat het technisch of economisch 
voordelig is. Zolang globalisering niet 
door de liefde gedreven wordt is een 
geestelijk reveil nodig. Ik vind het alleen 
heel ingewikkeld dat politiek handen en 
voeten te geven, want de liefde laat zich 
niet commanderen.

Een ander spannend punt in je boek 
is de manier waarop je de noties van 
vrede en recht gebruikt. Tegenover het 

“Probeer terug te vallen  
op wat al bestaat  

en verstevig dat verder”
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dominante accent – ook in de Christen-
Unie – op recht zeg jij: ‘vergeet de vrede 
niet’. Waarom deze accentverschui-
ving? | Ja, accentverschuiving vind ik 
mooi gezegd, want ik wissel niet het een 
in voor het ander. Dat is het beslist niet. 
Ik denk dat vrede, meer nog dan recht, 
het in zich heeft tegenstellingen te kun-
nen overbruggen. In mijn boek maak ik 
me zorgen over maatschappelijke tegen-
stellingen, niet omdat tegenstellingen 
als zodanig problematisch zijn, maar wel 
omdat we het zicht op de mensen achter 
die tegenstellingen verliezen. Vrede kan, 
in mijn optiek, die kloven overbruggen. 
Als je in termen van recht denkt, zoals 
velen doen, vrees ik dat we weinig verder 
komen. Ieder heeft zijn eigen opvatting 
van wat (zijn) recht is, en opvattingen 
over rechtvaardigheid botsen. Dat heeft 
het risico in zich dat we niet dichterbij 
elkaar komen en dat tegenstellingen 
blijven bestaan. Als we ook denken 
in termen van vrede, kunnen we wel 
dichterbij elkaar komen. Bij een focus op 
vrede komt de ander als mens in beeld, in 
plaats van enkel onze ideeën over hoe de 
werkelijkheid zou moeten zijn.

Je spreekt van ‘geordende globalise-
ring’. Dat suggereert de bestuurbaar-
heid van globalisering. Maar kan dat 
wel? Opvallend is ondertussen in jouw 
betoog dat de overheid helemaal niet 
ter sprake komt. Wie ordent dan die 
globalisering? | Geordende globalise-
ring is een verwijzing naar Augustinus 
die spreekt over ‘de ordening van de 
liefde’. Als ik moet verwoorden wat 
geordende globalisering is dan denk ik 
dat de orde van globalisering die van 
gemeenschappen is. Of we globalisering 

kunnen ordenen in beleidsmatige 
zin, dat betwijfel ik. Maar we zijn geen 
slachtoffer van die globalisering, we 
kunnen eigenaar van die globalisering 
zijn wanneer we ons op de ander en op 
de gemeenschap richten. Dan wordt glo-
balisering ook hanteerbaar of stuurbaar. 
Het gaat om een geestesgesteldheid: zien 
we de impact van globalisering in het 
leven van mensen? Denk bijvoorbeeld 
even heel dichtbij aan onze bestellingen 
bij bol.com, waardoor mensen diep in 
de nacht voor onze spoedige bezorging 
moeten werken. Als we als burgers van 
de politieke gemeenschap hierin iets van 
gemeenschap nastreven kan er politiek 
draagvlak ontstaan om daar iets aan  
te doen. 

Toen ik het laatste essay uit je boek las, 
dacht ik in een ander boek terecht te 
zijn gekomen. Ineens ontvouwt zich 
een pleidooi voor ‘christelijk kosmopo-
litisme’. Het is een verhaal over liefde 
en globalisering. Wat gebeurt daar? 
Die vraag heb ik vaker gekregen. Het is 
een spanning die ik niet helemaal oplos. 
Ik bezie het zo, vanuit Augustinus: de eer-
ste vier essays gaan sterk over de ‘aardse 
stad’. Christenen leven ook in die aardse 
stad en daarin komt het eropaan hoe 
je politiek handelt. Alleen vond ik dat 
perspectief te karig voor een boek over 
globalisering vanuit christelijk perspec-
tief. Er is een veel grootser perspectief 
vanuit de ‘hemelse stad’, en daarover gaat 
het vijfde essay. Dat is waar we naartoe 
gaan en de liefde die centraal staat in de 
‘hemelse stad’ mag de diepste bron van 
christenen zijn. 
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ChristenUnie, trek 
meer op met Forum 
voor Democratie
 
 
De verrassende opkomst van Forum voor Democratie heeft tot de benodigde discussie 
geleid. Bijna dagelijks is de partij in de media. Het trekt de aandacht van een breed 
publiek. Thierry Baudet en zijn partij kunnen eveneens rekenen op sympathie en  
steun van christenen. Dat komt mede door zijn herwaardering van het christendom.  
De houding van de ChristenUnie ten aanzien van Forum voor Democratie roept daarom  
vragen op. Christelijke partijen kunnen in sommige opzichten van Baudet leren. 

Door Zmnako Karem
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Wat is er aantrekkelijk aan Forum? | Baudet komt met een 
aansprekend en verfrissend verhaal over culturele identiteit en 
nationale trots. Dit overstijgt de hedendaagse politieke discus-
sies die vaak gaan over de waan van de dag, over economische 
kwesties en de procentpunten CO2-reductie. Ook bekritiseert 
Baudet de doorgeslagen individualisering, het gelijkheids- en 
consumptiedenken die allerlei maatschappelijke verbanden 
hebben verzwakt. Daarbij problematiseert hij abortus en eutha-
nasie, evenals het breken van traditionele rollen tussen man en 
vrouw. Baudet is daarmee goed in staat geweest om met een es-
say deze thema’s weer ter discussie te stellen, iets wat christelijke 
politieke partijen al decennia niet is gelukt, ondanks regerings-
deelname van CDA en CU. Deze houding van Baudet spreekt veel 
christenen aan: eindelijk is er weer een niet-confessionele partij 
die zo breed positief tegenover het christendom staat. 
 Baudet bedrijft dus heel duidelijke politiek waarbij het chris-
tendom als onlosmakelijk aspect van de Nederlands cultuur 
centraal wordt gesteld. Hij komt niet alleen op voor het behoud 
van de christelijke cultuur van Nederland, maar hij pleit ook 
voor het actief overdragen van kennis van de culturele waarden 
van het christendom op scholen en andere instituties. Op een-
zelfde manier pleit ook Yvonne Zonderop in haar boek 
Ongelofelijk voor een herwaardering van het christendom. Zij 
ziet ook de christelijke erfenis namelijk als iets van ons allemaal, 
en niet alleen van christenen zelf. Dat is belangrijk voor chris-
tenen en christelijke politici om te beseffen: het christendom is 
een gemeenschappelijk goed. Dat mag verteld worden, en ook 
in het beleid terugkomen. Daarin zie ik een te grote terughou-
dendheid bij christelijke politici. 
 Bovendien uit Baudet de kritiek op de islam waarin veel 
christenen zich herkennen. Christenen horen regelmatig via de 
media en hun eigen kerk wat hun medegelovigen in de islami-
tische landen allemaal moeten ondervinden. De vervolging van 
christenen gaat zelfs in Nederland door. Het gaat zelfs zo ver  
dat ex-moslims in Nederland niet vrij samen kunnen komen.  
Zij moeten uitwijken naar samenkomsten in schuilkerken. 
Daarom vormt de komst van immigranten uit islamitische 
landen een belangrijke bron van polarisatie in de samenleving. 
Het huidige immigratiesysteem functioneert niet naar behoren. 
Dat gaat gepaard met een falend integratiebeleid en ongecon-
troleerde immigratiestromen. Dit vraagt om kritische reflectie 
van christelijke partijen. 
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Wat de CU kan leren van FvD | Christe-
lijke politici kunnen van Forum leren om 
zich even terug te trekken uit de heden-
daagse politieke hectiek, om te komen 
met een diepere reflectie op de brede 
ontwikkelingen van de samenleving, 
en daarmee hun politieke verhaal aan 
te scherpen. Een volk heeft niet alleen 
maar de technische oplossingen nodig 
voor allerlei maatschappelijke kwesties, 
maar juist ook verhalen. Verhalen over 
wie wij zijn als volk, en waar wij vandaan 
komen en naartoe willen. Deze verhalen 
geven betekenis en houvast. Verhalen zijn 
van oudsher verteld om in te spreken, 
grip te krijgen op ons leven en de wereld. 
Verhalen kunnen richting geven in een 
tijd waarin de oude ideologieën niet meer 
werken. Er is grote behoefte aan visie 
waarin mensen kunnen geloven.
 Christelijke politici kunnen ook leren 
van de onbevangenheid waarmee Forum 
over het christendom spreekt. De Chris-
tenUnie schiet tekort als het gaat om het 
wijzen op de christelijke wortels van Ne-
derland en de invloeden van het christen-
dom op de huidige samenleving. Dat mag 
luider en prikkelender in het politieke 
debat ingebracht worden. Kennis over 
het christendom is ook hard nodig in de 
breedte van de samenleving. Bijvoorbeeld 
om nieuwe generaties en nieuwkomers te 
leren waar wij vandaan komen en hoe de 
westerse waarden tot stand zijn gekomen. 
 Ook mag de ChristenUnie meer oog 
hebben voor wat er leeft onder het volk 
en meer zoeken naar erkenning voor een 
thema als immigratie. Hiermee bedoel ik 
niet dat de ChristenUnie in populistisch 
vaarwater moet terecht moet komen. Als 
we kijken naar een thema als immigratie, 
en met name het asielbeleid, voert de 
ChristenUnie een ‘links’ beleid. Als dit 

gepaard gaat met veel onrust in de  
samenleving, dan kun je niets anders 
doen dan op een stopknop drukken en 
kijken naar alternatieven. 

Samenwerking met Forum | De uitslui-
ting van de Forum van Democratie door de 
ChristenUnie in Zuid-Holland is buitenge-
woon verrassend en past niet in de traditie 
van de partij. Deze uitsluiting heeft te 
maken met een veranderende focus van de 
ChristenUnie op het behalen van stemmen 
in de grote steden. Dat moet er echter niet 
ertoe leiden dat de ChristenUnie een linkse 
koers gaat varen waarbij men het ‘sociale’ 
inruilt voor het ‘linkse’, zoals ChristenUnie 
staatssecretaris Paul Blokhuis recentelijk in  
een interview publiekelijk heeft bepleit. 
Dat zou verdere vervreemding van de  
christelijke achterban buiten de grote 
steden betekenen.
 Ik zou een andere aanpak met de om-
gang van christelijke partijen met Forum 
verlangen. Het is opvallend: de Christen-
Unie kiest zowel landelijk als lokaal voor 
constructief samenwerken met een partij 
als D66, die genetische aversie heeft tegen 
alles wat een beetje christelijk is, terwijl 
ze de Forum voor Democratie in Zuid-
Holland uitsluit. De ChristenUnie, en ook 
de andere christelijke partijen, zouden 
namelijk met Forum voor Democratie kun-
nen samenwerken op een aantal gedeelde 
en fundamentele punten, zoals opkomen 
voor de christelijke traditie, het behoud 
van bijzonder onderwijs, kritiek op doorge-
schoten individualisme en gelijkheidsden-
ken, en op het gebied van medische ethiek. 
 Gelet op de inhoudelijke overeenkom-
sten tussen Forum voor Democratie en de 
ChristenUnie kunnen deze partijen elkaar 
juist versterken in de toekomst.
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Deze zomer werden hitterecords verbroken. Her en der stemt deze opwarming mensen 
toch wel wat pessimistisch. Opvallend genoeg geldt dat niet voor de meeste politici.  
Die blijven onbekommerd optimistisch. We hebben namelijk ‘het groenste kabinet 
ooit’! De regeringspartijen zijn tamelijk positief over wat de Nederlandse overheid aan  
verduurzaming kan bewerkstelligen, of overheden wereldwijd nu meedoen of niet, en of 
een wereldwijde bekering van de hebzuchtige mens nu plaatsvindt of niet.

Blijmoedige ambitie is goed, maar optimisme kan nogal gevaarlijk zijn. Zo betoogt ook 
de Engelse conservatief Roger Scruton in zijn overtuigende werk Het nut van pessimisme. 
Hij betoogt dat optimisme vele drogredenen kent, de eerste is wel die ‘van het beste ge-
val’. Veel optimisten spreken en handelen alsof de toekomst het best mogelijk denkbare 
scenario zal volgen. Dat is nogal gevaarlijk, omdat er altijd vele scenario’s mogelijk zijn, 
niet alleen het beste. Scruton pleit nergens voor een donker soort pessimisme dat de  
wereld van haar glimlach zou beroven. Maar werkelijk blijmoedige en hoopvolle  
mensen hebben volgens hem ‘grote behoefte aan pessimisme, in doses die klein genoeg 
zijn om te kunnen worden verteerd, maar sterk genoeg om de dwaasheden aan te vatten 
die hen zullen omgeven en hun vreugde anders zouden vergiftigen.’

Wie ‘het groenste kabinet ooit’ wil zijn, durft ook beleid te maken voor meer sombere 
scenario’s. Want wat zou er gebeuren als ondanks alle overheidsmaatregelen de mens-
heid als een gek blijft consumeren, vliegen en vervuilen? Wat zou er gebeuren als de 
Verenigde Staten op lange termijn blijft verzaken mee te doen aan de verduurzaming,  
en wie weet meer grootmachten in haar spoor? De lage landen zouden wel eens te  
maken kunnen krijgen met een levensbedreigende stijgende zeespiegel, onrustige 
rivieren en grote klimaatwisselingen in het binnenland. En voor goed geïsoleerde 
woningen, volgehangen met zonnepanelen, in een land dat onder water staat, kopen we 
niet veel. Laten we daarom eens wat meer aandacht geven aan het belangrijke werk van 
onze deltacommissarissen en dijkgraven. Want een agenda van naïef optimisme is niet 
duurzaam. Wie hoopvol realistisch is, durft ook blijmoedig pessimistisch te zijn.

COLUMNIST Dr. Wouter Beekers is directeur van het  
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

Blijmoedig klimaatpessimisme

COLUMN
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Vaccinatie, 
het sjibbolet van 
onze tijd
 

Nederlanders bezorgd over polarisatie, ‘nuance is niet sexy’, zo kopte de 
NOS vrijdag 29 maart. Volgens Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau hebben mensen het idee `dat de nuance verloren gaat en dat 
mensen agressiever worden in discussies. Dat is echt een groot punt van 
zorg.́  De oorzaak ervan zien veel Nederlanders bij internet en sociale 
media. De zorg is dat mensen ´mede daardoor een zekere druk ervaren om 
een standpunt in te nemen’. Dat geldt zeker bij vaccinatie. Ook dat debat 
polariseert steeds meer: je bent voor of je bent tegen. En ook hier raakt de 
nuance zoek. Als we de media moeten geloven regeert bij voorstanders de 
ratio, de wetenschap, en bij tegenstanders het gevoel, de intuïtie, ofwel alles 
wat niet wetenschappelijk te onderbouwen is. Het wordt hoog tijd dat we 
beter met elkaar omgaan in het debat. Het is tijd voor echt gesprek.

Door Wouter Jan van den Berg

Forum voor  
Democratie en de 
christelijke kiezer
 

De laatste twee verkiezingen, voor de Provinciale Staten en voor het 
Europees Parlement, lieten een duidelijke overwinning zien voor een 
partij op de rechterflank, Forum voor Democratie, zij het dat het resultaat 
bij de Europese verkiezingen alweer iets was teruggevallen. In het kielzog 
van deze overwinning werd er ook een nieuwe kloof zichtbaar, namelijk 
tussen de Staatkundig Gereformeerde Partij en de ChristenUnie. Denk 
aan de afgebroken coalieonderhandelingen in Zuid Holland en de breuk 
in het Europees Parlement. In beide gevallen zag de SGP geen principïele 
bezwaren tot samenwerking met FvD, maar de CU wel. Wat hier zichtbaar 
werd als een kloof tussen SGP en CU is voor een deel vermoedelijk ook 
een tweespalt binnen beide partijen zelf (zij het dat bij de ChristenUnie 
de meerderheid duidelijk niets van FvD moet hebben, terwijl dit bij 
de SGP andersom is). Dit klaarblijkelijke verschil in voorkeuren roept 
onvermijdelijk de vraag op hoe dit verschil in inschatting zich verhoudt  
tot de christelijke grondslag van beide partijen. 

Door prof. dr. Jan Hoogland
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In dit artikel wil ik de stelling verdedigen dat dit verschil in 
positiekeuze pas in tweede instantie iets te maken heeft met 
de christelijke grondslag van deze partijen. Primair is deze 
tweespalt direct verbonden met een polarisering die zich steeds 
dieper aftekent in onze – grotendeels seculiere – samenleving. 
Een tegenstelling die echter wel om een passende respons vraagt 
vanuit de christelijke politiek.

‘Denkend aan Nederland’ | De genoemde kloof die zich in de 
samenleving openbaart, is in het recente Sociaal en Cultureel Rap-
port 2019 van het SCP met als titel Denkend aan Nederland nader 
in kaart gebracht. Dit rapport “analyseert en beschrijft datgene 
wat Nederlanders zien als een Nederlandse identiteit en wat 
ons als Nederlanders bindt en scheidt”. Op basis van een breed 
uitgezette vragenlijst wordt aan een representatieve steekproef 
van Nederlanders allerlei vragen voorgelegd over wat zij ken-
merkend vinden voor de Nederlandse identiteit en hoe zij zich 
daar persoonlijk toe verhouden. Op basis van allerlei statistische 
analyses blijken de antwoorden geclusterd te kunnen worden in 
een drietal ankerpunten en daarop gebaseerde profielen. Deze 
worden respectievelijk ‘Indifferent’, ‘Symbolen en tradities’ en 
‘Burgerlijke vrijheden’ genoemd (zie figuur 1).1 

 Koppel je deze profielen aan het stemgedrag van de respon-
denten, dan verschijnt het volgende plaatje, zie figuur 2.2 Hoewel 
de SGP in dit plaatje niet genoemd wordt, lijkt de verwachting 
gerechtvaardigd dat de stemmers op deze partij gemiddeld ge-
nomen ergens in het kwadrant rechtsonder aangetroffen zullen 
worden. Stemmers op de ChristenUnie zitten opmerkelijk genoeg 
in het kwadrant linksboven. ChristenUnie stemmers hechten 
blijkbaar minder aan ‘symbolen en tradities’ dan stemmers op 
het CDA, de VVD en de PVV, maar meer dan uitgesproken linkse 
partijen als GroenLinks en D66. Als het om ‘burgerlijke vrijhe-
den’ gaat blijken ChristenUnie stemmers daar juist meer aan te 
hechten dan de VVD en CDA-stemmers en naar ik vermoed ook 
de SGP-stemmers.
 Beide posities zijn op talloze manieren te verbinden met de 
christelijke grondslag van SGP en ChristenUnie. Je zou deze 
posities kunnen bezien als twee onderscheiden complexen van 
meningen en voorkeuren. Dan is de tegenstelling tussen beide 
sterk gerelativeerd en misschien ook wel een beetje onschuldig 
gemaakt. Ik denk evenwel dat dit iets te gemakkelijk is. En vol-
gens mij ís de tegenstelling ook wel iets minder onschuldig.  

PERSONALIA 
Prof. dr. Jan Hoogland 
is bijzonder hoogleraar 
Christelijke Filosofie 
aan de Universiteit 
Twente en universitair 
docent Bestuursweten-
schappen aan de Vrije 
Universiteit Amster-
dam. Daarnaast is hij 
hoofdredacteur van 
Sophie, tijdschrift voor 
christelijke filosofie.
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geen sterke mening
volgt nieuws in beperkte mate

voelt geen trots en verbondenheid

Ankerpunt
Indifferent

Ankerpunt
‘symbolen en tradities’

Individuen die neigen naar het
ankerpunt ‘symbolen en tradities’:

-  benadrukken bv. Koningsdag, Sinterklaas en 
molens in hun (toekomst)beeld van Nederland

-  zien joods-christelijke wortels als  
onderdeel van Nederlandse identiteit

-  zien de islam als wezensvreemd voor 
Nederland en waardeert aanwezigheid  
van islam in Nederland niet

-  hebben een politieke voorkeur voor partijen  
als VVD, CDA en PVV

-  hebben een voorkeur voor De Telegraaf 
en Algemeen Dagblad

-  willen graag cultureel erfgoed in 
oorspronkelijke vorm behouden

-  voelen zich nauwelijks verbonden met 
Europa: ziet Europa als bedreiging

- zijn chauvinistisch

Ankerpunt
‘burgelijke vrijheden

Individuen die neigen naar het
ankerpunt ‘burgelijke vrijheden’:

-  benadrukken vrijheid en democratie in hun 
toekomstbeeld van Nederland

-  zien religie in algemene zin als uiting van 
vrijheid van religie

-  zien de islam als onderdeel van de vrijheid 
van religie en waardeert aanwezigheid van 
islam in Nederland

-  hebben een politieke voorkeur voor partijen 
als D66, PvdA en Groenlinks

-  hebben een voorkeur voor de Volkskrant,  
NRC en NRC Next

-  hebben geen moeite cultureel erfgoed  
te veranderen

-  voelen zich sterk verbonden met Europa:  
zien Europa als kans

- zijn niet chauvinistisch
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Deze tegenstelling maakt namelijk  
een diepere tegenstelling in onze  
samenleving zichtbaar.

Conservatief of modern? | Grofweg zou 
je deze tegenstelling kunnen typeren als 
die tussen conservatieven en modernen. 
De conservatieven hechten sterk aan 
tradities en de bij die tradities behorende 
symbolen en rituelen. Neem bijvoorbeeld 
de controverse rond ‘zwarte piet’. Voor de 
conservatieven is ‘zwarte piet’, ongeacht 
mogelijk racistische achtergronden 
ervan, die men meestal geneigd is te 
ontkennen of te relativeren, een deel van 
onze nationale traditie en daarom eer-
biedwaardig. Zij drukt iets uit van wie wij 
zijn. Misschien zitten daar ook negatieve 
kanten aan, maar die wegen niet op tegen 
de waarde die een dergelijke traditie 
heeft voor onze nationale identiteit. Voor 
de modernen ligt dit anders. Zij beschou-
wen de modernisering in principe als 
een positieve ontwikkeling die evenzeer 
voordelige en nadelige kanten kent, 
maar grosso modo toch tot diepgaande 
verbeteringen heeft geleid in onze cul-
tuur en samenleving. Aan die moderni-
sering vallen bepaalde tradities ten offer, 
zeker die tradities die in het licht van 
moderne normen en waarden niet langer 
acceptabel zijn. Maar daar staan posi-
tieve opbrengsten tegenover: gelijkheid 
tussen mensen, toegenomen vrijheden 
en een samenleving die minder door 
traditionele machtsverhoudingen wordt 
bepaald en steeds meer door onderlinge 
gelijkwaardigheid en democratische 
verhoudingen. 
 Voor christenen ligt hierbij altijd een 
bepaalde ‘vertekening’ op de loer, name-
lijk dat men de traditionele waarden en 

normen meer met het christelijke verle-
den associeert dan de moderne waarden 
en normen. De moderniteit wordt gezien 
als verbonden met het seculiere denken 
en dus antichristelijk. Dat is echter te kort 
door de bocht. In veel opzichten moet je 
namelijk erkennen dat ook de moderni-
teit – tenminste voor een deel – gebaseerd 
is op christelijke waarden en normen. En 
in tradities ligt vaak veel meer bijgeloof 
opgesloten dan we ons realiseren. 
 Om echt verder te komen in deze te-
genstelling is het belangrijk de achter-
gronden van deze tegenstelling nader te 
onderzoeken. De groeiende tegenstelling 
tussen rechts-conservatieven en liberaal-
modernen zou namelijk kunnen wijzen 
op een probleem in deze tegenstelling 
zelf. Misschien is er iets aan de hand met 
beide polen van deze tegenstelling.

