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n de eeuw dte btJna afge'>loten 1s

christenen cigenlijk hct theocrat"che

heeft de neutt ale staat de samenle-

brakter van ecn ruhlieke orde moe<;tcn

vmg gerepresenteerd De organen

voorstaan, maar in de

van de staat werden neutraal ge-

ten-democratie is dat nooit een idcaal

symholiseerd en de mJnicr van spreken

geweest. Ook niet nu fundamentalis-

'mllillslrrlllll,

chri-;-

was zo Jlgemccn mogelijk. Fr zijn eeu-

tisch georienteerde regcringen in -,taten

wen

met een islammcerderheid die wcg op

van

dit

millennium

gewcest.

waarin de kerk die samenleving repre-

hun manier wei willen inslaan. Wat

senteerdc. De organen van de kerk

mccr twijfe] over die aanvaarding van

stonden ten dienste van de samenle-

het neutralc karaktcr vJn de publieke

ving, zoals de hospitalen, annenzorg en

orde, van het openharc handelen, van

scholcn. De manier vJn spreken wJs

het puhlieke sprcken en argumentcren

theologisch. Dezc neutralisering of ver-

znu op zijn plaats zijn. In enkele artike-

algemenisering van de staat en het

len van dit nummcr wordt die twijfel

openhare Ieven is lang als iets onver-

gezaaid.

mijdelijks gezien: het was een vooruitgang ten opzichte van vroeger, zo werd

Die twijfc] uit zich al wannecr iemand

in de Verlichting al ge'>teld en in de ne-

gaat nadenkcn over de ideologic van de

gentiendc eeuw door velen verkondigd.

'maakbare samenleving' Aan het einde

Eigenlijk hehhcn de christen-dcmocra-

van de 'column' over respect en res-

tische partijen dit neutrale karakter ook

pons, geschrcven door Ernst Hirsch

geaccepteerd, toen ze opkwamen voor

Ballin, wordt gcrcfcreerd aan het gc-

een -;oevereiniteit in eigen kring. Wa<;

mecmchapsdenken, zoal-, dat te vinden

die acceptatie een fundamentele aan-

is bij communitaristisch georicnteerde

vaarding van het neutralc karakter van

denkers als Amitai ltzioni. Dczc -;ocio-

het opcnbare levenJ

or

was het een

loog poogt ecn alternaticf te ot1lwikke-

stap uil een situatie van onwaarachtig-

len voor onze publiekc ordening die hij

hcid naar een iets billijker situaticJ Nu

een gebrek aan gemccnschap<;zin en

zijn cr altijd we! kleinere christelijke

historisch bcscf verwijt.

parlijen gcwee<;t die erop wezen dat
Kees Klop buigt zich over de kloot tus-

Vmwf dit J1lln11ner zullen de illlrodr;tlies

sen zichtbare en neutralc publieke or-

worde11 _qesclmuc11 door redaclieledCI1. Hw

dcning en de onzichtbare en op waar-

wordt zoe de ruimle _qchode11 om een flersoonlijke uis1e
CCII

ofi ee11 artikel of de samet11)(111_q in

den gcnrienteerde <,amenleving.

Hij

citeert het vcrkiezingsprogramma van

11W1!mer le tjeuen. De ucrtrouwde colwm1

hct C:DA dat stelt dat de overheid een

in het midden Pan elk nummer.

bedreiging kan zijn voor hct particulier

uindt

t1

initialicf en de per<,oonlijke vcrant-

woordelijkhcid als gevolg van de hu-

zijn ten opzichte van elkaar mccr clan

n:aucratisering. De rcchtszekerheid van

klant en verkoper: zc zijn als morele

een bureaucratic zou gebaseerd zijn op

subjecten

neutraliteit

Subsidies

Zonder zieken, oudercn en gebrekki-

worden pas ver<,trckt a I' er een belcid is

gen zou er geen echte samenleving

dat strookt met de eenzijdig vastge-

zijn. In ziekte, ouclerdom en gehrekkig-

en

gelijkheid.

op

elkaar

aangewezen.

dar

heid worclt uilgedrukt wat mens-zijn is,

werkt in de hand dat alb-lei maat-

zoals dat ook kan geheuren in ecn

schappelijke organisaties prokssioneel

sportpre<,tatie, een kunstwcrk ot een to-

stelde

en

sub,idicvoorwaarden.

hureaucratisch

[)C<,tuurd

En

moeten

neelvoorstelling.

Her

communitaris-

worden. l'rolc"ionelc hesluurders ot

tisch pcrspectid i' een alternaticf voor

managers ziJI1 uitwis<.clhaar. Manage-

het liberalismc, clat hijna twee eeuwen

ment zou ccn neutralc vaardighcid zijn.

her westcrse politieke debat hccft bc"in-

En de participatie van de initiatidne-

vloecl. Het liberale dreigl de slanclaard

mcrs en de dircctbetrokkcncn wordt

te worden, zo onderkent rahbijn Lody

gelcidelijk teruggedrongen ot hureau-

van de Kamp. De zorgsector wordt on-

cratisch vormgegcven in een clicnten-

noclig veralgemeniscerd.

raad. Klop pieit voor een hernieuwd
gcbruik van de bcginsclcn van <,oeve-

De kerken hebben tot op heden nog

rcinitcit in cigcn kring en van subsidia-

wcinig gezegd over de resultaten van

riteit, voor ccn ontneutrali,cring van de

cen enqw'te, gepubliceerd al' vergelij-

ntaatschappelijkc organisaties en voor

kende srudie met de titel 'Cod in

ccn cxplicietc nwrelc dimemic van de

Nederland

non-prohtclienstvcrlening. Hoe bekos-

studie vall tc lezen hoc sccularisatie het

1966- I 'J'J6.' Ook in deze

tigingwoorwaarden dan mocten wor-

sociaal kapiraal van de -,amcnleving bc-

den gdormuleerd zou hmdamenteel

dreigt

door de overhcicl hekcken moetcn wor-

clringen naar de marges van de samcn-

den

leving. In een neutrale <,amenleving ra-

De kerken hcbben zich Iaten

ken de burgers vervrecmcl van clkaar en
llehalvc de horde die hureaucratisering

zijn ze steeds minder te motiveren voor

van

een helangeloze inzet voor anclcrcn en

Tongercn, ook sprakc van de horde van

voor de samenleving als gehcel. Jos van

de commcrciali,ering. Kan cr wei van

Cennip reflccleert op dit onderzoek in

'clicnten' worden gesproken in de zorg-

de 'peri'>coop'

opwerpt,

i'

cr,

volgens

Paul

verlening' [lit klantvocahulaire dreigt
zowel de zorgvragcr als de zorgverlener te bcrovcn van ztjn identiteit. Een
patient is geen klant, maar hij i' op
hulp aangcwezcn. Hij komt niet winkelcn, want niet zelden is hij in noocl. Hct
is waar dat zicken, bejaarden, geestelijk
gchanclicapten en nog velc andere
zorgvragcrs volwaardige burgers zijn,
maar het zijn ook mensen die op de
zorg door andere meclcburgers aangewezen zijn. Zorgvrager en zorgverlener

(IJV 1/'JH

Prof.dr E.JJAI. Kimman

De medische technologie maakt steeds meer mogelijk en de vraag
van de patient maakt steeds meer nodig. De commercialisering van
I

de zorg en de leus 'zorg op maat' wekken de indruk dat de zorgbe-

f-

hoefte en -aanbod naadloos op elkaar kunnen aansluiten. Maar de
patient is geen klant, hij zoekt geen product maar hulp. De commerciele verleiding in de zorg moet het hoofd worden geboden
door cultivering van de deugd van de maat. Dat heeft verstrekkende consequenties.

D

c

op

kelt, wordt minder optimistisch ge·

maat' is in zeer korte tijd

uitdrukking 'zorg

stemd. In september jongstleden heeft

merkwaardig sterk inge-

hisschop lvlll'.kem van die ontwikkelin-

burgerd

gen een '>chcrp en '>chrij-

lcdereen kent de uitdruk-

nend hceld gcschetst on-

king en velen gehruiken

der

haar Wic echtcr hulpver-

verarming van de zorg'

lener'> of managers uit de

zal die hehartigenswaar-

zorg'>cctor - of zichzelf -

dige kritiek hier nict her-

de

titel

'Stop

de
1

lk

de vraag stelt, wat die

halen. In plaats daarvan

leuze eigenlijk hctekent,

zal ik de vraag stellen of

zal vaak de bekende mond

vanuit de dcugdcthiek ecn

vol tandcn zien en cen

constructicve bijdragc ge-

hoop gcstuntcl horen. De

lcvcrd kan worden aan het

uitdrukking

denken

staat

weli'>·

waar voor een programma
waarvan men wei weer dat

Profdr. PJA1.
Tongcren

hct nog uitgevocrd moct worden, maar

ua11

over ccn

maar-

voile, passende zorg. Die
bcnadering mag verbazing

wekken, maar is mindcr vrecmd dan ze

ze kondigt dat aan in het lriomfantelijk

lijkt. Hct begrip 'maat' heeft immers

vertrouwen dar zorgaanbod en zorgbe-

ccn belangrijke gcschiedcni'> in de tra-

hoefte naadloos op elkaar kunnen aan-

ditie van de deugdethiek Omdat het

sluiten. Wie kijkt naar de praktijk van

huidige spreken over maat echtcr ver

de zorg, en naar de wijze waarop de

van die traditie lijkt algedwaald te zijn.

zorgsector in Nederland zich ontwik-

begin ik met ecn korte kritischc <,chets

C IJV I <JS

van het huidige -.preken over maat, zo-

leuze 'zorg op maat' lijkt thuis te horen

al-. dat in de uitdrukking 'zorg or maat'

in deze cultuur; het i-. cen imago waarmee een hepaald soort zorg zichzelt wil

doorklinkt.

verkopen, zoal-. een reclameleuze op

Zorg op maat

een verpakking .

•~len hodt niet huitengewoon wantrouwJg te zijn om te vermoeden dat een

Wo11trouww

leuze a!-. 'zorg or maat' pa-.t in onze

Wie kritisch wil comumcren, zalmoe-

titd. al-. een tijd die heheer-.t wordt

ten lcren door de reclame en de verpak-

door reclame. Onze tijd i-. een tijd van

kingen heen te kijken- hctgeen niet al-

reclame, een tijd waarin we verleid

tijd gemakkelijk i-. Wie durft nog de

worden -.pullcn te kopen door de aan-

motorkap van een auto open te doen,

trekkelijkhcid

verpakking

a\-, er zein mooie jullrouw op zit7 Ecn

waarin ze worden aangcboden, of door

heprocfde tcchniek om je niet door de

de plaatje-. ol de kreten ('nieuw•') die op

reclamc te Iaten mi•;\ciden, hestaat erin

van

de

die vcrrakklllg -.taan. Uat geldt niet ai-

haar lctterlijke boodschap wantrouwig

leen voor ondernemingen die hun pro-

om te kcrcn. Natuurlijk klopt bet niet

ducten verkopen door ze in aantrekke-

altijd helemaal, maar -

lijkc verpakkingen te -.torpen, maar

maar eens uit - heel vaak verraadt de

probecr het

ook voor organi-.atie-. die zichzelf ver-

reclame bet zwakkc punt van het pro-

koren door een aantrekkeliik heeld van

duct, doordat ze het tcgcndccl al-.

zichzell te pre-.entcrcn zc werkcn aan

voordcel crvan af Iicheert. F. en zeep-

hun imago, hcct het dan. Dat litkt ccn

middel waarop met grote letters 'nieuw'

van de helangrijk-.te redenen waarom

-.taat, is waar-.chijnlijk weer hetzellde

ollcrlci organi<.,atic-. tcgcnwoordig nict

a!-. altijd Len product dat wordt aangc-

mccr zonder een '111issio11 siiiiCJIICIIi' kun-

prezen al-. 'andcrs dan anderen' had

nen.

h\ijkhaar niet-. waarin het zich kon on-

I )c rcclan1c \Vaarn1cc hcdrijvcn en orga-

der-,cheiden. Wanncer we de leuze

ni-.atie-. elkaar orjagen produceert een

'zorg op maat' op die manier lezen, zou

heeld van bet rroduct, waardoor we

ze wei eens kunnen -.raan voor cen zor-

verlcid worden het te kopen. Ze voedt

gelozc matiging ol hezuiniging, en ccn

en rrikkelt onze verheelding, zodat we

matelozc ontkenning van wat zorg ei-

eerder o11Zcc eigen fantasie kopen dan

genlijk i-.

het rroduct dat daarin zit ingepakt \)e

Misschien wortlt de bood-.chap van matiging wei heel -.luw verpakt doordat de

'' I )czc tcht is 3c uil,jnl'crktc Pcrsic '""' WI
uoonlracht die f\111/ P<lll Tou,JCITIJ hield tl}de11\
/Jet ullll}res Pllll de K11tho/ieke \'ne11i1}i1uj '"'"
Zor,}IIISiel/ill,}cll ( K VZ). aper 'lou} 0111 111<1<11'

het Pocnj<111r z,Ji

tern1 'tnaat'

de

suggc'-.tic van

het

n1aat-

pak wil wekken bet zorgaanhod zou
zoveel als mogelijk mocten worden algc-.temd op de hehodte-, en verlangem

l11111dcl Pmchi;11c11 ll'dllrill

van de zorgvrager, als klant. Het 'klant-

o11,/cr 1111dere oak ,/e uoordr11chtl'l1 Ullll /'dslor

modcl' dat in die hctekenis van bet

i\I<Jriekc i\leycr,

./now Witbu11 m de

maatpak zit heve-.tigt ovcrigen-. het

/Jooq/mmll Cor Sfmcllll'ellhm}, Cod11 Fmhiks,

commerciele karakter van de hood-

l;~u)ues

,/c Visscher e11 .los KoldCJPci; <Jcpuhliceer,/ zulle11 1J1orde11. (i\ I. flljlle!l!JJm}, P 1'<111

schap achtcr deze leuze. Lr is a! genocg

To111}CITI1, red, Zan}

klanting van de zorgvragcr en dczc vcr-

l11

( IJV I 'lH

m1

Do111

0111 111<1<11, /),wJOll 1 '1'!H.)

gcwezen op de gcvaren van dczc ver-

marketing van de zorg. lk noem hier ai-

heeft. Als de koop gesloten is vcrdwijnt

leen kort twee punten van kritiek, die

de gedicnstigheid; voor de ka'iSa mag je

beide samen tc vatten zijn onder de ti-

weer gcwoon in de rij staan wachten.

I

tel 'vcrvrcemding' Het klantvocahulaire

De onwezcnlijkhcid van dczc klant-

f-

dreigt zowel de zorgvrager als de zorg-

vriendelijkheid zou de zorg wei eens op

verlcner te vcrvrcemden van zijn iden-

een heel specialc manicr kunnen be-

titeit.

dreigen. lk noem ccn enkel punt hct
vcrnwedcn dat het klant-denkcn tunc-

Vervreemding

tioneert om contradicties die de zor-

Ongetwijtcld is het mogelijk om zorg

gaanbiedcr ervaart te vcrdoczclen. Hoe

op te vatten a], een product, dat wordt

kan ccn arts ol ecn vcrplccgkundigc

geproduceerd. verkocht en atgenomen;

zich hct ene moment vol toewijding

cen product dat cen prijs hedt en waar-

richten up de vraag van ccn patient om

voor cen markt is. Die markt kan

cen zwangcr<,chap at te breken, en het

be"i"nvlocd worden, aan de vraagzijde

andere moment met dezcltde toewij-

bijvoorbceld door reclame. Het prijsni-

ding op de vraag van een andere pa-

veau op die markt kan he"invlocd wor-

tient om hulp om zwangcr te worden.

den,

bijvoorbeeld

door

ot op de zorg om ecn tc

concurrcntie. Het hele jar-

vroeg geborcn baby in lc-

gon kan nok op dit segment van de markt, het
segment dat H. Achterhuis
jaren gelcden a! "de markt
van

wclzijn

noemdc

en

geluk"

van

worden gcn1aakt.2

En toch

De leuze 'zorg op

ven te houdenc

maat' verraadt een
commercieel model,
dat bedreigend lijkt
voor de zorg.

i'i ecn patient

De spanningen die dat
bip1a onvcrmijdeli)k moet
geven in de persoon van
de arts ol vcrplegcr, worden

vvcggcwcrkt

klant-model.

in het

!)at maakt

geen klant. Hij zockt niet het product

de gebodcn zorg inccn~ nict nlcTr tc-

dat hem het mccst aanstaat (via een

gensprckclijk. maar in aile gcvallcn

priJs-kwalitcil vcrgelijkingl, hij zoekt

idcntiek, het is immer'> steeds dar war

hulp. Hij komt niet winkelen, maar hij

de klant wil. Maar kan een zorgaanbic-

is in nood. HiJ wil geen product, maar

der werkelijk op dezcllde manicr OJl-

moet verzorgd worden. J\1aar nier ai-

vcr~chillig ".taan tcgenovcr de vrt~ag

leen de zorgvragcr, ook de zorgaanhic-

van de patient, a]., de vcrkopcr, die het

dcr wordr in zijn identireit bedreigd

uitcindeliJk ccn zorg zal zip1 ldat wil

door

zeggen gecn zorg zal

hct

klantvocabulaire.

lederecn

zijn J we ike

kent die typischc vriendelijkhcJd van

brock de klant koopr- a is hij maar bc-

winkelier'>, die- vaak pijnlijk duidehjk-

taalt7

een dec! is van de '>traregic om te vcrkopen. Nergen-, wordt zoveel hulp aange-

ECf1 !lnder model

boden als in winkek "Kan ik u mi'>-

De leuze 'zorg op maat' vcrraadt ccn

'>chien helpen, mcncer'" Men schrikt

commcrciccl model. dat bcdrcigcnd

zells voor archa·isch raalgebruik niet tc-

lijkt voor de zorg. Voorzover hct mo-

rug, "Waarmec kan ik u van dicnsl

del sprcckt van matiging, hctekcnt dat

zip1!" Meestal duurt die gcdicnstigheid

doorgaans bczuiniging en ontlecnt het

rotdat de klant zijn kcuze gcmaakt

zijn norm niet aan de inhoud van de

( [)V I 'IX

zorg, maar aan de heschikharc midde-

Geen maatlat maar een ideaal

lcn. De norm is puur formccL hoc

Op de eerste plaars moctcn we ons re-

gocdkopcr, hoc hetcr. Voorzover het

aliseren dat deugdethiek gcen cthick is

model duidt op klantvriendelijkhcid,

die normen of regcls voorschrijft. Er

ontlccnt hct cvcnmin zijn norm aan de

zijn -

aard en inhoud van de zorg, maar

cthick. De nonncthiek zegt wat clke

grofwcg -

twee soorten van

slcchts aan de wens (en de koopkracht)

n1cns in ieder gcval rnoet docn, of nog

van de klant. In bcidc gcvallcn zcgt

strikter gcformuleerd: wat hij moct Ia-

'maat' dus nicts over de kwaliteit van de

ten. De doelethiek geelt aan waarnaar

zorg, maar slechts over cen bepaald

een mens moet streven en hoc hij aan

soort, namclijk de cconomischc, kwali-

dat strcvcn het heste vorm kan gevcn.

tcit van hct pnKc'> waarin cen product

De eerste is ccn cthiek van de grens. Ze

- 1n dit gcval zorg - gcproducccrd,

zcgt cigenlijk aileen waar de grcns ligt

aangchodcn

wordt.

die jc niet mag ovcrschrijden. Wie dat

Tcgenover dit commercii'lc model dat

wei doct, begaat ecn ovcrtreding en is

en

afgenomcn

vcrscholcn zit in de leuze 'zorg op

tout Over wat gocd is zegt dczc ethiek

maat', wil ik in hct volgendc een ander

eigcnlijk niet zo vee!. De tweede daar-

model

plaatsen, het model van de

entegen is ccn cthiek van hct idcaal. Ze

deugdcthick De traditic van de deugd-

zcgt niel zozccr wat foul is, maar

ethick bn ons wei Iicht hclpcn te sprc-

heschrijlt her gocde Ieven als ccn ide-

kcn over n1a.:1t op ccn llElllicr die tnccr

aal dat jc mccr of mindcr kunt hena-

met de inhoud van de zorg vcrhonden

dcren. De dcugdcthiek hoort in dczc

is. De notie 'maar' is min-,tcns op twcc

twecdc snort van cthick thuis. Deug-

manicrcn aanwezig in die deugdethi-

den zijn gccn wcttcn waaraan icdcrccn

schc traditie Niet aileen is de maat ol

zich moet houdcn. Hct zijn manieren

matigheid een van de deugden die

waarop

worden bcschrcvcn, zells ecn van de

waarop het ideaal bcrcikt of henaderd

pcrfcctic,

volmaakthcid,

zogcnaan1dc kardinalc dcugden, n1aar

kan worden. Dcugdcn zijn de houdin-

ook spcclt zij een centrale rol in het

gcn waarin hct gocde Ieven zich con-

hcgrip van de dcugd in hct algcmeen.

crctiscert.