Een andere richting? | Feitelijk is dat 
laatste de suggestie van de Franse filosoof 
Bruno Latour in zijn boek Waar kun-
nen wij landen? (2018). Daarin gaat hij 
in op de klimaatproblematiek en laat 
hij zien dat zowel de conservatieven als 
de modernen een doodlopende weg 
bewandelen. Opmerkelijk genoeg lijkt 
het klimaatvraagstuk immers een steeds 
grotere polarisering op te roepen tussen 
enerzijds conservatieve klimaatsceptici 
en anderzijds moderne klimaatfanatici. 
 Volgens Latour heeft de verdieping van 
deze controverse alles te maken met het 
bestaan van verschillende werelden die 
onderling niet verenigbaar zijn. Enerzijds 
heb je de modernen gericht op de ‘Globe 
met grote G’. Die Globe staat voor “rijk-
dom, emancipatie, kennis en toegang tot 
een comfortabel leven”. Bij deze ‘Globe’ 
hoort ook een “universele definitie van 
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het menselijke” (p38).
 In dit streven naar de Globe moet het 
Lokale echter worden opgegeven. Van 
de weeromstuit bekennen de mensen 
die zich unheimisch voelen bij de Globe 
zich tot de strijd voor het behoud van het 
lokale. Wat daaronder verstaan wordt 
is echter eerder een antibeeld van het 
globale dan het origineel waar we van-
daan komen. Om het eens hedendaags 
te zeggen: slechts door die tegenstelling 
kan ‘zwarte piet’ ineens een heel groot 
ding worden dat zelfs de blokkade van 
snelwegen waard is. Mensen gaan zich 
uit verzet tegen het globale ineens enorm 
verbinden met wat zij als ‘eigen’, het 
lokale, ervaren. 
 Voor Latour is duidelijk dat deze tegen-
stelling tussen de uitersten van modern 
en conservatief zelf heilloos is. De oplos- 
sing van de tegenstelling kan niet gevon-
den worden in de overwinning van één 
van beide polen. Terug naar het oude is 
bij de huidige stand van ontwikkeling 
simpelweg onmogelijk. Maar vooruit 
naar een globale wereld waarin iedereen 
kan profiteren van de verworvenheden 
die de moderniteit tot op heden heeft 
opgeleverd, lijkt ook onmogelijk. We zul-
len daarom gezamenlijk op zoek moeten 
naar een nieuwe richting, die haaks staat 
op de moderne ontwikkelingsrichting.

Gesitueerde verantwoordelijkheid  
Ons leven heeft dankzij de modernise-
ring in de afgelopen twee eeuwen een 
diepgaand veranderd aanzien gekregen. 
Momenteel lopen we echter tegen de 
grenzen van die modernisering aan.  
De beide opties die zich thans aanbieden 
zijn beide niet reëel: 1) doorgaan op de 
weg van modernisering en globalisering 

in de hoop dat we alle problematische 
kanten daarvan met behulp van  
wetenschap, technologie en democratie 
kunnen oplossen; 2) terug naar een  
verleden dat verloren is gegaan en  
alleen in karikaturale vormen kan  
orden teruggehaald. 
 Daarom zullen beide polen uit de  
tegenstelling tussen modernen en c 
onservatieven op een nieuwe wijze  
met elkaar verbonden moeten worden. 
Ik denk dan in de richting van een notie 
als ‘gesitueerde verantwoordelijkheid’. 
Daarin zijn het lokale en globale perspec-
tief bij elkaar gehouden.
 Wij kunnen er in onze moderne wereld 
niet meer onderuit verantwoordelijkheid 
te nemen voor wereldwijde vraagstuk-
ken. Klimaatverandering of vluchtelin-
gen uit Afrika, wij worden er dagelijks 
mee geconfronteerd. Tegelijk dragen wij 
die verantwoordelijkheid op een specifie-
ke plek van de wereld, met lokale omstan-
digheden, tradities en vraagstukken.  
Het is die plek die beide bij elkaar brengt: 
het lokale en het globale.3 

 De uitdaging van onze tijd is om niet in 
de tegenstelling te blijven hangen tussen 
een conservatisme dat met de rug naar 
de wereld staat of een onthecht, kosmo-
politisch vooruitgangsdenken, maar 
om begrensde verantwoordelijkheid te 
nemen op de plek die je mag innemen op 
deze wereld. 
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Ja.
De gemeente Waalwijk heeft al zo’n vijftien jaar een zogeheten Ecopark, dat vanaf de 
snelweg A59 goed te zien is. Het bijzondere van dit park is dat hier drie verschillende 
vormen van schone energie worden opgewekt. Op de voormalige stortplaats zijn  
zonnepanelen geplaatst en daaromheen staan vijf windturbines. Daarnaast is een 
biogascentrale gebouwd. Biogascentrales zijn een prima vorm van duurzame energie. 
Op deze manier kunnen enkele duizenden huishoudens in hun gasbehoefte worden 
voorzien. Gas dat niet in Nederland uit de bodem hoeft te worden gehaald of uit  
Rusland moet komen.

In eerste instantie zorgde het gestorte huisvuil voor stortgas. Dat is een vorm van biogas, 
want ontstaan door het vergisten van het organische afval. Omdat in de loop van de tijd 
steeds minder stortgas vrijkwam, is de gemeente op zoek gegaan naar een nieuwe vorm 
van schone energie. Dat is toen een biogascentrale geworden, die een paar jaar geleden is 
geopend (Wabico) en nu per jaar vijf miljoen m3 gas levert. 

Biogas is een gasmengsel dat ontstaat als gevolg van biologische processen. Door aan 
organisch afval zoals grasmaaisel, GFT, putvetten, mest en swill (voedselresten uit horeca 
en van ziekenhuizen) de juiste enzymen toe te voegen ontstaat er een (anaeroob) proces 
van vergisting. Dat levert groengas op en als restproduct digestaat. In Waalwijk wordt dit 
gas opgewerkt tot aardgaskwaliteit en ingevoerd in het aardgasnetwerk. Het digestaat dat 
overblijft na het verwerkingsproces wordt verwerkt tot loosbaar water en compost.

De centrale in Waalwijk is een industriële biogasinstallatie omdat organische afvalstromen 
worden vergist zonder de toevoeging van mest. Het afval, zoals bermmaaisel en putvetten, 
komt bovendien uit de omgeving van Waalwijk. Voorheen werd dit afval, dat er toch is, op 
een veel minder nuttige manier verwerkt. Nu levert het schone energie op; wat kan daar 
nu verkeerd aan zijn? Toch klinkt er helaas de nodige kritiek op biogascentrales. Voor een 
deel heeft dat te maken met de discussie over de mestproblematiek. De kritiek heeft ook te 
maken met stankoverlast. Hieraan kan echter altijd iets worden gedaan door te kijken welke 
stromen worden aangevoerd en hoe de installatie is ingericht. Het is belangrijk dat van afval 
zoveel mogelijk schone energie kan worden gemaakt.

AUTEUR Jan van Groos is fractievoorzitter van de ChristenUniefractie in de gemeente Waalwijk. 
Daarvoor was hij in deze gemeente van 2006 t/m 2018 wethouder namens de ChristenUnie.
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Maar.
Het was zo’n fantastisch idee van een paar ondernemende glastuinbouwers en boeren 
in Zeeland om de handen ineen te slaan om hun restafval op zo’n nieuwerwetse manier 
te gaan verwerken: het bouwen van een kleine biogascentrale, gekoppeld aan een 
lokale tomatenkassenboer. Een nieuwe manier om eigen afvalproducten te verwerken 
en tegelijkertijd ook een lager energieverbruik, mogelijk zelfs volledig onafhankelijk 
van een externe energieleverancier, door de warmtekrachtinstallatie. Met als extraatje 
het bijproduct CO2 dat gebruikt kon worden voor voeding van de plantjes in de kassen. 
Maar zo’n plan blijkt soms te mooi om waar te zijn.

Bijna de hele raad omarmde het plan, want dit zou een enorme kans zijn om een innovatief 
project in eigen regio op de kaart te zetten. Dus werd het bestemmingsplan aangepast zodat 
niets de bouw van deze op papier vriendelijk ogende biogascentrale meer in de weg kon 
staan. Dat een paar andere glastuinbouwbedrijven moeilijk deden over dit plan vanwege 
gevaren inzake voedselveiligheid werd genegeerd, temeer toen ook de Raad van State de 
bezwaren verwierp. In 2011 stonden alle lichten op groen, maar er werd niets gebouwd; de 
financiering kwam niet rond.

In 2018 kwam het plan opnieuw tot leven. Nu heette de installatie niet meer ‘biogascentrale’ 
maar werd het opgepoetste plan gepresenteerd onder de naam ‘mest-(co)vergister’. Een 
wereldspeler op de energiemarkt had zich het plan én de vergunning van de biogascentrale 
eigen gemaakt en was erin geslaagd om binnen de regels van de vergunning een mega-
mest-(co)vergistingsinstallatie te gaan plaatsen. Maar dit was nooit de bedoeling! Nu komt 
er op de rand van een prachtig natuurgebied zo’n mega-installatie die gaat zorgen voor 
stankoverlast en de voedselveiligheid bedreigt. Ook komt de werkgelegenheid bij biologische 
glastuinbouwbedrijven in gevaar en dreigt de uitstoot van methaan het natuurgebied aan te 
tasten. Dit kan toch niet waar zijn?

Zowel maatschappelijk, bedrijfsmatig als politiek zit iedereen met de handen in het haar. 
Want volgens bestaande wetgeving zou de bouw zomaar plaats kunnen vinden. De moraal 
van dit verhaal: wetgever, blijf bij je leest! Geef niet te snel vergunningen af, want voor je het 
weet zijn er slimmere lieden die met liefde jouw gemeente en glastuinbouwbedrijven de nek 
omdraaien onder het mom van “groen gas”.

AUTEUR Huib Bouwman is raadslid voor de ChristenUnie in de Zeeuwse gemeente Reimerswaal. 
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Nieuw Fellowsprogramma 
in januari 2020
In januari 2020 begint een nieuw cursusjaar van het Fellows-talentenprogramma, 
met opnieuw een programma vol inspirerende sprekers. Het Fellowsprogramma is 
een introductie in het christelijk-sociale denken voor twintigers. Om de christelijk-
sociale denktraditie te ontdekken waar de politiek van de ChristenUnie uit put, of om 
bestaande kennis daarover verder te verdiepen. 

Leg je oor eens te luister bij invloedrijke denkers uit onze christelijk-sociale traditie.  
Wat hebben zij ons te zeggen over de politiek van vandaag? Welke rol heeft een christelijke 
politieke partij nog in een geseculariseerde samenleving? Wat zegt de traditie van de  
ChristenUnie over actuele thema’s als globalisering, internationale vrede en veiligheid?  
Het WI biedt jonge denkers graag de gelegenheid zich te laten inspireren door nieuwe  
én oude politiek denkers.
 
Investeren in de toekomst
In het Fellowsprogramma leg je een basis voor je denken over politiek en maatschappij,  
en doe je kennis en vaardigheden op waar je een leven lang baat bij hebt. Zo leer je tijdens  
het programma opiniërend schrijven. Veel van de deelnemers van eerdere jaren hebben 
tegenwoordig een functie waarin zij de opgedane kennis en vaardigheden kunnen inzetten 
ten bate van de samenleving. Sommigen binnen de ChristenUnie, sommigen op een andere 
plek in de maatschappij. 

Het programma
Aan de hand van teksten van vooraanstaande politieke denkers ga je tijdens als cursist  
een jaar lang eens per maand in gesprek over actuele thema’s binnen de christelijke politiek. 
Iedere avond wordt geopend met een introductie door een inspirerend spreker met deskun-
digheid op het thema van die avond. De avonden worden geleid door cursuscoördinator  
Trineke Palm, zelf Fellow van het WI en post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit 
Utrecht. Als cursist wordt je uitgedaagd een mening te vormen over politieke en maatschap-
pelijke thema’s en word je getraind die te verwoorden in opiniërende teksten. Het schrijven 
van een essay vormt de eindopdracht van het programma. 

Nieuwsgierig geworden? | Kijk op wi.christenunie.nl/fellows voor meer informatie. 
Solliciteren | Stuur vóór 1 december je motivatiebrief en cv naar wi@christenunie.nl. 
Deelnemersbijdrage | Voor studenten: € 125,-. Voor werkenden: € 250,- (incl. maaltijden)
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Agenda.

4 oktober
Globaliseringsdebat

De Observant, Amersfoort, 20:00 uur
wi.christenunie.nl/globaliseringsdebat

8 november
Huiskamergesprek met Gert-Jan Segers over migratie

Bethelkerk, Den Haag, 19:30 uur
wi.christenunie.nl/grenzenaangastvrijheid

Voor bestuurders en/of besturen

30 september
Uiterlijke sollicitatiedatum Masterclass

christelijk-sociaal denken en doen
christenunie.nl/masterclass

4 oktober
Leiderschapsconferentie Noord-Nederland

voor fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters
christenunie.nl/leiderschapsconferentie

1 november
Leiderschapsconferentie in Zuidwest-Nederland

voor fractievoorzitters en afdelingsvoorzitters
christenunie.nl/leiderschapsconferentie

5 en 19 november
Debattraining Amersfoort 

christenunie.nl/opleiding/debatterenavondamersfoort
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1. Erik Borgman, Leven van wat komt. Een katholiek uitzicht op de samenleving. Zoetermeer, 2017. p. 49.
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table?ts=1562921974057. Ingewilligde asielverzoeken: Onderzoeks-commissie (2019) Langdurig verblijvende vreemdelingen zonder 
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1.  Sociaal Cultureel Planbureau (2019). Sociaal en Cultureel Rapport 2019 – Denkend aan Nederland. Hoofdstuk 8, p.32 (figuur 8.7). 
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2019).

2. Mark Lievisse Adriaanse en Guus Valk. ‘Politici wilden luisteren, maar zagen alleen nog boze burgers’, NRC 26 juni 2019.

3.  Geïnspireerd door E.P.N.M. Borgman (2008). Want de plaats waarop je staat is heilige grond. God als onderzoeksprogramma.  

Tilburg: Universiteit van Tilburg.
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“Een samenleving die ommuurd is, sluit zich ervoor af dat aan de 
andere kant van elke grens of afrastering ook mensen zijn en dat 

interacties nodig zijn omdat anders het leven zal verstarren.”

Ernst Hirsch Ballin, p7
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Besinnliche 
Weihnachten
Alweer wat jaren geleden woonde ik een tijdje in Duitsland, waar ik een 
paar prachtige uitdrukkingen leerde. Zo wensten collega’s me elke avond 
steevast ’nen schönen Feierabend – wat die eenzame avonden gelijk een 
stuk feestelijker liet klinken. Maar het mooiste vond ik de besinnliche 
Weihnachten. Wat een mooie wens, nu advent en kerst vooral om het vieren 
van consumentisme en hedonisme lijken te gaan. In plaats van deze dagen 
te gebruiken voor contemplatie en reflectie reizen we het land door en 
zwoegen we in de keuken voor het perfecte kerstfeest. 

Die prestatiedrang, om het zo eens te noemen, zien we op heel veel plekken  
terug in ons leven. We leggen de lat blijkbaar hoog, voor onszelf en voor de 
ander. Dat kan niet zonder gevolgen blijven voor de samenleving. Voor ons de 
aanleiding om daar in deze Groen verder over na te denken. Zo staan we stil bij 
het Coalitie-Y manifest, laten we een gezaghebbend psychiater aan het woord  
en zoeken we naar rust in de stad.

Tegenover onze drang naar beter, hoger en meer plaatst God zijn gebod tot  
rust. De Duitse theoloog Karl Barth schrijft in zijn klassieke werk Kirchliche 
Dogmatik dat dit gebod voorafgaat aan werk. Pas als we ons durven overgeven 
aan een God die alles te zeggen heeft over ons leven, pas als we ons aan zijn 
rust durven overgeven, dan pas kunnen we ons waarlijk aan ons werk en onze 
medemens wijden. 

Genoeg stof tot nadenken voor in de kerstvakantie, zou ik denken. 

Esther Paul-Jonker 
hoofdredacteur
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Twee rapporten | In de afgelopen anderhalf jaar zijn vooral 
twee belangrijke rapporten over prestatiedruk van overheids-
adviesraden verschenen. In de zomer van 2018 verscheen van de 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) het rapport 
Over bezorgd. Maatschappelijke verwachtingen en mentale druk 
onder jongvolwassenen. Dit jaar kwam de Sociaal Economische 
Raad (SER), eveneens in de zomer, met het rapport Hoge  
verwachtingen: kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019. 
Het eerste is een bescheiden essay met een puntige analyse, het 
tweede een omvangrijk rapport met veel data over verschillende 
aspecten van het leven (studie, werk, zorg, wonen). Hoe uiteen-
lopend ook, de strekkingen van de analyses zijn vergelijkbaar  
en liggen in elkaars verlengde. Een kleine analyse van deze  
rapporten helpt de blikrichting van ‘Den Haag’ (inclusief 
Coalitie-Y) te begrijpen.1

 De kern van de RVS-analyse zit in de ondertitel: ‘maatschappe-
lijke verwachtingen’. Prestatiedruk en burn-out onder twintigers 
en dertigers zijn volgens de Raad het gevolg van ‘dwingende 
maatschappelijke verwachtingen’. De huidige generatie jon-
geren krijgt een perfectie-ideaal opgelegd op alle fronten van 
het leven. De maatschappelijke eis is om succesvol te zijn op 
het gebied van carrière, familie, gezondheid, sport, relaties, 
enzovoort. Deze verwachtingen gaan bovendien gepaard met 
uniformiteit en ‘dwingende maatstaven’ die reguleren wat het 
gewenste gedrag is. Dat wil zeggen, we hebben een heel ‘eng’ 
perspectief op succesvol leven en excellentie, wat volgens de 
Raad ook nog eens eenzijdig wordt gemeten en als dwingend 
wordt ervaren. Flexibiliteit en ondersteuning voor wie hierin 
niet goed mee kan komen ontbreken veelal. 
 De oorzaken van prestatiedruk en burn-out zijn dus volgens 
de RVS niet primair medisch-psychologisch van aard en liggen 
niet binnen het individu. Prestatiedruk komt van buitenaf. 
Toenemende klachten over prestatiedruk hebben alles te 
maken met de maatschappelijke context waarin individuen 
zich begeven. Dat is een belangrijke innovatie in de probleem-
diagnose. Tot dusver worden prestatiedruk en burn-out veelal 
als individuele problemen gezien, als persoonlijke tekorten, die 
met behulp van medicijnen, psychologische hulp en training 
verholpen kunnen worden. Het is een kwestie van je eigen leven 
verbeteren. Precies daartegen keert de RVS zich. Daardoor kan 
de problematiek uit de privésfeer treden en ligt de bal niet 
langer bij een gestreste en vermoeide generatie, maar bij maat-
schappelijke instituties als onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

De tirannie verdrijven
Contouren van een christelijk-politieke agenda tegen prestatiedruk

 
 
Eindelijk staat het op de politieke agenda: de samenleving raakt overbelast. 
Na bijna tien jaar is dat signaal doorgedrongen tot in ‘Den Haag’ en zijn 
adviesraden, politieke partijen en ministeries betrokken op de problematiek 
van de prestatiemaatschappij. In 2019 ontstond zelfs Coalitie-Y, met als 
voorlopig hoogtepunt een gezamenlijk manifest van politieke partijen en 
jongerenorganisaties. Bijzonder is natuurlijk dat de ChristenUnie de kartrekker 
is van deze beweging. Toen ik vorig najaar in Groen (2018, nr.3) een pleidooi hield 
voor politieke actie tegen prestatiedruk, was ik tegelijkertijd uitgesproken 
sceptisch over de kans dat de politiek inderdaad spoedig in actie zou komen. 
Maar politiek is een onvoorspelbaar gebeuren. Toch ben ik niet enthousiast. Ik 
betwijfel zeer of de koers die Coalitie-Y en de overheidsadviesraden hebben ingezet 
zal leiden tot verlichting van prestatiedruk. Mijn zorg is dat probleemanalyses 
halverwege blijven steken en dat de maatregelen niet dwars genoeg zijn.

Door Robert van Putten

AUTEUR
Robert van Putten is 
filosoof en werkt als  
onderzoeker en eind-
redacteur van Groen bij 
het Wetenschappelijk 
Instituut van de  
ChristenUnie. Ook is  
hij als onderzoeker  
verbonden aan de  
Christelijke Hogeschool 
Ede. Daarnaast is hij 
bezig met de afronding 
van een proefschrift over 
maakbaarheid in politiek 
en beleid.
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 De SER spreekt in zijn rapport eveneens 
van ‘hoge verwachtingen’ en constateert: 
‘Niet alle jongeren zijn in voldoende mate 
toegerust om zich te kunnen ontplooien 
en een zelfstandig bestaan op te bouwen. 
Jongeren die wel voldoende zijn toege-
rust, ondervinden belemmeringen en 
onzekerheden waardoor hun weg naar 
zelfstandigheid trager verloopt’.  Die 
belemmeringen of hindernissen hebben 
volgens de SER onder meer te maken met 
het sociaal leenstelsel, met flexibilisering 
van de arbeidsmarkt, de woningmarkt  
en hypothecaire voorzieningen voor  
starters. De samenleving zou jongeren 
van nu onvoldoende toerusten. Jongeren 
krijgen te weinig vaardigheden en  
‘hulpbronnen’ aangereikt: economisch, 
sociaal en cultureel kapitaal. Jongeren 
weten volgens de SER best wat van hun  
leven te maken, maar dat is volgens 
de SER ‘eerder ondanks dan dankzij de 
omstandigheden’. Hiermee verschuift 
de SER, evenals de RVS, de focus van het 
individu naar het collectief. 
 