t'vlct dit laat<,te wil ik heginnen - ook
al om ecrst in grote lijncn dat model

!-:en houding is een stabiclc vorm die je

van de dcugdethiek tc kunnen pre-,en-

gccft aan je docn en Iaten. Wat mensen

tcrcn.

docn komt voort uit allcrlei strevingcn

De maat van de deugd

hen, en uit de manier waarop zc de bui-

Hct model van cen dcugdcthick is voor

tenwercld waarnemen en crvarcn. Een

(passies, emotics) die ze in zich hch-

hct cerst systcmatisch ontwikkeld door

houding is cen va<,tc vorm voor die

Aristotclcs, mecr dan twcc duizcnd jaar

"'trcvingcn en \vaarncn1ingcn.

geleden. 1 Hct is vcrvolgens door allcr-

dcugdcn, houdingen, voor hct <,treven

lci

naar plczicr en het waan1cn1cn van wat

auteur". en "'tron1ingcn vcrdcr ont-

Zo

zijn cr

wikkcld, en maakt tcgcnwoordig weer

plezicrig is, voor hct streven naar vei-

steeds mccr opgang. lk bepcrk me in

ligheid en voor de manicr waarop we

hct volgende tot ecn paar clcmcntcn uit

waarnemen wat onzc veiligheid be-

de wijzc waarop Aristotclcs de deugd

drcigt, of van wat om veiligheid geeft,

dcliniccrt.

cnzovoort.
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Fr zijn du-, velc verschillende deugden
Plato

I
1-

nocmt

de

vier

eraan dat de deugdethiek niet gehruikt

bebngrijhte

kan worden als een '>OOrt checkli<;t. Het

(kardinalcl deugden wijsheid of ver-

gaat cr eerder om je geleidelijk aan te

'>tandigheid, moed ot dapperheid, maat

oefenen in een hepaalde houding. In

of

een deugdelijke ot deugdzame zorg zal

matigheid

en

rechtvaardigheid

Aristoteles wa-, de eerste die niet aileen

het niet gaan om het oplcggen of vol-

die verschillcnde deugden beschreef

gcn van ccn regcl, lllJJ.r om hct ont\vik-

(hij noemt er nog veel meer dan deze

kelcn van een cultuur, waarin de jui<;te

vier), maar die ook meer in het alge-

houding aangelcerd en geoefend kan

meen probeerde aan tc geven wat voor

worden. Dat de deugd een midden is,

soort houding de deugd eigenlijk is.

impliceert onder meer dat je steed<> op
minsten-, twee manieren ernaast kunt

/)e dnu;d is m1 midden

zitten: je kunt zowel te vee I als te wei-

Fen van de belangrijkste en meest be-

nig doen, zowel te hoog a]<, tc laag

kendc kenmerken is dat de deugd altijd

mikken. Het gaat crom 111 de deugd, de

ecn midden is. len voorhceld kan dit

juiste maat daartuS'>en te vinden.

verhelderen. De deugd van de moed i.,
de deugdzame houding inzake onze

bgenlijk zouden we voor een toepas-

\vaarncrning van en onzc cn1otic.;.; in

sing van de deugdethick op hct domein

verband met gevaar. Die deugd is cen

van dc zorg moctcn analyr.;crcn

midden, en wei tu<,<>en twee cxtremen

voor soort r.;trcvi ngcn, \vaarncnli ngcn

\VJt

Het ene extreem - voor wat betreft de

en crvaringcn hicr in hct gcding zijn,

waarneming - is dat van degene die

en vervolgcns probercn aan tc geven

ovcral gevaar ziet en altijd op zijn

wat inzake al die '>lrcvingcn en ervarin-

hoede is, het andere dat van degene die

gen ccn tcvccl en ccn tc wcinig zou

zich nooit van gevaar bewu<,t is. Het

zijn, om langs die weg het juiste mid-

midden hestaat erin op het jui<>tc mo-

den tc kunnen hcpalen. Zonder dat nu

ment en in de juiste mate aandacht te

in extenso te doen, kunncn we aannc-

hebben voor het gcvaar dat jc bedreigt

men dat het hier gaat om ervaringen

Vervolgens- voor wat betrctt onze re-

van

acttc op dat gcvaar dot

waluncnlcn

Zowel de lijdende (de zorgvragcr) al-,

- zal het ene extreem erin hestaan. aile

de helpende (de zorgaanhieder) kan

\VC

nood,

lijden. verdriet en

pijn.

gevaar te ontvluchten; dat noemen we

daarvoor cxtn_·cnl gcvoclig ol cxtrcctn

latheid. Het andere extreem he<;taat

ongevoelig zijn Die gevoeligheid zit

erin altijd maar op het gevaar attestor-

niet aileen in de mate waarin iemand

men, zonder gocd je kan<,en te bereke-

het zich aantrekt. maar ook al in de

nen; dat noemen we overmoed. De

mate waarin hij het opmerkt, waar-

moed ol dapperheid is het midden tu<;-

nccmt. Neemt iemand aileen de pijn of

sen die twee cxtremen.

aileen het verdriet, of heide waar" Het

Toe /JtlSS i1li}

gen die een appcl doen op degene die

zijn vervolgens stuk voor <,tuk ervarinVoordat we verder gaan. kunnen weal

waarneemt 1\laar dat i-, ccn gccompli-

proheren de tot nu toe genoemde ken-

ceerd appel: een vraag om hulp, om

merken toe te pa<;sen op het domei n

troost, om aandacht, enzovoort.

van de zorg Dat de deugd geen regel is

De deugden in verhand met zorg heh-

maar een ideale houding, herinnert ons

hen du<, op de eerste pbats te make11

( llV I <JS

Uoto D1rk Hoi)
met ccn jui"tc wJJrncnling, ccn Jdc-

patient. Niet aileen omdat ook ikzelf

quate crvaring. ln dat hetrelt niet ai-

al, zorgaanbieder nict perfect ben,

leen de waarneming door de zorgaan-

maar ook omdat het midden niet voor

biedcr, maar ook die van de zorgvragcr.

iedereen en in aile '>ituatics hctzelfde i'>

Een deugdcthi<.chc henadering ziet die

Het is afhankelijk van pcr<,oon, tijd,

twee niet a], klant en producent/verko-

plaats en om<,tandigheden. Hct i'> niet

pcr in een economi'>che relatie verhon-

moeilijk dit toe tc pa<,<,en op de '>ituatie

den, maar al, morelc subjcctcn, die

van de zorg. Er zijn geen algemene

beide mccr of minder deugdzaam kun-

richtlijnen tc geven (tenzij algemcnel,

ncn zip1 Dat hetekcnt dat de patient

voor aldie vcr<,chillcnde situatics waar-

niet koning klant is, aan wie ik mij als

voor zorgers komen te '>laan. l:r bestaan

winkelier onderwerp, maar een mede-

gccn checklic.ts die ccn garJntic vorn1cn

moreel <,ubject die ik ook kan aampre-

voor kwalitcit. Kwaliteit is aileen te ma-

ken op zijn eigen deugdzaamheid, of

ken doordat de arts, de vcrplegcr, de

gehrek daaraan. AI, morelc <,uhjecten

be<.tuurdcr, de pastor, in de situatie

zijn men<,en elkaars hoeder en opvoe-

waarin ziJ staan, zeit in staat zijn die si-

der De vraag van cen klant is mij a]<,

tuatie op cen adequate manier waar te

winkclicr heilig, maar de hehoefte van

nemcn; en doordat zij in hun eigen op-

ecn medemoreel <,ubjcct meet ik aan

treden zell het jui'>te midden wetcn te

hctzelfde moreel ideaal dat ik ook zelf

vinden inzake aldie emoties en neigin-

na'>lrecl

gen die mogelijk ziJil: tu<,<,en hemoeizucht en onverschilligheid, tuS'>en ai-

lfet 111iddm is relaticf

leen

Overigen'> i'> dat gcen lcgitimatie voor

praten, tussen familiaritcil en afstande-

cen onheperkt morali,me tegenover de

liJkheid, tussen autoriteit en onderda-
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nlaJr

Z\Vijgen

en

a11ccn

n1aJr

nigheid, cnzovoort. De relativitcit van

gcnaardig soort weten dat zich toont in

de deugd implicecrt geen relativisme.

die voorbeclden van ervarenhcid. Dat

Hct zou dwaas zijn te zeggcn dat hct er

weten hecft allcs tc makcn met die bc-

I

niet toe doct wat je kie.,t, 'omdat hct te

paaldc deugd waar het ons nu vooral

f-

kiczen midden toch maar relaticf is'

om te doen is, de deugd van de maat.

Wat hct juiste midden is, hangt af van
de situatie, maar er is in elkc situatic

De deugd van de maat

wei dcgelijk ecn echt bestc, en je kunt

Zoals gezegd is de maat cen van de

er ook echt naast zitten.

voornaamste dcugden in de klassieke
deugdethick, maar cen die vecl wordt

Oefening en voorbeelden

misverstaan. Onder invloed van ecn be-

Om het juiste midden te vinden is zelf-

krompen moralisme en van cen vcr-

kennis nodig (want wat jc moet docn,

keerd begrcpen ascese, is de maat ge-

hangt af van wie en wat je zell voor ie-

wordcn tot matigheid en is die soms

mand bent), en ocfening; want nie-

verworden tot de boodschap dat min-

mand kan in clke situatic opnicuw ccn

dcr altijd beter is. Dat is een grove ver-

omvattendc analyse makcn van aile

simpcling, die misschicn wei hieruit

omstandighcden, om daaruit vervol-

voortkomt dat hijna nict'> zo mocilijk is

gcns af tc leidcn wat hct beste is om tc

als het vinden van de JUiste maar. voor

docn. l'den zal z1jn emoties en neigin-

veel mcnscn is matig drinkcn of roken

gcn getraind mocten hcbben, zodat zc

nog vccl moeilijker dan helcmaal nict.

als vanzelf op de juiste manier zullen

Omdat het zo mocilijk is om maat te

rcagcrcn in clke vcrschillcnde situatic.

houdcn, versimpclcn we die maat dan

Deugd vereist crvaring, en vonning en

maar tot de matigheid van de onthou-

begcleiding in de tijd waarin men nog

dlllg. i\laar de deugd kan cigenlijk

niet crvaren is. Daarom ook zijn voor-

nooit in ecn dergelijkc ncgativitcit be-

beeldcn

helang.

staan, deugd is nooit een ncgatie of on-

lcdcreen kent ze, die dokters waarover

dcrdrukking van natuurlijke ncigingcn,

van

zo'n

grout

paticntcn rocmen, omdat zc aandacht

n1aar cen vorn1ing crvan. Voor dcgenc

hcbben, omdat ze de nwns achter de

die maat wect tc houdcn is totalc ont-

patient zicn, omdat ze wetcn mec te lij-

houding even mateloos als de ovcr-

den, enzovoort.

maat.
Eigenlijk is de deugd van de maat de

Hetzelfde gcldt voor verplegenden en

houding die- als vanzelf- in allerlei si-

de andere actoren in de zorg. Hct zijn

tuaties de juistc maat, dat

die voorbecldigc voorbcclden van wic

van het midden, weet tc vindcn en tc

we kunnen lercn hoc hct moct. Zij zijn

houden.

IS•

de maat

als de ervaren timmerman, die ook niet
kan uitlcggen waarom hij prccies doet

lk denk dat we kunncn zeggcn dat de

wat hi) doet, maar die wei met onfcil-

deugd van de maat van tocpassing is op

bare zekerheid steeds het juiste gcrced-

aile verlangcns die gemakkclijk grcnzc-

schap en matcriaal pakt. Zo iemand

loos en mateloos worden. En misschien

heeft geen maatlat waaraan hij meet

zijn ze dat wei allcmaal.

wat hij doet, maar hij is een maat voor

Andre Comtc-Sponville, ecn hcdcn-

dcgene die her moet lcren. Hct voor-

daagsc hansc auteur die een mooi hock

heeld is de maat. Het is een cigen en ci-

hecft gcpuhliceerd waarin hij op klas-
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<;icke wijze de grote deugden he,chrijlt,

rol <;pelen in de zorg, en vooral hoc de

zegt dat die grenzeloosheid eigenlijk

verheelding ze dreigt grenzeloos te

niet zozeer in de verlangens zit, maar

maken. lk ged van aile drie slccht'i een

in onze vcrheelding. 1 Onze begeertes

voorbceld, steed-; hetrokken op een

komen wei tot rust al-; zc bevredigd

andere groep van hetrokkenen in de

ziJn, maar onze verheelding zweept ze

zorg.

op tot over die natuurlijke grcnzen
heen. Fn dan steilen we om de heme!

Hebbm- de f)(llif"rJt en zijn gezondheid

voor al-; een 'ceuwig' ga<;tmaal ot prik-

Ons verlangcn om te hebben kan opal-

kelcn we op andere 111anicren onze tan-

lcrlei wijzen grenzelooo; worden. De

ta-;ie 0111 de ge<;tilde begeerte weer te

<;al11enleving van overvloed waarin wij

wekken. Voor een adequaat hegrip van

wonen 111aakt dat op veel manicren dui-

de deugd van de 111aat moeten we

delijk: naar mate we mecr hehben, io; er

daaro111 kijken naar al die 111ensclijke

111eer dat we nog bcgcren te bezitten.

verlangeno; die door de verbeelding

Elke vcrvulde begecrte lijkt slecht., de

grenzelom ge111aakt kunnen worden. lk

aanlciding tot nieuwe begcertcn, en

denk dat dat een 111ogelijkheid is van

onze ovcrvloed lijkt paradoxalerwijze

aile 111enselijke verlangens, en zal pro-

de oorzaak van de schaarste die we me-

bcrcn dat uit tc wcrkcn in een toepa<;-

nen waar te nemcn. De paradox is ove-

sing op de situatie van de zorg.

rigens wei degclijk te begrijpen. We
zijn niet tevrcden als we

Zo'n uitwcrking kan aileen

maar

bcpcrkt

en

zijn:

de

<;chctsmatig

men<;e]ijke verlangens zijn
te

vcclsoortig

lk

duid

slcchh een <;chcma aan,
clat gebruikt zou kunncn
worden voor cen analy-;c

Mateloosheid in de
zorg is minstens
voor een deel toe te
schrijven aan die
mateloze vraag.

van hct terrein van de

nu hehhcn wat we willen
hehhcn, omclat we de zekerhcid wiilen dat we het
zuilen hehhen a!, we hct
later weer zuilen wiilen.
Dus wiilen we een twecdc
auto en voorraadka'>t, enzovoort. ln we willen cen
vcrzckering voor hct geval

zorg, en een tocpa-,sing van de clcugd

dat we, door wat clan ook, die dingen

van de 111aat; voor een soort moreel

weer verliczcn. Het verlangcn om te

zellonderzoek dus. lk neem mijn toe-

hchhen wat we nodig hebbcn, wordt

vlucht tot cen kla'i'iiek schema, waar

-,teed., mccr een verlangen om zeker te

volgem de 111ensclijke vcrlangem wor-

zijn dat we hct altijd zullen hehhen: ze-

den sa111engcvat 111 de driedeling van

kerheicl voor aile Ol11'itandigheden en

het verlangen 0111 te hehhen ( tc bczit-

een vcrzekering tcgen aile toeval.

ten), om te kunnen (kunne11 doen, het
vcrnwgcn ot de macht hebben) en om

I let lijkt er op dat dit het o;chema is

te zijn (en te geldcn, onze gelding<;-

volgcns het welke wij tegcnwoordig

drang) Hct meest herkenhaar zijn die

over onzc gezonclhcid en ons lichamc-

dric typen van vcrlangen weilicht in

lijk functioncren denken. Als we kon-

hun kwaliJkc cxtre111cn van respcctic-

den zoudcn we ons het !ief,t niel zo-

velijk: hehzucht, hccr-;zucht en eer-

zeer tcgen de kosten in verhand met

ZLICht. We zoudcn kunnen kijkcn of en

ziekte verzekcrcn, maar tegcn ziekte en

op welkc manieren die vcrlangcns een

ongcval zelf. Ziekte, ouderdom en ge-
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I
f-

brekkigheid prohercn we op allerki

pattcnt hetrokken. Steed<; 111ecr deel-

manieren uit le ,]uiten, de,nood<; door

tijdwerkers

te verklaren dat wij er niet mecr will en

hand het aantal betrokkenen. At.,tem-

verduhhelen

langzamer-

ziJn a]<; we er nog <,lecht<; gebrekkig

ming'>prohlcmen ztJn hct gevolg

kunnen zijn. Hct i'> niet aileen de 111edi-

komen

f-:r

steed, meer procedutT'> die

'>che technologie die <;teed, mecr 1110-

moeten zorgen dat aile betrokkenen

gelijk maakt, het i'> ook de vraag van de

van elkaar<; handelcn op de hoogte zijn;

patient die <,teeds meer nodig maakt.

er 111oeten '>teed<. mecr men<.en in het

1\ 1atelomheid in de zorg i'> mimtcm

kader en in de organi<,atie werkzaam

voor een deel toe te <;chrijven aan die

zijn om die pnKedurc<; te ontwikkelen.

nlatclozc vraag.

te <,turcn en te controlcren; '>teed'> 111eer
zorgenden moeten mcer ti)d he<,teden

Tegenover de grcnzeloze, mateloze be-

atln rapportagc, con1n1unicatic, cnzo-

geerte 0111 te hebbcn en zich van het

voort; en moeten er weer nieuwe pro-

hezit te verzekercn, <,taat ecn maatvolle

cedure<. ontwikkeld worden om te zor-

houding, die het nodige vergaart, maar

gen

voor wie het bezit geen oh<;essie wordt;

hewaard wordt en controleerbaar hlijtt,

de houding die nog ieb van de evange-

en du<; zal er weer minder tiid he<;teed

dat de

kwaliteit van

de zorg

li<.che onhczorgdheid houdt (zie de vo-

kunnen worden aan de zorg, omdat die

gel<; in de Iucht en de lclicn op het

tijd nodig i<. voor de hehcer<;ing van de

veld; en laat de dag van morgen voor

zorg.

zichzelf zorgen). Natuurlijk i<; dat een
ri,kante houding, maar de gcdachte dat

NatuurliJk i<. dit een veel te '>i111pli<;ti.,ch

risico zovcel mogelijk zou moetcn wor-

beeld van wat cr geheurt, maar het lijkt

den uitgesloten is jui<,t een effect van

me niet gcheel hezijdcn de waarheid.

dte mateloze houding. De deugd van

Het i'> cen voorheeld van de manier

de maat weet nict aiken te zorgen voor

waarop on<; verlangen om te kunnen ( te

zichzelf, maar ook te aanvaardcn waar

beheer<;en) matelom wordt. Ook het

k kunt

vcr<,]avend karakter van de grenzclom

niet altijd alks hebben, je kunt niet

wordende begeerte kan hier worden

die zorg haar grenzen vindt.

eeuwig jong hlijven, niet aile lichamen

herkend, voor veel betrokkenen li)kt

kunnen aile<..

het een onvcrmiJdelijke ontwikkeling

Krmne1t

-de mmuu}cr c11 zijtt
ori}mtisatic

dat hi) zou moeter1 matigen. maar er-

Het verlangcn naar kunnen, macht, be-

kunncn ~ ecrst nog n1aor ccntje op-

Net zoa]., de vcr,Jaatde rokcr wei wcct
om de moeilijkheid daarvan de baa<; te

heer<.ing kwam ook in het vorige tu<,<;en

<;teekt, zo ljJkt de doldraaiende organi-

de rege]<; door al ter <;prake Net a]<, al-

<,atie hijna onvermiJdelijk zijn heil te

lerlei andere organisatie<;, wordt ook de

zoekcn in nieuwe procedure<. en tech-

organi"atie vJn de zorg "teed~ gcconl-

niekcn tot hehcer<;ing Het lijkt op zi1n

pliceerder. Steed, meer men<,en doen

plaat<. om hier te herinneren aan de

een heroep op <;teeds mecr voorzienin-

deugd van de maat, die hct jui'>te mid-

gen. Naar verhouding tot de mogelijk-

den vormt tu<,<,en

heden komen er minder 111iddelen be-

bchccr~.,ing, en om tc zockcn naJr \vat

'>Chikbaar. Steed<, 111eer '>pcciali'>men

dat concreet betekent voor de organi'>a-

ontwikkelen zich of raken bij eenzellde

tic van de zorg.

li!IIIrr

f.1irc er1 totalc
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Zij11 -de zorgverlwer en zijn fnetmtie

ren met elkaar) over de vraag: 'mag cen

Hct vcrlangcn om te zijn of tc ge\den,

hulpverlcncr dankhaarheid verwachtcn

ten<;\otte, gedt gelegenhcid om niet ai-

van de patient?'

leen nog ccn andere groep van hctrok-

In mijn groep maaktc iemand meteen in

kcncn onder de aandacht tc plaat<;en,

hct begin de opmerking dat zij blij wa<;

de zorgenden zclf, maar ook crop tc

dat er van 'patient' sprakc was, en niet

wijzen dat matelomheid nict aiken bc-

van 'cliCn( zoal~ -aced~:. n1ccr in zwang

<;taat in ecn tcvcel, maar ook kan hc-

kwam. De zorgrelatic wa<;, zo <;tc\de ze,

-,taan in ccn tc wcinig.