Eenzijdig verhaal | Dat beide prominen-
te adviesraden prestatiedruk niet langer 
als private trouble, maar als public issue 
zien (naar een woord van de socioloog 
C. Wright Mills)2 is winst te noemen. Te 
lang hebben we het als individuele sores 
beschouwd. Dat is de consequentie van 
een tijdperk waarin neoliberaal denken 
centraal stond, dat alleen individuen 
kent (de samenleving bestaat niet, zei 
Margaret Thatcher). Mede als gevolg 
daarvan zijn we vooral naar neuroweten-
schappers en psychiaters gaan luisteren, 
want die onderzoeken het brein en 
de ziel van het individu. Dat de advies-
raden nu erop wijzen dat oorzaken van 

prestatiedruk ook te vinden zijn in de 
manier waarop de moderne samenle-
ving functioneert en gevolg zijn van 
(overheids)beleid, markeert daarom een 
belangrijke verschuiving. Het is bevrij-
dend voor vermoeide individuen om te 
horen dat zij de problematiek niet alleen 
hoeven op te lossen.
 Als de probleemanalyse echter stopt bij 
het inzicht dat prestatiedruk en burn-out 
verband houden met de inrichting en 
het functioneren van de samenleving en 
overheidsbeleid, wordt de problematiek 
– en daarmee de vermoeide prestatiege-
neratie – uiteindelijk nog steeds tekort-
gedaan. De verschuiving van individu 
naar collectief moet niet in termen van 
‘of-of’ benaderd worden. Niet alle oorza-
ken liggen buiten het individu, alsof het 
individu geheel tegen wil en dank door 
samenleving en beleid wordt opgezadeld 
met prestatiedruk. Anders gezegd, de 
verschuiving van individu naar collectief 
betekent niet dat overheid, publieke insti-
tuties en beleid volledig verantwoordelijk 
zijn voor prestatiedruk en burn-out. Maar 
dat is wel de suggestie die gewekt wordt 
in de diagnoses van de RVS en de SER. 
 Dit punt komt aan het licht als we de 
verschuiving van individu naar collectief 
nader specificeren in ‘structuur’ en ‘cul-
tuur’. In de zojuist besproken rapporten 
wordt bijna alleen maar naar de struc-
tuur van de samenleving gekeken: naar 
de sociaal-economische infrastructuur 
en naar overheidsbeleid op het gebied 
van arbeidsmarkt, onderwijs en zorg. 
Hoe belangrijk ook, dit bestrijkt maar 
een deel van het collectief. Daartegenover 
staat de ‘culturele dimensie’, waarin het 
gaat over waarden, verlangens en idealen 
die in onze samenleving dominant zijn. 
Deze culturele dimensie, de moderne 

tijdgeest, is eveneens een belangrijke 
bron van de huidige prestatiedruk die 
jongeren ervaren.
 Mijn kritiek is hier niet slechts dat de 
probleemdiagnosen van de RVS en de SER 
geen aandacht besteden aan de waarden, 
verlangens en idealen die prestatiedruk 
en burn-out voeding geven. Hierachter 
gaat een belangrijke consequentie schuil: 
het probleem is vooral dat deze cultu-
rele dimensie richtinggevend is voor 
de structurele dimensie. De dominante 
waarden, verlangens en idealen hebben 
hun weerslag op de sociaal-economische 
infrastructuur van de samenleving en 
het aanverwante overheidsbeleid. Als dus 
deze culturele dimensie wordt overge-
slagen in de probleemdiagnose rond 
prestatiedruk en burn-out, dan worden 
de diepste probleemoorzaken over het 
hoofd gezien. 

Diepe verlangens | Het zou bij uitstek 
de christelijke politiek passen om deze 
culturele dimensie van prestatiedruk te 
agenderen. Niet omdat christelijke poli-
tici van de afdeling ‘waarden en normen’ 
zijn, maar omdat juist een christelijke 
mens- en maatschappijvisie attendeert op 
deze culturele dimensie. Een christelijke 
mens- en maatschappijvisie, en zeker ook 
de antirevolutionaire traditie waarin de 
ChristenUnie staat, heeft bijzonder oog 
voor de ideologische dimensies en de 
existentiële bronnen van maatschappe-
lijke problemen. Van kerkvader Augusti-
nus leerden we al dat we voortgedreven 
worden door de verlangens van ons hart. 
Dooyeweerd spreekt in de twintigste 
eeuw over collectieve ‘grondmotieven’ die 
richting geven aan culturele ontwikkeling, 
waarbij in de woorden van Goudzwaard 

een ‘ideologische blikvernauwing’ kan 
optreden.3 Deze lens geeft een heel ander 
zicht op de problematiek van de presta-
tiemaatschappij dan de RVS en de SER. 
Vanuit een christelijke cultuuranalyse 
zie ik zeker drie punten oplichten die nu 
ontbreken in het politieke debat. 
 Een eerste punt betreft het onaantast-
bare zelfontplooiingsideaal, dat diep 
verbonden is met de moderne levensvisie 
waarin individualiteit en persoonlijk 
geluk het hoogste goed zijn. De RVS zet 
geen enkele kanttekening bij dit ideaal 
of verlangen, maar wil juist ruimte voor 
meer pluriformiteit, zodat mensen op 
verschillende manieren aan hun zelf-
ontplooiing kunnen werken. Ze pleit 
weliswaar voor een minder eenzijdige 
visie op carrière en succes, maar het doel 
van zelfontplooiing blijft onbetwist. 
Dat geldt nog sterker voor de SER, die 
dat zelfs expliciet als uitgangspunt stelt 
(in letterlijk de allereerste zin van het 
adviesrapport!): ‘Alle jongeren moeten 
het maximale uit zichzelf kunnen halen’. 
Juist de ontplooiing moet verder vormge-
geven kunnen worden, volgens de SER. 
 Een tweede cruciale culturele dimensie 
waarover de adviesraden zwijgen, is de 
radicale uitbanning van rust die in de 
achterliggende decennia heeft plaatsge-
vonden. Populaire kritieken (zoals van 
Hartmunt Rosa) spreken over ‘versnel-
ling’ van het moderne leven, maar de  
fundamentele omkering van de verhou-
ding tussen activiteit en rust wordt over 
het hoofd gezien. Waar in de klassieke 
tijd en de middeleeuwen het leven van 
de rust als hoogste goed werd gezien, 
geldt voor de moderne tijd dat de wereld 
van werk en activiteit centraal staat.4 
Kenmerkend voor de hedendaagse 
levenshouding is het gezegde ‘rust roest’. 
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Hiermee wordt een belangrijke oorzaak 
van prestatiedruk – de uitbanning van 
de rust – genegeerd, terwijl hier wel een 
belangrijke remedie ligt voor het vermin-
deren van mentale druk.
 Ten derde leert zicht op deze culturele 
dimensie dat prestatiedruk en burn-out 
onder jongeren mede samenhangt met 
ontwikkelingen die ver buiten het do-
mein van politiek en overheidsingrijpen 
liggen. Dat heb ik in mijn Groen-artikel 
uit 2018 al benoemd: prestatiedruk hangt 
ook samen met secularisatie en intrin-
sieke rusteloosheid van het moderne be-
staan. Ongedurigheid hoort, anders ge-
zegd, bij de menselijke conditie en zeker 
bij het leven in een seculiere tijd.5 Ook dit 
inzicht lijkt afwezig bij de adviesraden, 
terwijl we hier bij de diepste laag van een 
christelijke analyse van prestatiedruk 
zijn. Hier geldt uiteindelijk Augustinus’ 
inzicht: ‘Onrustig is ons hart, totdat het 
rust vindt in U, o God’. 

Halfslachtige oplossingen | In het  
licht van deze culturele dimensie 
verbleken de analyses van de RVS en de 
SER behoorlijk. Dat geldt ook voor hun 
adviezen. De RVS pleit voor meer pluri-
formiteit en bijstelling van onrealistische 
verwachtingen en de SER identificeert 
beleidsdomeinen waar de positie van 
jongeren versterkt kan worden. Maar de 
vraag is of dat zoden aan de dijk zet als de 
onderliggende culturele oorzaken niet 
worden geadresseerd.
 Welbeschouwd kan met dezelfde aarze-
ling naar het manifest van Coalitie-Y 
gekeken worden. Op zichzelf beschouwd 
zijn veel punten uit het manifest he-
lemaal niet gek (hoewel een plek voor 
jongeren in de kabinetsformatie wel wat 

overdreven is – jongeren wel, maar vele 
andere groepen en de koning niet). Een 
aantal punten raakt zeker de structurele 
dimensies die tot prestatiedruk leiden, 
maar het manifest als zodanig onderkent 
niet wezenlijk dat prestatiedruk veel die-
pere culturele bronnen kent. In het ma-
nifest is geen sprake van een breuk met 
of relativering van de typische waarden, 
verlangens en idealen van zelfontplooi-
ing en het maximale uit het leven halen.
 Als gevolg hiervan loopt de politiek, 
met de ChristenUnie voorop, het risico 
slechts een oppervlakkige probleemaan-
pak te ontwikkelen. Dat wil zeggen: enkel 
de problemen die zich aan de zichtbare 
sociaal-economische oppervlakte voor-
doen worden geadresseerd. De conse-
quentie daarvan is dat de politiek enkel 
doekjes voor het bloeden aanreikt aan 
een vermoeide samenleving. De plannen 
van Coalitie-Y zullen de prestatiedruk 
niet wezenlijk verlichten en kunnen 
zich uiteindelijk ook tegen de politiek 
gaan keren. Het is immers maar zeer de 
vraag in hoeverre de politiek de gewekte 
verwachtingen van de prestatiegeneratie 
kan waarmaken. Waarschijnlijk niet,  
is het realistische scenario. En als de 
politiek haar beloften niet kan nakomen, 
zullen het onbehagen en wantrouwen 
verder gevoed worden. 
 Ook in het onwaarschijnlijke geval dat 
de politiek deze beloften wél kan inlos-
sen en succesvol de sociaal-economische 
druk voor jongeren kan verlichten in het 
onderwijsbeleid, de woningmarkt en de 
flexibele arbeidsmarkt, is het nog maar 
de vraag of ze daarmee de prestatiegene-
ratie echt een dienst bewijst. Het opstel-
len van een manifest, met actiepunten 
om tot beleidsinterventie te komen, 
communiceert immers dat prestatiedruk 

“In het manifest is geen sprake 
van een breuk met of relativering 

van de typische waarden, 
verlangens en idealen van 

zelfontplooiing en het maximale 
uit het leven halen”
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is typisch iets dat geborgd is in de joodse 
en katholiek-sociale visie op goed samen-
leven. Daarmee is de christelijke politiek 
aan haar stand verplicht zich daarvoor in 
te zetten. 
 Ten derde kan christelijke politiek,  
bij het nemen van noodzakelijke  
beleidsmaatregelen, maakbaarheids- 
verwachtingen temperen. Niet elke  
beleidsinterventie om de structurele  
oorzaken van prestatiedruk te vermin-
deren hoeft als nutteloos te worden 
afgewezen. Het is zondermeer zinvol als 
politieke partijen besluiten om typische 
neoliberale interventies die bijdragen 
aan prestatiedruk (zoals het leenstelsel 
en de flexibilisering van de arbeids-
markt) terug te draaien en te begrenzen. 
De politiek doet er echter goed aan 
dergelijke maatregelen expliciet te com-
municeren als het wegenemen van op-
pervlakkige oorzaken, als het creëren van 
betere ‘randvoorwaarden’ ter verzachting 
van prestatiedruk. Christelijke politieke 
partijen zouden de eersten moeten zijn 
in het erkennen dat de problematiek van 
prestatiedruk uiteindelijk het vermogen 
van beleidsinterventie overstijgt en fun-
damenteel is voor de menselijke conditie.

Voorbeeldfunctie | Deze politieke 
agenda is heel globaal, maar geeft wel 
een idee van de unieke en verdiepende 
bijdrage die christelijke politiek kan 
leveren aan het daadwerkelijk adresseren 
van prestatiedruk. Ondertussen doet zich 
een reusachtig obstakel voor en dat is de 
politiek zelf. De wezenlijke vraag is of de 
politiek niet zelf evengoed gevangen zit 
in de dynamiek van de prestatiemaat-
schappij. Prestatiedrang, hyperactiviteit 
en scoringsdrift typeren de hedendaagse 

politiek (Klavers zelfkritiek op score-
bordpolitiek moet zich eerst nog maar 
eens bewijzen). Wie politieke debatten 
volgt, de uitpuilende vergaderagenda van 
het parlement, de eindeloos  
twitterende en op zichtbaarheid  
jagende politici ziet, voelt de hoop op 
verandering wegebben. Immers, goed 
voorbeeld doet goed volgen, maar slecht 
voorbeeld ook.
 De belangrijkste interventie die  
politici wellicht kunnen doen in het 
verminderen van prestatiedruk is starten 
met het inbouwen van rust in het eigen 
politieke handelen. De conservatieve 
filosoof Andreas Kinneging heeft terecht 
eens betoogd dat rust een belangrijke 
voorwaarde is voor het uitoefenen van 
publieke ambten. Politici kunnen ‘alleen 
goed functioneren en hun belangrijke 
maatschappelijke taak naar behoren 
vervullen als (…) [ze] de rust hebben om 
door de oppervlakte van de dagelijkse 
feitenflux heen te  breken, om zich de 
wezenlijke vragen te stellen omtrent de 
menselijke conditie, aard en geschiede-
nis’.7 Politici die zich oefenen in rust en 
rustgevend handelend optreden: dat lijkt 
me een waarlijk inspirerend vooruitzicht 
dat positief kan afstralen op de samen-
leving. Het zou een voortreffelijk begin 
zijn om de tirannie van de meritocratie  
te doorbreken.

met beleid oplosbaar is. De problematiek 
wordt daarmee onmiddellijk gereduceerd 
tot technisch probleem: het is een kwestie 
van het bijstellen van de maatschappe-
lijke, sociaal-economische machine.  
Deze instrumentele benadering werkt 
echter versluierend voor de onderlig-
gende culturele oorzaken. En daarmee 
stuiten we op het langetermijnprobleem. 
 Doordat de politiek aan de slag gaat 
met maatregelen binnen de dominante 
culturele uitgangspunten, wordt de  
prestatiegeneratie niet uitgedaagd om  
de prestatiedruk als cultureel pro-
bleem te gaan ervaren. Als de politiek 
met beleid komt om de prestatiedruk 
te verlichten en zich als veroorzaker 
ervan beschouwt, is de kans groot dat 
de samenleving níet tot een gesprek op 
waardenniveau over prestatiedruk,  
zelfontplooiing en de obsessie met werk 
en geluk komt. Daarmee ontstaat een 
vicieuze cirkel. Dan gaat de prestatie-
generatie, verlicht door weggenomen 
leenstelsel, gesteund door vaste baan 
en gemakkelijker hypothecaire voor-
waarden, onvermoed door met leven en 
werken onder meritocratische tirannie. 

Alternatieve politieke agenda | Deze 
kritiek op de instrumentele reflex om 
direct met overheidsbeleid te komen 
betekent niet dat elke vorm van politieke 
actie afgewezen hoeft te worden. Inte-
gendeel, het gaat mij er juist om politieke 
interventie naar een hoger plan te tillen. 
Het is tijd voor een veel dwarsere politie-
ke agenda, waarin de politiek werkt aan 
de adressering van de culturele oorzaken 
van prestatiedruk. In het bijzonder chris-
telijke politiek kan dit tot haar agenda 
maken, want de christelijke traditie heeft 

vooralsnog de openheid voor culturele 
kritiek op de prestatiemaatschappij. Wat 
zo’n agenda kan behelzen laat zich schet-
sen langs de drie culturele dimensies die 
eerder in dit artikel zijn onderscheiden.
 Ten eerste kan christelijke politiek het 
gesprek over de waarde van zelfontplooi-
ing agenderen. De vraag naar het goede 
(jonge) leven moet expliciet gesteld 
worden en zelfontplooiing als hoogste 
culturele waarde moet kritisch bevraagd. 
Dat is niet buitenissig, want politiek gaat 
uiteindelijk over waarden en welke waar-
den met beleid en wetgeving gesteund 
worden. In het verlengde hiervan kan de 
fixatie op voltijdwerk, betaalde banen 
en een economische emancipatieagenda 
kritisch bevraagd worden als factoren die 
bijdragen aan prestatiedruk en burn-out. 
Een volwassen samenleving moet dat 
aandurven. Heroriëntatie op ‘opbloeien’ 
moet plaatsvinden, en christelijke  
politiek kan daarbij inbrengen dat  
niet individueel geluk en succes het  
belangrijkste zijn, maar zoiets als  
‘shalom’ en ‘dienstbaarheid’.
 Ten tweede kan christelijke politiek 
prestatiedruk bestrijden door actiever 
‘instituties van de rust’ te verdedigen of 
zelfs te bevorderen. De 24/7-economie 
moet niet te gemakkelijk als een ‘achter-
hoedegevecht’ worden gezien. Daarachter 
gaat (mondiaal) sociaal onrecht schuil. 
De zondagsrust staat voor een belang-
rijke dimensie van het leven, draait om 
erkenning voor ruimte voor ontspanning, 
ontmoeting en harmonie.6 Economisch 
beleid, onderwijsbeleid, infrastructuur- 
en erfgoedbeleid zouden eveneens ge-
toetst kunnen worden op de mate waarin 
ze rust bevorderen of belemmeren. Rust 
beschouwen als een publiek goed is niet 
meer vanzelfsprekend in onze tijd, maar 
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‘We zijn allemaal  
tekorterige wezens’
In gesprek met psychiater Dirk De Wachter

 
 
‘Vertraging is de weg vooruit’, schreef WI-directeur Wouter Beekers in een 
essay voor NRC Handelsblad afgelopen zomer. In een bezorgde analyse over onze 
prestatiecultuur verwees hij naar de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter. Van zijn 
hand verscheen de bestseller Borderline times en recent De kunst van het ongelukkig 
zijn. Op verzoek van de redactie reisde Beekers af naar Antwerpen, waar hij  
De Wachter in zijn behandelkamer sprak over de roeping voor de politiek in  
een overhaaste samenleving.

Door Wouter Beekers

Wij denken na over de impact van de prestatiemaatschap-
pij op jongeren. Als ik uw werk lees, dan lees ik daarin een 
boodschap: lieve mensen, het leven kent niet alleen pieken, 
maar ook dalen, en… |  “Juist! Maar nu drukt u zich al te ne-
gatief uit. Want het zijn de dalen waarin de verbinding tussen 
mensen beter tot stand komt dan in de pieken. Als er geen lastig-
heid was in het leven, dan ook geen liefde. Even absurd gezegd, 
noem het een hypothetische oefening: moest het leven altijd 
goed gaan, dan hadden we elkaar niet nodig.”

Verbinding, dat is in mijn beleving de kern van uw bood-
schap. | “Voilà. Verbinding is de essentie van het leven. De mens 
is een existentieel verbonden wezen. Verbinding is niet zozeer 
een voorwaarde voor geluk: maar een voorwaarde voor het zijn. 
En ik ben bezorgd over een maatschappij die het op vele gebie-
den zeer goed stelt, maar waar die verbinding onder de druk 
staat, zowel in het gezinsleven als in de samenleving. Dit is voor 
mij de kern van een prestatiemaatschappij, die inzet op autono-
mie, op ‘leukigheid’, op ‘ikkigheid’, zoals ik dat maar noem.”
 

En te weinig ruimte voor de ‘lastigheid’ van het leven als ik u 
goed begrijp? | “Ik vertrek altijd maar vanuit mijn praktijk als 
psychiater. Ik spreek hier, in deze ruimte, mensen die tegen me 
zeggen: ‘wat ik hier vertel dat zou ik aan niemand anders durven 
te vertellen’. Dan denk ik: dank u wel voor het vertrouwen, ik 
luister met hart en ziel, maar het is niet goed voor de wereld dat  
we het luisteren naar verdriet uitbesteden aan een professionele 
hulpverlener tegen betaling. Hier in deze behandelkamer en in 
mijn werk wil ik een katalyserende verbinder zijn. Het is mijn 
taak om mensen in de wereld terug te sturen, om daar verbin-
ding aan te gaan.”

Nu lijkt onze gepolariseerde samenleving de verbinding af 
en toe wel een beetje kwijt. | “Om te beginnen, ik ben niet par-
tijpolitiek. Maar ja, niet alleen zieke mensen hebben verbinding 
nodig! Ook gezonde mensen hebben verbinding nodig. De sa-
menleving behoeft weefsel. Welnu, door het leven voor te stellen 
als een leuke wellness-toestand dreigt die verbinding verloren 
te gaan. Het sociale weefsel verkruimelt. Individuen en groepen 
zijn zich aan het afsluiten, zich aan het inbunkeren.”

PERSONALIA
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Universiteit Leuven. 
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Borderline times werd 
De Wachter een bekende 
stem in het publieke 
debat en is een geregeld 
te gast in radio- en  
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Hoe vinden we de verbinding dan  
terug tussen die bunkers? | “Die inbun-
kering vindt in essentie plaats rondom 
het Groot Eigen Gelijk. Wij hebben gelijk, 
en zij hebben ongelijk. Maar verschillen-
de gelijken kunnen naast elkaar bestaan. 
De enige manier om samen te leven – in 
het groot en in het klein – is respectvol te 
luisteren naar verschillende gelijken. Dat 
betekent niet dat ge moet denken als de 
ander, versta me goed, maar wel dat ge in 
het denken van de ander geïnteresseerd 
zijt. Het is juist dat we verschillend den-
ken dat we in elkaar geïnteresseerd zijn. 
De verbinding vindt plaats in het verschil, 
‘différance’ met een woord van Jacques 
Derrida. Dat kan geldt voor liefdespart-
ners, maar evengoed in de samenleving.”

Mooi. Maar verbinding kan ook lijden 
onder prestatiedruk. En is niet altijd 
even makkelijk. Ik ben bijvoorbeeld 
benieuwd hoe verbinding werkt als 
boze boeren naar Den Haag rijden  
vanwege een stikstofcrisis. | “Ik ben  
geen politicus, zeg. U zet mij in een 
terrein waar ik potentieel heel domme 
dingen zeg. Maar in alle bescheidenheid 
is mijn raad altijd: heb geduld! Ga in  
gesprek, luister naar elkaar. Ik denk dat 
die boeren toch ook wel een punt zullen 
hebben, hè. Die mensen zitten generaties 
lang op het land te wroeten en die wor-
den nu ineens uitgespuwd als de schuldi-
gen van de klimaatcrisis. Ja, ik versta wel 
dat dat een beetje ambetant is natuurlijk. 
Het is nooit eenvoudig, maar blijf zoeken 
naar de dialoog, naar de nuance.” 

Ik leg u graag nog een voorbeeld voor. 
In de vluchtelingencrisis van 2016 

vroegen veel mensen zich af wat de 
prijs van verbinding en van draagvlak 
mocht zijn. | “Ik snap het. En de verbin-
ding, dat is niet makkelijk, op microni-
veau al niet, en op een maatschappelijk 
niveau zijn andere vaardigheden nodig 
dan ik als eenvoudige psychiater tot mijn 
beschikking heb. Maar in die bescheiden-
heid blijf ik zeggen: geduldig luisteren, 
dat is en blijft toch het enige wat we 
kunnen doen! Kijk, de psychiater snapt 
de angstige vluchteling, die met eigen 
ogen heeft gezien hoe zijn familie is 
uitgemoord en die hier dan komt en niet 
welkom is. Maar de psychiater snapt ook 
de hardwerkende mens hier in Europa. 
Die zegt: ik houd mijn hoofd amper 
boven water en nu komen er allemaal 
mensen bij met vreemde gewoontes. Die 
zegt: wat gebeurt er hier, ik wil dat niet. 
Het is niet makkelijk, maar luister naar 
elkaar! Luister voorbij het oppervlakkige 
geschreeuw. Kom tot het verhaal van  
de ander.”