geen commerciclc rclatic, en icderecn

1-\et vedangcn om te zijn hedt hctrek-

beaamde dat. Het wa'> we!t-,waar moci-

king op de wijze waarop we on<;zclf

li]k om prccic<; aan tc gevcn wat voor

zicn en waarop we vcrdragcn dat ande-

relatie hct dan wei wa-;, en wat de iden-

tTn cen hq1aald hecld van on<; hchhen.

titcit van de verzorgende i'>, als hij gccn

I )it verlangcn kan op vcr'>chillendc ma-

producent of verkopcr ( toelcvcraarl is,

nicrcn grcnzcloo<; worden. Het mec<;t

maar daar moe<,ten we dan maar naar

uitgcwcrkt

zoekcn; en wcllicht had ook het thema

111

de traditie "de matcloos-

hcid die zich uit in de iJdelheid: hct

dankhaarheid daar wei mee te makcn

vcrlangcn om <;amen te vallen met zijn

Toen we vervolgcns op de vraag zc\1 in-

ideaal via de crkcnning daarvan door

gingen hleek echter dat iedereen op

anckrcn. lk matclomhcid blijktuit de

vcr.,chillende manieren die cigcn iden-

voortdurendc otlru<;l die crdoor wordt

titeit van de zorgverlener prnhecrde

vcroorzaakt: de ijdcle is steeds hezorgd

weg tc werken in toch weer een soon

of de ander wei goed over hem dcnkt

van economi'>che verhouding.

en raakt vcr'>trikt in de paradox van de
De mce-,te \eden van de groep meenden

atgcdwongcn crkcnning.

dat er eigcnlijk gcen sprakc kon zijn
,\barer is ook een tc weinig mogelijk:

van een vcrwachting van dankhaarheid.

men katl de cigcn kwaliteit hagatcl\i<;c-

De cen zei: je moet gcen dankhaarhcid

rcn uit ang-.,t 0111 haar tc n1octcn waar-

vcrwachten, want je doet gewoon je

makcn ol rcchtvaardigcn \ct<; dcrgelijks

werk; en daarvoor wordt je hetaald. Len

li]kt me <;om<; aan de hand onder zor-

ander zei: jc moet juist heel argwancnd

gcnden lk gcd tot <;\ot ecn voorhecld,

zijn tcgenover dankhaarheid van pa-

dat on<.., weer zal tcrugbrengcn hij \VJar

tienten, want dankhaarheid i., vaak ecn

we hegonnen: de commcrcialisering

manicr om jou te dwingen mccr te

van de zorg. Voor ccn tcrugkomdag

docn dan wat je kunt of bchoort te

van de pmtcloctoralc herocp<;oplciding

cloen. Fen enkcling zei dat hij wei dc-

'ethick in de zorg', maaktcn wij, op vcr-

gelijk dankhaarhcid verwachtte, juist

zock van

progran1n1a

ak hij cen patient extra aandacht en tt]d

over hct them a dankhaarheid.' Vclcn

had geschonkcn, maar hij gal na cen

curo..,i".tcn,

ccn

hadckn de indruk dat dit ccn helangrijk

tijdjc toe dat die dankhaarhcid dan ccn

onrcchtc tc

<;oort extra bctaling was voor wat hij

thcnlZt \VJ'-,, \Vaaraan ten

wcinig aandacht werd hc<,teed. We he-

zelf extra had gc'investecrd. Zo waren

gonncn de dag n1ct ccn 'sokrati-;ch gc-

cr n1ccr <..;tratcgicCn \Vaarn1cc

<;prck' (ccn hcpaaldc technick, die jc

zelf (er warcn art-,en, vcrplegcnclen en

de

zorgcr~

dwingt om zo hcldcr en georgani<;ecrd

pa-,tores in de grocp) hun cigen identi-

nwgclijk te dcnkcn en te communicc-

tcit wegwcrktcn in ccn cconomischc

( llV I 'JS

rol, in een tunctioneren binnen een re-

Pmfd,-. Pa11/ I AI.

latie van do ut des, waarin rnet gelijke

IJOo<)lcr,wr ti'IJS<)rriqc cthick arm de Fac11ltcit dn
Wi;sbeqcerlc llilll de K11tholieke Lhuumileit
Nij111cqcn, twem Poorzlllcr 1'1111 het Centr11111
Poor Ethiek (CEKUN)

munt hetaald moet worden.

I

Waarschijnlijk is de vereconorni'>ering

f-

van de zorg niet aileen te wijten aan

Prill

Toll_qcrcn ( 1'!50)
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politici ot arnbtenaren die vanachter
hun bureaus de zaak prohercn te be-

No ten

heersen, maar zit ze ook in de hootden

1\lgr. J\1 .~·tu-.kcno.;, 'Stop de

van de zorgers zelf. Ze werkt als een

zorg'

strategic waarrnee men zich bescherrnt

Zorgredc

Vl'fJrmlng

van de

2 <,Cplclllhcr I 9<J7, gcpuhll-

cccrd 1n Kcrkcli)ke DocumcnlJtiC l~)t)( 167-

172

tcgen de hoge eisen die zoudcn kunnen

I I Achtcrhlll~, De markt van \vclzl)n en gcluk

volgen uit de erkenning van de eigen

Ambo, l~)

bijzonderc identitcit van iernand die
zijn tijd gedt voor de zorg van een ander. Ook tegenover deze angstige ontkenning van de eigen identiteit, kan de
deugd van de rnaat ons wellicht wapenen.

An-.totcle'> J\.:ikomaclw.. chc Ettm.'k
AndrC Comtc-Sponvdlc. Kienle vcrhandel1ng
tJVer de grotc dcugdcn. Am<:.tcrdam'Antwcrpc!l,
Jt)i)7

Po..,tdoctorale herocpo.,ople1dnlg Ethrck

Ill

de

Zorg, ( ·entrum vnor hh1ck, Katholickc llnJVLT~ItCJL

Nqmcgcn 1CTKUNI

A

I jaren lang volgen de mee<;te

dat naar voren komt, is de volksgc-

verkiezingsprogramma\

zondheid.

en

regeerakkoorden de indeling
van de overheidsorgani<;atie

op de voet. Men redeneert daarin sterk

Geen stelselherziening maar
zorgverlening

vanuit de taken die de diverse onderde-

De vragcn van degene die hchandeling

lcn van de overheid- met name minis-

of zorg nodig hccft, zijn van andere

terics, provincies en gemecnten - nu

orde dan de talloze andere verlangcns

ccnmaal

De steeds terug-

om meer middelen van de overhcid: als

kercnde vraag is: doen zich crgem pro-

het gaat om de volksgezondhcid zijn

blemen voor die tot een bijstelling van

hct immers vragen van menscn die zich

het bclcid aanlciding geven) llestuurs-

nict of maar gcdeeltelijk zelf kunnen

kundigen nocmen die methodiek nuch-

redden. Zowcl een benadcring vanuit

ter 'voortmodderen' (muddli119 tlnou9h ).

hct gezag ('het politieke mandaat') van

Cccn wonder dat vcrvreemding van de

de ovcrheid als een bcnadcring vanuit

hehben.

politick en hct gevoel dat het allemaal

het zclfbeschikkingsrccht is eenzijdig

niet

en schiet bijgevolg tekort. Waar hct op

vee!

vcrschil

maakt

zo

wijd

aankomt zijn de relatics

verbrcid zijn In hct stra'Nieuwe

tusscn mensen, alsook de

wegen, vaste waarden' en

door mensen gevormde or-

tcgiedocument

het verkiezingsprogramma

ganisaties. Zondcr markt-

'Samen Ieven doc je niet

werking of politieke con-

aileen' is ecn begin ge-

trolc moet dcgene die om

maakt met een andere mc-

zorg of behandeling vraagt

thodiek

respons krijgen

politieke strate-

en

met

respect worden bejegend

gieen ontwikkclcn vanuit
het gczichtspunt van de

Celukkig is dat vaak de

samenleving en

'natuurlijke' houding van

van de

menscn die de ovcrheid
nodig hehhen.
In eerste aanleg is dat

hulpverlencrs en behandc-

Proj.dr. EM H.
Hirsch R1llin

laars.

voorzichtig gedaan, in het besef dat he-

Het wachten aanpakken

stcndigheid van heleid voor velen cen

Toch zijn er procedures en structuren

fundamentele waarde is. Toch is in de

die mensen naar beneden halen. Het

koers van de christcn-democratische

vele en lange wachten is een belangrijk

politiekc heweging nu al zichtbaar dat

voorbeeld daarvan. Daarbij gaat het

het daadwerkelijk verschil maakt. Een

niet aileen om de vaak tcrgend lange

van de belangrijkste werktcrreinen waar

wachttijden bijvoorbceld als ccn opera-

(\JV I.'JH

z

tic nodig i<;, maar ook om het allc-

logic moet worden beoordccld mel

daag<;c wachtcn in de wachtkamer<,_

menswaardigheid a\, uitgangspunt, en

Wie inderdaad de relatics in de samen-

cr wordt een minder gccompliccerd

lcving ccntraal stclt, zal inzicn dat vcr-

<;y<;teem van eigen tinanciclc medevcr-

betcringen daarin nict zullen voortko-

antwoordelijkhcid beplcit. Legalisering

men uit grootse reorganisaties, maar uit

van euthana<;ie wordt algewezen - zo-

hct doorlichten van wcrkwijzcn en hct

dat de vcrplichting van de oil icier van

<;timulcrcn van vcrbeteringen daarin.

JU<;litie hlijlt bestaan deze in het con-

Llitcraard zijn daarvoor (extra) linan-

crete geval te toetsen.

cii'lc middclen nodig, maar minstcm zo

De taak van de overheid is in dezc he-

hclangrijk i<; ecn ontwikkcling van deze

nadcring

profcs<;ionele dicnsten en organisaties

mensen in een kwet<;barc positic- maar

cen

he,chermendc

jegens

op zo'n manier dat ze snellcr de jui<;tc

dat is nict het enige Overheidsbelcid

rc<;pons gevcn.

dat door respect en t-c-,pons worclt ge-

In het programma wordt dan ook nict

kenmerkt, i<; acttvcrcnd ten opzichte

geplcit voor grootschcepse vcranderin-

van de <;amenlcving: het vraagt om ver-

gen ol nieuwc 'stclscls', maar voor het

antwoordclijkheid, ecn morelc discu<;<;ic

doclgcricht wcgnemcn van de knelpun-

over nieuwe tcchnieken, het zoeken

tcn die paticntcn en gebruikcr<; van

naar ccn n1cn~\vaardigc uitwcg in

zorgvoorzicningen tcgcnkon1cn. l)at i'l

grcn"ituaties van het Ieven.

de

een uitvloeisel van de verandenng van
gezichtspunt. Redcnerend vanuit het

Gemeenschapsdenken

gezichhpunt van degenen voor wie de

lluitcn de gezondheidszorg - i11 het

zorg en hehandcling bestemd zijn, be-

onderwijs

pleit het programma het wachten mel

criminaliteit<;bestrijding - is dcze an-

een grootschcep<; plan aan tc pakken.

dere

Er is niet aileen extra geld nodig- hct

hclang Cemeenschap<;dcnken hoeft -

hijvoorbeeld,

polit1eke

of

methodick

hij

de

ook van

programma hegroot dit op ccn half mil-

zoals de initiator van het Nc1P Colllllllllli-

jard gulden bovenop de andere extra

lorialliSHI Amitai bzioni hccft Iaten zien

uilgaven en cfficiellcyvcrhetcringcn -

- niets gczapigs te hcbben. Het vraagt

maar cen doorlichting van wcrkwijzcn

geen dominantc ovcrheid noch zelfge-

en ccn mccr op dit bclang van de pa-

noegzame 1ndividuen, maar een actieve

tient en zorgontvanger gcrichtc taak

samenlcving.

van de inspcctic.

Profdr Fi\1 II Hirsch H<illill

Een activerende overheid
Ook in andere opzichtcn blijkt deze
vcrandering van gczichtspunt voor hct
programma van bclang. Dat velcn, ook
mensen die zorg krijgcn, weerbaarder
zijn gcworden, is enorm waardcvol.
Net zo min echtcr als strakkc centrale
stu ring- de ideologic van de 'maakbare
samenlcving' - tot respect en respon-,

/11

lcidt, hclpt ht't blind te varen op het

Jrcrsoo11fi]ke ofJi!ollillrJC11

'maakhare zelf'. De medische techno-

m1 ililllZcl

de

coluHJII tjfi'CII

lc r}CPCII

de /edm

Pi! II

de mfaclie

hu11

Zt; hoJlCII daarHJee
uoor rc{lcctic of dchat
IPCCI'.
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De stellingname van Van der Lans inzake maatschappeljke organisaties in het decembernummer van Christen Democratische Verkenningen is sympathiek volgens Klop. Hij betwijfelt echter of het
algemeen belang en de publieke moraal hersteld kunnen worden
als we de bureaucratisering bestrijden en de basis, betrokken burgers, weer aan het woord Iaten. Nodig is een visie op maatschappelijke organisaties en de door hen te behartigen moraal, die bindend kan werken naar het eigen bestuur en eigen medewerkers,
naar de burgers en de overheid.

r is cen kloof hocuroeid
tussen
h

heter bctaald en hehhcn mecr status

de maatschappclijkc organisa-

dan de mcnscn die hct handwcrk doen,

E

waarvoor de organisatie

tics en de bur-

gers
rond
de
representatic van het pu-

*~\'1111111!~

oorspronkelijk was opgcricht. En ook die mcnsen,

hlieke helang en de pu-

vrijwilligers vaak, stuiten

hlicke moraal De oorzaak

op taak- en

von dczc ahvczighcid van

schrijvingcn die nict aan-

functteom-

hct puhliekc bclang in het

<,luiten op de wcrkelijk-

dagcliJks Ieven \igt in bu-

hcid waarmee ziJ te maken

!Taucrati'-;cring en protc<.,-

hehhcn.

-,iona\i..,cTing vJn de nlaat-

Die werkclijkheid is intus-

schJppeliJkc

scn wei de enigc werkc-

organisatics

cncrziJds en hct oprukken
van

het

bedrijlsmatige

lijkhcid

Projdr. CJ Klop

dcnkcn hij de overheid anderzijds. De

die

de

burgers

kenncn. Door de ontzui-

ling, de individualisering en de op-

profcssionals in allerki organisaties, varicrcnd van de politic, de woninghouw-

In dit artikel rcagecrt Klop op hct

vcrenigingen, de politieke partijen en

artikcl 'Wcg naar het vcrkden hcdt

de zickcnhuizcn tot de geestcliJkc ge-

on., wcinig te hicdcn' van fo~ van

zondheidszorg zaten tot voor kort ach-

der Lans in Christen Dcmocratischc

tcr bureaus en docn wcrk dat hij hun

Verkcnningen 12/97, Ml-650.

luncticomschrijving past. ZiJ worden

( llV I 'JX
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komst van themati'>che '>Ocialc bewe-

voor clkaar en hun on1gcving, en daar

gingen zijn <,teed<, minder burger<, lid

in hun dagclijk~c <.;tJmcnwcrking in vcr-

van de vcrenigingcn en ~tichtingcn die

handcn en organi..,atic-, vorn1 aan gcvcn

f-

het traditionelc 1111ddenveld vormen.

ligl het fundament van de '>amenlcving.

<(

Zij hebben geen achtergrondintormatie

Niet prima1r in markt, overheid ol

z
<(

u

....J

mecr over het beleid van deze organi'>a-

recht, aldu'> ook het ontwerp-verkic-

tie'>. ander-, dan uit de ma<,<,amedia en

zing">progranl 'San1cn Ieven doc jc nict

voor de be-,ten onder hen uit hun cr-

aileen' van het CDA. Hootdquk 2 van

varing in acticgrocpcn en "'ocialc bc-

dJt ontwcrp-program zcgt: "W'at nlcn-

wegingen, die zich veelal kriti<,ch op-

<,en hindt i'> het helc <,cala van wijkvcr-

<,tellcn tegenover het georgani-,ecrde

banden, paticntenorg<llli'>atie-,, '-J1<ntor-

maal<,chappelijk middenveld, dat ziJ als

gani..,atic-,, organi..,atic.., voor vrcdc en

hureaucrati'>ch ervaren. Dezc onzicht-

<>ntwikkcli ng'->~OillCil\verki ng, vrc>uwen-

horc ~ZII11C1llcving, \VJJrin hct volgcn-,

milieu-, comumenten- en andere hewc-

los van der Lan<, in ziJn bijdrage aan

gingcn, he'->turcn VZin '->cholcn. zickcn-

Chri'>ten Democrati'>che Verkenningen

huizcn en zorgin-,tellingcn. ot kcrkcn

van december I 'l'l7 allcmaal niet zo

en icvensbe-,chouwelijke organi'>Jtic'>,

normloo-, toegaat al-, de cultuurpe">l-

tot vokhcvv'Cging, ondcrncmcr"'orgoni-

mi-,tcn zcggen, n1oct zijn inzicn~ aan

-.;atic"' en land- en tuinhouworgonl'-,Otic~.

het Iicht worden gehracht en gehono-

Daar kunnen men<,cn hun idealcn reall-

recrd. Die onzichthare burger doel het

scrcn. helangcn hehartigcn ot aan hun

eigenlijk voortrelklijk,

I
:._)

<(
<(

I'>

<,olidair en

ledomgcving vormgeven. Daar ligt ook

wtl het milieu be'>l IT'>pectcren, ak de

de voeding-,hodcm

maat-,chappelijke

'chappeli,k vermogen tot verandcring

organ1<,at1e'>

llltlar cen 'itcuntjc in

de

hem

voor

het

maat-

rug gcvcn. [)at

en 0111 aan nicuwc uitdogingcn tc hc-

i-, een '>ympathieke '>lellingname. Tege-

antwoordcn. D~t net van vcrhandcn en

lijk hlijl ik met wat onhehagen zitten.

organisatie-, mogeliJk maken. he-,cher-

Klopt het echt wat hij <,chrijltc Caat het

men en '>timulcren i'> een cCT'>le ta~k

deze onzichtbare burger<, echt om het

van de ovcrhcid."

algenwen belang ot gaat het hen vooral

1\ laar het program vervolgt· "Vaak 1s die

om op Zlchzell zecr lcgitieme eigen he-

ovcrheid cchtcr ccn hcdrciging, \Van-

langcn in hun directc omgcving' Hcr-

neer particulier init1atid en per<,oon-

'>tellcn we het algcmeen bclang en de

lijke verantwoordeiiJkheid wmden vcr-

puhlieke moraal echt, al-, we de ba-,is

vangcn

weer Jan het woord Iaten en de bureau-

cigcnhcquur

uali'>ering heslrijden7

door

amhtcli,ke
\vordt

quring

ovcrgclatcn

en
oon

prolc'i,ionelc de-,kundigen." Voorhceld
van het eer<,tc i'> het aanlcggen van bu-

De bureaucratische paradox

tToucTZiti'->chc critcriZI voor hcko'->tiging

I k vraag i'> wat cr achter dezc hureau-

die door de hetrokken organi-,atlc gre-

crati<,cring '>teekt. Waardoor i-, die op

tig nagcvolgd worden op qraHc von

gang gebracht en wat houdt die in

'>llh'>idieverlie'>. De acluelc '>ituatie rond

'>land' \Vat daarachtcr '>leekt i-, mijm

de creche-, i-, daarvan een trellcnd voor-

inzien<,: de onbedoelde onteigcning van

heeld. We zien daar de hureaucrati'>che

overheid.

paradox in werking: tcr \ville von op

Onhedoeld. want in de wi)ze waarop

de

<,amcnlcvlllg

door

de

zichzelt goedc doelcn va11 rechhzeker-

mensen zich verantwoordelijk weten

lwid en kwaliteit wordt het particulier

(I lV
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1nitiatict oan hcko'-ltiging'-lvoonvaardcn

is voor haar nicl aileen onzichtbaar ge-

vcrbondcn, die ook i11 de inqcJIIIlgcn

\Vordcn, llliJiJr volgcn'-1 -.;on1n1igcn door

weer ccn zckcrc male van bureaucratic

de individualiscring ook principicel on-

zullcn uitlokkcn. Lr moctcn immc1·s he-

kcnhaar In arrcn mocde proheert de

lcidsplanncn worden ingc-

overheid nu om overal zo-

dicnd om bckmtiging tc

vecl mogelijk marktwcr-

Maatschappelijke

vcrkrl)g<:n. ( )ok de poli-

verantwoordelijk-

tickc partijcn staan aan hct
begin van d1t proce'-1 nu

heiden

minister J)ijk-,tal bcrcid is

betrokkenheid

hen tc gaan subsidicrcn,
maar 1n rud daarvoor ccn

moeten weer tot

act1vi lei ten plan

hun recht komen en

vraagt.

;\Is gevolg h1crvan hceh in
maatschappeliJkc

de sturing van de

mganl-

samenleving moet

satics en instcllingen het
pn>lc<;<;ionek he<,tuursmo-

worden

del de overhand gckregen.

teruggebracht bij

i)ll ten koqc van bcquur
en parlicipatic do<ll. bc-

burgers en hun

trokkcllcn zell In de algc-

organisaties.

lopen JaiTll hchbcn we hct

king en bcdrijfsmatig denken 111 le vocren. De markt
zal als werkzamc llll'tlihlr

/J,,u/ vraag en aanbod alloLC1Tn, waar de burcaucra-

tle

van

nvcrhcden

en

maatschappeliJke organlsaties niet toe bij machte
is Het bcdrijtsmatigc dcnk~n rukt op in organi'-latic'-1

en bij ovcrheden die naar
hun aard hekmaal geen
bedrijt

zijn

lcdereen

wordt ineens ofwcl gebudg<:lteerd en aan de hand
van kwant1tatieve rcsultaren algerekend op hct product war hij neerzet, ofwel

oprukkcn van n1anager'-l en

het raad-van-bc<;tuur-mockl in de non-

de burger krijgr cen budget waannce hij

pmlitinstcllingen mecgemaakt, die de

dil'n<;tcn kan inkopcn. Op dat laatste

plaals lnnamen van de omspronkelijkc

hcbbcn veel bcstrijders van de bureau-

VC1Tniging'-l-

cratic hun hoop gcvc'-ltigd, n1aar hct i'-1

en

'-ltichting'-lhec.;tuurdcr'-1

d1e uit de idcclc achtuban gerckrutecrd

de vraag ol zulke marktverhoudingen

werdcn. Zulke prole<;<;ionclc bcstuur-

de burger wcrkcliJk helpen

ders wetcn vaak ecn clkctievc legcn-

rclatic'-1 vcrgcn inln1LT'-~ consun1enten-

macht op tc bouwen tegen de bezuini-

soevereinitcil en die ontbreckt nu jui-,t

gcndc

al~ burgcr'-1 van\vcgc hun rclaticvc on-

ovcrhcid,

n1aar

vcrvrcclnden

,~>vlarkt

even vaak tcgclijk de organi'-latic van de

kundc hulpvcrlcners moctcn raadplc-

oorspronkcl1jke

gen.

achterban

en

de

1dcakn die die achtnban drcd. Fn zclls
de e1gcn hnocpskrachtcn zuchtl'n on-

Onteigening stopzetten

der de voortdu1Tnde reo1·ganisatics en

7:o 'onteigencn' overheid en markt,

hezuinigingen die hun radcn van bc-

door burcaucrati'-lcring ~n conlnlcrcia-

stuur doorvoeren

lrsering, de samcnlcving aldu-, 'Samcn-

Cevolg is dat de relatics mel maat-

levcn doc JC niel aileen', artikel 2. 1.2.

schappelijkc organisat1es voor de over-

l_)at proce~ van onteigcning n1oct wor-

heid ccn gmtc mate van <,troperighcid

den stopgczct. t,Jaatschappclijkc vcr-

krl)ge11 en voor de burgers al-,tandcliJk-

antwoordeliJkhcid

hcid. De ovcrheid zit daarhij vaak mel

moetc11 weer tot hun rccht komen en

de handc11 in her haar. De samenlcving

de sturing van de samenlcving mocl

l I lV I 'JS

en

hctrokkenhcid

worden teruggehracht hi) burger<, en

u.:

z

ook ccn \Vending van dczc organi-,attc...,

weer n1ccr aun~luiting tc zoe-

hun organi'iatic'l.

zeit

Op een hepaalde wijze zullcn we daar-

ken hij de burgerij en ztch voor hun lc-

hij de ovcrheid nodig hlijven hehhen.

gitinlering daarin tc vcrankcrcn. l)ic

0111

Het liheralc plcidoot om de maahchap-

wending gaat niet vanzell

pelijke organi<,atie<, weer vollcdig over

dc]<, geve<,tigdc patronen zip1 uitermate

te Iaten aan het <,pontatle initiaticf en

taai en lctterlijk machtig

aan

hekoqiglllg

uit

zelf

De inmtd-

hiJeenge-

hrachte middelcn, zal hun hetekeni<,

lJe hun}cr
hceft
-

margina]i<,eren ol voorhehouden aan de

Ook )m van der l.am vocrt een plci-

IJuee -i}ezichtm

welge,telden, dte het kunnen hetalcn

dooi om de maat<,chappelijkc organi,a-

en de <,pon<,or<, die er profiJt tnzien. Dat

tie<, en de overheden weer aan,]uiting

zal cen geweldtge maat-;chappeliJke on-

te doen vtndcn op de belcvtng<,wcrcld

geliJkheicl teweeghrengen en vee] van

van de memcn. ])at pleidooi i' terecht

:u.:

de cloclen uit de <,ocialc grondrechten

Som<, zullcn claarhi1 wcn<,en van burger<,

::L

onhereikhaar maken. lk clenk dan ook

gewoon bcter zip1 clan het helcid dat

dat

overheden en maahchappeliJke organi-

marktwerklllg

denken
. .....J

niet

hedrijl<,matig

op]o<,<,ing

vormen.

organ~<,Jtie'

'-,Zltic..., voc-rcn. 1\bar voor ccn

a\

tc groot

zullcn

vertrouwen in de <,potHatle hercidhcicl

zoncler overheid<,optreden onmachtig

van de burger on1 hct algcn1ccn hclang

hlqven om hun rol tc vervullen. De hu-

wcrkelijk goed te bchartigen vind ik

reaucrati<,chc paradox kan niet worden

geen redctl. Daarin ver<,chil ik mct Van

opge]o<,t door de overheid,hemoeieni<,

dcr Lam van mening. llij geett tn zip1

Wij willctl niet terug

hock l)c onzichthare <,amenlcving' het

naar een nachtwaker"taat. De in de <,o-

voorhecld van buurtbewoner<, voor wie

al te <,challcn
ciale
,:Jl

de

t'..\aat<,chappclijkc

en

erkenclc

de veiligheicl van <,pelcnde klllclercn Ctl

zorgplichtcn vergen )uridi,che waar-

grondrechten

tcrecht

de lccfhaarheicl van de <,traat ecn alge-

-1-

horgcn en hcko...,tiging-.'->y'-.tcnlcn voor

mcncr hclt~ng vcrtcgcn\voordigcn cbn

-<t

de maat-,chappelijke organi<,atie<, die

het verkcer<,circulatieplan van dc plaat-

deze in<,panningwerplichtingen moeten

<,e]ijke overheid, die de <,tad voor de ko-

·<t

:L:

rctdi...,crcn

mende vier jaar wil voorherciden op de

Het prohleem vraagt daamm niet tcrug-

vcnvcrking van t\vintig proccnt lllClT

tred, maar een andere op<,telling van de

auto\

overheid: "Een andere henadering in he-

mcencle particuliere helang van de bur-

ZiJn qandpunt i' dat het ver-

lcid, be-,tuur en regulcring. lmtrument i<,

ger~ vt~ak rclcrccrt oon zakcn die onder

het ontwikkelcn en ver<,tcrken van het

ccn algcn1ccn hclang z1jn tc <..,charcn,

vennogen tot maat<,chappelijkc zellrc-

terwijl de overheicl vaak een eenziJdtgc

gulcring door burgers in en tu'iscn hun

opvatting van

cigcn vcrhandcn en orgllni...,atic...,. I )tlt

hcelt.

hct algcn1ccn

hclang

vraagt een he<,tuur<,<,tructuur en -cultuur

lk maak daarhtJ de bnttckening dat dte

die hen~<,t op her uitgang,punt dat de

twintig proccnt mCCr auto\ waar de gc-

ovcrheid de noodzakelqke <,]uit<,teen i<,

meentc het over hedt, vennoedeliJk

voor het lunctioneren van de <,amenlc-

be<,tuurd zullctl worden door dezcllcle

vtng, maar deze ntet bij decreet maakt

mcn<,en die opkomen voor vetligheicl

ol verandert", aldu, het otHwcrp-vet·kie-

op <,traat. Burger<, kut1nCt1 even <,\crk

zing<,program van het C::DA Het vraagt

voor het hclang van het milieu ZtJn a],

(I JV

I 'lN

voor hun eigen mobiliteit'>wcm. t\lccr

diariteit wijzen niet op de ecrste plaJt'>

in hct algemecn gc<,prokcn kunncn bur-

nJJr verzuiling. DJt miwer<,tand is he-

ger<.., tcgcn..,trijdigc hclangcn hcharti-

laas zeer hJrdnckkig. ~ lct protestJntse

gcn zonclcr ztJn de zdwcging

hcgin-,cl

tU"i',CTl

die

van

"iocvercinitcit

in

eigcn

Dat

kring wijst crop dat cr in de samenlc-

geldt nict <liken hct puhlicke domein

ving onderscheiden kringcn zip1 met

wJarvoor de overheid vcrilntwoordcli[k

iedcr een eigen norma tid. in de schep-

helangcn te wtllcn deelncmcn.

i'>, n1aar ook de domcinen van de milat-

pingsorde vcrankcrd, mJndJJl. In het

'chilppeliJke orgJnt'>atie'>. I )c potenticlc

gczin gaat hct on1

conllichtol tu"en lecrkracht en ouder'>,

tu"en partners en tu<,<,en nuder' en kin-

lictde,

trouvv en zorg

tu"cn at·h en patient, tu"en wclzijns-

dcrcn. In de school gaat het on1 ccn pe-

werker en client. tu,scn woninghouw-

dagogl'>ch ideaal, ecn wcnsheeld van

vcrcntging en IJ...,tigc huurdcr i"i in dczc

waJrtoe men de kll1dcrcn wil vormen

getndividualisecrck tijd hoog len llink

en scholcn. In de gczondhcidszorg gJJt

deel van de men,en zal zeit wei bepJ-

hct om her gcc<,telijk en lichamclijk

lcn hoc het wil Ieven en hedt dJJrbil

welbevinden voor icdereen, ongeJcht

geen bood,chap JJn een gemeenschJp-

ri[kdom ot atkomst. In het hedrijtslcvcn

peli[k overeengckomen belcid ol norm-

gaat het om ecn optimaal doelmJtige

hc,el DJt i'> de zijdc van de onzicht-

omgJng met de productiebctoren ar-

hare samcnlcving dte VJn der Lans nict

hetd, kJpitaal. nJtuur en inlormatie met

bchandelt.

hct oog op maatschJppeli[k zinvolle

Remedie

om nicuw~gicrig gchruik van hct

DJt betekcnt dar er een visie nodig i'>

stJnd gcricht op het zocken nJal· WJJr-

producten. In de univcrsitcit gaat hct
VLT-

op nlJat,chJppeliJke organt<,aties en de

heid. De vcrschilknde knngetl dicnen

door hen tc behartigen moraJI. cite hin-

zeit dat normJtieve ideJJI ge<,talte te

dend kan wcrken nJar hct cigen he,tuur

kunncn gcvcn. Hct ideJJI is socvercin,

en de ctgcn tncdcwcrkcr<..,, naZlr de bur-

niet het he<;tuur van de in<;telling

ger'> en die ook de overhcid een hand-

In hct ,uhsidiJnteitshegimcl ligt het

vat gcctt hij de hcko...,tiging en rcgclgc-

niet ander' De waarden solidariteit en

ving. /'o'n Vt'>ie op maJl'>chappcltjke

mensel11ke WJ<lrdighetd dicncn gestalte

orgJnisaties en hun relatic tot de over-

tc krl[gen in maJhchappcliJke verhan-

betel i'> mi[m inziem heschikbJJr in de

dcn die zo dicht mogell[k liggen bij de

pmte'>lantse en katholieke traditic De

metlscn die hct JJngaJt.

hcgin'-.clcn van -,ocvcrcinitcit in cigcn

wordt niet opgcvat als een lm individu.

kring en <..,uh-.tdiJritcit vcrv,rtjzcn naar

maar als ecn per'>~Hln die zich ontwik-

relatiel autonomc maatschappeiiJke or-

kclt in reiJtics met andcrcn. De men'> is

gont<..,tttic-., die token hchartigcn wclkc

principiccl

in het Jlgemeen hel<1ng ztJn. Zulke or-

llk maJt'>chJppelijk verband, waJrin

ccn

De mcm

gcn1ccn<.;chap-..wczcn

gani'>aties wortelcn in de hurgerij zeit

mcnscn hun ontplooiing vinden. heeh

ZIJ zip1 nict een verlcng'>luk van de

daJrhij volgens de katholieke <,ociak

ovcrhcid,

Vtlll

cthiek ecn eigen aard en doe I. I )aJrom

gmepenngcn in de burgeri]. die Jldu'

gJJt het ook. DJt is het hindende cle-

hun maJt'>chappeiiJke verJntwoorde-

ment nJar binnen, nJJr hestuur en

li[kheid gc<,talte gcven

werknemcr'>, en naar huiten noar de

Socvcn:initcit in cigcn knng en ;.,ub...,i-

burger-...

( I)\' I 'JS

maar ccn

vcrlcng'-;tllk

Van vcrzuiling i., hlJ toera.,.,ing var1

w

ving lot <,land Slecht., waar andere <,a-

dczc hegin.,clcn du., in ccr<,te imtantie

mcnlcving.,.,ect'"·en mel hun kwaliteih-

nog hckn1aal gccn "prakc. ()rganil.,ZltJc<.,

<..,lJndaardcn de c1gcn kwJlltCit drcigcn

f-

op lcvemlw.,chouwclijke grond.,iJg ko-

le ovcrwockercr1 - zoa]<, hijvoorheeld

<(

men pa., in hceld a]., de cigen aard van

hct geval i-. wanneer de cultuur van hct

hct werk daarom vraagt. lliJvoorhccld

hedrlJI'Icven ol van de bureaucratic op-

z
<(

in ondcnvib en on1rocp, wJar hct gaat

rukt hinncn de \oevcrcrne kr·ingen' ol

om cultuurovcrdracht. llij <,uh.,idiaritcit

de 'corpora met ccn zc]l.,tandig Ieven'-

en <.,ocvcreinitcit in cigcn kring gaat hct

ra<,t ccn hcrocp op de ovcrhcid om hc-

cchtcr or de ecr<,le rlaah om het bc-

.,cherming ol een actiel ortreden in het

vordcren van hct <,Jntenlcvcn en -.a-

publiekc dehat lencinde de domir1ante

,0:::

nlcnwcrkcn van de burger-, in gcmccn-

libcralc cr1 po<,tmodcme cultuur een al-

,c

<,chappen en vcrhanden die uitdrukking

ternatid voor te houdcn

rLL

protc-.;ttlnl'-.c tcnncn l, ccn cigcn aard en

::L

doe I I in btholieke termen), ol in mo-

Hct toepa<,<,en van deze vr<,ie vergt hct

dernc tcrn1cn: van ccn cigcn slt7nJdrti o_l

voercn van cen morccl gc.,rr-ck hinnen

cxtcllnllc, cen kwahtcit<,<,tandaard. Die

clkc maat.,chappelijkc organi.,atrc dat

<,tandaard moel worden aangelcgd aan

uitmondt rn her van ondcrop ontwikkc-

zijn van cen cigen lcidcnd hegin<,c] (in

,,-

ri-L

.<(

::I
i

',

,•'-'

·c.

Toepassing

elkc maat<,chappclijke organi<,atic or

lcn van cigcn morelc code., l·lct morelc

ccn bcpaald gebicd, ongcacht ot hct

a<,pcct van de vcr.,chillcnde maahchap-

ccn organi<,atic or lcvembc.,chouwe-

pclijkc organi<,atrc<, omval cen po<,itieve

lijkc grond.,]ag "' ol nict. Dat i., wat

hetrokkcnhcid op de cigen kwalitcil'>-

.,ub.,idiaritcit en <,ocvcrcinitcit in cigen

.,tandaard. In de <,taat noemcn wrj dit

kiing hedoclcn. ,\let die hcnadrukking

vaderland.,lieldc ol hurgcrzin. In maat-

van ciger1 kwaliteit onder<,chcidt dezc

<,charpclijke organi<,atrc., hetrdt hct in-

vi.,ic zich van hct denken in tcrmcn van

zcl voor de gczamcnlijke zaak. Dit mo-

markt en bureaucratic, waarin aile <,cc-

r-clc a<,pecl, dar door aile bctrokkencn

torcn hetzcllde worden bchandcld on-

in de organi<,alie moct worden gedeeld,

der irwlocd van geld, rc<,pectievelijk

lcidr ook

burcaucrati<,chc elliciency a]., allocatic-

lurKtieorn.,chnJvrngcn er1 algchakendc

mechani-,mcn.

cornpctenlie., over.,chrijdt. Die tunctre-

]., met zo'n vi'>ic hct algemccn bclang

orn.,chriJvrngcn zijn op zichzell niet

gcdiend en bn zo de puhlieke moraal

verwerpeliJk, ziJ ver.,chaflen de rnede-

lot

inclu.,ief

denkcn

dat

worden hcr<,teldc ,\ 1ocrcn middcrwcld-

wcrker'> een algehakende vcrantwoor-

organi-.atics zich nict vee! mccr ook al'i

delijkheid die nodig i'>, maar zij rnogen

politick aLlivi'>t namcm hun gcbruikcr-,-

niel a]-, ahhi gaan functioneren. l'recie.,

grocrcn op<,lcllcn' In hcgimcl nict. De

daar

leer van de -.ocvcrcinitcit in cigcn kring

<,atiernoraal

en van de <,uh.,idiaritcil bcpcrkr JLri<,l de

houclen op de rni.,.,ie van de organi<,atie

vcranlwoordclijkheid van reeler maat-

Vv'ZlJr her cigcnlijk on1gaat

I<-;

hct \Vaar hct Jni-,gaat. l)c organi-

rnocl mcn<,en hetrokken

<,chappclijk verhand tot ecn draaghare
vcrantwoordcli)khcid AI., elk zijn cigcn

l)ie eigcn kwaliteih<,larldaard hepaalt

kwaliteil<,<,landaard weel tc bcreikcn,

ook op welkc wijze cr rnel geld worcit

draagt zij bij aan het algcmccn helang

omgcgaan

Dan komt ecn harnwnicuzc <,anwnlc-

moct in dien<,t <,taan van de kwalitcih-

Hct ccononli\chc J\pcct

( I }\1 I 'JH

qandaard [)c linancieel di1-cUeur van

waarin wordt gewerkt. Zulk manage-

ce11 hcdriJI vocrt een ancler tinanueel

ment komt vaak niet vcrder dan uiter-

hekid clan zip1 collega van ecn ziekcn-

ll)kheden: nieuwe gehouwen, nieuwe

hui'. dan de miniqcr van linancicn ol

con1putcr"i, n1cuwc organi~atic"itructu

de pcnningnlCC'-.tcr van ccn vcrcniging.

ren, een gocde heloning voor hcnzell

I lun heicld wordt ingeklcurd door de

en voor de hureaucraten die voor hen

c1gcn kwalitcJt'-.<..,tanda<Jrd.

hclcid.,documenten op,tellen en altiJd

I )ie 'tandaard moct ook hepalcn op

(J(>k een nieuwe hui"tijl. Uaar pronkt

wclkc wijzc cr gcorgani-.ccrd en hc-

men mee Waar morelc gcmeen,chap-

'tuurd wor,lt. Than' i' dat nict hct ge-

pen worden gereduceerd tot hurcaucra-

val Tcveel wor,lt gedacht dat JC clke

ti,che ol calculcrcnde verhandcn, gaat

nlaahchappelijke mgani,atie kunt he-

echtcr 1dentiteit verloren. Caat morelc

llltllliJgc-

betekeni<; vcrloren. lk <;tem op dit punt

mcntkwalitciten. Dan krijg jc zulke

van harte 111 met de vorige rector van

-.turcn op

htt"il'-,

vJ.n algcn1cnc

gc-

de RiJk.,univer,itcit Lciden, die hij de

lneenteliJke "'cialc dicn't zict a[, een

rectoraat,ovcrclracht zei· "Wat baat het

JhcrratJC<., a\;.,

de

tnanagcr

die de

'lanta,ti,ch lopende uitkering,lahrick'

de univcr<;iteit om de helc wereld onder

die hct 'product hijqand' in cen markt

contract tt: hchhen, maar <;chade tc Iii-

Ievert. 01 waarin het weten,chappcl1jk

den aan haar zielc"

onclcrwij'-. wordt gczicn a\" ccn lllZirkt

waarin lor' hetalcnde qudenten de on-

like 'ector van de maat<;chappij heelt

derling om geJd,tromen concurrerenclc

zip1 eigen hc,tuurlijke en organi<;atori-

hooglcraren alrekenen op de pnJ'/kwa-

<;che prok"ionaliteit. Die prole.,,iona-

litutwerhoudlllg van het 'product on-

liteit bn nict lmgezicn worden van de

derwiJ< 01 waarin de qaat wordt ge-

kwahteit<;qandaardcn waar hct 111 de

zicn ak ccn BV l"edcrland, in plaah

hetrokken maahchappelijke 'ector om

van al' ec11 puhlickrcchtclijkc lot,ge-

moet gaan. Zulke eigeiN>ortige prolc'-

mccn-.chZip van burger-., rond hct hcgin-

'ionahteit moet worden ontwikkeld

'cl van de gerechtigheid. ()I waarin een

tencindc ook de aan<;[uiting tu"en de

door de regering henoemcl

maat<;chappclijke organi-

ccntraal he<;tuur onder lei-

<;atic<; en de onzichthaar

De

ding van algcclankte politiu gJat hcpalcn \VJ.nnccr

de KR<) en de NCRV hun
,dcntitcit<;hepalcnck
grJ!l1lllJ'-,

n1ogcn

pro-

Llltzcn-

dcn
Celukkig hezittcn WiJ nog
voldoencle gcdeeld he,el
van de identitcit van de
qaat, van de 'ocialc diemt

gcwordcn

organisatiemoraal
moet mensen
betrokken houden
op de missie van de
organisatie waar het
eigenlijk omgaat.