Zien politici die verantwoordelijkheid 
genoeg? | “Het spijt me, maar het ant-
woord is neen… Sinds mijn jeugdjaren 
tot op heden is er in de westerse wereld 
ook op politiek vlak een strekking naar 
het individuele, naar de illusie van de 
vrijheid. Er is veel minder oog voor het 
medemenselijke, voor het afhankelijke. 
En dat is ook een politieke verantwoorde-
lijkheid. Want, met Rutger Bregman, zeg 
ik: de meeste mensen deugen. Ik geloof 
daar nogal in. Er gebeuren goede dingen 
als de mensen niet teveel angstig worden 
gemaakt, niet teveel worden opgejaagd 
door leiders die vanuit hun eigen inge-
bunkerde positie belang hebben bij het 
opkloppen van het grote eigen gelijk. 

Groen   17 
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Natuurlijk dat zal met ups-and-downs 
gaan, maar ik geloof in die beweging 
van onderop. Vijftig jaar geleden, toen 
ik kind was, werd solidariteit gepredikt: 
door links, maar ook door vele christe-
lijke bewegingen. Nu wordt de solidaire 
mens als ‘gutmensch’ weggezet.”

En, in deze prestatiemaatschappij, hoe 
kunnen politici hun verantwoorde-
lijkheid beter nemen? | “Ik word nogal 
regelmatig uitgenodigd door politieke 
partijen, van redelijk links, tot redelijk 
rechts. Dan mag ik mijn boodschap 
komen vertellen. Dan krijg ik appreciatie 
en applaus. De mensen zeggen ‘hij heeft 
gelijk’, gaan over tot de orde van de dag 
en doen in het stemhokje niet anders 
dan tevoren. Ik geloof wat dat betreft in 
een volksverheffing, een heel ouderwetse 
term die ik graag gebruik. Ten diepste 
gaat volksverheffing om een kritische 
zelfreflectie. Hoe zit het met mijn leven? 
Wat houdt mijn succes eigenlijk in? Als 
we dat aandurven dan gebeurt er iets. 
Aandurven, want we zijn allemaal een 
beetje ‘tekorterige’ wezens. Ja ik ook. 
Laten we in onze kleine leefwereld begin-
nen. Laten we denken aan die vriend 
die zijn werk verloren is, omdat hij een 
drankprobleem heeft, die ik zelf ook niet 
meer heb uitgenodigd. Ik ga die eens bel-
len. Dat is het kleine goede van Immanuel 
Levinas, waar ik altijd mee afkom. Dat 
geldt voor een psychiater, maar voor een 
politicus evengoed.”

Dat klinkt als wegblijven bij de grote 
verhalen. In Nederland lijken jongeren 
veel waardering te hebben voor jonge 
politici – Thierry Baudet, Jesse Klaver, 

Marianne Thieme – met een groot  
verhaal. | “Het kakelen van grote  
theorieën over de wereld verbeteren, 
nee. Begin eens met de gewone dingen. 
Bottom-up, ook in onze eigen levens.  
Ik ben bang van grote verhalen. Net als 
Levinas, die kende het totalitarisme van 
het stalinisme en het nazisme. Grote  
verhalen dreigen de mens te vergeten. 
Het gaat om de menselijke maat.”

In mijn partij hebben wij wel debat of 
we de prestatiemaatschappij wel als 
cultureel probleem durven adresse-
ren. In mijn politieke traditie bestaat 
er een idee van een ‘architectonische 
maatschappijkritiek’ waar we ons af 
en toe aan moeten wagen. | “Ik vind dat 
heel herkenbaar. Eigenlijk is al mijn werk 
fundamentele maatschappijkritiek. Laten 
we elkaar aan het denken houden. Dat 
is ook mijn bedoeling. Ik hoop dat mijn 
lezer of luisteraar in zijn of haar auto – of 
bakfiets van mijn part – nadenkt en zelf 
zegt: eigenlijk moet ik dit of dat. Maar 
kijk, dat is voor politici wel ingewikkeld, 
dat zie ik ook. Die zitten in het systeem 
van de volgende verkiezingen, en die zijn 
altijd op zijn laatst volgend jaar. Maar 
we moeten goed weten wat er speelt op 
de werkvloer en in de wijken. Dat is door 
politici vergeten. Dat mogen we niet  
overlaten aan platte populisten. Nou, als  
u zoekt naar een politieke boodschap, 
hier heeft u er een.”

Als het gaat om fundamentele maat-
schappijkritiek, en je je daaraan waagt 
als christen in de politiek, stuit dat 
nog wel eens op de muur van reli-
giestress. | “Ja, ik zie uw probleem.  

Als ge het al te zeer verpakt in religie, 
dan kunt ge er in deze tijd niet meer mee 
aankomen, dat is uw drama. Zelf ben ik 
opgegroeid in een warm katholiek milieu 
en draag dat met me mee. Onlangs heb 
ik mijn leermeester Luc Isebaert begra-
ven, de man die mij als psychiater heeft 
gevormd. In de dienst in Brugge was daar 
orgelmuziek, Bach, Gregoriaans gezang 
en mocht ik de homilie uitspreken. Dat 
was prachtig en indrukwekkend. Het 
raakt me nog. Die eeuwenoude traditie 
wil ik niet wegsmijten.”

Dat raakt me. Maar niet iedereen zit 
even ongeduldig op die traditie te 
wachten, is mijn indruk. | “Neen. En 
dat herken ik ergens ook. Ik ga u en uw 
lezers niet naar de mond praten. Kijk, ik 
noem mijzelf een christelijke non-theïst. 
Er was een tijd dat ik mijzelf vooral niet 
religieus wilde positioneren, maar in 
mijn laatste boek heb ik dat wel gedaan – 
tot ontgoocheling van sommige van uw 
geloofsgenoten overigens. Ik ben een vrij, 
verlicht en wetenschappelijk gevormd 
mens. Maar dat betekent niet dat wij een 
waardevolle traditie overboord moeten 
kieperen. Die moeten we in een moderne 
maatschappij opnieuw vormgeven. Dat 
is de uitdaging voor onze jongeren en de 
komende generaties.”

Hoe gaan we die uitdaging aan? | “Maar 
nu verleid ge me weer hè, om over dingen 
te spreken waar ik wellicht te weinig 
verstand van heb. Goed, het gaat mij om 
verbinding ja, maar daaronder zit nog 
iets fundamentelers. Dat is de zin van het 
bestaan. We leven in een zinloze wereld, 
waarin een zinzoekend dier – genaamd 

mens – moet bestaan. We moeten daarin 
ook plaats durven geven aan het niet-
weten, aan het mysterie. Hierboven mij 
hangt een portret van Spinoza, die wilde 
vierhonderd jaar geleden al, vanuit zijn 
Joodse achtergrond, het kosmisch onbe-
grijpelijke een moderne invulling geven.”

Blijft het zinzoekend dier zoeken of 
kan het zin vinden? | “De zin zit ten 
diepste in de zorg voor de ander. De zin 
zit niet in het individualistisch naar de 
hemel kijken, of in individuen die aan 
mindfulness doen. De zin vinden we in 
het in de ogen kijken van de ander. Dat 
past toch in de christelijke traditie, waar 
God zijn Zoon zendt, die gemarteld, 
uitgespuugd en verschrikkelijk bejegend 
wordt door de mensen. We zien Hem in 
de ogen. Dat is ook Levinas: de hulpvra-
gende staat boven ons. Hij zegt: zie mij 
staan. Durven we op te kijken? Durven we 
niet neer te kijken, in een koloniserende, 
kleinerende ontwaarding van de mens? 
Daar zit de zin van het bestaan. En dat 
gesprek heeft u wellicht als christelijke 
partij ook te zoeken. Zonder verborgen 
agenda: vanuit uw eigen traditie en  
geloof, maar in alle openheid. Voilà.”



De scherven van  
het marktdenken
PerspectieF over Coalitie-Y

 
 
Ruim tachtig jongeren lopen in een optocht naar het Ministerie van Algemene 
Zaken. Ze brengen hun boodschap in de vorm van een groot bord met zich mee: 
het jongerenmanifest van Coalitie-Y. Een opeenstapeling van allerlei problemen, 
zoals het leenstelsel, de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de krapte op de 
woningmarkt, zorgt voor veel druk op jongeren, vaak aangeduid als Generatie 
Y. De tien punten op het manifest moeten politieke aandacht krijgen en 
integraal in een nieuw regeerakkoord worden opgenomen. De jongeren zijn 
op weg naar de premier, om hem voor het oog van de media het manifest aan 
te bieden. Deze overhandiging vormt het voorlopige sluitstuk van Coalitie-Y. 
PerspectieF blikt terug én vooruit.

Door Jeroen Troost, Annemarie Foppen en Ruben Ros
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Vervolgstappen | De huidige situatie 
op de woning- en arbeidsmarkt laat zien 
wat er gebeurt als de economie steeds 
meer verwordt tot een race to the bottom. 
Starters komen in de knel met hoge huur- 
en koopprijzen en onzekerheid door tij-
delijke contracten. Coalitie-Y vraagt hier 
aandacht voor. We juichen het toe dat de 
ChristenUnie de overdrachtsbelasting 
naar nul wil brengen en werknemers op 
de arbeidsmarkt meer zekerheid wil ge-
ven. Zo mogen er meer kaders komen om 
de economie rechtvaardiger te maken. 
 Het leenstelsel is nauw verweven met 
de financiële problematiek van studen-
ten. Zolang de terugkeer van de basis-
beurs nog geen werkelijkheid is, moet 
alles op alles gezet worden om de schade 
te beperken. Een goede start zou zijn 
om banken te verplichten de actuele in 
plaats van originele studieschuld mee te 
nemen in de berekening van hypotheken. 
Tot op heden zorgt het rekenen met de 
orginele studieschuld voor fors lagere 
hypotheken. Hierdoor hebben starters 
nog minder kans op een toch al krappe 
woningmarkt.
 Als het individu volledig verantwoor-
delijk wordt gemaakt voor zijn succes, 
is falen ook eigen schuld. Een mens kan 
echter niet worden verplicht om 24/7 te 
presteren. We willen een samenleving 
waarin rust meer is ingebouwd. Een goed 
voorbeeld vinden we bijvoorbeeld in 
Frankrijk. De RVS wijst er op dat het daar 
wettelijk is vastgelegd dat werknemers 
buiten werktijd niet op hun zakelijke  
e-mail hoeven te reageren.

Maakbaarheid | Bovendien is het leven 
is niet altijd zo maakbaar als ons wordt 
verteld. De ChristenUnie moet daar oog 

voor hebben. Ieder mens kan in zijn of 
haar leven voor korte of langere tijd in 
het leven te maken hebben met tegenslag. 
Psychologische hulp en schuldhulpverle-
ning dienen toegankelijk te zijn. Daarom 
zou het goed zijn als de ChristenUnie zich 
inzet voor het volledig vergoeden van 
specialistische geestelijke gezondheids-
zorg. Juist voor kwetsbare jongeren kan 
een (oplopend) eigen risico een belem-
mering zijn om de juiste hulp te zoeken. 
Daarnaast dient de overheid prioriteit te 
geven aan het verminderen van de lange 
wachtlijsten in de GGZ. 
 Ieder mens heeft zijn of haar eigen 
talenten om bij te dragen aan deze 
samenleving. De universiteit is niet het 
summum. Macht, geld en roem zijn niet 
de hoogst haalbare doelen. Van promo-
vendi tot schoolverlaters en van jonge 
boeren tot jonge mantelzorgers: iedereen 
moet de mogelijkheid krijgen zich op zijn 
of haar eigen wijze te ontplooien. De RVS 
merkt terecht op dat er voor topsporters 
veel mogelijkheden zijn om hun sport 
te combineren met hun opleiding, maar 
dat dat voor studenten die mantelzorg 
verlenen of een taalachterstand hebben, 
anders ligt. Dergelijke heersende maat-
staven knellen en zijn aan herziening toe.

Ademruimte | Coalitie-Y heeft als  
doel jongeren weer ademruimte te  
geven. Een christelijk-sociale visie op de 
samenleving is volgens ons daarom on-
misbaar. Dat geeft jongeren hoop, ook in 
perioden van falen of wanneer het leven 
minder maakbaar blijkt. Het verschuift 
de focus van zelfontplooiing naar dienst-
baarheid en van een rat race naar per-
soonlijke aandacht. Wat ons betreft blijft 
de ChristenUnie zich daarvoor inzetten. 

Groen   23 

Coalitie-Y, een brede beweging van politieke partijen en  
(jongeren)organisaties, is een initiatief van de ChristenUnie. 
Het is fantastisch dat de partij werk gemaakt heeft van de door 
PerspectieF ingestuurde en aangenomen motie op het partij-
congres in november 2017. Wij riepen toen de ChristenUnie-
fractie op om prestatiedruk op de politieke agenda te zetten. 
Het huidige resultaat – brede aandacht in politiek en media 
voor prestatiedruk als collectief probleem – is iets waar wij als 
PerspectieF dan ook heel blij mee zijn. 

Erkenning | In de afgelopen twee jaar is de publieke aandacht 
voor prestatiedruk onder jongeren flink toegenomen. Tweed 
adviesraden hebben hierover gepubliceerd (zie het artikel van 
Robert van Putten in dit nummer van Groen). Ze constateerden, 
in lijn met Coalitie-Y, diverse belemmeringen voor jongeren, 
zoals onzekerheid vanwege het leenstelsel, schaarste aan star-
terswoningen en onzekere arbeidsvoorwaarden door flexwerk. 
De adviesorganen bevestigen dat politieke keuzes deels de 
oorzaak zijn van de huidige druk op jongeren. Ze onderschrij-
ven hiermee de problematiek die Coalitie-Y, middels zo’n brede 
beweging, aan de orde stelt.
 Terecht wijst de Christenunie in diverse publicaties het 
neoliberale denken aan als de oorsprong van deze beleids-
maatregelen. Coalitie-Y streeft naar een samenleving ‘waarin 
we elkaar rust en ruimte gunnen’ en geeft richtingen aan. De 
ChristenUnie is nu aan zet om met barmhartig beleid te komen, 
beleid dat oog heeft voor mensen die in de knel komen in een 
prestatiemaatschappij die geregeerd wordt door marktdenken. 
Beleid dat de weerbarstigheid van het leven erkent en beleid 
dat ruimte schept voor ontplooiing van de diverse talenten van 
mensen om zich in te zetten voor de samenleving. Coalitie-Y 
is namelijk niet in het leven geroepen om de scherven op te 
rapen van doorgeslagen marktdenken. Ze beoogt meer dan 
het bestrijden van symptomen van flexibilisering en liberali-
sering. De druk op jongeren wegnemen moet samengaan met 
het structureel bestrijden van de ideologie die hun problemen 
en die van de gehele samenleving veroorzaakt. Vanuit onze 
traditie staan we immers voor iets anders: een dienstbare, ver-
antwoordelijke samenleving waarbij mensen tot bloei komen 
in relatie tot elkaar. Graag formuleren we vanuit PerspectieF  
enkele praktische handvatten die een dergelijke christelijk-
sociale samenlevingsvisie kan bieden. 
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Waarom de jeugdhulp 
verstopt zit 
En wat daaraan te doen valt 

 
 
Binnen de ChristenUnie worden waardevolle initiatieven ingezet voor jonge 
mensen in onze samenleving. Er is veel aandacht voor de druk en de stress 
waarin jongeren opgroeien. Vooral ChristenUnie-voorman Gert Jan Segers zet 
dit punt steeds vaker op de agenda. En terecht zo wil ik betogen. Deze aandacht 
betekent namelijk ook een erkenning van het aantal kinderen dat uitvalt in deze 
samenleving en jeugdhulp nodig heeft. Die jeugdhulp is vastgelopen, een andere 
benadering van jeugdproblematiek nodig. Daartoe geeft dit artikel een aanzet.

Door dr. Bert Wienen

Medicalisering | De afgelopen jaren steeg het aantal kinderen 
dat een vorm van jeugdhulp nodig heeft weer met 12%. In som-
mige gemeenten heeft zelfs 1 op de 8 kinderen en/of jongeren 
jeugdhulp nodig. Deze stijging is niet van recente datum, maar 
is al jarenlang gaande en vormde (mede) ook de aanleiding 
voor de overheveling van de jeugdhulp naar de gemeenten. Over 
deze stijging en de daaruit voortkomende tekorten bij gemeen-
ten is veel te doen. Dat is ook logisch, want niets wijst erop dat 
deze stijging zal stoppen. Het water staat de gemeenten aan de 
lippen. Tegelijk dwingt deze situatie ons om ook iets verder te 
kijken. De stijging van het aantal kinderen dat jeugdhulp nodig 
heeft wijst op een samenlevingsprobleem en dus op een politiek 
probleem. Wat zegt het over onze samenleving als kinderen en 
jongeren alleen staande blijven als zij in grote getale jeugdhulp 
ontvangen? Hoe kunnen we daar verandering in brengen?
 Binnen de jeugdhulp wordt sterk medisch-psychologisch ge-
keken naar kinderen en problemen van kinderen worden sterk 
medisch-psychologisch geduid. Het medisch-psychologisch 
kijken naar problemen betekent dat oorzaken voor problemen 
allereerst gezocht in het kind (belangrijkste startvraag: “mis-
schien heeft dit kind ADHD?”) of mogelijk in de directe interac-
tie rond het kind (belangrijkste startvraag: “misschien mist deze 
ouder opvoedingscompetenties”). De medische handelingsprak-
tijk bestaat dan uit een ‘behandeling’ waarbij eerst het nulpunt 
in kaart gebracht wordt: waar staat het kind nu en wat was de  
levensloop tot nu toe: classificatie en diagnose. Vervolgens 
wordt het behandelingsdoel geformuleerd: waar willen het 
kind en de ouders naartoe. Daarna wordt de route uitgestippeld: 
welke, liefst wetenschappelijk verantwoorde, praktijken kennen 
we om dit doel te bereiken?
 Een belangrijk nadeel van deze manier van zoeken naar 
oorzaken van problemen is dat de context buiten beeld raakt. 
Dat doet de problematiek tekort. Als depressiviteit bij jongeren 
vooral wordt opgevat als stoornis in het individu, dan is een 
behandeling vaak het eerste waarnaar men kijkt. Oorzaken van 
deze depressie buiten het individu (de samenleving die door-
dendert, keuzestress, enz.) blijven buiten beeld. Als bij jongetjes 
massaal ADHD gediagnosticeerd wordt, blijft buiten beeld dat 
de jongste jongetjes in de klas deze diagnose krijgen en wordt 
mogelijk niet de koppeling gelegd met het feit dat de context 
verwacht dat deze jongetjes steeds langer op hun stoel moeten 
blijven zitten om aan de cito normen te voldoen. 
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Normaliseren | Tegenover het medicali-
seren staat het normaliseren. Het norma-
liseren is een belangrijke doelstelling van 
de Jeugdwet en wordt al langer bepleit.1 
Dit normaliseren betekent in ieder geval 
minder gerichtheid op professionele 
ingrepen. Normaliseren gaat minder uit 
van het idee dat voor elk probleem een 
werkzame oplossing is en gaat juist meer 
uit van het verdragen van problematiek 
die eigenlijk bij het leven hoort. Onlangs 
hoorde ik een ervaringswerker de volgen-
de definitie hanteren: “het probleem wel 
serieus aanpakken, maar niet te groot 
maken. Liever uitgaan van geruststellen 
dan van meegaan in de problematiek van 
de patiënt en daarmee diens probleem 
alleen maar zwaarder maken”. 
 Het normaliseren staat echter ook nog 
voor iets anders: het ruimhartig verdis-
conteren van de context waarbinnen de 
problematiek plaatsvindt in de analyse 
van de oorzaken van problematiek. En 
juist daarin ligt een belangrijke sleutel. 
Als we de problematiek van het aantal 
kinderen met jeugdhulp willen bekijken, 
dan zullen we moeten uitzoomen en een 
andere bril dan de medisch-psychologi-
sche jeugdhulpbril op moeten zetten. 

Uitzoomen | Als we uitzoomen, wordt 
het probleem van angst, depressiviteit 
en stress bij kinderen veel interessanter, 
omdat we dan zien dat we in onze samen-
leving steeds meer vormen van angst en 
depressiviteit als problematisch zijn gaan 
zien. Dat zien we formeel, doordat in de 
laatste DSM 5 (het handboek voor psycho-
logen en psychiaters waarin de afspraken 
zijn opgenomen over wat we ziek vinden) 
veel ruimere criteria zijn opgenomen 
dan in de criteria in de DSM-uitgaven 

ervoor. Dat betekent dat behandeling 
steeds sneller is gelegitimeerd. We zien 
het ook informeel: in de samenleving en 
op sociale media zijn tal van informele 
verwachtingen waaraan jongeren moeten 
voldoen, rond bijvoorbeeld studieschuld 
en baan..
 Bij het uitzoomen zien we niet meer 
alleen het kind als individu of in rela-
tie met de ouders, maar zien we ook de 
verwachtingen van de context. Neem 
bijvoorbeeld het perspectief van de 
school. Daar zien we dat cito-normen 
steeds verder stijgen, terwijl elk jaar de 
eindtoets ongeveer op hetzelfde niveau 
gemaakt wordt. We zien dat steeds meer 
basisscholen continu-roosters invoeren 
waarin pauzes korter gemaakt zijn, zodat 
er veel minder rusttijd- en uitraastijd 
is voor kinderen. Door toegenomen 
bio-psychosociale kennis wordt het niet 
goed presteren van kinderen algauw 
toegeschreven aan iets ‘in’ het kind: mis-
schien ‘heeft het wel ADHD’, ‘misschien 
is hij wel depressief’ of ‘misschien heeft 
hij wel dyslexie’. Terwijl de vraag over de 
stijgende verwachtingen aan kinderen, 
lees het presteren in steeds minder tijd, 
eigenlijk niet geproblematiseerd wordt.2 
Dit heeft alles te maken met het feit dat 
psychologen en jeugdhulpmedewerkers 
nauw betrokken zijn op scholen.