en vJn de univer,iteit om

burgeri j

weer

mogelijk te maken. De inrichttng van de organi<..,J-

tle,

de

prok"ionaliteit

van hc-..ruur en nlcdcwcr-

ker' en de relatie' met
burger-, zijn ccn zdgclcidc

van

deze kwaliteit<;<;tan-

daard. Dat bn heel goed
bctckenen dat in de organ"atie<;tructuur

het

Lllt-

hij zulk taalgebruik in de lach tc ,chic-

voerenclc werk weer op de eer,te plaat'

ten. Tcge[i)k hepalcn die taal en de

wordt gezct. Zo i' er een hedriJI clat 111

dcnkwercld die daarachter ,chuil gaan,

hct jaarvcr-,\ag

111 helangr11ke mate de werkclijkheid

op zijn kop aldrukt. 'De top draagt de

l I)\' I ' "

de

organi~aticpiran1idc

ha<;i<;' wilde de dircctic daarmce terccht

aldu-, weer aan-,luiting nwctcn zockcn

de

de

hc-

uitdrukkcn. Ecn voorhecld voor maat-

n1ct

<;chappclijkc organi<;atic'>' In al<; dat

\Vcgingcn, waJrin de burger.., n1a~'-;aal

acticgrocpcn en

<.,ocialc

hetckcnt dat daarmce nict aan de hcko-

politick actid zijn, maM de dlectievc

-,tigingl.!voorwaardcn van de ovcrhcidc.;-

hesli'>'ing'>macht ontheren, d1c poli-

hurcaucratic wordt voldaan, dan i'> er

tlckc partijen wei hchhen. De RIACC-,

redcn voor ecn indringcnd gc'>prek met

zoudcn ztch aldus de zorg voor de op

de politick en de overheid. En zo nodig

<;traat zwervcndc psychtatri-,chc paticn-

voor hct dreigen met hurgcrlijke onge-

tcn 111Ct lTil tc gcringc OJlll<.llllC-indica-

hoorzaamhcid.

tie moetcn aantrekkcn. De wijkagcnt,

J)ie kwalitcit<;<;tandaard i'> ook hct crite-

de huismee<;ter en de maat<,chappcliJk

rium waarop de onzichtharc burger<;

wcrkcr die mcn<,en met huurachterstan-

hestuurdcr<; en prolc<;<;iona!<; van maat-

den

'>chappelijke organi<;atics moetcn kun-

broodnodigc lunctionari<,<,cn.

nen

aan<,prckcn.

daard

brengt

Ecn

ccn

thui<, hegeleidt ZtJn ook zulkc

kwalitcit<;<,tan-

Ook ccn commcruccl vcrlcngstuk van

dcmocrati<,erend

de tHln-protitdicn<,tcn die maahchappe-

clement hinncn omdat iedcr daarmcc

lijkc organi<;atics traditioncel vcrlcnen,

ccn maatstaf hcdt om het hcleid tc

kan zo'n hcrnicuwdc aansluittng hc-

kunnen hcoordclcn. En ccn maat<;taf

wcrkstelligcn hij de: gc'individuai!Scerdc

wat1raan

burger

iedcr on1gckccrd

gehoudcn

kan worden. Zulkc normaticve <;tan-

8iJvoorheeld de Nedcrland'c

Katlwliekc Sportraad past dat model

daarden <;chcppcn a is het ware gcmcc:n-

met succcs toe. Hij boon aldu'> nicuwc

schap'>relatic<; tu<;<;en mc:n'>cn omdat zij

doclgroepcn aa11 onder Jongeren en

ccn morclc hand hehbcn die hen hindt.

dringt met de inkom<;tcn zqn <,uhsidic-

Hct vcreniging-,modcl i'> hijzonder ge-

alhankclijkheid terug naar hantcerharc

schikt als juridische ruggengraat voor

proportic<;.

zulkc organisatic'>. Voor gcprivatiseerde
nut<;bcdrijven

kan

de

coiiperaticvc

Oucrhcid e11 middenucld: de

kfl1hore

rcchtworm daartoe heter dienen dan de

SillliCI11ClJt111}

naamloze vcnnoot<;chap l\1aar zo'n in-

Ook voor de ovcrheid hicdt ccn op

i~

<;uhsidiaritcit en <,oevcrciniteit in cigen

ternc ruggcngraat

n1ct gcnocg mccr

om de aansluiting met de onzichtbarc

kring

<;amcnleving tc hcrstellcn. Die interne

weer houvil'>t. In plaats Viln ovcrill het

Laat er maar op
kwaliteit
gerivaliseerd

dan concurrentie
om geld.

mi\at<;chappijmodel

ruggcngraat hchoclt aanvul-

marktmechani<;me en een hedrijfsma-

ling met extern hcleid. Nct

tige utltuur te Iaten oprukken client zij

zo al<, Shell ecn

'illllfiJidlldiJcr'

juridisch en linancicel de maatschappc-

hccft aange<;teld, zouden ook

lijke vcrhanden zeit in de gclegenheid

maahchappclijke

te stellcn hun kwaliteit<;<;tandaJrdcn na

tic'>

worden, dat is beter

geha-,ccrd

en

organi'>apartijen

tc strevcn. ZiJ client de verantwoorde-

aan<;tcllcn

lijkheid daarvoor juridisch te waarhor-

die tot taak krimen om de rc-

gcn en niet op de stocl van het hestuur

mcn<;cn

politiekc
mocten

latic<; met de onzichtharc '>a-

tc gaan zittcn als dat dingcn duct die

menleving acrid tc herstcllen

ziJ noodzakclijk acht, maar die de ovcr-

door de mcn-,en op tc zoe-

heid 111ct zinnen. En ziJ dient hckmti-

ken op de plaatscn waar zij wei tc vin-

gingssytcmen op basi-, van hurgcrlijkc

den

-,olidariteit te scheppen en te handha-

zijn.

l'olitieke parti)ell

zouden

( llV I 'JS

ven, in aanvulling op de eigen midde-

lcent de gemccnte bijvoorbeeld aileen

kn van maatschappelijke organisaties,

nog 111aar vcrgunning aan horecagcle-

die het hereiken van dezc kwaliteih-

genheden waarvan de porticr ecn cur-

standaarden mogelijk maken.

-;us cunflictbehcer<,ing en de-c<,calatie

Natuurlijk moet de overheid daarhij

hedt gevolgd. De grotc hedrijven,

ook kwaliteitseisen stellen, maar deze

Shell voorop, hezinnen zich a! of niet

dicnen het minimum aan gelijkheid en

door kopersstakingen gedwongen op

rechtszekerheid te hehelzen dat de 'iO-

hun morcle rol in de 'iamcnleving.

ciak recht'i'ilaat moct hehartigen. Niet

Allemaal tekcnen van een ontwikkeling

de uiteindelijke kwaliteit die al, re'iul-

waarin men de cigen kwaliteitsstan-

taat van het werk van maat'ichappelijkc

daard weer met morelc inzet gaat toe-

organi'iatie' hereikt wordt. De hcpaling

passcn, metals gevolg dat men over de

Jaarvan dicnt viZl de vcrcniging~den1o

grenzen van de eigen competentieslccr

uatte ol de cuiiperaticve gehruikcrs-

heenkijkt naar een samenlcving waarin

raad de verantwoordelijkheid van die

men iet<; te bicdcn wil hebben. Zu kun-

organisatie'i en de daarbij hetrokken

nen de zichthare en de onzichtbare <,a-

burgers zeit te zijn Aldus kan de ontei-

menleving weer op clkaar worden aan-

gcndc '-;Zltl1cnlcving weer \vorden tcrug-

geslotcn.

gegevcn aan de mensen zeit en kan de

die gocd voor de maat<;chappelijkc dy-

Prof.dr CJ KloJ> is ri<l<liSPCrPd119Ci1d directcur
hct WctC11scha(>Jlcli;k lnstltll!ll l!oor bet
CDA m l"jzo11der hoo,;lmwr Ethick, (>oliliekc
J>rllktijk e11 clnistcli;kc lwc11ShcschowPinij 11<111 de

namiek. Laat er maar op kwalitcit geri-

Katho/,eke Ll11iuersiteit N,jmec}C11

klool tu'i'ien de zichtbare en de onzichtbare samenlcving worden gedicht.
Als daardoor verschillcn ontstaan zip1

vali'iecrd worden. dat i'i heter dan cot1currentie om geld.

Kentering

Lr begint ook al een kentering te komen. Woningbouwverenigingen stellen
<;pccialc consulcnten aan om armlastigc
huurders met de door Van der l.ans beplcttc bemoeizurg te begelciden naar
een betere situatie. De politieke partiJen beginnen te besellcn dat zij zich
weer met de actiegruepen in verbinding
moeten gaan 'itcllen. Het morelc berocp van de Leeuwardcnse politiecnm111l'i'iaris op de bevolking, haar organisatie' en op commercicle partijen hinnen
de <,lad hedt succes gehad. Lr is nu een
bckidsplan waarin de vcr,chillcndc
maahchappclijke organi'>alie'> en de
ovcrheid gezamenlijk acties ondernemen die weer aan het stedelijkc gemeenschapshc'id appellercn. Zo ver-

(I lV I <JS

1'!111

Dient de materie van medische ethiek onderdeel uit te maken van
het democratisch proces? Deze vraag vraagt serieuze overweging
in een tijd van liberalisering. Rabbijn Van de Kamp wil hier een
eerste aanzet tot discussie geven door te kiezen voor een structuur
in de gezondheidszorg waar ruimte wordt geschapen voor instellingen waarin het totale medisch beleid wordt getoetst aan zelf gekozen religieuze normen.
1'.
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oor de moderne burger is

van de samcnlcving daar echtcr niet

de democratic zoals wij die

voor kiest is zo iets op democratischc

in Nederland kennen waar-

grondcn dan cchter niet weer haalbaar.

scbijnlijk de bcstc staats-

vorm die men zich kan wensen. Een
\ ..

En ecn theocratic afdwingcn, dat is icts
waar

ieder

weldcnkend

mens

van

staatsvorm waar de stem

overtuigd is dat men daar

van de meerderheid gcldt.

vooral niet aan moet bc-

Een

staatworm

rechten

van

die

een

de

ginnen. Religieuze grond-

ieder

slagen

kunnen

slcchts

waarborgt. De grondwet

door educatic en inspira-

a!<, wcttclijkc basi'> van die

tie worden overgebracht.

dcmocratie garandcert de

Nooit door enigc vorm

rcchten van mindcrheden,

van coercitie. De fclle te-

bcschermt de godsdien-

gcnstander-, van ecn theo-

stigc principe<, van ccn ie-

cratic

dcr en zorgt er voor dat

voor cen totale '>chciding

elke burger van welke signatuur ook voor zijn me-

Lady B. van de Kamfl

en

de

beplcitcr-;

tussen kcrk en staat verwijzen dan altijd naar ecn

ning en visic kan uitkomen zonder dat

dergelijkc afgcdwongen <,taat waar het

dit direct lcidt tot allerlei repercussics.

kerkelijk rccht tot norm wordt vcrhe-

Voor hen die proberen volgens de nor-

ven. En waar als vanzclfsprckend dan

men en voorschriftcn van de bijbcl tc

heel vee! mis gaat.

Ieven en deze als levensnorm verheffen
zou een op die normen ge'>toeldc theo-

Knelpunten en mogelijkheden

cratic misschicn nog net iet'> bctcr zijn

Daarcntcgen is de feitelijkc situatie bin-

Cezien hct feit dat het groot-;te dee!

ncn de democratie nict hclemaal zo

l J)V
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roosklcurig als hierhovcn wordt ge-

Iangen om vrijheden die tot dan toe

schctst. Hct hcdendaags omgaan met

wcttclijk niet mogelijk waren, de bc-

normcn en waarden hinnen het onder-

roepsnwgelijkheden voor deze bevol-

wcrp gczondheidszorg, als voorbccld,

kingsgroep aanmerkelijk verminderd.

laat zien dat juist vanwcge hct functio-

Zij die nict wcn<,en te delen in de vrij-

ncren van het democratisch mccha-

hcdcn hebben langzamcrhand wat uit

nismc knclpuntcn zichtbaar worden

te leggen en moeten hun principe<>

waarhij dicgenen die cr principieel an-

maar elders handhaven.

dere <,tandpunten op nahouden het heOp ecnzelfde wijze speclt zich cen der-

hoorlijk moeilijk kunnen krijgen.

gelijk proccs af binnen de zorgcentra.
De liheralisering van de ahortu<>wetge-

Maar dan in rclatic tot de problematiek

ving is op democrati<;che wijze gc-

van actievc euthanasic en het zoge-

hcurd. Het totstandkomen van de wet-

naamde verstervingsbeleid. Voor hen

gcving is hclemaal gegaan volgem de

die zich gchouden wcten aan de bij-

regels die onze rechtsstaat kent.

belse lcvensgrenzen en de begin- en

Daarhij moeten we niet vergcten dat

eindgrens van hct Ieven bepaald wcten

dit gebcurde aan het einde van dat dec!

door de Schcpper en nict door mense-

van dcze eeuw waarin de door velcn zo

lijk handelen is het cen onmogelijkheid

gerocmde 'seksuelc revolutic' metal die

om hier aan mee te werken. llinnen

vrijhcden die dit met zich meehracht

dcze sector wordt echtcr vanwege de

plaat<> vond. Dit proces van wcttelijke

verrcgaande libcralisering over de hoof-

regulering juist in die periode heeft bij

den van hen die deze principes handha-

mij dan ook geleid tot de conclusie dat

ven beslist wat het beleid is en waar de

hct totstandkomen van deze regulering

medewerkers zich aan te houden hcb-

nict aileen een gcvolg was van het de-

ben. Ook hier een voorbeeld waar de

mocratisch proces. Het was eerder een

democratic in plaats van bcscherming

product van die vrijheden, daarbij ge-

te bieden kennelijk tckortschiet. De

hruik makcnd van de mogelijkheden

mening van de opponenten belemmert

die de democratic ons aanrcikt.
Tot het moment van dezc libcralisering

hun in de brcedte van de samenleving

was cr voldocnde ruimte voor hen die

dee! van de gezondheidszorg.

wcrkzaam te zijn en te blijven in dit

op principiele grondcn kozen voor een
standpunt over abortu'> dat de garantie

Ontnomen illusies

Ieven.

Met dcze twee gebieden als voorbccld

Ruimtc, in de zin dat ook zij volledig

client dan serieu<> de vraag aan de orde

hood

voor

het

ongehoren

kondcn lunctioncren binnen de ge-

te komen of juist de materie van medi-

zondhcidsscctor. Zondcr dat zij gecon-

sche cthiek wei onderdeel client uit te

lronteerd werden met een verzoek om

maken van het democratisch proces.

mce te wcrken aan iets dat voor hun op

Op het moment dat die vraag gestcld

hijhelse of andere religieuze gronden

wordt is het antwoord duidelijk. llinnen

onaanvaardbaar was.
Sinds de op dcmocratischc gronden

ccn parlementaire democratic komt
vanzelfsprekend wetgcving aileen maar

totstandgekomen liberaliscring van de

tot stand op dcmocratischc wijze.

abortuswetgeving zijn, mede door de

Maar, en dat is esscntieel, dan moet dat

tijdgcest van die periode met het ver-

gebcuren op zo een manier dat het

CllV 1''!o

principiclc standpunt van de tcgcn<,tan-
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scheid te hcbbcn gcnomen. En dat is

der' van deze liberaliscring ook gcho-

een structuur waar wcer ruinltc wordt

norccrd kan worden. En daar wringt

gcschapen voor gczondhcidsccntra die,

bet nu jui'>t Sinds de rcligieuze invlocd

net al<, vanouds, worden gcgrondvcst

hinncn de samcnleving, door de voort-

op reiigieuze ot hijbclsc znrgnormcn.

schrijdcndc sccularisatie, <,teed, vcrdcr

Ecn stukje van de vcrzuiling zou mi<,-

gekortwiekt wordt ontstaat steeds mecr

schien mocten tcrugkomcn Niet aileen

mogelijkhcid voor ccn libcralcr bekid

vcrzorgingshuizcn maar ook zickcnhui-

in dcze zakcn. Daardoor wordt steeds

zcn, psychiatrischc klinickcn en kraam-

meer een sfccr gescharcn van minder

ccntra op rooms-katholickc, rcformato-

kenni' van en daardoor mindcr begrip

ri<,chc, i'.lamitische of joodsc grondslag

voor rcligicu-; gcdachtcgoed. Her gc-

Ln deze grondsiag niet aileen vanwege

volg daarvan i' dat religic drcigt Lc

de denominatie van de pastoor, prcdi-

worden verdrongcn naar hct domein

kant of imam die daar de dienst uit-

van ouderwet'>e norrnen en fundamen-

maakt, maar ccn grond,iag waarbij hct

tali<,tischc maatstaven. lets waar men in

totale medi,ch bckid wordt getoetst

de moderne tijd geen rckcning meer

aan de religicuze normen die men zic..h

mce hodt tc houden. Of zoals vice-

voor ogen <,telt. J\\isschicn lijkt een der-

premier Dijbtal onlangs opperdc in-

gelijke '.ituatic vcr weg Toch is hct

zakc hcl kerkasiel: "Het i' nict mccr

mi'>Schien

van dezc tijd." Het is deze houding en

ogcn, dat vatnvcgc de \Vctgcving op hct

met

hcl

onderwiJ'

voor

visie die menigeen de illusic ontneemt

hijzondcr onderwij., een

dat hct voor hct reiigieuze <,egment van

voorbeeld is, hclemaal nict zo moeili)k

de samcnleving, voor wic de bijbclsc

om in dit opzicht loch weer een <,oort

normen van kvcnsvraagstukken van

twccdcling in de samenlcving mogclijk

uitstckcnd

grool hclang zijn, cJOit weer gocd kornl.

te maken. Zij die cr voor kiezen op li-

Coed in de zin dat zij dezelfde hc-

bcralc wijze om te gaan met dit span-

wccgruinlte weer tcrugkrijgcn zoalc. het

ningsvcld in de gezondheid.,zorg kun-

was v66r de iibcraliscring wcrd doorge-

nen dat docn. Daar heeft de democratic

voerd. !\let die ontnomen illu,ie dienen

voor gezorgd. ZiJ echtcr die vasthou-

wij dan ook te erkcnnen dat in dit op-

den aan hun bijhelse geioot<,goed en cr

zicht hct mcchanisme de democratic

van overtuigd zijn dat in de huidige '.i-

hedt mcegcwcrkt aan het opheHen van

Luatie duideiijke grenzcn ovcrsc..hreden

een stukje dcmocratische bescherming

worden, zij krijgen hinnen hun centra

van religieuze vrijhcdcn. Fn dat is mijns

aile ruimte om hun herocp hinncn de

inzicns een ernstige zaak. !\let hct con-

n1argcs van hun cigcn principcs ruinl-

statcren daarvan zijn wij cr cchtcr niet.

hartig uit tc vocrcn. Deze twccdcling in

Onmiddellijk client zich nameiijk de

de zorgscclor iijkt mi'>Schien "nict mccr

vraag aan hoc nu verder te gaan. Over

van deze tijd" De vcrantwoordciijkheid

hoc dat moet zullen in de tockomst

voor hct bchoud van de lcvcnsnormcn,

nog velc discussies moctcn worden gc-

gedictccrd vanuit de hijhei, iaat ons

vocrd. Als ccrsle aanzet tot deze dis-

binnen de grenzcn van onzc democra-

cussic: het iijkt mij nict onmogclijk dat

tic cchtcr wcinig andere

de samcnlr:ving weer terug zou moetcn

heden. Fn aileen al vanwcgc die vcrant-

naar ccn structuur in de gczondhcids-

woordeliJkhcid is hct mijns inziem de

zorg waarvan zij n1ecndc reed., lang af-

mocite waard om op zijn minst de dis-

mogclijk-
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cu<,<,ie ili\11 tc gaan over de mogelijkhe-

sti!ndpunt lciden tot ecn electoraal gun-

den en de wcnselijkhedcn hicrvan. [n

stig hijeflcct. Het (her- )oprichten viln

111ocht het ooit gelukkcn dan is dat '>luk

scgmenten in de gezondheidszorg die

zorgvcrlcning de ha-.;i~ van waaruit de

gelinieerd zijn aan de religieuzc stro-

grote <,a111enkving kan worden gctoond

mingcn is aileen realiseerbi!ilr door de

di!t ook met hijhclsc normcn als hi!nd-

groUTe politieke stromingcn zoi!ls het

vilt de zorg over de mcdemen<, op ver-

CDA. lndien het CDA dit als onderdeel

ilntwoordc wijze bn worden uitge-

van een beleid zou maken zou het 1110-

voerd. Lowe! aan hct begin als ililn hct

gclijkcrwijs ook kiezers vilnuit i!ndere

einde van het Ieven op deze door Cod

hock nailr zich toe kunncn trckken. lk

geschonken aarde. Net zo verilntwoord

denk dai!r hij ailn hct elcctoraat dat nu

ills de zorgvcrlcning die ecn libcrali-,e-

kiest voor de klcincrc christelijkc pi!r-

ring van helcid meent nodig te hehhen

tijcn. Aileen ccn grote partij kan het

0111 op zorgvuldige wijze met hct Ieven

hovcnstililndc hewcrkstelligen.

viln de medemens te kunnen omgilan.