Preventie | De politiek heeft veel 
aandacht voor preventie, denk aan het 
preventieakkoord van Blokhuis. Gemeen-
ten zien preventie als een belangrijke 
manier om de instroom in de jeugdhulp 
te beteugelen. Het gevaar is echter dat 
juist door de vorm waarin preventie nu 
georganiseerd wordt, steeds meer kinde-
ren jeugdhulp nodig hebben.  
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zeker lijden. Iedereen krijgt te maken met 
weerstand, met perioden van bloei maar 
ook van tegenslag en dat is helemaal 
niet erg. Dit lijden wordt pas erg als de 
omgeving je laat geloven dat lijden niet 
hoeft (social media), of als de overheid 
zelf uitstraalt: lijden hoeft niet, want voor 
elk probleem kopen wij een oplossing in. 
Een oplossing die te verkrijgen is bij de 
overheid: jeugdhulp. 
 Daarnaast zou preventie moeten gaan 
om uitzoomen en verder kijken. Een 
herziening van de manier waarop ons 
onderwijs is georganiseerd is nodig. De 
sleutel voor echt zinvolle preventie ligt 
in de herwaardering van het onderwijs: 
zorg voor voldoende tijd voor leerlingen, 
voor voldoende docenten, voor langere 
schooldagen (in plaats van ingedikte 
continuroosters). Zorg ook voor leraren 
die hun vak weer gaan zien als een vak 
waarin men expert is op het gebied van 
de ontwikkeling van kinderen. Als dat 
vak weer aanzien krijgt lopen niet meer 
de psychologieopleidingen vol, maar de 
lerarenopleidingen. 
 Ten slotte gaat het nu bij preventie nog 
te veel over individuen die ‘regisseur’ van 
hun eigen gezondheid moeten zijn. Alsof 
pech of een ziekmakende context niet 
meer bestaan. En als het met die indivi-
duen niet meer gaat, dan moeten ze aan 
de bak. Dan worden ze gestimuleerd en 
uitgedaagd om de juiste keuzes te maken. 
En natuurlijk, daar zit ook echt wel een 
kern van waarheid in. Toch zouden we 
meer dan ooit moeten kijken naar het col-
lectief. Collectieve preventie door het aan-
passen van de eisen die in de samenleving 
leven. Dat begint bij het inzien dat het 
enorme aantal kinderen dat jeugdhulp 
nodig heeft vooral een symptoom is van 
de samenleving die we hebben gebouwd. 

 In dit betoog gaat het vooral om kinde-
ren en jongeren die te maken hebben met 
angst en depressiviteit. Preventie is dan 
niet alleen angst en depressiviteit nor-
maliseren (door campagnes op te zetten, 
zoals de ‘hey-campagne’ in 2018), maar 
gaat ook over het bouwen van contexten 
waarin kinderen deze angst en depres-
siviteit niet ontwikkelen. Dat kan door 
terugkeer van rust in het onderwijs, als 
we cijfers op de basisschool afschaffen, 
door een verbod op het openbaar maken 
van toetsgegevens en door de nadruk 
op excellentie in het onderwijs stoppen. 
Dat kan als de keuzestress vermindert 
omdat jongeren geen studieschulden 
opbouwen en omdat we ouders vooral 
laten weten dat opvoeden niet makkelijk 
is en gepaard gaat met onzekerheid en 
uitproberen.  

Ander ideaal | Tegen deze achtergrond 
vind ik de aandacht die Gert Jan Segers 
voor de druk op jongeren heeft ook zo 
belangrijk. Het gaat erom de strijd aan te 
binden met de samenleving die juist die 
concurrentie tussen individuen (‘je moet 
het leven zelf maken’) op het oog heeft, 
die maar blijft benadrukken dat mensen 
de goede keuzes moeten maken. Echte 
preventie gaat over een ander ideaal en 
een andere vorm van samenleven. Dan 
blijft er juist ook ruimte voor jeugdhulp 
voor kinderen die echt psychisch ziek 
zijn en voor gezinnen waarin sprake is 
van groot gevaar. Want ook dat past de 
ChristenUnie; we bannen gebrokenheid 
deze wereld niet uit. 

Maar preventie gericht op het individu of 
op de relaties rond het individu berei-
ken veelal het tegenovergestelde. Als het 
gevoel van een jongere is dat hij of zij de 
wereld niet kan overzien door alle keuzes 
die hij of zij moet maken en hij of zij het 
gevoel heeft daar alleen voor te staan, 
dan heeft preventie met als doel de jonge-
re weerbaarder te maken (met als expli-
ciete boodschap: ‘inderdaad, jij moet het 
alleen doen, wil je in deze maatschappij 
staande blijven’) niet veel nut. Als we on-
zekere ouders massaal bestoken met wat 
goed ouderschap is (ouderschapscurssus-
sen, de 1000-dagen aanpak) waaraan ze 
niet kunnen voldoen, dan bekrachtigen 
we alleen maar de onzekerheid en de 
stress rondom opgroeien en opvoeden, in 
plaats van dat we het normaliseren.
 Binnen het domein van jeugd is daarbij 
een opvallende verschuiving waarneem-
baar, ook binnen de ChristenUnie. Waar 
we tot een aantal jaren geleden de be-

scherming van het gezin tegen invloeden 
vanuit buitenaf erg belangrijk gevonden 
werd, lijken nu de dominante mores te 
worden dat het gezin vooral beschermd 
moet worden tegen bedreigingen van 
binnenuit. Bedreigingen zoals dat ouders 
hun kind niet opvoeden volgens de  
wetenschappelijke standaarden. ‘Een 
kind opvoeden kan eigenlijk niet meer 
zonder professionele hulp of kennis’, zo 
lijkt de nieuwe preventieve norm. 

Agenda voor de ChristenUnie | Maar 
wat dan wel? Allereest zou het goed 
zijn om vast te stellen dat het leven niet 
causaal begrepen moet worden. Het leven 
loopt niet in een rechte lijn van A tot Z 
waarbij elke goede keuze automatisch 
leidt tot gezonde individuen. Daarbij is 
een mens afhankelijk van andere mensen 
en wordt hij ook pas mens naast de 
andere mensen. Bij dit leven hoort een 

“Normaliseren gaat minder 
uit van het idee dat voor elk 

probleem een werkzame 
oplossing is en gaat juist meer 

uit van het verdragen van 
problematiek die eigenlijk bij 

het leven hoort”



Vergeet het mbo niet
De school als gemeenschap voor jongeren onder druk

 
 
We kennen allemaal wel de verhalen, uit het nieuws of uit de eigen kennissen-
kring, van jongeren onder druk. De schrikbarende verhalen over burn-out  
bij mensen op jonge leeftijd. Veel aandacht gaat uit naar studieschuld en  
prestatiedruk op hbo en universiteit. Tegelijkertijd volgt veertig procent van 
alle jongeren een mbo-opleiding. Een enorme groep jongeren blijft in deze  
discussie dus vaak onderbelicht. Terwijl anekdotische verhalen genoeg aan-
leiding geven om te bezien of zij wel genoeg kansen krijgen om een waardevol 
leven op te bouwen. Juist de christelijk-sociale politiek moet aandacht hebben 
voor groepen die niet of minder gezien worden. 

Door Koen van Haeften, Gerrit van den Berg en Bram Rebergen
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en als dat niet lukt dan ben je niet goed 
genoeg’. Ook de mbo-raad stelt dat  het 
mbo het imago heeft dat het ‘niet goed 
genoeg’ is. Tjark Kremer, docent op het 
ROC-Mondriaan geeft aan: “voor veel 
jongeren is het mbo echt het eindstation. 
Niet iedereen kan doorstuderen en dat is 
ook goed! Terwijl de druk er zeker wordt 
gelegd om door te moeten studeren, veel 
ouders verlangen dat hun kind doorstu-
deert tot het wo”.
 Ook ervaren mbo’ers een grote druk 
om het sociaal allemaal goed te moeten 
doen. Dit komt ook terug in onze enquê-
te, het interview met Tjark Kremer en we 
lezen het in de kranten. De “Instagram-
werkelijkheid” is van uiterst belang. Je 
moet op sociale media een fantastisch 
leven hebben, je moet de mooiste kleren 
dragen en de nieuwste telefoon en gad-
gets hebben. Je kan niet tonen dat je krap 
bij kas zit, dat je een moeilijke thuissitu-
atie hebt of dat je de opleiding niet goed 
kan afronden. 
 

Christelijk-sociaal perspectief | Hoe 
verder? In de christelijk-sociale tra-
ditie gaat het om het bevorderen van 
rechtvaardigheid. Het is in onze ogen 
onrechtvaardig als jongeren door 
ontwikkelingen in de samenleving een 
onevenredig grote druk ervaren. Dan 
moeten we u recht doen en hen steunen 
als samenleving, schoolgemeenschap 
en overheid. Daartegenover staat dat 
oplossingen in de eerste plaats uit het 
onderwijs zelf moet komen. De scholen 
zijn gemeenschappen met hun eigen rol 
en verantwoordelijkheid. De overheid 
heeft daarbij een rol in het scheppen van 
de randvoorwaarden waarin de scholen 
en het onderwijs het probleem kunnen 

aanpakken. We moeten een balans  
zoeken tussen alles overlaten aan het  
zelfredzame individu en al het heil  
verwachten van de overheid.
 De verzetstheoloog Bonhoeffer schreef 
het prachtige boekje Leven met elkander. 
Dat gaat over de kerk, maar er zitten ook 
lessen in voor de (school)gemeenschap. 
Het samen optrekken en uithouden met 
mensen die je gegeven zijn tot wederzijds 
heil. Wij pleiten daarom voor een grotere 
verantwoordelijkheid voor de scholen 
voor de ontwikkeling van de jongeren in 
brede zin. Scholen moeten inzetten op de 
ontwikkeling van de leerlingen als mens. 
Denk aan mentoraat waar het echte ge-
sprek wordt gevoerd. Lisanne den Hartog 
geeft daar nog een toevoeging op: “ou-
derejaars of afgestudeerden kunnen van 
fantastische invloed zijn door jongere-
jaars te mentoren en te begeleiden. Daar 
is echt veel voordeel te behalen”.
 De gemeenschap van de klas kan niet 
goed functioneren bij grote klassen en 
het zou daarom goed zijn om binnen de 
scholen een structuur met kleinere groe-
pen te ontwikkelen. Het is aan de scholen 
om randvoorwaarden te creëren waar-
binnen een gemeenschap kan ontstaan. 
Tjark Kremer geeft aan dat wanneer het 
Ramadan is en veel studenten er niet zijn, 
hij gelijk meer tijd heeft voor het indi-
vidu om een goede begeleiding te geven 
als docent. Hij ziet ook een groot ver-
schil in gemeenschap en in persoonlijke 
aandacht tussen de grote instellingen 
“leerfabrieken” en een kleinere school 
zoals het Hoornbeeck College.
 De overheid moet het mandaat geven 
aan scholen om expertise binnen te halen 
om jongeren echt te begeleiden op school 
als ze vastlopen door de gevolgen van 
prestatiedruk. Judith Metz, lector Youth 

Probleemschets | De jongeren van nu ervaren veel druk vanuit 
studie, werk en omgeving. Youth for Christ was bereid een 
enquête uit te zetten onder haar jongerenwerkers. Uit deze 
steekproef bleek dat al deze jongerenwerkers herkennen dat er 
prestatiedruk bestaat onder mbo-jongeren. De jongerenwerkers 
signaleren een constant gevoel van tekortschieten, grote zorgen 
over de toekomst en onzekerheid over het zelfbeeld door de 
invloed van social media en de druk vanuit ouders. De effecten 
van deze druk zijn volgens deze jongerenwerkers voornamelijk 
stress, spanning en slapeloosheid. Ook zien ze depressies en 
burn-outs ontstaan bij de jongeren met wie ze werken. Een enke-
ling vervalt zelfs tot criminaliteit of radicaliseert om een uitweg 
te vinden uit de toenemende druk. 

Financiën een uitputtende zaak | Financiën zijn een belang-
rijke oorzaak van druk, stress en burn-out. Ongeveer twee op  
de vijf mbo’ers kampt met schulden. Dat heeft verschillende 
oorzaken. mbo’ers krijgen pas vanaf hun achttiende levensjaar 
studiefinanciering, tot die leeftijd moeten ze uitwijken naar  
reguliere banken voor leningen. Voor sommige mbo oplei- 
dingen moeten studenten dure materialen, gereedschappen  
en apparatuur aanschaffen. Niet alle mbo’ers hebben recht  
op een OV-kaart bij een leer/werk traject en ze krijgen ook  
geen vergoeding van de stageplaats voor de gemaakte reizen. 
Soms hebben ze ook nog een financieel krappe thuissituatie.
 Dit leidt er toe dat één op de vijf moeilijk rondkomt en vaak 
geld tekort heeft.1 Een deel van de studenten is afhankelijk van 
de voedselbank. Uit ervaringen van mbo-docenten blijkt dat 
studenten met schulden vaker afwezig zijn, moe zijn door veel 
werken, weinig aandacht aan school besteden, hun studiekosten 
moeilijk kunnen betalen of zelfs stoppen met school. Daarnaast 
belemmeren schulden de jongeren een toekomst op te bouwen. 
Ze zijn meer bezig met het aflossen dan met de toekomst. Het 
verdiende salaris van de bijbaan wordt direct gebruikt voor het 
aflossen van schulden.

‘MBO is niet goed genoeg’ | Maar er zijn meer probleemoorza-
ken. Lisanne den Hartog, bestuurslid van de Jongeren Organi-
satie Beroepsonderwijs, stelt dat jongeren hoge druk ervaren 
omdat ze het gevoel hebben dat de samenleving het mbo niet 
goed genoeg vindt: ‘Je moet wat extra doen naast je opleiding, 
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Als Adam zijn vrouw ontmoet, roept hij: ‘Eindelijk een mens, net als ik!’ De mens is een 
sociaal wezen. Vanaf de geboorte leer je in afhankelijkheid onafhankelijk worden. In 
het gezin leer je samenleven. Daar worden waarden, normen en tradities overgedragen, 
afgewezen en verweven met het eigen leven. 

Onlangs was ik met mijn (schoon)kinderen in het stadje van mijn jeugd. In een omtrek 
van 300 meter lagen thuis, school, kerk en de sloot met kikkervisjes. Gezin, school, kerk 
en de meeste buren putten bovendien uit dezelfde traditie. Toen later als student stevig 
aan mijn fundamenten werd geschud, kon ik voortbouwen op een stevige kern,  
geworteld in een lijn van generaties her.

Mijn kinderen worden volwassen in een andere wereld. Ze weten meer dan vorige  
generaties en zien meer dan ze lief is. Ze horen dat autonomie en zelfverwerkelijking het 
hoogst haalbare zijn en voelen de hoop van hun ouders dat zij het nog beter zullen doen. 
Met het verlies van de eeuwigheid verwordt dat geregeld tot een panische race tegen de 
tijd. Bovendien, aan wie of wat ze zich daarbij kunnen spiegelen is relatief. Tradities zijn 
op drift en de wereld is een kakofonie van opinies en oordelen: wat hier goed is, is daar 
verwerpelijk en omgekeerd. Je moet het intussen zelf maar weten en daarmee word je  
je eigen vader, moeder, god. En dat maakt onzeker.

Mijn kinderwereld was niet zaligmakend. Toch ben ik het vermogen om tradities  
van generatie op generatie over te dragen gaan herwaarderen nu ik zie hoe het gebrek 
aan bodem vandaag veel jongeren parten speelt. Er ligt een schone taak voor opvoeders 
om de tijd te nemen om met jongeren te delen welke waarden je drijven en hoe je je  
levenspad gaat, je momenten van zingeving en van wanhoop en verdriet te vertellen. 
Een mens wordt namelijk zichzelf in relatie met anderen met wie hij zich verbonden 
weet. Zei Adam het al niet? ‘Eindelijk een mens, net als ik!’

COLUMNIST Els Kooij is fractievoorzitter in de gemeente IJsselstein  
en in het dagelijks leven zelfstandig interim-directeur en coach in  
het onderwijs.

‘Eindelijk een mens, net als ik!’

COLUMNSpot aan de Hogeschool van Amsterdam, 
sluit hier zich bij aan: “scholen moeten 
in positie gebracht worden om expertise 
in te zetten. De weg naar de reguliere 
hulpverlening is vaak vertragend en 
complex, scholen kunnen sneller acteren 
op risicovolle situaties”.
 Ook zou de overheid actie moeten  
ondernemen om de financiële druk op 
mbo studenten te verlagen. Een moge-
lijkheid hiervoor is het vervroegen van 
het recht op studiefinanciering. Waarom 
krijgt een mbo’er pas vanaf zijn achttien-
de levensjaar studiefinanciering en het 
recht op lenen bij DUO? Als je nominaal 
je schoolperiode doorgelopen hebt  
dan ben je ongeveer zestien jaar als je 
begint met het mbo. Dat betekent dat  
je nog twee jaar moet wachten op je  
studiefinanciering en dat terwijl je voor-
al in het eerste jaar de meeste materialen 
moet aanschaffen.

Imago verbeteren | Naast het ontwik-
kelen van gemeenschap in het mbo moet 
ook aan imagoverbetering van het mbo 
gewerkt worden. Het is ongehoord dat 
er zoveel mbo-studenten zich niet goed 
genoeg voelen omdat ze ‘slechts’ het 
mbo doen. Om nog maar niet te spreken 
over hoe hbo en wo’ers spreken over de 
MBO-studenten. Een mbo-studie is zeer 
waardevol! 
 Niet het hbo of wo, maar het mbo zou 
de maatschappelijke norm moeten zijn, 
stelt lector Metz. Dat geldt juist ook in 
de politiek. Bij veel politieke thema’s 
zoals duurzaamheid wordt vaak beleid 
gemaakt dat gericht is op het hoger opge-
leide segment van de samenleving terwijl 
er te weinig wordt gedaan om tegemoet 
te komen aan de zorgen en problemen 
van mensen met een mbo achtergrond.

Conclusie | Naast alle aandacht voor de 
prestatiedruk onder hbo/wo-studenten 
blijkt uit ons onderzoek dat we ook zeker 
de mbo-jongeren niet moeten vergeten. 
Ook zij ervaren druk die leidt tot psychi-
sche klachten. Wij zijn ervan overtuigd 
dat het ontwikkelen van de gemeenschap 
en het verbeteren van het mbo-imago 
positieve effecten zullen krijgen. Het 
mbo is zeer divers, waardoor het risico 
ontstaat dat vanuit de politiek een brede 
oplossing wordt doorgevoerd die maar 
voor een kleine groep positief effect 
heeft. Scholen en klassen moeten daarom 
zelf verantwoordelijkheid nemen om 
de maatregelen toe te passen die zinvol 
zijn in hun situatie. Laat de ChristenUnie 
voorop lopen in de herwaardering van 
het mbo.



De stad vertragen
Hoe de lokale politiek rust kan bevorderen

 
 
Soms beginnen mensen aan wie ik vertel dat ik voor de ChristenUnie werk 
over de zondagsrust en dat veel dingen van onze partij niet zouden mogen en 
dat ze dat betuttelend vinden. Dit kwam bijvoorbeeld ook aan de orde tijdens 
een studentendebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
Toen het onderwerp ‘verruiming openingstijden van ondernemers’ aan bod 
kwam vond ik het recht van rust voor bewoners in de binnenstad van groter 
belang dan ruimere openingstijden voor horecabezoekers. Al helemaal bij een 
studentendebat is dat natuurlijk geen erg populaire uitspraak… 

Door Pim Steenbergen
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Hoe kunnen we de zorg voor studenten 
bereikbaarder maken? Hoe kunnen  
relevante partijen in de stad beter  
samenwerken?
 Een jaar na het genoemde congres  
zijn er al een aantal mooie lokale  
resultaten behaald. Zo is een website 
(www.studentenzorgwijzer.nl) ontwik-
keld waarop jongeren en studenten 
het zorgaanbod kunnen vinden van de 
verschillende zorgaanbieders binnen de 
gemeente. Dit maakt het voor jongeren 
eenvoudiger om zorg op maat te vinden. 
Daarnaast worden nieuwe studenten, 
tijdens de introweken, nu gestimuleerd 
om zich in te schrijven bij een huisarts in 
de stad. Vaak blijven studenten namelijk 
nog ingeschreven staan bij hun ouder(s) 
/ verzorger(s). Wanneer studenten zich 
inschrijven bij een huisarts in hun eigen 
stad, kan dit de drempel verlagen voor 
studenten om aan te kloppen bij de huis-
arts als ze psychische en fysieke klach-
ten ervaren. Ook is er een handleiding 
ontwikkeld voor vertrouwenspersonen 
binnen studenten- en studieverenigin-
gen. Deze handleiding biedt handvatten 
voor vertrouwenspersonen om stress en 
prestatiedruk onder studenten te herken-
nen en bespreekbaar te maken.
 De studentenperiode kenmerkt zich 
mede door een zoektocht naar zelfstan-
digheid. Dat kan gepaard gaan met stress 
en angst. Lange wachttijden in de zorg 
kunnen daarbij afschrikkend werken. 
Een oplossing voor dit probleem zou 
het vergroten van de bekendheid van de 
Praktijkondersteuner Huisartsenzorg 
(POH-er) onder studenten kunnen zijn. 
Dit is een gespecialiseerde ondersteuner 
die de meeste grote huisartspraktijken 
in dienst hebben waar je terecht kan voor 
laagdrempelige vragen op het gebied van 

mentale gezondheidszorg. In het alge-
meen is het belangrijk om zowel stress- 
en angstklachten onder studenten zelf 
bespreekbaarder te maken, en anderzijds 
de drempel voor medische zorg om deze 
klachten te verhelpen te verlagen. De lo-
kale politiek heeft een verantwoordelijk-
heid om de betrokken partijen in de stad 
die hieraan willen meewerken samen te 
brengen en kaders te scheppen om dit 
onderwerp aan te pakken.

Kwetsbaren ondersteunen | In een 
grote stad waar veel mensen in de bloei 
van hun leven staan en veel ontwikke-
lingen doormaken, gaat de wereld soms 
iets te snel of halen gebeurtenissen een 
mensenleven in. Voor ons als fractie 
zijn dit bij uitstek de mensen voor wie 
we aandacht willen hebben. Sinds onze 
deelname in het college zijn er op dit vlak 
een aantal mooie resultaten geboekt. 
Zo kunnen jongeren die in de schulden 
zitten tegenwoordig door een jongeren-
fonds ademruimte krijgen om aan (vaak 
complexe) oorzaken van deze schuld te 
werken. De gemeente koopt de schul-
denlast van de jongeren op en treft een 
regeling met hen. Zo krijgen jongeren 
rust in hun hoofd omdat ze zelf niet meer 
in contact staan met schuldeisers en zich 
kunnen concentreren op de toekomst, 
middels werk en opleiding. 
 In een steeds verder digitaliserende 
omgeving kan enkel een beroep doen 
op de dienstverlening van de gemeente 
mensen ook onnodige stress opleveren. 
Een afspraak maken met de gemeente 
gaat enkel nog via de website en bij bin-
nenkomst op het stadskantoor word je 
doorverwezen door middel van een QR-
code op je smartphone. Heel handig voor 
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Aan dit voorval moest ik denken toen wij in de zomer van 2018 
als ChristenUnie Utrecht nadachten over de thema’s die wij in 
het aankomende politieke jaar op de kaart wilden zetten. Op 
welke punten konden wij, als relatief kleine fractie (2 van de 
45 zetels) binnen de gemeenteraad van Utrecht, onszelf onder-
scheiden en binnen de stad een verschil maken? Op alle punten 
die wij als partij belangrijk vinden, is ‘oog voor de ander’ het 
onderliggende motief. Juist deze aandacht voor elkaar lijkt in de 
vluchtige wereld van vandaag onder druk te komen staan. Het is 
niet slechts de zondagsrust, maar rust in het algemeen die in de 
stad lijkt te zijn verdwenen. Meer aandacht voor elkaar door het 
terugbrengen van rust in de stad heeft dan ook sinds de zomer 
van 2018 een hoge prioriteit op onze politieke agenda gekre-
gen. Rust is voor ons als ChristenUnie Utrecht de invalshoek 
geworden om lokale vraagstukken te benaderen: het is de lens 
waardoor wij naar problemen in de stad zijn gaan kijken. Dat 
kan zowel in het sociale domein als in het ruimtelijke domein.