RtJbhijn Lady B.

V<lll

de Kmnf! is ktJndiduut-

Alhoewel dit zeker niet het uitgilngs-

I}CHIWtiml!ldslid in Amstcrdamsc dcclqcl!ltente

punt mag zijn kan het bovcmtilande

Bt~itenveldert-Riuierenhllttrl

Forum
ln dcze rubriek passen kortere bijdragen waarin kort en krachtig argumcnten worden gcgevcn voor een
bepaalde opvatting. llijdragcn zijn
welkom die in niet meer dan 2000
woorden een prikkelende kwestic
neerzetten. De opinie moet passen
in de opzct van Christen Dcmocratische Verkenningen: het client te
gaan over de strategische vragen
achter

de

politieke

actualiteit.

Bijdragen die discussie uitlokken
verdicnen de voorkcur.
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teeds minder Nederlanders zijn

zou zijn dan die van de Verenigde

momenteel intensid betrokken

Staten.

bij het kerkelijk Ieven, en steeds

Toch staat de reputatie van de auteurs

minder

van het in november verschenen rap-

mensen

participeren

daadwerkelijk in kerkelijke activiteiten.

port (Dekker, De Hart, Peters) borg

Die constatering uit het rapport 'Cod in

voor een zeer scrieuze aanpak en is het

Nederland: 1966-1996' zal voor weini-

moeilijk de negatieve en de pmitieve

gen als een verrassing komen. Nog maar

trends, om het voor dit moment in

een kwart van de Nederlanders heeft

deze termen te duiden, te ontkennen.

die nauwe en directe hand, hetgeen

De bevindingen zijn rn ieder gcval vonr

overigens volgem velcn historisch nict

een beweging als de christen-democra-

eerv, zo ongunstig is (met uitzondcring

tic zeer de moeite waard om crop te

van grofweg de peri ode 1il50- 1950)

reflecteren, evenals zij dat zijn voor

Opvallend in een tijdperk van individu-

identiteitsgebondcn

ali-.ering en secularisering is, dat ongc-

Nederlandse ovcrheid en eigenlijk heel

veer de helft van de bevolking zegt zich

de samenleving.

organisattcs,

de

wei op cnigerlei wijze bij een kerk betrokken te voelen. Daarnaast moeten we

Naast de tendens tot kcrkverlating, die

ook constateren, dat niet aileen het

zo'n ingrijpende culturele e11 sociale

tempo van kerkverlating maar ook de

breuk hccft hetckend voor onze samen-

afname van het kerkbezoek over hun

leving in vooral het laatste kwart van

dieptepunten heen schijnen tc zijn.

deze eeuw en die, als de tekenen niet

Sommigc kerkgenootschappen en ge-

hcdricgen, ook wei hct ecrste kwart van

tuigende stromingen komen zelfs op.

de volgende eeuw zal domineren, is cr

Nu gaat het hier om tamclijk mccthare

de indringende vraag we ike con<>equen-

gegevens, moeilijker wordt het vast te

ties die kerkbreuk zal hehben voor

'>tellen of mensen nog gelovig zijn en

zaken als de morelc opvattingen van de

wat zij geloven. De Amerikaanse gods-

Nederlandse bevolking en vooral haar

dicnstsocioloog Creelcy hamert kecr

religieuze overtuigingcn.

op keer op de onhetrouwbaarheid'>marge van cnquetes. De meetbaarheid

Dit staat intusscn vast en is ook redeli1k

van het niet bezig zijn met ultieme

meetbaar: de kennis omtrent het chris-

zingevingwragen

telijk geloofsgoed vervluchtigt in een

(het criterium

bij

Creeley van secularisering) acht hij

hoog tempo tusscn aile andere interes-

zeer gering. Daarom moeten er vraag-

-.ante en prikkelende wetemwaardig-

tekcn<> gcplaatst worden hij de vee! ver-

heden. Het rapport gedt onthutsende

kondigde stelling, dat de hcvolking van

cijfcrs, op de eerste plaats voor wat he-

Europa zoveel sterker gesecularisecrd

Lrelt de katholieke gelootsgroep Het
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wcgehhen van de kennis omtrent de

zen op hct onhtaan van een tegenhe-

chri<;telqkc traditic- ot moetcn we zcg-

wcging. Er is iets van onbchagcn, vcr-

gcn hct weer terugvallen van onzc he-

zet, soms tot uiting komend in bewust

volking in de onwetendheid van haar

afwijkcnde keuze-, en verinnerlijking,

cigcn gcloof,goed van ruim anderhalve

huiten en hinnen de kerken, nu zoveel

ecuw gclcdcn - heeft al indringende

paradijselijke doeleinden hereikt zijn,

gevolgcn bijvoorbecld voor de moge-

en toch het paradijs niet herwonnen

lijkheid van het aanwijzen van gekende

hlijkt

en gcdcclde ethische rcferentiepunten
terzakc mcdi,ch handclcn, maar ook

De positie van de kerken

vee! bredere maahchappelijke, poli-

Hct onderzock 'Cod in Nederland'

ticke en cumomi,che oricnteringen.

heeft vooral de aandacht gctrokken
door de huge maatschappelijke waarde-

Zonder maar iets aan dcze constatering

ringscijfcrs voor de kerken. Die waar-

at te doen, en vooral aan de verre-

dcring hlijft hoog en stijgt sums nog

gaande con<;equentie' die die zal heb-

ondanks de kerkverlating. Dat is in zo-

hcn voor de politieke orienteringen van

verre mcthodologisch cen interessant

ccn hclangrijk gcdeeltc van de Neder-

gcgeven, omdat uit de onderzockingen

lanc\,e hevolking, is hct de vcrdien<;te

van het Sociaal en Cultureel l'lanhureau

van de studic, dat zij wei een duidclijk

(SCI'l van vier jaar gcleden hlijkt, dat

ondcrscheid maakt tussen zaker1 als

de

ontkcrkelijking, scculari<;alie, afscheid

verhoudingsgewijze zo agres,ief en de-

kerkverlating

in

juist om land

chri,tendom, vcrdwijnen godsgeloot en

finitief wa<>. Hier gcen zogenaamdc

bezig zijn met zaken als eindhestem-

'vierwiclenchristenen', zoals in de Scan-

ming, zingcving, rcligicuzc hezinning

dinavi,chc Ianden en Frankrijk: niks van

en waardering voor kcrken en kerkeliJk

je kinderen Iaten dopen, in de kerk

sprcken.
Het ;, opvallcnd, dat twecderde van de

doen en hcgravcni cruit i') eruit en

trouwen, mi<;schien eerste communie
\VC

Ncderland<;c bevolking zichzelf wei als

willcn er nicts meer mee te maken heh-

gelovig heschouwt. Dat geloof vcran-

hen. Dat was het heeld, dat oplichtte

dcrt, maar vcrdwijnt niet zonder mecr.

uit de SCP-studie. Nu hodt die con<;ta-

l:n de hand tussen religie en kerken

tering niet in strijd te zijn met de uit

wordt lo<;<;er, maar noch de religic noch

hct onderhavige ondcrzoek voortko-

de kerken vcrdwijnen.

mendc

stelling,

dat cen

overgroot

gcdeelte van de Ncdcrlanders in ieder
his naast de kcrkverlating icts anders

geval vindt, dat de kerken een zeer hc-

aan de gang in onze cultuur: een zoek-

langrijke lunctie hebhen en het gezag

tocht naar hogcre waardcn; hct hij

om uitsprakcn tc doen inzake maat-

velcn doorhrekende gevoel dat normen

schappclijke vraagstukken. De gcloof-

aileen aan zichzelf ontleend nict toerei-

waardigheid en het aanzien van de ker-

kend zijn hij de he,Jissingcn die onont-

kcn scoort hier heduidend hoger dan

koombaar zijn, hijvoorbeeld in de tech-

die twec krachten, die zichzelt lcider-

nologic; de onru<;t over de vraag of

schap in juist het maatschappelijke de-

economische groei, de concentratic op

hat toedichten: de media en de politick.

hct hier en nu toereikend zijn. Er is iets

Is dit ecn kentcring of is dit de heve<;ti-

aan het hroeden, dat zou kunnen wij-

ging van ccn vcrn1ocden, dat cr ccn

(I
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spanning bestaat tussen de grote vraag

het om cure gaat. Ook wordt de rol van

naar oricntatie en orientatieautoriteit

de kerk als rekrutccrstcr van vrijwillig-

bij de oplossing van de centrale maat-

heid zeer op prijs gestcld de rol van

schappelijke dilemma's en de <,terke nei-

kerkelijke vrijwilligcr-, bij de drugsver-

ging het geloof tot een privc-zaak tc

slaafdcn, asiclzoekcrs of andcrszins bij

hepalen. De toeloop van meer dan een

de gemarginalisccrdcn in onze samcn-

miljoen jongeren naar het pau-;hczock

lcving.

deze zomer in l'arijs stelt ons voor cen

\'

<,oortgelijke vraag: hunkering naar hcr-

Dat hit clkaar doet de slotconclu<,ie 111

hronning in hct pcr-;oonlijk Ieven, of

dit rapport, in tegenstelling tot wat in

verlangen naar morelc autoritciten en

<,ommige b-ingen gemeengoed lijkt,

orientatiepunten7 We stuiten hicr op

nict verbazingwekkend zqn:

paradoxen, die ook in Noord-Amerika

niemand in Nederland zou het een

zo ovcrduidclijk aanwezig zip1: een zo

goede zaak vindcn als de kerken zou-

veel grotere kerkhetrokkenheid dan in

den verdwip1en. De ex-directeur van

vriJwcl

Europa, een mas<,alc toeloop hij hezoe-

het Cronings gemccntemuscum, 1-'rans

.I

kcn van de l'aus, maar ccn duidelijke af-

Hab, zal daarom nog enige tijd nodig

·'

scherming van de morele keuzes in hct

hehbcn voor hij voor zip1 pkidooi voor

persoonlijk Ieven.

afschaffing van de godsdicnstvrijhcid
gchoor hij de mccrderhcid van de

Daarom is het zeer opvallend dat in ons

Ncdcrlandsc

bcvolking

zal

vinden.

land loch de rol van de kcrken op het
terrein van cuthanac,ie, abortus, positic

Verworvenheid of opdracht?

van hct gczin, kortom in een aantal

Het aanzien van de kerken mag dan op

morelc kwcsties, hoog gcacht wordt.

cen aantal punten grout zijn, het i.,

Tenmin<,te de helft van de Nederlan-

geen verworvcn hcid, maar hoogstens

derc, erkent dat kcrk en godsdienstig-

een nieuwe kan<, en vooral ecn op-

heid daarhij een belangrijke rol vervul-

dracht. lk schrijf dat nict vanuit de poli-

lcn, al acht men godsdienstigheid en

tiek, maar a]<, kerklid.

zeker de rol van kerken daarbij niel

De kcrkcn staan voor een moeilqke op-

noodzakelijk. Er onhtaat in om land

dracht. Kunnen de kerkcn in de grote

een <,oort ciPic rc/i,;ion, niet zozeer in di-

behoeltc aan

recte antithe<,e met kcrkcn en christc-

voorzicn met de mociliJke hood,chap,

lijke religie, maar eentje die daaraan

dat de individuelc mens nict de maat al-

mede haar bronncn ontlccnl.

morele

heroricntcring

lcr dingen isJ Zal dc ontvankelijkheid
daarvoor grout zijn~ Kunncn zc de

Hctzelfdc patroon is herkenhaar in de

notie van de transcendentic van de

waardcring

waarden terugbreng~n in onzc cultuur

voor

maatschappelijke

diemtverlening als het christclijk on-

die zo gcricht is op zelfverwerkelitking

derwijs en de christelitke zorginstellin-

en het hi, rl ll111Jc~ Hoc kan een nieuwe

gen Uit andere bronncn bhjkt de prak-

brug worden gcslagcn tussen het hezig

ti.,ch onverminderde, en soms zelfs

zijn met vragen naar eindhe<,tcmming,

tocgenomcn, populariteit van het chris-

de zoektocht naar nicuwc vormcn van

tclijk onderwij'>; of de feitclijkc voor-

godsgeloof en relig1euze bezinning,

keur vp;Jr identiteitsgebonden zorgin-

maar ook de godsverduistering, zoal<,

stcllingen in het biJzonder die waarin

die door vclcn, soms tot hun eigcn vcr-
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drict ervarcn wordt, en zoict<, afgezwo-

op terreinen al-; armocdc en nucleairc

rcn-; al-; ccn in-;tituut, nict-democrati-

bcwapening wa'> aileen mogclijk door-

-;che imtituten zeit<;'

dat de gcloof-;gcmeen-;chap zelf in haar

lohanne'> Rau, de <,ociali<;ti-;che minis-

voile brccdte en diepte bereid wa'> zich

ter-pre'>idcnt van Nordrhein-Westfalen,

tc cngageren in het ge-;prek over die

- om maar ccn -;tem uit onvcrdachtc

ondcrwcrpcn en haar kcnnis en crvarin-

hock tc nocmcn- rocpt in dit vcrband

gcn tcr bc-;chikking tc <,\ellen en tc

de kcrkcn op om vooral nict te vluch-

Iaten meewcgcn. Wic hijvoorhccld de

tcn in puur maat-;chappclijkc uihprakcn

Raad van Kcrken op bepaaldc terreinen

en verrnaningcn. De rcmorali<;cring van

ondc-;kundJghcid vonrwerpt, i-; gercch-

onzc cultuur vraagt autoritcit jui<;l op

tigd de vraag te stcllen, ol de communi-

het gchtcd van de moraal en waardcn.

caticstructurcn, die tot bcpaalde uit-

1\laar Iaten we bc<,etlcn, in navolging

-;praken leidcn voldoende open zijn,

van hct hock van profe<,<,or Wc<,<,c]<;

maar hij moet terzclfder tijd hij zichzclf

over de chri-;tiani-;cring van Furopa, dat

de vraag -;tellen, of hij al-; kerklid vol-

autoritcitwerwerving aileen mogclijk i-;

docndc aan de meningworming hccft

door uit tc gaan van de lecfwcreld van

bijgedragen en beschikhaar wa'>, al-;

dcgcncn die

dc,kundigheid gevraagd were!. Fr i'>
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autoritcit vra-

gcn. Wic jongercn wil hindcn, zal de

bchoelte aan autoriteit op het gebicd

lcclwercld, de taal en de nicuwc -;ym-

van socialc, cconomi<.che en culturcle

holicken van die nicuwc Jongercncul-

vraagstukken, maar dat bctekcnt dan

tuur niet aileen moctcn begrijpen, maar

een agenda voor de verstcrking van die

zeit-; vanuit een doorlcving van die we-

autoriteit in de-;kundigheid.

reid moetcn -;prekcn. Dat geldt de revolutionaire jongerencultuur, die zich

Vernieuwing geldt ook de waardering

enkelc decennia al aan het ontwikkelcn

voor de aanwezigheid van de kcrken in

i'>, dat gcldt ook de nieuwe dimcmie'>,

het

dtc aan om denkcn en handelen wor-

Zcker hier niet aileen ecn oproep aan

den gcgevcn door de ontwikkelingen in

het instituut kcrk, maar primair aan

de wctcmchap en technologic. )ui-;t hij

kerklcden. We zien die inzet met er-

de bcantwoording van de vraag, of aile-;

kentclijkheid op een aantal gebicden,

mag wat kan, i-. nieuwc tnorclc autori-

waar mcnscn zich in grenssituaties be-

tcit nodig. J\1aar gczagvol sprcken op

vinden, '>On" aan de zclfkant,

maat<,chappclijk

diensthetoon

<;orll';

let-

dit tcrrcin kan uitcraard aileen, al-; die

tcrlijk De inzet van kcrkmemcn, daar

autoritcit gcvc<;tigd i-; in de-;kundighcid

waar de maabchappij hct al-; geheel

op hct hctrclfcndc tcrrein.

laat afweten of tckort -;chiet, i'> een bij-

J)c noodzaak van de-;kundighcid op het

zondcr gctuigeni'>, en het respect voor

tcrrcin van maat-;chappclijke vraag-;tuk-

kerkcn

kcn al-; voorwaardc voor gezagvol -;pre-

grootst in die ;amenlevingcn en hi-;tori-

ken i-; in dcze rubrick al vcle malcn

-;che pcriode-;, waarin de ollicielc maat-

aange-;llpt. Wie Ninivc ccn oordccl

-;chappij echt tckort ;chiet. Dan wordt

aanzcgt, moct wctcn wat cr ccht in die

jui<;t de unieke waardc van zellover<;tij-

'>tad a an de hand i-; 1\ laar die opdracht

ging zichtbaar. Ook in de Ncderland-;e

,Jaat op de Nedcrland-;e gclovigcn zeit

san1enlcving zicn we ccn aantal initia-

terug. Hct gczagvol <,prcken van hij-

tievcn waarin dit trcflcnd tot uitdruk-

voorhecld de Amcrikaamc hi<;<;choppcn

king komt.
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en

kerkmen-;cn

i;

jui-;t het

c
c
lJ
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Maar mi'>'>chicn i'> cr in de Ncdcrland'ic

volkingsgrocpen, die in het vcrlcdcn

samcnlcving ook bchocftc aan nog ccn

het god.,dien'>tig criterium a]<, ccn har-

andere maat'>chappelijke taak. A]., een-

ricrc hcbhcn moctcn crvarcn voor vol-

zaamhcid, gebrek aan plekkcn van ver-

ledige en volwaardigc maat'ichappelijkc

samcnhin-

participatie had dat voordelige kantcn,

dende kaders tot de centrale vragen van

trouwdhcid,

gchrck

maar de marginali'icring van de kerkcn

onzc 'iamcnlcving bchorcn, dan kunncn

in onzc "an1cnlcving i~ een vcrtun1ing

parochics en kcrkclijkc gcmccntc'i ccn

in morccl en cultureel opzicht. De

grocicndc tunctic hebhcn om hicrtcgn

najaar'>puhlicatie van

ten <,trijde te trekken. Dan kan het gaan

Institute over de liPil sollciy laat zicn

over

hocvccl crkcnning de kerken in de

allcrhande

aan

maatschappclijkc

het

Hrooking'i

dien<,tverlcning, maar ook om de orga-

Vcrcnigde Staten krijgen voor hun rol

nisatic van zoicts klemmends als kin-

in het behoud en de wcdcrophouw van

deropvang en ga<,touderschap in de

de 'iamcnlcving, ook ollicicle crken-

sfcer van vertrouwdheid en bckend-

ning; en dat nota bene in hct land waar

heid. Ook hier weer vanuit de led- en

de 'icheiding tuS'icn kcrk en 'itaal hct

de belevingswereld van hedcndaag<,e

eerst en hct <,chcrp'it gcdelinicerd werd.

lllCll'iCn.

In de Nedcrland<,e politick liJken hcwu'itc en onbcwu'>le tcndcmcn om aan

ln de laatstc conclusic, die mijns in-

kerken gelieerde en zclt'i ldcntiteit'igc-

zicns door het rapport nog cens onder-

bonden organi'>atie'> te vcralgcmcni<,e-

<.treept wordt, i'> de noodzaak van veel

rcn ot aan ncutralc in'>tcllingcn de

111ccr aandacht voor catcchcsc. Vrijwcl

voorkeur te geven, de overhand tc krij-

nergcn<, tcr wcrcld i'i het 'iy'itccm van

gen.

bijzonder onderwijs zo goed geregeld
als hicr, en dan vcrbaast hct toch, hoe

Het i'> zecr de vraag, of de link'> en

bcperkt kennclijk - ten opzichtc van

rccht<; bc'>pcurharc wccrstand lcgcn een

hct gezin- de kennisoverdracht i'i mid-

het privaat domein over'>tijgcndc rol

del<, aanvullendc kanalen zoal<, de chri'i-

van kcrkcn en chri'itclijke in'ilcllingcn

tclijkc school. 1\liS'ichicn is naast hct

wei op zo'n brcdc steun in de '>amcnlc-

velc pmitieve we! het mee'>t onthuts-

ving kan rckcncn. De uitkom<,tcn van

cndc van hct rapport 'Cod in Neder-

het hier behandcldc rapport wcttigcn

land' de wocstijn van onkundc tcrzakc

in icder geval niet de vcrondcr'>tclling,

de clcmcntairc notic'i over de chri'itc-

dat cr geen hrede, ook de kadcr<, van de

lijkc traditic. Hct i'i vooral ccn gcwc-

chri'itclijkc politick ovcr<,tijgendc, waar-

tenwraag aan om allen, wat we hehben

dering zou zijn.

nagelaten en nalatcn om de kenni'> over

De afstandclijkhcid van paars tcgenovcr

de hronnen van on<, be'itaan in on<,zelf

de kerken i'>

en andcren over tc dragen en te verdie-

ccns duidclijk tot uitdrukking gckomen

pen.

bij

de

111

het atgelopcn jaar nog

onderhandclingcn

rond

hct

Verdrag van Am<.terda111. De pogingcn

Het antwoord van de politiek

van andere lid'itatcn 0111 de pmitie van

Hct rapport 'Cod in Nederland' komt

kcrkcn en lcvcn'ibc'>chouwciiJkc orga-

op een moment, dat de druk 0111 god'i-

nisatic'> in Furopa nict vullcdig gelijk tc

dicn'>l als puur prive-zaak te bcschou-

Iaten vallcn met die van private organi-

wen 'itced'> <,tcrkcr wordt. Voor die he-

'>atic'> 'ituittc hicr up bijzonder vee I on-
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I 'IS

hegrip; toen duidelijk werd - om de

dat paarse partijen in de Eer<.tc Kamer

<,laat"ecretari'i voor [urope<.e Zaken in

concrete invullingcn voor gecstelijkc

de 1-'cr'>le Kamer aan te halen -, dat zo'n

vcrzorging met name ten bchocve van

hepal1ng aileen con'iequentie'> had voor

oudcren, gchlokkccrd hcbhcn.

Ianden, waann "nog een <.ymhio<.e he-

Maar hct gaat om mccr: hct gaat om de

<,tond" tu"en kerk en 'itaat I Icc., de

crkenning, ook in de politiek, dat wij

Bond<>rcpubliek) en niel voor kennelijk

allen 'itaan voor verdcdiging en ver'iter-

gelukkigcr Ianden al'i de onze, waar die

king van de humanitcit in onze cultuur,

'>Lhciding vollcdig wa<. doorgevoerd,

voor het hijcenhoudcn van die <,amcn-

"'"' de Ncderland'ic regering akkoord

leving, en dat kcrken daar onmi<.bare
hondgenoten hij zijn.

gcgaan.

In het rapport 'Caven in

Als aan de enc kant cr juist

Misschien is naast

voor de publiekc taken

ovcrvloed' van het Wctcn<,chappcliJk lnstituut voor

het vele positieve

hct Cl )A over ecn Euro-

wei het meest

van de kcrken en met hen
verwanlc instcllingen zo'n
brede waardering bcstaat,

pen cultuurbelcid wordt
uitvoeng op de rol van de
kcrkcn

in

Europa

en al-; aan de andere kant

onthutsende van het

ingc-

vanuit paarsc partijen ge-

rapport 'God in

sprokcn wordt over ver-

gaJn. In het verkiezing'iprogl·amma 'Samen Ieven

Nederland' de

doc jc nicl aileen' wordt

woestijn van

locdering van de publiekc
ruimte en over vcrval van
norm en en waarden, dan

conu-cel per belcid.,tcrrein
over de rol van kcrkcn,

onkunde terzake de

gcc-,tc!Jjkc vcrzorging en

elementaire noties

is hct onbegrijpclijk en
achtcrhaald, dat er bij vclcn in de politiek kcnnclijk

de pmitic van idcntitcil'>gcbondcn organi-..aties gc-

'>proken

bij het woord kerk ecn re-

over de christelijke

Natuurlijk gaat

flex oplrcedt, en dat on-

traditie.

voldoende het potcntieel

het dan niet om ccn op-

van de kerken al'i bondge-

hcllen van de '>cheiding
tu<;<,cn kcrk en <.taat. Maar het gaal wei

noot wordt gczien. Wic crkcnt, dat

om allcrcer'>t achtcr'itclling van kcrkcn

godsdienst mccr is dan een privc-aan-

en chri.,telijkc organi'>atie'> hij ncutralc

gclcgcnhcid, tornl nicl aan de schci-

in'>tellingen te voorkomcn, en het gaat

ding van kcrk en 'itaal, maar crkcnt wei

om her honorcrcn van de duidclijkc

dar

voorkt·ur van gcbruiker'> voor identi-

waarvoor onzc maal<,chappij hier en

lcil'>gebonden

wcreldwijd 'itaat, de krachten van de

voorzicningen,

zoal'>

de

problemen

en

uitdagingcn,

<..,cholcn en vcrzorging-;huizcn.

ovcrheid en hct primaat van de politick

Het gaal vcrder: het gaat om recht np

ovcr'itijgcn.

gcc-,tclijkc vcrzorging en on1 aan de

C:ommi<,<,ic-Hir'>ch Ballin van een de-

crcdien'>l te kunnen dcclnemen in 'iitu-

cennium gcledcn i"i voor dczc vraag-

atic'i, die afwijkcn van die van normale

<,telling nog onverminderd lecrzaam.

Het

rapport

van

de

burger..,, die kunncn gaan en ...;taa.n waar

zij willcn. Hct gaat om de invulling van

Het eigen huiswerk

hct bcgrip 'kwaliteit' in de gezond-

Sind' hct voorjaar van 1997, sind'> de

hcid;.,zorg en hct j-, dan vcclzcggcnd,

conlcrcntie -,amen met de Vrije Llni-
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versitcit \ VU) over de rmitie van iden-

0

0

u

titeitsgehondcn

organisaties

in

een

consequenties zip1 van de gedeelde
grondslag

voor

bepaalde

politiekc

rluralc cultuur, hehhen het Wcten-

ori(ntcringcn, icdcr op ha'ii'-; van cigcn

scharrelijk lnstituut vnor hct C:DA en

verantwoordeliJkheid, maar ook om de

de rcdactie van dit hlad sy<,tematic,ch

kerken te cnnlronteren met onze ken-

aandacht hesteed aan de uitwerking van

nis,

dit thcma. Het rarrort 'Cod in Neder-

llijvoorbccld terzake de asielprohlcma-

onze

dilemma's,

onze

keuzec,.

land' ondcrstrcert de actualiteit van die

tiek gaat het niet om eenrichtingsver-

keuze.

keer

Hct gaat ten dierste over de vraag naar

moeten nwgen verwachten, dat onze

de plaats van christeliJke organisatiec, in

alwegingcn, onzc kcnni-.;, onzc cigcn

ccn gcseculariseerde cultuur Dat i'> een

dilemma's scrieus worden genomen.

Fen dialnng hctckent, dat wij

vraagstelling die de christen-democra-

Het hetekent beschikbaarheid in mens-

tic ovcrstijgt, die de rolitiek over<,tijgt.

kracht. Wij hehhen wei eens geklaagd

Ln daarom i'> aJ enkelc kcren Cell rJei-

over de eenzijdige accentzcttingen van

dooi gehouden voor cen vervolg en ecn

parakerkelijke organJsattec,. Die mag in

verhreding. Her zou goed zijn, als in

iedcr geval nooit veroorzaakt zijn door

dit nieuwe jaar door andere identiteits-

gchrek aan heschikbare memkracht on-

gchonden

zerzijds

organisaties

medeverant-

woordelijkheid zou worden gennmcn
voor het antwoord op de nu weer

De studie gedt te denken over de auto-

gehlcken

riteit van kcrken (zoals heschreven)

morelc

behodte
autoriteit,

aan
de

hebngeloze
bchnel te

a an

Hoc gaan

\VC

on1 n1ct hct gccon~.,ta

in

teerde autnritcitsverlies van de politiekc

vrijwillighcid; de vraag naar tocruqing

Dat lmc,en we zeker niet op door, zoal'>

maatschappelijke

diemtverlening

van de basiskennis en de ha.,iswaardcn,

nu door de regering wordt voorge<,teld,

die Furopa door de eeuwen heen ge-

wat meer c,uhc,idie naar rnlitieke par-

vorrnd hehhen, de hevordering van de

tijen, hoezeer dat nodig en gerecht-

puhlieke rclcvantie van kerken en chris-

vaardigd is. !)at lossen we ook niet he-

telijke organi-.aties.

lcmaal op door een lunctichcrc,tcl van

Fr is een draagvlak nodig voor dat hre-

de politicke partijen, zoal-, rond dedi'>-

dere initiatid. Wat nodig i'>, i-. ecn gncd

cussie over de c,ubsidicring met name

voorhercid symposium, waar a! d1e ac,-

door prolcsc,or Klop wordt heplcit. Dat

recten in naar voren komen, bijvoor-

is nodig: de rechter, de scmi-overheids-

heeld in het voorjaar van I 'J'J'J.

onderzoehin-;tclling, de ministerie<,, de
gesuhsidieerde discussiecentra, ziJ aile

Er zijn uiteraard nog andere conclusies

nemen taken waar, die in vele andere

te trckken voor de chri<,ten-democratie

Ianden door politieke partijen worden

uit het onderzoek. In on<, Program van

uitgeodend

llitgangsrunten wordt de nondzaak

1\laar de kern van her autmitcitwerlic<,

van een con<,tante dialoog met de kcr-

van de politiek ligt kennelijk hij hct ge-

ken vastgelcgd Het C:DA moet blijvcn

hrek aan relcvante richtinggeving Het

investeren in die dialoog vanuit een

enthousiaste onthaal voor een kecr van

vee! verderreikend perspecticf dan ai-

hct verkiezingc,programma 'Samcn Ieven

leen maar luisteren. Het gaat om het

doc jc niet aileen' had ook en wellicln

gezamenliik proheren te duiden, wat de

vooral te maken met hct lcit, dat het een

(!lV I 'J>l

poging wa-.. on1 richting te gevcn aan de

In kerkcn wordt al eeuwenlang in de

mccr lundamcntclc kcuzc'>, waar onzc

advcnt<,tijd het Rordle Coeli gczongen.

maahchappij voor qaat, cen antwoord

Dat lied van vcrwachting en tcrzelldcr

vooral tc lormulcrcn voor de dilemma'-,

tijd die ceuwenoudc klacht over god'>-

van hurger'i en hun organi'iatie'i.

verdui<>tering. 'ft 11hscolldtsli J<~ciem liwm 11

11olns.' Waarom houdt Cij Uw gezicht
Ieclerc politickc hewcgu1g moet voor

voor on~ vcrhorgen, zou je kunnen zeg-

zichzelt de uitdaging beantwoorden

gen.

van hct autoriteitwcrlie'>.

De in het afgelopen jaar overlcden

Wil de chri<>tcn-democratie in de toc-

christcn-dcmocratische militant Han'>

k<Hmt ccn gczagvollc politiekc <;tro-

Velu heeft ooit over die vertwijfeling

<lllllg zijn, dan liggcn er voor on'> bij-

hcen dat hoekje geschreven, 'Cod laat

zondcrc mogclijkhcden.

zijn gezicht zien'

lui<;t onzc achterban heeft wortel<> in

In dat gezang ontdekkcn we, dat de

heel de <;amenlcving, niet in de laat<;te

vertwijfcling over de onzichtbaarheid

plaat<> in het vrijwilligerswcrk en de we-

van de Hecr geen monopolie i<> van de

reid van de nict-gouvernemcntele orga-

hedcndaagsc West-Europesc cultuur.

ni'>atie'>. De maximale hetrokkenhcid

Het onderzoek 'Cod in Nederland' gaat

van onzc \eden hij onze politickc keu-

over godsverduistcring, maar ook over

ze'> maakt in on<> antwoord de kcnnis

het gegeven, hoe velen in ons land op

zichthaar van water in heel die <>amen-

ecn ol andere manier hezig zijn met die

levi ng on1gaa t.

vraag naar \Vanneer en hoe God cen ge-

werking nodig met de wcreld van de

zicht krijgt.
Ook de politick, en zcker de christen-

wetcmchap, die andere autoritcit naa<;t

democratic, docn er in aile be-,cheiden-

Er

i' een nicuw contact en <>amcn-

de kerken, die haar geloolwaardighcid

hcid goed aan te he-,dlen, dat zovclen,

niet verlorcn heclt. Door de maximalc

jui<>t in de verwarring van de tijd, blij-

hctrokkcnhcid van \eden/experts van

ven hunkeren naar dat gezicht, over de

onzc hcweging, maar ook door cerdcr

godwcrdui<;tering heen.

hcplcitc netwcrken van vcrwante wetenschappc\ijke in<;tc\lingcn kunncn wij
de dcskundighcid en de inhoudelijkc
vcrnicuwing in hui'> halcn, die momcntcel van de politick verwacht wordt.
- De sy<;temati<;chc dialoog met kerken
en lcvcn<;hcschouwclijkc instellingen
kan aan het politickc ge<;prek die noodzakc\iJkc dimcnsic gcvcn van zinorientcring, moraliteit en zc\h, <.piritualitcit.
Hoe tastend voor-,tcllen op dezc terrcincn ook gdormulccrd worden, hct \cit,
dat zc door de politick niet belcrend,
maar al<> perspcctief worden aangedragcn,

i<>

ict<> wat de <>amcnleving van de

politick en politici verwacht.

( \lV I <JS
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uim zestig jaar gelcden ponecrde

Karl

Mannheim

Hosch en zijn I U)/\- )opponcnten zal

stelling dat de maatschappe-

hoogstwaarschijnliJk zijn, dat zij allen

ijke orde en de moraal ach-

tcrblijven ten opzicltt<: van de zich

:....J

z

I )e belangrijkste overeenkomst tussen

de

bij otltkrzoek<,activitetten grenzen willcn respectcrcn.

snelilcri ontwikkelcnde techni-,che mo-

Bosch zeit voert "vanzeltsprekend gecn

gelijkheden

pleidooi voor hct klonen van memen",

Menswaardigheid

wetenschappclijke collcga's dte de uit-

Een van die nwgelijkheden is inmiddels

gangspunten van hct C:DA ntct dclen,

cvcnn1in J.!..., trouwcn'i vclcn van zijn

h<:t voor wetenschappelijke doelcinden

dat blijkcn te doen

gehruiken van hij in vitro hevruchting

Zo'n betrekkeltjke consensus, hoezecr

ontstane embryo's. Het concept-verkie-

ook te waardere11, wijst er helaas nog

zingsprogramma van het CDA sluit dat

niet op dar ,'v1annheim's stelling achter-

uit, prof dr. L Bosch sluit dat in.

haald is.

Llit zijn artikel 'Het C:DA en het begin

De 'klonen' van Marten Toonder's pro-

van het menselijk Ieven' blijkt dar voor

lessor Sickbock kondigen zich her en

hem dat begin- en dus de daarmec ge-

der al aan en zullcn hur1 kansen zoeken

paard gaande menswaardigheid -

en himen in die Ianden waar de ovcr-

in

ecn latere lase ontstaat dan in het con-

heid wettelijkc heperkinger1 aan het

ccpt-vcrkiczing~progranlnla \Vordt vcr-

klonen niet weet te handhaven. of ze

ondcrsteld.

zelfs niet oplcgt

Fen reactie van de hand van Cordijn is

l)c vraag gaat zich dan voordocn of in-

aileen

aan dit artikel toegevoegd Hopelijk zal

tcrnJtionalc <..,Jnctic'-1

het niet bij ccn reactic hlijven, want dit

zip1 bij de mensheid en de menseliJk-

gcwcttigd

onderwerp is lettcrlijk en hguurlijk van

heid bedreigende toepassingen van we-

lcvensbclang.

temchappelijk onderzoek in de lraakse

Zelts tussen geestverwante deskundi-

wapcnindustrie~

gen zal een dehat over de vraag ol het
embryo vanaf zijn prille begin be-

Christelijk onderwijs

schermwaardig is, wei een discussie

Esmeycr'' artikcl 'BiJzonder gehundeld'

zonder einde ziJn, want nict elke chris-

heb ik als hijzonder hcmoedtgend crva-

ten '>chaart zich onder het rooms-ka-

ren. Als er immcr<, hij ccn vorm van on-

tholiekc leergezag. Maar ook dan bn

dcrwijs van oudshcr in twtjlcl is gctrok-

die discussic uiterst zinvol zijn, door hij

kcn, dat cen lcvenshcschouwlllg een

te dragen aan de verheldering van ei-

fundamentclc rol bn spelcn, is het wei

gcn en andcrn1an"i en -vrouv.'~ argun1cn-

biJ I tcchnisch en cconomisch I hcroeps-

tatle.

ondcrwijs.

(I
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De frequent gc<,tcidc, maar tc '>impclc

omdat "onzc politickc ovcrtuiging, in

vraag i-,

antwoord op de oproep van de Hijbel"

hoc kun jc christclijk lcrcn

(Program van uitgangspuntcn l daartoe

timmcrcn of hockhoudenc
De auteur laat ons zicn, dat hct in rcvo-

noopt.

iutionair gewijzigdc omstandigheden -

llij de door Wit<, hepicite modernise-

immense -,chaaivcrgroting 1 grotcrc piu-

ring "hodt', zo schrijft hij, "de christc-

riformitcit van <;chooihevolking cnzo-

iijke inspiratiebron nict verzwegen tc

voort - voor de in<,tellingcn wciiswaar

worden"

moeiliJkcr, maar hcpaaid nict onmogc-

ovcrtuiging nok nict verzwcgcn wor-

Zc mag naar mijn '>tcllige

iiJk i-, gewordcn op een chri-,tclijke

den. Fen vergciijking met hct onderwiJ'>

grond..,\ag tc functioncrcn. Hij ..,uggc-

kan vcrhcldcrend zijn.

recrt daarhiJ bcpaald nict dat de 'C ccn

Aile vormen van chri-,telijk onderwij-,

minder promincntc plaah zou moetcn

kcnnen cen grote lcvcnsbe-,chouweiiJkc

krijgcn. Zijn inhrcng i'> ook in mccr al-

divcr-,itcit van declncmcr-,.

gcnlcnc zin lccrzaJnl, want die grotcre

Voor

pluriformitcit gcldt aile vormcn van

Esmeycr -,telL. dar zc "nict aileen recht

chri-,telijk onderwij-,. En, nog ruimer

maar voorai ook rcden van he.,taan

gestcld-

hebhcn, wanneer ze er ook mettcrdaad

evenzo

andere

christelijkc

al

die

schoien

gcidt,

zoa!.,

maat,chappelijkc organi<;atie<,.

111 .,iagcn dar lcvensheschouwclijk pro-

Toetsing

Andcrsgelovigc ot niet-gclovigc ouder~

ian Willem Wit'> gccft in ziJn artikei

en iecriingen/<,tudcntcn die in grotc ge-

fie] te vcr-,terken."

CDA i'> klaar om de aanloop at tc ma-

taie voor chri-,teiijk onckrwijs kiezen,

ken' ccn even gce'>ligc aJ., lecrzamc hc-

gcvcn daarn1cc aan uit\vcrking en toc-

'>Lhrqving van de vorigc, in wczcn tric<;t

pa<;<,ing van jui<,t die grondslag tenmin-

vcrlopcn, vcrkiczi ng".CJillpagnc van her

<,te tc respectcren. l\1aar dan moet er in

(])/\en wcct ook 111 de tocpassing van

dar opzicht wei iets tc rcspccteren hlij-

die lcs op de actualitcit hct nuttige met

ven.

hct at~ngcnan1c tc vcrcn1gcn. Zijn para-

dox. dat Wim Kok "de hoog't gc-

i\1utatis muta1uiis: des te mcer ander<,- of

plaat'>le christen-dcmocraat in om land

nict-gciovigen voor het politick pro-

1'>", hclicht nict aileen Kok'-, twijlclach-

gramma van hct CD/\ k1czcn, de., tc

tige pmitic ten opzichte van hct soci-

noodzakelijkcr i-, hct dat onze poiitiekc

aal-denwcrati-,chc

ovcrtuiging gckenmerkt wordt dom "de

edgoed,

maar

dwingt ook (])A-cr-, tot hezinning

voortdurendc toet-,ing aan de llijhci"

Kok '>chudde de idcologische vcrcntooi

(Program van uitgangspunten, artikei

van zich at. Fn wat dcden, wat docn

2)
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Wih stelt vast dat "met name het <,ocialc gezicht van hct CDA I .. I nicuw
Ieven i'> ingchlazcn, ook als de noodzakeiiJkc vertaling van de

·c

Aileen

maar noodzakelqk omdat de Nedcriand-,e hcvolking dat verwacht en waardcertc
Nee, voorai en ailcrccr<,l noodzakclijk,

(I lV 2 'JS
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Het CDA heeft de afgelopen vier jaar gelnvesteerd in de diepte,

.JJ

met als voornaamste doe! om van de bestuurderssocieteit weer een

z

(moderne) politieke partij te maken. De vrucht van dat werk is dat
het CDA weer op de politieke kaart voorkomt. Waar het nu om
gaat is dat de politieke boodschap wordt teruggebracht tot de
unieke essentie en dat de samenhang bewaakt wordt op elk moment
dat de kiezer met het CDA in aanraking komt. Het CDA moet een
heldere visie neerzetten en vertrouwen, authenticiteit en geloof-

>

waardigheid uitstralen. Het CDA kan dat voor elkaar krijgen; het
staat sterker dan ooit en is klaar om de aanloop af te maken.

D

e aanloop is

kans zit er niet in. Toch

hegonnen, !a-

hlijft hct nog qil. tc stil.

zen

De hnish i'> in zicht, maar

we

en-

kele maanden

de wed.,trijd is nog nict

gelcden op hct station.

gelopen.