Rust en aandacht | In de hectiek van alle dag houdt rust nauw 
verband met het sociaal domein: intermenselijke relaties zijn 
voor een groot deel gebaseerd op het geven van aandacht aan 
elkaar. Vandaag leven we in een samenleving waar we aan meer 
prikkels onderworpen zijn dan ooit tevoren, waardoor gebrek 
aan aandacht voor elkaar op de loer ligt. Paradoxaal genoeg zijn 
we vandaag de dag bereikbaarder voor elkaar dan ooit, maar te-
gelijkertijd lijkt echte aandacht voor elkaar onder druk te staan. 
Het inbouwen van rustmomenten in het dagelijks leven van de 
Utrechtse burger kan helpen om deze aandacht en daarmee 
intermenselijke relaties te borgen. 
 Een deel van onze aandacht gaat uit naar jongeren en studen-
ten. Dat krijgt momenteel veel aandacht van de landelijke poli-
tiek, denk aan Coalitie-Y (zie andere bijdragen in dit nummer 
van Groen). Stress onder studenten is ook een belangrijk thema 
in Utrecht, een stad met een grote studentenpopulatie. Om in 
te spelen op deze maatschappelijke ontwikkeling, hebben wij 
in september 2018 als ChristenUnie Utrecht samen met andere 
partijen in de gemeenteraad en partners binnen de stad een 
conferentie georganiseerd over studentenwelzijn. Voor deze 
conferentie werden relevante partijen op het gebied van (men-
tale) gezondheidszorg uit de stad uitgenodigd om hun expertise 
te delen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: wat is 
de aard en de omvang van de zorgproblematiek van studenten? 
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een grote meerderheid van de inwoners, 
maar niet voor iedereen. Daarom hebben 
we als fractie gepleit voor het behoud van 
‘binnenlopen’ op ons stadskantoor. Voor 
mensen die niet digitaal vaardig zijn is er 
een balie waar ze zich kunnen melden en 
zullen ze niet naar huis gestuurd worden 
voordat ze een ambtenaar spreken van de 
juiste afdeling. Dit is een mooi voorbeeld 
van het behoud van de menselijke maat 
binnen het sociaal domein.

Ouderen | Door de grote aandacht voor 
prestatiedruk onder jongeren moeten we 
oppassen dat we de mentale gezondheid 
van ouderen niet uit het oog verliezen. 
Wellicht komt het juist wel door de stress 
en prestatiedruk onder jongeren dat ou-
deren vereenzamen. Hebben studerende 
kinderen die ver van hun grootouders 
vandaan wonen en druk zijn met het vul-
len van hun cv wellicht minder tijd voor 
hun grootouders? Dit kunnen we niet zo-
maar oplossen, maar er zijn wel mogelijk-
heden om dit lokaal onder de aandacht te 
brengen. (Zie ook het ‘vergrijzingsnum-
mer’ van Groen afgelopen voorjaar, 2019 
nr. 2 – noot van de redactie.) 
 Zorg bijvoorbeeld dat er voor ouderen 
niet alleen een bingo wordt georgani-
seerd, maar ook lezingen door studenten 
om ouderen die hier behoefte aan heb-
ben intellectueel uit te dagen. Ook kan 
het faciliteren van gesprekken (niet per 
se vanuit een religieuze invalshoek) over 
zingeving ouderen de mogelijkheid bie-
den om te reflecteren op hun leven en dit 
te delen. Uit een lokale steekproef blijkt 
dat dat hier grote behoefte aan is.1

 Wellicht zou dit juist in samenwerking 
kunnen gaan met studenten die presta-
tiedruk ervaren, misschien kan contact 

met iemand die veel levenservaring 
heeft juist erg relativerend werken voor 
iemand die stress ervaart. Politiek gezien 
hebben we in het najaar van 2019 bij het 
debat over de volksgezondheidsnota 
een amendement ingediend om gezond 
ouder worden als apart speerpunt in  
de nota op te nemen. Hiernaast hebben 
we ook een amendement ingediend  
om mentale gezondheid meer aandacht 
te geven.

Fysieke rustplekken | Utrecht is samen 
met Almere de snelst groeiende stad van 
Nederland. Dit biedt een hoop kansen 
voor de ontwikkeling van de stad en het 
doen van investeringen. Deze groei kan 
echter ook een keerzijde hebben: lukt het 
nog wel om met zo veel mensen op een 
relatief klein oppervlakte te wonen? Als 
stad willen we geen extra mobiliteit, dit 
betekent dus dat we kiezen om te bouwen 
in de buurt van bestaande OV-knoop-
punten.  We zetten hierbij als gemeente 
Utrecht voornamelijk in op inbreiding en 
verdichting: dit betekent kortgezegd dat 
we meer mensen per vierkante kilometer 
willen huisvesten. Dit klinkt efficiënt 
maar kan ook problemen met zich mee-
brengen. Zo is er in Utrecht bijvoorbeeld 
een appartementencomplex (Max-flat) 
waar niet eens meer naamplaatjes bij 
de deurbellen en brievenbussen staan. 
Mensen weten letterlijk en figuurlijk niet 
wie hun buren zijn. 
 In Utrecht wordt momenteel ook een 
geheel nieuwe woonwijk gecreëerd, de 
Merwedekanaalzone. In de projectplan-
ning van deze wijk probeert de gemeente 
te garanderen dat in deze wijk waar veel 
mensen dicht op elkaar gaan wonen, 
voldoende plekken zullen zijn om aan 

het drukke en haastige stedelijk leven te 
ontsnappen. Dit kan gerealiseerd worden 
door groene plekken te creëren aan de 
rand van de wijk maar kan ook door 
letterlijk een plek van stilte te creëren. 
Als ChristenUnie-fractie is onze droom 
eigenlijk een Utrechtse versie van de  
St. Pauls Cathedral die in New York staat. 
Deze plek van stilte aan één van de  
drukste straten van de wereld – Fifth  
Avenue in New York – spreekt zeer tot  
de verbeelding.
 Het creëren van een grote kathedraal 
in de Merwedekanaalzone past wellicht 
niet bij de Nederlandse calvinistische 
inborst en bij het businessmodel van 
projectontwikkelaars, maar is wel een 
mooi symbool ter inspiratie. De concrete 
vraag die hieruit voortvloeit is: hoe 
kunnen we in stedelijke ontwikkeling 
rekening houden met plekken van rust 
en ruimte voor ontmoeting? Kan er 
een multifunctionele ruimte gebouwd 

worden waar bijvoorbeeld op zondag 
kerkdiensten gehouden kunnen worden, 
tijdens de lunch stilte-uurtjes of overdag 
een ruimte voor ontmoeting? 

Stille stad | Ten slotte, niet alleen in 
figuurlijke zin missen we de verstilling 
in de stad, maar ook letterlijk kan het 
gebrek aan stilte in de stad opvallen. 
Toen wij ons verdiepten in dit thema 
stuitten wij op een gemeentelijke kaart 
met plekken waar het vandaag nog ‘stil’ 
is. Deze kaart laat zien hoe kostbaar 
rust ook is in termen van ruimte is in de 
stad, want de kaart laat zien hoe schaars 
stilteplekken in de stad zijn, vooral ook 
in het centrum. Tegelijkertijd maken 
deze stille gebieden ook trots, het zijn 
plekken die wij als ChristenUnie Utrecht 
meer zijn gaan waarderen en koesteren. 
De rust is niet weg, we moeten alleen stil 
zijn om haar te kunnen vinden.

Bron: http://www.utrechtmilieu.nl/stil/
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Verdiepen.

De kunst van het ongelukkig zijn
Dirk De Wachter | Amsterdam: LannooCampus, 2019

Onze samenleving is er een geworden van de hoogste pieken, van het steeds beter, verder en 
hoger. Maar de pieken vullen de dalen niet op. We zien geen onderscheid tussen wat ons heel 
even gelukkig maakt en wat het leven echt zin geeft. Hoe kunnen we dat onderscheid weer 
leren maken? Wat kunnen we winnen uit een meer eerlijke omgang met de ups en downs van 
het leven, en met elkaar? En wat betekent dat eigenlijk precies, ‘gelukkig zijn’?

Hoge verwachtingen. Kansen en belemmeringen voor jongeren in 2019
Sociaal Economische Raad (SER), 2019

Er tekent zich steeds duidelijker een maatschappelijke scheidslijn af tussen jongeren met 
meer en minder kansen. Wie de juiste relaties heeft, heeft meer kans op interessant werk, op 
hulp bij financiële tegenslagen en op een soepeler combinatie van werk en zorg. Wie dergelijk 
‘sociaal kapitaal’ niet van huis uit meekrijgt, heeft het een stuk moeilijker. De SER-verkenning 
beschrijft zowel de kansen als de knelpunten die jongeren op hun pad tegenkomen terwijl ze 
hun leven opbouwen.

Subversive Sabbath. The Surprising Power of Rest in a Nonstop World 
Andrew Swoboda | Grand Rapids: Baker Publishing Group, 2018

In een wereld die opgejaagd wordt door continue activiteit, met angst en burn-out tot de 
gevolgen, vraagt dit  boek naar de betekenis van de sabbat. Dit eeuwenoude Hebreeuwse woord, 
overgeleverd vanuit de joodse traditie en het Oude Testament, krijgt in het werk van Swoboda 
hernieuwde vitaliteit. De auteur brengt de individuele en gemeenschappelijke dimensies van 
de rustdag naar voren. Daarmee helpt hij niet alleen de vreugde van de wekelijkse rustdag 
herontdekken, maar voorziet hij ook in de betere argumenten voor de rustdag.

De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie
Louise Elffers | Amsterdam: Amsterdam University Press, 2017

De uitgaven aan bijlessen groeiden de afgelopen jaren explosief. Waarom zijn ouders tegenwoordig 
zo gespitst op goede schoolprestaties? En waarom geven ze steeds meer geld uit aan extra 
onderwijs buiten school? Dit boek vertelt hoe ontwikkelingen in onderwijs en samenleving een 
onderwijscompetitie hebben aangewakkerd. Het boek toont waarom het zo lastig is om aan de 
onderwijscompetitie te ontkomen, ook al nemen ouders zich voor om niét die vmbo-vrezende vader 
of moeder te worden die er met hangen en wurgen een hoger niveau uit probeert te slepen.

Rusteloosheid. Pleidooi voor een mateloos leven
Ignaas Devisch | Amsterdam: De Bezige Bij, 2016

We werken minder, maar we hebben meer te doen. We hebben meer vrije tijd, maar we slapen 
minder. Terwijl we klagen over de drukte, de gejaagdheid en dreigende burn-outs, plannen 
we onze dagen vol. Wie denkt dat rusteloosheid een ziekte is van deze tijd, heeft het mis. 
Al eeuwenlang zoekt de mens een uitweg voor een probleem dat hij zelf veroorzaakt: een 
te vol leven. Maar is die rusteloosheid werkelijk een probleem, of is het juist een van onze 
voornaamste drijfveren? 

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

VERKENNING 19/11 | Augustus 2019

Hoge verwachtingen 

Kansen en belemmeringen 

voor jongeren in 2019
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Boeken.

 46  (Te) vrolijk perspectief op economie
     Recensie: Waarom werken we zo hard? 

 48  Zoeken naar christelijke zorg
    Recensie: Christelijke zorg
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(Te) vrolijk perspectief  
op economie
Door Roel Jongeneel

Het boek Waarom werken we zo hard? van 
Govert Buijs is de uitgewerkte versie van 
de inaugurele rede die hij op 24 mei 2018 
hield bij de aanvaarding van de Gold-
schmeding leerstoel ‘Economie in relatie 
tot civil society’. Toen was de hoofdtitel 
van zijn oratie Waartoe is de economie 
op aarde? en was de ondertitel hetzelfde 
als die van het boek nu: Op weg naar een 
economie van vreugde. 

In zijn rede en ook in het boek doet Buijs 
eigenlijk vier dingen. 1) Allereerst probeert 
hij een verklaring te geven waarom we ei-
genlijk een economie hebben. Daarbij gaat 
het hem er niet alleen om het verschijnsel 
‘economie’ te begrijpen, maar ook om de 
bedoeling of zin ervan te pakken te krijgen. 
Het inzicht over de bedoeling van de eco-
nomie wil hij dan gebruiken om vervolgens 
2) te gaan kijken hoe dit nu in de afgelopen 
zestigduizend jaar wereldgeschiedenis 
heeft uitgewerkt. Wat zien we als we naar 
de geschiedenis kijken en heeft de econo-
mie aan haar bedoeling beantwoord? Buijs 
is daarover niet positief, maar ziet 3) een 

Govert Buijs
Waarom werken we zo hard? Op weg 
naar een economie van vreugde
Amsterdam: Boom, 2019
180 pagina’s

kritische tegenbeweging die hem hoopvol 
stemt. Echter, die tegenbeweging ‘heeft 
het erg moeilijk gekregen, intellectueel 
en praktisch en lijkt vast te lopen in haar 
eigen succes’. 4) Er is een nieuwe start 
nodig, aldus Buijs, en daarvoor schetst  
hij een aantal contouren.
 Veel mensen denken waarschijnlijk 
dat er zonder economie ‘geen brood op 
de plank’ komt. Volgens Buijs is dit een 
simpel maar foutief antwoord. Buijs ziet 
de rol van de economie meer gelegen in 
de ‘franje van het menselijke’ (beleving, 
plezier) dan in het basale. Mensen zijn 
creatief maar tegelijkertijd ook hulpbe-
hoevend. Mensen zijn genoodzaakt om 
samen te werken, en kunnen dit ook (de 
mens is coöperatief ingesteld). En mensen 
hebben de eigenschap dat ze zaken kun-
nen waarderen. Dat alles bij elkaar vormt 
de ‘antropologische vloer’ waarop de 
economie rust. Economie creëert ‘vreug-
de’ omdat de samenwerking een beter 
resultaat oplevert dan ieder op zijn eentje 
had kunnen realiseren.
 De wereldgeschiedenis is volgens Buijs 
een verhaal van geweld, onderdrukking 
en slavernij. Hij noemt dit  ‘involutie’: de 
mens is in staat structuren en imperia te 
bouwen die de menselijke bloei schaden 
en de economie degenereren in relatie tot 
haar oorspronkelijke bedoeling, ook al 
lijkt voor het oog alles nog zo normaal.
 De hoop zoekt Buijs in de verschillende 
alternatieven die wereldwijd zijn ontwik-
keld en in de ‘protestliteratuur’ met het 
Oude Testament als sleutelvoorbeeld. 
Het is ‘de ontdekking van de agapè, de 
gevende liefde, die hoop geeft en vreugde 
beloofd, zonder daarbij de donkere  
kanten van het bestaan te ontkennen.  
De Schotse moraalfilosoof en vader van  
de economie Adam Smith heeft de  

werking van een dergelijke burgerlijke 
economie prachtig beschreven. Daarna 
gaat het mis als er een andere definitie 
van economie in zwang raakt waar de 
moraal van is geamputeerd. Dit leidt ertoe 
‘dat de markt altijd klopt, los van onze 
moraal’ en dat economie wordt opgevat 
als ‘transactionalisme’.
 Buijs ziet het transactionalisme als  
een doodlopende weg en als beneden-
maats. Hij houdt een pleidooi voor een 
economie van vreugde (vreugde gaat 
dieper dan ‘geluk’), waarin er sprake is 
van een nieuwe verhouding mens– 
natuur, waarin we stappen maken in 
de dematerialisatie van de economie, 
waarin flexibilisering en zekerheid op de 
arbeidsmarkt opnieuw wordt vormgege-
ven, waarin kapitaal en arbeid worden 
gevat in een Rijnlandse economische 
orde. Last but not least pleit hij voor een 
eerherstel van de oude deugden.
 Is daarmee de vraag “waarom werken 
we zo hard?” beantwoord? Is werken 
bittere noodzaak om te overleven? Eco-
nomie moet volgens Buijs in het rijk van 
de vrijheid worden geplaatst en heeft 
primair met ‘de versiering van het leven’ 
te maken. Dat vreugdevolle is volgens 
hem zelfs de kern van de economie. Wie 
(te) veel werkt lijkt dus vooral erg dom. 
Ik denk dat Buijs verhaal op dat punt te 
idealistisch is: voor velen (en echt niet 
alleen in de derde wereld) speelt het 
basale een dominante rol. Buijs lijkt 
voorbij te gaan aan de oude en nieuwe 
armoede. De zin van de economie ligt 
primair in het voorzien van dat wat 
nodig is. Wat daar voorbij gaat is toegift. 
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Zoeken naar  
christelijke zorg
Door Thijs Tromp, directeur Reliëf en hoogleraar diaconaat aan de PThU

Ruim twintig jaar na het verschijnen 
van Zorgen met visie van Theo Boer (1997) 
is er weer een boek verschenen over 
christelijke zorg. In de tussentijd is er 
veel geschreven over de identiteit van 
christelijke organisaties in het alge-
meen, maar een bundel geheel gewijd 
aan christelijke zorg dat is een unicum.  

Dat het zo lang geduurd heeft, is begrijpe-
lijk. Het is er de afgelopen decennia niet 
makkelijker op geworden om duidelijk te 
maken wat de meerwaarde is van christe-
lijke zorg. Het veld van de zorg is immers 
ingrijpend veranderd. Het overgrote deel 
van de huidige zorgaanbieders heeft zijn 
wortels weliswaar in christelijke diaconale 
initiatieven, maar profileert zich tegenwoor-
dig niet meer als christelijk. Ongeveer vijf-
tien procent van de zorgaanbieders maakt 
deel uit van de christelijke familie, maar de 
onderlinge verschillen zijn groot. Een enke-
ling heeft nog een bibelebons karakter (voor 
en door christenen) maar de meeste werken 
voor álle mensen, met een veelkleurig palet 
aan zorgverleners. Hoe je in deze tijd vorm 
geeft aan christelijke zorg is daardoor een 
zoektocht geworden voor toezichthouders, 
bestuurders en zorgverleners. 

Simon Polinder & 
Bart Cusveller
Christelijke zorg. Professional, 
praktijk en organisatie
Heerenveen: Groen 2019
152 pagina’s

Daarom alleen al verdient het lof dat  
Simon Polinder en Bart Cusveller het 
initiatief hebben genomen om een  
boek over christelijke zorg anno nu te 
schrijven. Het boek is het resultaat van 
het onderzoek dat het associate lectoraat 
Christelijke Professie (CHE) heeft  
uitgevoerd. Dit onderzoek richtte zich 
primair op de praktijk binnen Lelie 
Zorggroep, maar in deze bundel verbre-
den de auteurs hun inzichten voor een 
breder publiek. 
 Wie het boek leest zal het meteen 
opvallen dat de auteurs zelf ook op  
zoek zijn. Ze stellen veel vragen: wat is 
christelijk, wat is zorg, wat is de eigen-
heid van christelijke zorg, wat vraagt  
dat van christelijke zorgverleners, hoe 
ziet een christelijke zorgpraktijk eruit, 
wat is een christelijke zorginstelling? 
 In het eerste deel komt de context van 
de christelijke zorg in Nederland aan de 
orde. Ze schetsen hoe door de ontzuiling 
christelijke identiteit tegenwoordig vorm 
krijgt in een pluriforme context. Het 
tweede deel richt zich op de christelijke 
zorgverlener. Dat betoog concentreert 
zich op gedragingen: wat doen christe-
nen wel en wat doen ze niet en hoe kun-
nen ze daarover in gesprek met collega’s 
en cliënten die er andere opvattingen op 
na houden? De morele integriteit van de 
zorgverlener krijgt de meeste aandacht. 
Dit deel levert een wat angstig beeld op: 
hoe overleeft de christelijke zorgverlener 
in een pluriforme wereld? 
 Het derde deel, over de zorgpraktijk, 
biedt een meer uitdagend perspectief. 
Aan de hand van de begrippen ‘burger-
schap’ en ‘sjalom’ leggen de auteurs uit 
hoe christelijke bezieling kan doorwer-
ken in de zorg. Als verantwoordelijke 
burgers leveren christenen hun bijdrage 

aan een zorgzame samenleving. Dat 
doen ze echter niet op een benepen 
wijze. Vanuit het licht van de ‘sjalom’ 
van God mogen zij zich inspannen 
om liefde, troost, genezing en hoop te 
brengen waar ze maar kunnen, vooral 
aan mensen die om wat voor reden ook 
aan de rand zijn komen te staan. Dat 
doen christelijke zorgverleners niet om 
een heilsstaat te realiseren, maar omdat 
ze geloven dat ze deel uitmaken van de 
reddingsoperatie van God, die belooft 
dat hij eens alle tranen zal drogen en een 
koninkrijk van gerechtigheid en vrede 
zal stichten. 
 Dat perspectief is ook leidend in het 
laatste deel, dat gaat over christelijke 
zorgorganisaties. De auteurs wijzen 
erop dat christelijke zorgprofessionals 
en christelijke zorgbestuurders nadruk-
kelijk hun plek mogen opeisen in het 
publieke domein om hun eigen visie  
op zorg en ethiek te bepleiten. Waarom 
is er eigenlijk geen christelijke Hugo 
Borst opgestaan om de kwaliteit van 
de ouderenzorg aan de kaak te stellen, 
vragen ze zich af. In dit deel ontbreekt 
een visie op de toekomst van christelijke 
zorgaanbieders: moeten zij zich primair 
blijven richten op de ‘eigen zuil’ of  
wordt van christelijke zorgaanbieders 
gevraagd om zich, vanuit het licht van 
‘sjalom’ te richten op alle mensen, de 
minsten allermeest?
 De bundel biedt al met al een prima 
aanzet om het gesprek over christelijke 
identiteit in de zorg van vandaag de dag 
verder te voeren, zonder pasklare ant-
woorden, maar wel met een prikkelend 
perspectief.
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Gesignaleerd.

Marin Terpstra & Theo de Wit | Waarom tolerantie niet de hoogste waarde 
kan zijn | Eindhoven: Damon, 2019 | 304 pagina’s

Zijn wij intoleranter aan het worden? De gevoeligheid van mensen voor  
afwijkende meningen of manieren van leven is zeker sterker geworden. Hoe 
kan een samenleving omgaan met wat voor mensen heilig of onaantastbaar 
is in tijden van multiculturalisme? Wat is de oorsprong van het begrip en hoe 
valt het te definiëren? En wat zijn de hoogste waarden van een samenleving? 
Dit boek behandelt dergelijke vragen en biedt een reflectie op de vraag hoe 
een samenleving kan omgaan met heilige zaken.

Joachim Duyndam & Marcel Poorthuis (red.) | Einde van de politiek? Over po-
pulisme, democratie en staatsgeweld | Eindhoven: Damon, 2019 | 208 pagina’s

De politiek staat onder druk. Wereldwijd zien we vandaag de dag een afne-
mende invloed, macht, en betekenis van de politiek zoals we die sinds het 
begin de moderniteit hebben gekend. De politiek staat niet alleen van buitenaf 
onder druk. In westerse liberale representatieve democratieën wordt de politiek 
steeds meer óók van binnenuit uitgehold. Identiteitspolitiek en nationalisme 
zijn in opmars. Door het gebrek aan grote en verbindende visies in de politiek 
krijgt het persoonlijk leven van politici een steeds grotere betekenis. 

Carla Hoetink | De macht der gewoonte. Regels en rituelen in de Tweede 
Kamer na 1945 | Nijmegen: Van Tilt, 2019 | 648 pagina’s

De Tweede Kamer is net een klein koninkrijk, met eigen regels en routines, 
een eigen taal, eigen helden en eigen verhalen. In dit boek analyseert de 
auteur de politieke cultuur van het Nederlandse parlement sinds de Tweede 
Wereldoorlog. De regels en rituelen lijken vast te liggen, maar hoe gaan 
volksvertegenwoordigers ermee om? Waar komen deze gewoonten vandaan 
en hoe doen politici daarmee hun voordeel?

Willem Huberts | Er moest iets nieuws komen. Getuigenissen van  
Nederlandse fascisten | Nijmegen: Van Tilt, 2019 | 520 pagina’s

Waarom liepen miljoenen Europeanen achter Hitler aan? Het kan niet anders 
of zij hebben iets positiefs aangetroffen in het gepropageerde fascisme, iets 
wat hun hoop gaf op een beter leven. Dit vraagt om een verklaring en hoe 
kan dat beter dan door getuigenissen van fascisten zelf? Dit boek breng zes 
autobiografische terugblikken van Nederlandse fascisten van weleer bijeen. 

Naomi Klein | Brand. Een vurig pleidooi voor een nieuwe groene politiek 
Amsterdam: De Geus, 2019 | 368 pagina’s

Al meer dan dertig jaar weten we dat er een klimaatcrisis aan zit te komen, 
maar met die kennis hebben we weinig gedaan. Pas toen Greta Thunberg 
“Brand!’ riep en 1,6 miljoen scholieren wereldwijd haar voorbeeld volgden, 
begon de urgentie van de situatie werkelijk door te dringen – en nog gaan 
de meesten van ons door met leven zoals we dat altijd al hebben gedaan. 
Voor Klein is er maar één conclusie mogelijk: we moeten onze beschaving 
ingrijpend veranderen.

Elma Drayer | Witte schuld. Over identiteitspolitiek
Amsterdam: Atlas Contact, 2019 | 192 pagina’s

De auteur bespreekt identiteitspolitiek in media, literatuur, kunst en politiek. 
Haar vertrekpunt verwoordt ze als volgt: ‘In het huidig racismedebat zie ik 
te veel dat me te weinig bevalt en ik zou niet weten waarom ik daar als 
witte vrouw beleefd over zou moeten zwijgen.’ Waarom slaat het debat over 
identiteit zo aan? Wat is de rol van sociale media hierin? Drayer schuwt de 
polemiek niet en met humor toont ze de ernst van de problematiek.

Edward van ’t Slot (red.) | De politieke Bonhoeffer. Kerk en overheid toen en nu
Utrecht: KokBoekencentrum, 2018 | 128 pagina’s 

In 1941 was Hitler op het hoogtepunt van zijn macht. Niets leek hem te kun-
nen stuiten. Juist op dat moment werd aan Dietrich Bonhoeffer gevraagd een 
bezinningsstuk te schrijven over de verhouding die de kerk tegenover de over-
heid moest aannemen. Bonhoeffer kwam vervolgens met een tekst waarin hij 
met verve verdedigt dat de kerk een kritische politieke opdracht heeft. Hoe 
lezen we Bonhoeffers opstel bijna tachtig jaar na dato, in een tijd waarin al-
lerlei wereldpolitieke zekerheden lijken te verdampen?

Haroon Sheikh | Hydropolitiek. Samenwerking en conflict op zeven zeëen 
Amsterdam: Boom Filosofie | 304 pagina’s

De auteur analyseert de dynamiek op de wereldzeeën. Hij beschrijft de 
relatie tussen land- en zeemachten en tussen water en handel, en ook 
het innovatieve karakter van zeemachten. Wat betekenen de verschuivende 
machtsverhoudingen op zee voor het politieke wereldtoneel? In plaats  
van geopolitiek – de politiek van het land – introduceert Sheikh de term  
hydropolitiek. Dankzij deze term worden veel internationale politieke  
ontwikkelingen in een duidelijker daglicht geplaatst. 
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Meer invloed voor  
ondernemingsraden?
 

Alex ten Cate, Antonie Fountain en Gert-Jan Segers schreven in een eerder nummer 
van Groen over de nieuwe ChristenUnie-agenda waarin eigenaarschap centraal 
staat. Een van hun voorstellen was om de ondernemingsraad (OR) meer invloed 
te geven op het beloningsbeleid van bedrijven. OR-leden Bas Rietkerk en Jan 
Teeninga en Albert Geerds, bestuurder van vakorganisatie CGMV, vinden dit 
geen verstandig plan. Volgens hen hebben ondernemingsraden al voldoende 
rechten. Bovendien zijn vakbonden beter in staat om met de bedrijfsleiding te 
onderhandelen over beloningen.

Door Laurens Wijmenga

In Groen1 en het Nederlands Dagblad2 pleitte onder andere 
Gert-Jan Segers voor versterking van de wettelijke rechten 
van de ondernemingsraad. Hoe zouden ondernemingsraden 
volgens jullie beter gepositioneerd kunnen worden? | Albert: 
“Op dit moment heeft een OR op grond van artikel 31d Wet op 
de ondernemingsraden (WOR) al het recht informatie te vragen 
over het beloningsbeleid. Daar is vanaf januari 2019 artikel 
23 lid 2 bijgekomen: het beloningsbeleid moet een jaarlijks 
agendapunt zijn in het overleg tussen de OR en de bedrijfslei-
ding. Bij deze wetswijziging werd al door verschillende partijen 
opgemerkt dat dit geen garantie is voor andere beloningsver-
houdingen binnen ondernemingen. Het is hooguit een stap om 
bewustzijn over beloningsverhoudingen te vergroten. De OR 
stelt namelijk niet de beloning van de bestuurders vast, dat is 
voorbehouden aan de aandeelhoudersvergadering.” 

Bas: “Er zou wel wat meer bekendheid mogen worden gegeven 
aan de rechten die ondernemingsraden al hebben. Er wordt 
namelijk nog te weinig gebruik van gemaakt. Misschien ook 
omdat de werkgever het niet toelaat. Onze OR krijgt overigens 
wel alle ruimte van de werkgever om haar rechten te benutten.” 

Albert: “Zou je de OR werkelijk invloed op de beloningsverhou-
dingen willen geven, dan moet de OR instemmingsrecht krijgen 
in de aandeelhoudersvergadering of de beloningscommissie 
van de Raad van Toezicht over de directiebeloningen. Je zou een 
verhouding kunnen vaststellen tussen het salaris van de minst 
verdienende werknemer en de (top)bestuurder. In dát geval zul-
len salarissen van werknemers altijd ook daadwerkelijk moeten 
meegroeien met het salaris van de bestuurder. En laten we het 
dan ook hebben over de doelstellingen die gekoppeld zijn aan 
de beloning van bestuurders.” 

Bas: “Ik zou de ondernemingsraden niet laten onderhandelen 
over salarissen. In de OR wordt een dialoog gevoerd tussen de 
bedrijfsleiding en de werknemers. Door de OR instemmings-
recht te geven over salarissen van de bestuurders verandert het 
karakter van dat gesprek. Dat is niet wenselijk, want OR-leden 
staan altijd in een machtsverhouding tot de bedrijfsleiding.  
Na een stevig gesprek over beloningen kun je de directie 
morgen weer tegenkomen bij de lunch. Bovendien wisselen 
OR-leden regelmatig en hebben veel leden niet de bagage om 
dit gesprek te voeren. Dat geldt nog sterker voor bedrijven met 
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mingsraad in Hengelo.
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praktisch opgeleide werknemers zoals 
supermarkten en schoonmaakbedrijven. 
De OR is wel het juiste gremium voor een 
gesprek over het verschil in beloning tus-
sen werknemers en bestuurders. De WOR 
geeft op dit moment uitgebreid informa-
tierecht op dit onderwerp aan de onder-
nemingsraden. Leer ondernemingsraden 
daar gebruik van te maken.”

Albert: “Een ander aandachtspunt is dat 
buitenlandse vennootschappen met een 
Nederlandse vestiging de Nederlandse 
wet kunnen omzeilen door de directeur 
aan te nemen via een buitenlandse ven-
nootschap. Overigens spelen grote belo-
ningsverschillen tussen top en werkvloer 
vooral bij multinationals. In mkb-bedrij-
ven komt dit vrijwel niet voor. Vanwege 
de aard van deze bedrijven worden geen 
winsten geboekt die ruimte laten voor 
zulke grote verschillen in beloning. En als 
die ruimte er wel is geldt dat in bedrijven 
van minder dan 50 werknemers wettelijk 
gezien geen OR aanwezig hoeft te zijn.”  

Wat vinden jullie van recente voor-
beelden van bedrijven, zoals Jumbo3 
en Action4, die rechtstreeks collec-
tieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) 
afsluiten met ondernemingsraden? 
Jan: “Onderhandelen over salarissen 
van tienduizenden werknemers kun je 
niet aan ondernemingsraden overlaten. 
Ondernemingsraden moeten volgens de 
wet het belang van de hele onderneming 
verwoorden. Je kan als ondernemings-
raad niet exclusief werknemersbelangen 
vertegenwoordigen.”

Albert: “Wat is de echte aanleiding  
van werkgevers om te praten met  

ondernemingsraden in plaats van vak-
bonden? Ridicule looneisen van bonden? 
Dat valt nog te bezien. Zoals in het geval 
van Jumbo: de eigenaar, de familie van 
Eerd, verdient een fortuin en keert maar 
liefst 40 miljoen aan dividend uit! De 
loonstijging voor het personeel is een 
schamele 1% met daarnaast verdere 
verslechteringen op andere voorwaarden. 
Werkgevers denken kennelijk dat als ze 
hun wensen er bij vakbonden niet door-
heen krijgen, ze ondernemingsraden wel 
kunnen overreden. Als ook de bedrijfs-
takcao’s verdwijnen ontstaat er oneer-
lijke concurrentie op arbeidskosten. Per 
bedrijf kunnen arbeidsvoorwaarden 
gaan verschillen als dag en nacht. Dat 
resulteert in volkomen onrechtvaardige 
verschillen in arbeidsvoorwaarden, af-
hankelijk van de lokale onderhandelings-
vaardigheden van medezeggenschaps-
organen. Macht wordt dan bepalend 
voor afspraken over beloningen in plaats 
van rechtvaardige verhoudingen. Dat 
is niet christelijk-sociaal. Willen we dat 
écht? Wij van CGMV in elk geval niet. Er 
dreigen dan Amerikaanse toestanden 
waarbij mensen drie banen hebben en in 
een camper in het bos wonen.”

Bas: “We moeten zuinig zijn op wat we 
hebben opgebouwd. We zijn gezegend 
met het stelsel zoals dat nu is waarbij cao’s 
worden onderhandeld door vakbonden en 
algemeen verbindend worden verklaard. 
Dat we dit collectief geregeld hebben past 
bij de christelijk-sociale traditie. Laten we 
hier voor gaan staan ook als we dan tegen 
de stroom in moeten roeien.” 

Albert: “Ik kan mij wel voorstellen dat 
er meer ‘raamwerkcao’s’ komen. Daarin 
worden op landelijk niveau afspraken 

gemaakt op centrale thema’s, zoals 
de stijging van salarissen, binnen een 
bandbreedte. Per bedrijf kan dan door de 
OR, met ondersteuning van vakbonden, 
een salarisstijging worden afgesproken 
binnen die bandbreedte, afhankelijk 
van de prestaties. In betere tijden kun je 
als bedrijf dan weer wat inlopen zodat 
de verschillen binnen de sector niet te 
veel uiteen gaan lopen. Zo kan worden 
voorkomen dat er alsnog oneerlijke 
concurrentie op lonen ontstaat. Grote 
vakbonden zoals CNV en FNV zullen dat 
niet snel zeggen, omdat daarmee aan 
hun inkomensstroom wordt geknaagd. 
Cao’s leveren hen namelijk werkgevers-
bijdragen. Dat zijn voor hen substantiële 
bedragen.” 

Wat kunnen ondernemingsraden en 
vakbonden betekenen voor werkenden 
zonder vast contract? | Albert: “zzp-ers 
en uitzendkrachten moeten zich eerst or-
ganiseren zodat ze collectief mee kunnen 
praten. Dat doen ze helaas vaak niet. Zzp-
ers kunnen via ons gebruikmaken van de 
diensten van het Platform Zelfstandige 
Ondernemers (PZO). Voor uitzendkrach-
ten is daar op dit moment geen sprake 
van. Voor flexkrachten blijft het in de 
huidige positie moeilijk om hun positie 
te versterken. Dat heeft grotendeels te 
maken met hun contractvorm. Zolang  
de werkgever de mogelijkheid heeft  
om ongewenste ‘druk’ van flexkrachten  
af te straffen door hen niet meer in te  
lenen, of het contract niet te verlengen, 
zal aan hun positie niets veranderd 
worden. Werkgevers blijven zoeken naar 
mogelijkheden om meer flexibele arbeid 
te gebruiken tegen de laagste kosten. 

Werkgevers moeten daarom worden 
verplicht ook bij flexibele arbeid vanaf 
dag één de arbeidsvoorwaarden uit de 
geldende cao in het bedrijf één op één toe 
te passen. Dus niet alleen de ‘inlenersbe-
loning’ zoals nu vaak, maar ook vanaf de 
eerste werkdag recht op loondoorbeta-
ling bij ziekte, pensioenopbouw en alle 
andere arbeidsvoorwaarden. 
 Vakbonden en ondernemingsraden 
kunnen binnen een bedrijf wel  
afspraken maken over de maximale  
inzet van flexkrachten in een bedrijf, 
aan de hand van percentages en aantal-
len in te zetten flexkrachten en zzp-ers. 
Daarmee kun je bereiken dat werkgevers 
zoveel mogelijk vastigheid bieden aan 
werknemers. Maar deze afspraken zijn 
op dit moment niet af te dwingen en zijn 
daarom geen ‘breekijzer’. 
 In sectoren met een grote krapte aan 
personeel krijgen zzp-ers soms én veel 
meer betaald dan werknemers én ze 
hoeven niet de ‘vervelende administra-
tieve klusjes’ te doen. Daardoor wordt 
de werkdruk voor de werknemers groter 
en het levert een ongewenste spiraal 
op. Uiteraard zijn er ook sectoren waar 
zzp-ers worden ónderbetaald. Het loon 
kan weliswaar per uur iets hoger of gelijk 
zijn aan salaris volgens de cao, maar dit is 
dan geheel zonder de sociale vangnetten, 
pensioenbijdragen, etc.” 

Wat vinden jullie van de plannen van 
Ferdinand Grapperhaus (Terug de 
polder in)5 voor een vakbond nieuw stijl 
die zich beperkt tot advies en rechts-
bijstand aan leden? | Albert: “In feite 
betekent dit dat vakbonden verworden 
tot rechtsbijstandsverleners. Die zijn er al 
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voldoende. Leden van vakbonden zouden 
dan alleen om juridisch advies kunnen 
aankloppen, terwijl de bonden zich niet 
meer sterk kunnen maken voor wat hun 
leden belangrijk vinden. Voor welk pro-
bleem is deze versmalling een oplossing? 
Welke leemte in de polder wordt hiermee 
gevuld? Grapperhaus wil ook dat alleen 
vakbonden met voldoende leden deel-
nemen aan cao-onderhandelingen en dat 
de overige werknemers via internet en 
tegen betaling commerciële cao- 
onderhandelaars kiezen. Dit is echter  
al deels praktijk. Vakbonden met te  
weinig leden komen namelijk al niet  
aan tafel bij individuele werkgevers of  
op bedrijfstakniveau. 
 Dit plan suggereert dat vakbondsbe-
stuurders niet in staat zijn om goed te 
onderhandelen en de belangen van een 
sector niet goed voor ogen hebben. Het 
is ons niet duidelijk waarom dit wordt 
verondersteld. Het dalende ledenaantal 
van vakbonden los je niet op met een 
internetstemming. De organisatiegraad 
van werknemers zal dan nog verder 
dalen. Eenmalige betrokkenheid levert 
een eenmalige mogelijkheid om je ‘plasje 
te doen’ over de inzet van de cao en houdt 
daarna direct weer op. Bij ondernemings-
cao’s is het voor bonden gemakkelijker 
om de belangen van niet-georganiseerde 
mensen mee te nemen in besluitvorming 
door hen in elk geval te horen. Maar er 
moet natuurlijk wel een voordeel blijven 
voor georganiseerde leden. Het stemmen 
over cao’s moet voorbehouden blijven 
aan leden.” 

Bas: “Door de rol van vakbonden te  
ondermijnen breek je ons collectieve  
stelsel af. Ons land wordt hierdoor een 
stukje individualistischer. Solidariteit 

en collectieve afspraken over beloningen 
zijn wat mij betreft christelijk-sociale 
principes. Daar moeten we aan  
vasthouden.”   

Albert: “De plannen van Grapperhaus zijn 
wat ons betreft achterhaald. Er zijn veel 
recentere en betere ideeën om de polder 
te hervormen, zoals die van Fedde Mons-
ma in zijn boek Poldermodel 3.0.6 Monsma 
is voorstander van maatwerk-cao’s, 
waarbij het overleg over arbeidsvoor-
waarden deels wordt gedecentraliseerd 
naar ondernemingsraden, geadviseerd 
door vakbonden. Zo worden vakbonden 
zichtbaarder voor werknemers. Ook wil 
hij het overleg over arbeidsvoorwaarden 
meer multidisciplinair benaderen.” 

Bas: “Helaas voelen veel mensen de 
noodzaak voor een vakbond niet meer. 
Om dat te veranderen zou een flinke 
economische crisis wellicht helpen. Maar 
uiteindelijk draait het om een meer fun-
damentele vraag: welk Nederland hebben 
we voor ogen? Een land van solidariteit 
met collectieve afspraken of een land van 
individuen met individuele afspraken 
over arbeidsvoorwaarden?”

Tamelijk wat commotie was er even terug toen een ChristenUnie-bewindsman uit de 
kast kwam als ‘links’. Terechte commotie, wat mij betreft. De Europese verkiezings-
campagne van het afgelopen jaar sterkte mij in die overtuiging. Ik hoorde nogal wat 
partijgenoten mompelen: de SGP is wat rechtser, wat meer van: ‘superstaat nee’ en wij 
misschien wat meer van: ‘samenwerking ja’. Deze zelftypering vind ik nogal pover.

Steeds hebben de ChristenUnie en haar voorgangers betoogd dat Europese samen-
werking mooi is, maar altijd gedragen moet worden door politieke gemeenschappen, 
die toch nog steeds nationaal geworteld zijn. Zonder politieke gemeenschap geen 
democratisch eigenaarschap. In deze traditie streed André Rouvoet in 2005 met groot 
succes tegen de Europese Grondwet. Tien jaar later bekritiseerde Johan Graafland in een 
partijrapport de verregaande monetaire samenwerking, die is zo wankel omdat er geen 
Europese politieke eenheid bestaat – een van de meest diepgravende analyses ten tijde 
van de eurocrisis. Wij zijn altijd de partij geweest van ‘samenwerking ja, superstaat nee’. 
En er is in feite geen uitleg geweest hoe deze koers past bij een aansluiting bij de Euro-
pese Volkspartij. Dat we haar transnationale ambities ‘kritisch zullen blijven volgen’,  
dat is toch wel een beetje magertjes.

Christelijke politiek is geen kwestie van links of rechts. Christelijke politiek behoort 
élke heersende macht en cultuur te bevragen. De profeet Nathan deed zoiets ooit bij 
koning David. Augustinus bevroeg de cultuur van het Romeinse Rijk. In de Middeleeu-
wen hielden geestelijken koningen en keizers geregeld een ‘vorstenspiegel’ voor. En de 
christelijke partijpolitiek in ons land begon ooit bij de diepgaande cultuurkritiek van 
Groen van Prinsterer. In de spiegel van het evangelie te blijven kijken, kritisch over jezelf 
en de cultuur waarin je leeft te blijven denken, daar gaat het om in christelijke politiek. 
En dat is voor een gelovige toch veel interessanter, dan mee te doen in een links of  
rechts kamp.

COLUMNIST Dr. Wouter Beekers is directeur van het  
Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie
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Vaccinatie, 
het sjibbolet van 
onze tijd
 

Nederlanders bezorgd over polarisatie, ‘nuance is niet sexy’, zo kopte de 
NOS vrijdag 29 maart. Volgens Paul Dekker van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau hebben mensen het idee `dat de nuance verloren gaat en dat 
mensen agressiever worden in discussies. Dat is echt een groot punt van 
zorg.́  De oorzaak ervan zien veel Nederlanders bij internet en sociale 
media. De zorg is dat mensen ´mede daardoor een zekere druk ervaren om 
een standpunt in te nemen’. Dat geldt zeker bij vaccinatie. Ook dat debat 
polariseert steeds meer: je bent voor of je bent tegen. En ook hier raakt de 
nuance zoek. Als we de media moeten geloven regeert bij voorstanders de 
ratio, de wetenschap, en bij tegenstanders het gevoel, de intuïtie, ofwel alles 
wat niet wetenschappelijk te onderbouwen is. Het wordt hoog tijd dat we 
beter met elkaar omgaan in het debat. Het is tijd voor echt gesprek.

Door Wouter Jan van den Berg

Op weg met  
kringlooplandbouw
Een tussenevaluatie

 
 
De start van minister Schouten begon veelbelovend en maakte zelfs  
een zeker enthousiasme los. De ellende van de invoering van de  
fosfaatquotering was achter de rug en het werd tijd om weer positief  
vooruit te kunnen kijken. Er was weer een eigen ministerie, een al lang  
door de landbouw gekoesterde wens, met daarbij een nieuw inspiratie-
woord: kringlooplandbouw. Niemand wist toen nog goed wat het was,  
maar het klonk nieuw en goed. En Schouten trad de sector met een open 
luisterhouding tegemoet: dat luisterend oor deed ook velen goed. Verder 
formuleerde ze evenwichtig waardoor niemand zich op de tenen getrapt 
voelde. Er was een rimpeling rond de fraude met veestapelopgaves en een 
gezamenlijk gevoeld ongenoegen door de afwijzing van de pulsvisserij 
door een onbegrijpelijke EU. Maar de minister stond daarbij aan de kant 
van haar vissers en boeren. Inmiddels is er veel veranderd en is door het 
stikstofdossier de spanning tussen beleid en sector hoog opgelopen.  
Hoe staat het ondertussen met de kringlooplandbouw?

Door Roel Jongeneel
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Het visiedocument | De kern van de op 8 september 2018 ver-
schenen visie Waardevol en verbonden van minister van Land-
bouw Schouten, is de omschakeling naar kringlooplandbouw. 
Deze omschakeling wordt nodig geacht om tot een toekomstbe-
stendige landbouw in Nederland te komen. Het is een omschake-
ling ‘waarin niet druk op de kostprijs van producten leidend is, 
maar het streven naar voortdurende verlaging van het verbruik 
van grondstoffen en vermindering van de druk op de leefom-
geving’. De landbouw als economische activiteit moet op twee 
manieren ‘ingebed’ moet zijn: namelijk sociaal-economisch en 
ecologisch. Wie goed luistert hoort hier de trits people, planet, 
profit. Het gaat de minister niet om een blauwdruk, maar om een 
oriëntatiepunt voor ‘een collectieve zoektocht naar een econo-
misch en ecologisch vitale productiewijze en een voedselsysteem 
dat waardevol en gewaardeerd voedsel voortbrengt’. Het gaat dus 
om ‘volhoudbaar’, duurzaam dus, om besparing van grondstof-
fen en om het terugdringen van de milieubelasting. 
 De minister hanteert hierbij een ‘meetlat’, een lijst van negen 
doelstellingen (zie kader). Alle beleidsvoornemens, plannen, 
voorstellen en dergelijke worden aan de hand van deze meetlat 
getoetst. Dragen ze bij aan het realiseren van één of meerdere 
van deze doelstellingen dan passen ze in het kringloopland-
bouw-model van de minister. 

Grote uitdagingen | Er vallen een aantal dingen op: allereerst 
geeft deze lijst een heel aantal zaken aan die niet direct met het 
sluiten van kringlopen te maken hebben. De minister bedoelt 
met kringlooplandbouw dus een breder en integraler geheel dan 
het letterlijk sluiten van kringlopen. Daarmee wijkt het minder 
af van de verduurzaming van het gemeenschappelijk landbouw-
beleid (GLB), waar bijvoorbeeld ook Brussel op inzet, dan men 
misschien zou denken. Nederland noemt het wel heel anders, 
maar daarmee is het nog niet helemaal anders. Voor sommigen, 
die op iets revolutionairs hadden gehoopt, valt dat misschien 
tegen; ik ben er blij mee omdat ik denk dat op meerdere sporen 
gelijktijdig vooruitgang moet worden geboekt. Het is daarom 
ook goed dat de minister biodiversiteit en dierenwelzijn ook 
bewust direct meeneemt. Dat de nieuwe Europese Commissie met 
haar Europese Green Deal dat ook wil gaan doen, komt dan alleen 
maar goed uit. 
 In de tweede plaats wordt er een aardige waslijst aan punten 
genoemd, maar wordt er niet veel gezegd over de onderlinge 
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verhoudingen en prioriteiten. Maar die 
zijn er wel degelijk, al was het alleen 
maar omdat Nederland zich via verdra-
gen en overeenkomsten met Brussel tot 
een aantal zaken heeft verplicht. In die 
zin zijn de milieu- en klimaatpunten (zie 
punten 4 en 6) best wel dwingend. Het 
sluiten van kringlopen (zie punt 1) helpt 
daar bij, maar is dan misschien meer een 
middel dan een doel. Wat er nu rond stik-
stof is gebeurd heeft een ieder nog eens 
op hardhandige wijze met de neus op de 
feiten gedrukt. 
 De stikstofproblematiek heeft, in de 
derde plaats, ook duidelijk gemaakt dat er 
hoge kosten aan het behalen van de doel-
stellingen verbonden kunnen zijn. De 
vraag is wat daarbij redelijk is. Die vraag 
heeft de politiek zich in het verleden 
volgens mij niet altijd voldoende gesteld. 
Rond landbouw, natuur en milieu zijn, 
als het gaat om deze doelstellingen, 
nooit fatsoenlijke kosten-batenanalyses 
uitgevoerd. Daarmee komen we dan soms 
ineens voor ‘verrassende afwegingen’ 
te staan. Ik denk dat de overheid moet 
proberen te leren van de fouten die ze 
heeft gemaakt en niet, om gezichtsverlies 
te voorkomen, vast moet houden aan eer-
dere keuzes waarbij de zorgvuldigheids-
vereisten niet in voldoende mate in acht 
werden genomen. De Mmnister doet haar 
best om geld vrij te spelen om de land-
bouw te helpen de benodigde transitie te 
maken en dat is positief, maar er is denk 
ik meer nodig om een minimaal draag-
vlak te behouden. 

Realisatieplan | De visie is inmiddels 
opgevolgd door het op 17 juni dit jaar 
verschenen realisatieplan Op weg met 

nieuw perspectief. Het realisatieplan is 
opgesteld aan de hand van drie vragen: 
Wat betekent kringlooplandbouw in de 
praktijk? Welke perspectieven kan het 
bieden voor de agrarische sectoren en  
de visserij? Hoe voldoen we aan de  
randvoorwaarden? Bij elk van deze  
vragen geef ik een reflectie.
 Ten eerste, zoals het bij Mansholt  
ging om ‘nooit meer honger’, is bij 

Doelstellingen ministerie  
1.  Het sluiten van kringlopen, het terugdrin-

gen van emissies en het verminderen van 
verspilling van biomassa in het gehele 
voedselsysteem;

2.  Wat betreft visserij moet er sprake zijn 
van een duurzaam bestandsbeheer zonder 
schade aan de natuurlijke omgeving; 

3.  De sociaaleconomische positie van de  
agrarisch ondernemer in de keten moet 
worden versterkt;

4.  Er moet worden voldaan aan de klimaat-
opgave voor landbouw en landgebruik; 

5.  De aantrekkelijkheid en vitaliteit van het 
platteland moet worden bevorderd en er is 
een bloeiende regionale economie nodig;

6.  De situatie van ecosystemen (water,  
bodem, lucht), biodiversiteit en de  
natuurwaarde van het boerenlandschap 
moeten worden verbeterd;

7.  Het dierenwelzijn moet steeds worden 
meegewogen;

8.  De waarde van voedsel moet worden 
erkend en de relatie tussen boer en burger 
moet worden versterkt;

9.  De positie van Nederland als ontwik-
kelaar en exporteur van integrale oplos-
singen voor klimaat-slimme en ecologisch 
duurzame voedselsystemen moet worden 
versterkt.
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kringlooplandbouw het adagium ‘mini-
male belasting van de leefomgeving’. De 
betekenis voor de praktijk wordt via een 
aantal thema’s nader aangegeven. Gewe-
zen wordt op de noodzaak om beter met 
de bodem om te gaan en om meststoffen 
en veevoer meer te verbinden en daarmee 
plantaardige en dierlijke productie meer 
in een kringloop te brengen. Onder het 
kopje ‘samenwerking in de regio’ worden 
er een aantal regionale cases (de vijf  
regiodeals), pilotprojecten en experi-
menteer-ruimten benoemd. De minister 
maakt niet alleen gebruik van weten-
schappelijke kennis en support, maar 
wil ook gebruik maken van veelbelo-
vende praktijkvoorbeelden, met daarbij 
ontwikkelde praktische ervaringskennis 
en ondernemers-gedrevenheid. Ik vind 
dat laatste heel positief, al is het goed er 
gelijk wel een kanttekening bij te maken: 
zorg er wel voor dat er iets wordt geleerd 
van al het moois dat nu even zijn kans 
krijgt. Living labs staan in de praktijk, 
maar daarmee houden ze toch nog iets 
specifieks en leveren ze niet vanzelf-
sprekend ‘opschaalbare kant-en-klaar-
oplossingen’. 
 Ten tweede, bij de bespreking van de 
perspectieven wordt een sectorale aan-
pak gevolgd. Bij de veehouderij ligt het 
accent op meer waardering voor duur-
zame producten. Bij de akkerbouw (open 
teelten) gaat het over weerbare planten- 
en teeltsystemen. Bij de glastuinbouw is 
de focus klimaatneutraliteit en rendabele 
teelten. Tenslotte wordt het agrarisch 
ondernemerschap genoemd. Daarvan 
wordt veel gevergd om de transitie naar 
kringlooplandbouw te maken. De mi-
nister vindt dat banken, dienstverleners, 
toeleverende- en verwerkende industrie 
‘mee moeten denken’ met de agrariërs 

en hen moeten stimuleren en faciliteren 
om de omslag te kunnen maken. Ook 
het ministerie zelf wil daarin investeren, 
onder andere door een grondbank te 
creëren waarmee boeren kunnen worden 
geholpen om letterlijk meer grond onder 
hun bedrijf te krijgen. 
 Ten derde, bij het op orde krijgen van 
de randvoorwaarden wordt het verdien-
vermogen als eerste genoemd, direct 
gevolgd door kennis en innovatiever-
mogen. Met betrekking tot het verdien-
vermogen wordt erop gewezen dat een 
aantal agrariërs zelf al nieuwe verdien-
modellen hebben uitgevonden. Zij zijn 
voorbeeldig, maar wat in het klein lukt 
werkt niet altijd in het groot. Uiteindelijk 
is kringlooplandbouw niet alleen iets 
van de kopgroep, maar moet ook het hele 
peloton mee. Het onderstaande schema 
geeft aan welke aspecten er zitten aan het 
economisch aantrekkelijker maken van 
kringlooplandbouw (figuur 1).

Taskforce Verdienvermogen | Het  
realisatieplan verwijst naar de Taskforce 
Verdienvermogen. Die heeft inmiddels 
haar ei inmiddels gelegd met het rapport 
Goed boeren kunnen boeren niet alleen (okto-
ber 2019). Ik heb de indruk dat dit rapport, 
waarvan veel werd verwacht, niet zonder 
een zekere teleurstelling is ontvangen. Het 
win-win-verhaal dat men bij de lancering 
van de visie voor ogen had, blijkt lastig. En 
het is ook lastig. Ik vind het al met al best 
een goed rapport geworden en denk dat 
het écht een goede richting wijst en nadere 
uitwerking verdient. 
 De Taskforce Verdienvermogen maakt 
gebruik van twee kernprincipes. Het 
eerste is om boeren een handelingsper-
spectief te geven door zogenaamde  

dashboards te ontwikkelen. Met  
behulp van zo’n dashboard kan de boer 
precies zien hoe zijn bedrijf scoort op 
de kringloopprincipes en zijn emissies. 
Het dashboard moet hem de handvaten 
gaan bieden om via veranderingen in 
management en ondernemingsopzet zijn 
score te verbeteren. Het tweede principe 
is dat van de beprijzing. Eigenlijk wordt 
hier een van de basisprincipes vanuit 
de milieueconomie van stal gehaald en 
op landbouw en voedsel toegepast. Dat 
zegt dat externe effecten in de prijzen 
moet worden verrekend. Normaal is dat 
niet het geval en daardoor ontstaat een 
vertekend beeld bij het nemen van onder-
nemersbeslissingen. Het gevolg kan zijn 
dat er teveel wordt vervuild en te weinig 
‘groene diensten’ worden voortgebracht.
 Ik denk dat de principe-combi die de 

Taskforce voorstelt een goede is, want 
het maakt kringloopboeren een stuk 
concreter en kan helpen om als onderne-
mer plannen te maken. Wel verdient het 
nadere uitwerking, waarbij gebruik kan 
worden gemaakt van enkele ‘lijnen’ uit 
figuur 1. Wat ik hoop is dat het rapport 
niet, zoals destijds bij de kilometerhef-
fing en het rekeningrijden, te vroeg  
komt. Dat zou jammer zijn en een  
gemiste kans betekenen.

Internationaal | Nederland is een groot 
exporteur en importeur van landbouw en 
voedselproducten. De huidige landbouw 
is ondenkbaar zonder intensieve inter-
nationale handel. Van meet af aan is dit 
thema wat vaag gebleven in de plannen 
en rapporten. In het realisatieplan wordt 

Figuur 1  
Lijnen waarlangs kringlooplandbouw economisch voldoende aantrekkelijk kan worden gemaakt
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gezegd dat men duurzame handel wil be-
vorderen. Dat lijkt me best een uitdaging, 
maar is altijd goed om te doen. Ik zie dat 
vooral als een vorm van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen waarbij je  
bijvoorbeeld alleen gecertificeerde  
duurzame soja uit het Amazone-gebied 
wil importeren. 
 Het zwakke punt is dat internationale 
handel daarmee volgens mijn nog onvol-
doende met het idee van de kringloop-
landbouw wordt verbonden. Sommigen 
komen nu met allerlei eigen invullingen, 
waarbij ‘Nederland zelfvoorzienend’ zo 
ongeveer het meest naïeve voorbeeld is. 
Het ministerie zou hier meer over na  
moeten denken en verdere visie op  
moeten ontwikkelen. Ik begrijp dat  
dat ‘politiek gevoelig’ kan zijn. Maar  
als dit niet wordt gedaan creëert dit een 
grote onbepaaldheid. Het antwoord is 
uiteindelijk medebepalend voor de  
beantwoording van de vraag welke  

landbouw we nu in de toekomst in  
Nederland willen hebben.

Stuurmanskunst | Door kringloopland-
bouw als sleutelwoord voor haar visie te 
kiezen, heeft minister Schouten verduur-
zaming van de landbouw als hoofdthema 
gekozen. Niemand kon aan het begin van 
Schoutens ministerschap voorzien dat 
de zaak na een paar jaar zo op spanning 
zou komen te staan en de boeren massaal 
de straat op zouden gaan. Dat stelt hoge 
eisen aan de ministeriële stuurmans-
kunst, want het realiseren van kring-
looplandbouw vergt medewerking en 
dus draagvlak vanuit de landbouw. Het 
is te hopen dat de gemoederen snel weer 
wat zullen bedaren en men het probleem 
voor nu in ieder geval tijdelijk kan oplos-
sen om weer met de toekomst bezig te 
gaan. Want met tijd en creativiteit is er 
veel mogelijk.

“De minister vindt dat  
banken, dienstverleners, 

toeleverende- en verwerkende 
industrie ‘mee moeten denken’ 

met de agrariërs.”
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Ja.
Het moment dat de aarde aan een nieuwe ronde om de zon begint, doet iets bijzonders 
met mensen. ‘Oud en Nieuw’ zoals we dat moment noemen, grijpen velen aan voor  
goede voornemens in het nieuwe jaar, of reflectie op het jaar dat is geweest. In de  
familie van mijn vrouw wordt vlak voor middernacht nog ieder jaar Psalm 90 gelezen. 
“Gij zijt, o HEER, van d’ allervroegste jaren, voor ons geweest een toevlucht in gevaren”.  
En dan, als de psalm geklonken heeft, verschijnen de rotjes, zevenklappers en de 
romeinse kaarsen. Neefjes en nichtjes springen op, want oud en nieuw is toch niets 
zonder vuurwerk? Ik moet ze teleurstellen. In Apeldoorn geldt vanaf 2021 een algemeen 
vuurwerkverbod, en dat is een goede zaak. 

Het is pas halverwege de jaren 1950 dat vuurwerk in Nederland door particulieren wordt 
afgestoken. Inmiddels knallen we zo’n zeventig miljoen euro per jaar de lucht in. De effecten 
hiervan zijn groot. De hoeveelheid fijnstof ligt op 1 januari een factor acht tot tien hoger  
dan de normale waarden. Jaarlijks sneuvelen er duizenden lantarenpalen, vuilnisbakken  
en putdeksels, en draaien politie en brandweer overuren. Op de afdeling spoedeisende hulp 
kwamen afgelopen jaarwisseling 396 mensen binnen met verwondingen gerelateerd aan 
vuurwerk. Er vielen ook doden te betreuren. Alleen deze cijfers al zouden genoeg moeten  
zijn om een algeheel verbod af te dwingen. Toch is nog niet iedereen overtuigd. De meest 
gehoorde tegenargumenten voor een algemeen verbod gaan over handhaving, de individuele 
vrijheid en juridische (on)mogelijkheden. 

Handhaving is een kwestie van prioritering. Het is het politiekorps zelf dat heeft aangegeven 
beter op een algemeen verbod te kunnen handhaven, dan op een lappendeken van 
vuurwerkvrije zones. Individuele vrijheden mogen nooit zo ver gaan dat ze die van anderen 
wezenlijk beperken. Volgens De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) 
raakte vierenveertig procent van de patiënten afgelopen jaar gewond door vuurwerk van 
anderen. Dat Apeldoorn als enige gemeente een verbod wil instellen, brengt inderdaad 
wat juridische bezwaren met zich mee. Het zou veel beter zijn wanneer in heel Nederland 
een algemeen verbod gaat gelden. Net als zo veel goede ideeën komt ook dit voorstel van 
onderop. Apeldoorn toont nu leiderschap op dit thema, het is aan politiek Den Haag om dit 
op landelijk niveau over te nemen.

AUTEUR Jarin van der Zande is gemeenteraadslid namens de ChristenUnie in Apeldoorn.

Maar.
Vuurwerk en ‘goede voornemens’ zijn inderdaad mooie Nederlandse oud-en-nieuw-
tradities. Maar we weten allemaal dat we veel van onze goede voornemens, net als het 
vuurwerkafval, vaak voor midden januari al kunnen opvegen en weggooien. Goede 
intenties worden helaas alleen werkelijkheid na een goede uitvoering. Prioritering is 
zeker belangrijk, maar lijkt mij geen wondermiddel om (nog) niet goed doordachte of 
niet goed uitvoerbare intenties te laten slagen.

De beslissingswetenschap leert dat een goede beslissing een geïntegreerde afweging vereist 
tussen opbrengsten, kosten en risico’s van alternatieve opties die hetzelde doel kunnen 
bereiken. Risico-management leert dat elke maatregel altijd een rest-risico heeft en vaak 
leidt tot nieuwe onvoorziene secundaire risico’s. We leven immers in een complexe, gebroken 
wereld. Een veilige cockpit-deur zal inderdaad vliegtuigkapers tegenhouden, maar ook 
ingrijpen bij een depressive piloot onmogelijk maken. Bewijst de huidge PFAS-crisis niet 
hetzelfde: een goed bedoelde milieumaatregel, leidt nu mogelijk tot tienduizenden verloren 
banen en stopt de bouw van hard nodige nieuwe huizen. Dus welke alternatieven zijn 
bekeken, en welke andere regels zullen politie en justitie niet meer kunnen handhaven  
(en met welke gevolgen) met betrekking tot dit voorgestelde vuurwerkverbod? 

Qua handhaving leert de ervaring, en toch ook de Bijbel, dat het verstandiger is mensen 
eerst te overtuigen van ander gedrag, zodat ze dat dan uit zichzelf gaan vertonen. En 
vinden we dit principe ook niet terug in onze democratische rechtstaat? Dat gedrag wat 
we als samenleving wenselijk achten, vatten we in regels, of via de politiek in wetten, en 
vervolgens we geven de overheid bevoegdheid tot handhaven en bestraffen. Gezien het grote 
maatschappelijke draagvlak voor dat gewenste gedrag, zullen er relatief weinig overtreders 
zijn en kan de overheid ook effectief optreden. Gedrag afdwingen waar onvoldoende 
draagvalk voor is kan onmogelijk efficient en effectief zijn (tenzij we een politiestaat willen) 
en eindigt daarom vaak met een bekende Nederlandse gedoog-oplossing. Zie het handhaven 
van ‘niet-appen op de fiets’ of ‘werkende fietsverlichting’. Dus hoe weet de gemeente 
Apeldoorn dat er voldoende draagvlak voor dit voorstel is, en hoe houdt men rekening  
met minderheidsstandpunten?

Samenvattend: het grote risico van een algemeen vuurwerkverbod lijkt me de beperkte 
impact omdat het niet goed uitvoerbaar en handhaafbaar zal blijken te zijn. En daarmee  
zal het vertrouwen in de overheid, namelijk leveren wat men belooft (een vertrouwen wat  
op dit moment al zeer onder druk staat) nog verder eroderen. Bezint eer gij begint! 

AUTEUR Wilhelm Kolkman is lid van het curatorium van het Wetenschappelijk Instituut van  
de ChristenUnie.
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Agenda.

24 januari
Huiskamergesprek ‘Klimaat|religie’

Utrecht, 19:30 uur (maaltijd vanaf 18.00 uur)
wi.christenunie.nl/klimaat-religie

6 februari
Groenlezing ‘De hemel boven het Binnenhof’

Gertrudiskapel Utrecht, 19:45 uur (inloop vanaf 19:15)
wi.christenunie.nl/groenlezing2020

9 maart
Presentatie boek over christelijke politiek wereldwijd

Rotterdam, nadere informatie volgt op
wi.christenunie.nl/wereldwijd

10 maart
Symposium over christelijke politiek wereldwijd

VU Amsterdam, nadere informatie volgt op
wi.christenunie.nl/wereldwijd

Politiek in gesprek  
met christenen uit  
verschillende culturen 
Het christelijk geloof groeit buiten Europa snel, en ook in Nederland zijn er inmiddels 
ongeveer een miljoen christenen met een migratieachtergrond. Als deze christenen in 
Nederland komen wonen, nemen zij een politiek-maatschappelijk referentiekader uit 
hun landen van herkomst met zich mee. Wat betekent de aanwezigheid van een miljoen 
christenmigranten in Nederland voor de ChristenUnie? Hoe kunnen we ons op een 
zinvolle manier aan elkaar verbinden, met openheid om van elkaar te leren en met 
respect voor elkaars eigenheid en elkaars tradities? 

Bundel over christelijke politiek wereldwijd
Over deze thema’s presenteert het Wetenschappelijk Instituut in maart 2020 een nieuw boek, 
van de hand van Madelon Grant. In het boek vindt u artikelen over de breedte van de wereld-
kerk door gerenommeerd denkers. De artikelen worden afgewisseld met gesprekken met 
leiders van christelijke migrantengemeenschappen in Nederland. Hun inzichten prikkelen 
tot zelfreflectie en tot dialoog, in een gezamenlijke zoektocht naar toekomstige wegen van 
christelijke politiek in Nederland. 

In gesprek 
Bent u geïnteresseerd in politieke bewustwording onder christelijke migrantengemeen-
schappen in Nederland? Of loopt u in de praktijk tegen dingen aan die u beter wilt begrij-
pen? Weet u van harte  welkom op maandag 9 maart in Rotterdam. We presenteren tijdens 
deze bijeenkomst niet alleen onze bevindingen, er zal ook alle gelegenheid bieden om 
daarover met elkaar in gesprek te gaan tijdens een warme maaltijd.

Tijdens de bijeenkomst zal Madelon Grant haar boek presenteren. Daarnaast hebben we  
te gast: Philip Jenkins, hoogleraar en auteur van toonaangevende publicaties als The Next 
Christianity, over de groei van het christendom in zuidelijke landen; en de nieuwe  
Theoloog des Vaderlands Samuel Lee.

Een dag later, op dinsdag 10 maart, zal er een academisch symposium over dit onderwerp 
plaatsvinden in Amsterdam, in samenwerking met de PThU. 

Meer informatie en aanmelden | Kijk op wi.christenunie.nl/wereldwijd. 
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