Fen energieke De Hoop
Scheftcr stond klaar om

In de politiek gaat het om

het op te nemen tegen

integriteit en gelootwaar-

paarse oudjes als

digheid

llolkestein

en

Borst,

natuurlijk

dat

Om een imago

je kunt

waarmaken

minister-president Kok. En

dus. Juist op dit punt heelt

inderdaad hiedt het CDA

de kiezer het CDA

voor het ecrst sinds het

I 994

aantreden van paars weer

Ja11 Willem P Wits

een aansprekend alternaticf duidelijk-

algestralt

in

Want

wilde de kiezer echt wat

anders7 01 kon het CDA het eigen

heid over de partijlcider, ecn prachtig

imago- en vooral het 'unique scllimJ point'

program en een vcrrassende kandida-

(het

tenlijst Binnen het CDA wacht ieder-

ment)- nict Ianger gelootwaardig pre-

onderscheidende

verkoopargu-

een gespannen op het definitievc start-

senterenc Het CDA was altijd de partij

schot. De klus moet nu ook goed

aan wie men met ecn gentst hart het

worden afgemaakt, want een twcedc

bcheer van de 'llV Nederland' kon toe-

Cl lV 2 ·•m

vertrouwen. Nu twijtclde de zittende

niet betcr samenvatten. Fen kiekje van

<',,

direcleur orenlijk aan zijn heoogde or-

Kok op de camring is voldoende om

rT~!I,

volger Het CDA wa' altijd de rartij

de kiezer de twee en een halve ton per

!.
:;;ell!•

die met recht de nationalc driekleur in

jaar, de auto met chaulfeur en het krib-

het vaandel droeg, want blindelings het

bige karakter te Iaten vergeten. Het ge-

I

tu<;sen

wone dat al gck gcnocg i-;, hccr-;t nog

<;treng en <;ociaal vond. Nu ,Joeg de

juiqe

Nederland<;e

midden

<,teed, in het Torentje. Aileen het kruis-

rartij in de AOW-affaire oreem rccht<,

beeld i<, even verdwencn. Zeit' Koks

door. Het CDA was altijd de partij die

kleedgcdrag verraadt de hand van de

de Drcc,iaan<,e rolitieke '>tijl van ,oher-

mee'>ter Alhnewel hij zijn pakken be-

~I I'

~:,;'

-:!I(
[T:::, '.
f'_,

z

hcid en het hotcrhammcn-trommcltjc-

trekt bij dezelfde zaken a!, llolke<;tein,

or-dc-hagagedrager tot in de vingers

oogt hct ak een wereld van verschil.

[T·

bcheerste. Nu liet men zich verlciden

Holke<,tein is gekleed a!, de hecr van

z

tot een glamourcamragnc. Knrtom, het

stand die er rekening mee houdt dat hij

CDA kon niet meer waarmaken waar

'<, avonds nng naar het Concertgebouw

het voor <,lond. J)c identiteit en het

gaat. Kok moe<,t van ziJn vrouw een

imago licpcn op clkaar stuk, zouden ze

kostuum kopen voor de trouwerij van

in con1n1unicatickringen zeggcn. l)aar-

zijn zoon. De verlegenheid <,laat op

door kondcn andercn vrijuit negaticvc

ziJn gezicht te lezen. "lk mnet er nu

ctiketten op hct C:DA-imago plakkcn

eenmaal een beetje netje<, bij !open."

als 'rcgcntesk', 'hypocriet' en 'spruitjcs-

lui<;l omdat Wim Kok het 'u11iq11e selli111}

lucht'

/JOIIJt' van het C:DA wi'>t te veroveren,

De tinalc alrckcning met de

chris ten- democra ti<;che om n i pre<;en tic

wa<, en is hct zo moeilijk voor het C:DA

werd onalwendbaar De media waren u

om hct goede antwoord te vinden. Het

a!, de kippen bij en in Den Haag

valt niet mee om je eigen <;piegelbeeld

hoordc jc de mc"en <;!ijpen voor de

te bcstrijden Celukkig i-; de l'vdA zelf

llijltJe<;dag waar men al zeventig jaar Ofl

de groot<;tc hcdrciging voor het gewon-

nen marktaandeel. De l'vdA moet het

wachtte.

nieuw vcrworvcn in1ago kunncn vvaar-

Kok en de PvdA

makcn. Wanneer deze partij cr niet aan

J)at de verkiezing<;uitslag van l 994 niet

wil of aan kan om zich de identiteit die

zozeer op het conto van de kiezer,

Kok ambiecrt blijvend eigen te maken,

maar op dat van het CDA zeit ge<,chre-

zal het masker op een zeker moment

ven moet worden, hlijkt uil het succes

vallcn. De premierbonus is moni, maar

van mini<;ter-pre,idcnt Kok. Hij beli-

is de prij<; voor het elcctorale <;ucce<,

chaamt immer<; de continu'iteit in de

toch niet te hoog~ Zijn de sociaal-

politieke voorkeur van het Nederland-,e

demncraten echt toe aan iets anders of

volk. Wim Kok i<; de hoog'>t geplaatstc

zal men uiteindclijk toch de adem niet

chri,ten-dcmocraat in ons land. Met

kunnen inhnuden en al lnternationalc

zqn ·,obcre en hijna a-politieke rege-

zingcnd

ring<;<;tijl en het fijngcstemde evenwicht

zoldcr halen7 Kok heeft voorlorig het

tus<,en <,lreng en <,ociaal, hedt Kok de

tij

<,terkstc troevcn van het CDA naar zich

Rottenberg die de rug van de regionale

mee,

weer de

vooral

rode vlaggen

ook

dankzij

van

Felix

De foto van de Vader

partijbaronnen wist te breken. Het ge-

de, Vaderland<, met een dienbord in de

rui<;loze verloop van tegenwoordige so-

rij van de l'vdA-congreskantine kon het

ciaal-democrati<,che partijcongressen is

toegetrokken

( llV 2 <JH

lL

.-

>

voor menig chri<;ten-dcmocraat een

paaltJes langs de wcg van ccn dicpe

leest van hcrkenning. Hct i'> niettemin

afgrond naar hoven.

de vraag hoc lang dit duurt. Karin

De vrucht van hct wcrk in de atgelopen

Adelmund houdt vol en spreckt het

jaren is dat hct C:DA weer op de poli-

congres

met

tieke kaarl voorkomt. De leidraad in

'Partijgenoten''. Hct congres belnondc

hct cigcn christen-democratische vcr-

nog

steeds

term

toe

sclli111)

haar en collega-fundi Pronk met een

haal - hct nicuwe

ovationeel applaus -

de overtuiging dat een mcm altijd gc-

een duidelijkc

'uJJIQIIC

floillt'-

is

waar<,chuwing aan de Kokkiancn. Lr i'>

richt staat op en bcpaald wordt door

dus voldocndc redcn om het twecdc

socialc verhanden. !\1et name het \o-

pt~tir<.;c kahinct n1ct vertrouwcn tcgc-

cialc gezicht' van het CDA is daarhij

moct te zien.

nieuw kven ingehlazcn, ook als de

CDA: van bestuurderssocieteit
tot moderne politieke partij

partijnaam

noodzakelijkc vcrtaling van de 'C in de
Hct ondcrzoek 'Cod in

Nederland' gedt het CDA claarin gc-

Hct CDA heeft daar nict op willen

lijk

wachtcn. In de afgclopcn vier jaar i'>

wacht en waardccrt van christcncn dat

De Nedcrlandsc hcvolking vcr-

gc'inve'>teerd in de dicplc, met a]<, voor-

zij opkomen vnor de zwakkcn, de mensen aan de 'ratcligc rand

naam'>tc doc! om van de
hcstuurderssocietcit weer
een

(modernc)

politieke

partij lc makcn. Hct vaculim dat ont<;tond toen de
politicke regie niet Ianger
vanuit hct Torentje plaatsvond,

wcrd

in

In het CDA staat
politiek weer op de
agenda, maar wat
achterblijft is de

ecrstc

vertaling in

instantie beslecht in hct
voordcel van de partij en
het

PartiJhc<,tuur

partijstructuur.

van de samenlcving' Dat
gcgevcn is voor hct CDA
van groot belong. ln1n1LT~,

clcctorale '>tcun wnrdt verworven

door

ting<,patronen omtrent hct
politickc gcdrag van ccn

partij
Wanneer ccn

De

Twccde Kamerfractic kon deze speel-

voorspel-

haarheid, door verwach-

tc

makcn

partij

hct

verwachtingspalroon- hct imago dus-

ruimtc gocd gchruiken om een nieuwc

dnorbreckt, volgt onafwendhaar de at-

stijl van politiek hedrijven tc ontwikkc-

strathng. Ecn C:DA clat tckort schict

lcn, icts waar men steeds beter in

om het puhliekc rmago van de ·com tc

slaagdc

zcttcn in hcrkcnhaar politick handelen,

Het twccsporcnbelcid -

de

partij werkt aan het lundament, de !rae-

haalt uiteindelijk bakzeil. Als de kiezcr

tie aan hct handwcrk - is gcslaagcl

'hypocriet' zegt, hcdoclt hij dat hij zijn

Enkcle maanden voor de verkiezingcn

beeld van chri'>tcncn nict hevc<,tigd ziet
de politici die zich met hct christen-

kan het C:DA een positicvc halans op-

111

maken. Het eerlijke zelfonderznck van

dom associcren.

de commissic-Cardcniers zette de deur
de invcsteringcn in kaderscholing, de

De marktpotentie van het
CDA

Algcmene

Flcctoraal succes vloeit voort uit conti-

open. 'Nieuwe wegcn, vastc waarden',
Beschouwingen

van

De

hct verkiezingspro-

nue werkcn aan geloofwaardigheid en

gramma 'Samcnleven doc JC nict aileen'

intcgritcit. [)at i<., ccn lange \Vcg die

en de kandidatenlijst staan a]<, pikct-

niet valt al tc snijden door tc zoeken

Hoop Scheller,
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naar slogan<, die aanslaan. Er zijn volop

moet de vraag gestcld worden ol de 'C

<

<,ignalcn dat het CDA-verhaal een voe-

ook in de tockomst nog kan tunctione-

m,:t•, ,.

dingshoclcm hccft- ·marktpotcntie' zo

ren in hct mohiliseren van bredc maat-

I

u wilt- ook in de samcnlcving van van-

schappelijke onder<,tnming Fen disctts-

daag en morgen. De invlocdrijke Amc-

'>ic

rikaan'>c tmu!u'<ltdm Faith Popcorn bc-

ltaliaanse christen-democraten hebhen

'>Chrijlt

gcmaakt of een nieuwe Doorbraak, zou

in

haar bock 'Clicking' de

over

een

'door<,tart'

zoal<,

~

de

culturck oricntatic van de toekom'>t

in de komcnde jaren in icder geval gecn

Hct i'> ccn credo dat zo op de voorkant

tahoe moeten zijn.

..
!

N

z

van hct vcrkiczing<,programma zou mogcn. Clicki111) '>laat voor (ourdi}C lmoed 1,

De partijstructuur

n·
-'.

Lctti111} 1)0 ( lmlaten I, lnsu;f,t ( inzicht).

Voorlopig '>taan er eerst verkiezingcn

rr..

KnotP-HotP (prakti-

voor de deur. Zoals gczegd hcdt het

z

'>chc kcnni<,) Vcrtaald naar de politick

CDA hard gewerkt aan een hergroepe-

( olnllllilllCnl (inzct) en

draait hct du' om de moed om ccn ei-

ring van manschappen en middelen. De

gen vcrhaal tc houden. Ecn verhaal

<,tellingcn zijn hetrokkcn, het gcschut

waarin '>piritualitcit e11 inzicht doorklin-

staat opgestcld. Het grootstc gevaar is

kcn. Ecn verhaal dar hovendien geba-

echtcr dat de hunkers hevolkt blijven,

<,cerd i'> op dc,kundigheid en ge.inspi-

terwijl de gcneraal al op hct slagveld

rccrd wordt door een authentieke inzct

staat. Ot, om hij de atletische heeld-

voor de ".Zl!llcnlcving.

'>praak van de poster op het station te

Het C:DA heclt dit vcrhaal in hui<,, mih

hlijven. dat het C:DA sncuvclt na twce

men hereid i' tot een voortdurcndc mo-

valse start'>. Jarcnlange training, een

derni,cring van

politieke

doortimmerdc strategic en een ijzcr-

thema·, De chri<,telijke impiratiehron

<,terke conditie kunnen in de finale als-

hodt daarhij niet verzwegcn te wor-

nog vergecfse moeitc hlijkcn.

de

eigen

den. Het i'> wei de vraag ol de 'C teal-

Is cr rcdcn voor dezc dreigende taalc Ja.

len tijde zo'n prominent argument nwct

Nu de partij en de lractie ieder op

blitvcn om clectorak '>lcun te vcrwer-

eigen wijze ecn bijdrage hebhen gele-

vcn. 'Cod in Ncdcrbnd' maakt ook dui-

Is JC Cl!}cnlljk

deliJk dat men de puhlieke rol van de

tPel

hekcJI(I

Wie c11 W<1t en Hoc ;c hcni'

kerkcn weli,waar waardcert, maar per<,oonlitk dikwijl'> wein1g hehodte hcclt

En Wat f,ch jc in JC 1111/rs.

om zich met de kcrkcn in te Iaten. "Het

Of intcrcsscut JC ,/at !}CCII snars'

i' goed dar zc er zip1, maar mij zien ze

floc lllil<lk ic nude l}ocic kc/1\

111et." Hctzclldc kan hct C:DA ook ge-

Llit <1/ die dinc}cn poor jc IIC/15

beuren

Wannccr

het

!\Is jc 11icl /Peel P<lll Hoc c11 1-t'oP

CDA-verhaal

Doc JC nu dit of doc JC d11t,

wordt he,chouwd al, ccn helangrijkc
maar cxclu,id chri'>tclijke hijdrage aan

't lllij{t steeds
W11111

de <,amenkving, blijlt het kie'>gcdrag

HIIIIJIP<lllcn

,d hct mooic in 't

ongc\vijzigd. Net zoal~-, cr nu algcn1cnc

/)<)drP<ln

waardering he'>taat voor C. Schutte,

Als ;c nict tPcct

volk,partit wil zijn en hlijven- en geen
zccr gcwoardccrdc gctuigcni-,partij -

I I JV 2
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IPCC( JC iii!IIIC/'5 11ict,
PI/II

drzr dric,

Hoc c11 Wol c11 Wic.

zonder dat dit lcidt tot ekctorak win'>l
voor het CI'V Wanneer her CDA ecn

of' JC qat!

Pmchiet,

(11i!

De Tcw

1'1111 !'och. I}CCJtecd i11 F11ith

Pofrco/'11, u,ckinc}. 1991r,AIIISicr.l,nll)

·,

·.•

z

verd aan hct opbouwen van een nieuw

I:..:J

prohel, is het zaak dat bcide weer <.a-

recente Croenl.inh-congres gat dit

mcnvlocicn in ccn krachtigc electorale

weer ccns aan.

lu..;

kan daarovcr mcc prate11, maar ook het

machine. Ecn <.tukje synergie, zoudcn

Duidclijk lciderschap vraagt wei om

zc bij llakkenist zeggen. Dat is nog on-

goedc communicatie met de partij en

voldoende gelukt. In het CDA staat de

feclllli] met water lceft bij de grondtroc-

politick weer op de agenda, maar wat

pen. De politiek Ieider mag dan de he-

achterblijft is de vertaling in de panij-

langrijkste factor in de verkiczingen

structuur Ecn modernc politickc orga-

zijn, maar als men achtcr de markt-

ni<.atie moet permanent bczig zijn met

kraampjes niet begrijpt waar 'ze' in Den

het voeren van campagne. Door con-

Haag mee bezig zijn, kan ook de lijst-

stant de bccldvorming tc bewaken, in-

trekker wei thuis bli)ven. In hct C:[)A is

formatie te verzamclcn, nctwcrkcn op

het bovendien van belang dat de inzct

te bouwcn, zichtbaar te zip1 in de

van de partij in de afgelopcn jaren

<.amenleving, kamen tc zicn en te grij-

wordt gehonorccrd en de geloofwaar-

pen. Zo'n partij is <,teed<. in <.taat van

digheid van de lundamcntclc di<.cu<,sie

paraathcid en wacht niet leidzaam al

die gevoerd i<., overeind blijlt f let c<;ta-

tot de verkiezing<.data nadercn. Zo'n

fettestokjc dat nu weer aan de fractie i<.

partij hcdt niet aileen een 'lrontmenta-

tcruggcgcvcn, n1oet niet door ccn an-

litcit', maar richt de organi<.atie er ook

dere vcrvangen worden. Ook niet al.,

op in. Dit militairc jargon i<. nict toeval-

krantcnkoppcn en vluchtigc enCJui'te<,

lig. Want Jllist de ontwikkelingen bin-

wellustig lonken.

nen het Nederlandsc ddcmie-apparaat
Iaten

leerzamc

perspcctievcn

zien.

Duidelijke politieke keuzes

Onze Krijgsmacht wacht nict mecr op

Duidelijkheid is daarom ook nodig in

de grotc klap \de verkiezingen), maar

de politieke keuze<.. Llit het verkie-

richt de organisatie in op flexibiliteit en

zing<,programma moctcn enkelc onder-

constante paraatheid (de pcrmancntc

schcidende hoofdthema'-, worden gcnomen, die tot vcrvelcm toe worden

campagne).

uitgedragen llijvoorbecld het gezinsbe-

Duidelijk leiderschap

lcid, mcnswaardigheid (in economische

Het heelt natuurlijk ook met cen poli-

verhoudingen en hct asiclbeleid, maar

tieke ,tijl te maken. Met mocd, gelool

ook in de werkwijze van socialc dicn-

in de zaak, inzicht, inzet en de.,kundig-

stcn en de thui<.zorg l. gemeen-,chapszin

heid (uitknippen en hoven jc bed han-

en een eindc aan de 'cultuur van de

gcn) Zorg dat hct CLICKt. Dat kan

onverschilligheid' (van <,traatgeweld tot

niet zondcr duidclijkhcid Op de ccrste

het gedogen)

plaah in hct lcidcrschap De kandida-

vragen nict aileen om rcpetitie, maar

Deze politickc keuzc<.

ten op de lijst, met de politick Ieider al<.

ook om comistentie en let. llijvoor-

hun aanvocrdcr, staan vooraan in de

becld door gcwoon het stemgedrag van

lrontlinic.

Ieider komt

de Ferste Kamcrfractie inzakc hct recht

daarom her primaat in de campagne

op dceltijd te betrcuren, door nog eens

toe. like parti) die wordt geregi'>Seerd

cen nachtjc te slapen over het lot van

De

politick

vanuit de coulissen van partijcongres-

Koerdische vluchtclingen en door een

sen en atdelingwcrgaderingen komt

discussie over het mdieubeleid toe tc

van ccn koude kcrmis thui<.. De PvdA

juichen.
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Communicatie met de kiezers

niet aileen de presidcnt-directeur in

De kandidatenlij<>t voor de Tweede

heeld7

Kamer hicdt cvcneen<> mogelijkhedcn

Natuurlijk gaat het hier niet om de

om het onderschcidende profiel tc ver-

concrete ideeen. Hct gaat om de aan-

<;terken. Door aile di<>cu<;<;ies over de

pak waardoor elke communicatic-uiting

'C, zou het C:DA bijna die andere twee

de herkenbare belichaming wordt van

hoofdlctters vergeten. Het CDA moet

de kernboodschap. Losstaande acties

zich profilcrcn als de partij waarin men-

al<> een po<.ter op hct NS-station kun-

<>en men<>en kiczen en niet aileen de

nen op zichzelf prachtig zijn, maar mis-

nummcr ccn. Dan wordt de partij ecn

<,cn de communicatieve doorwerking

hcwcging. Dat \weft nict door 'regio-

die nodig is om het gewenste imago

z

nalc lijsttrckker..,', maar kan

verder uit tc bouwen. Dan

r:,

ccnvoudig door het ver-

hlijven ze in de Iucht ban-

z

binden van va'>te thema's
aan va..,te woordvoerdcrs,
inclu<.iel hct Iaten doorklinken van hun pcr<>oonlijke

lcvensverhaal.

Zo

krijgen de keuze<> van de
partij een geloolwaardig
gezicht, voorbij de hollc
frasen. Waarom gcen magazine als verkiezing'>pro-

Het is de vraag of
de 'C' te allen tijde
zo'n prominent
argument moet
blijven om
electorale steun te
verwerven.

zicht ontwikkel je evenmin

door het

zo vaak

mogelijk op hct
.Iournaal

tc

NOSkomcn.

Beeldvorming wordt bcpaald

door het

rcfrcin,

nict door hct aantal coupletten ('It's t/Jc cco1wmy stu-

pill''). De kiezer moet niet
aileen weten hoc je heet,

gram, met de mensen achter de mcningcn

gen. Fen herkenbaar ge-

Bijlcveld over de

maar ook wic je bent. Pas als de journa-

comhinatic gezin en wcrk, Buijs over de

listcn gaan gapen, hegint het hij de kie-

zorg, Verburg over de 24-uurseconomic

zer te beklijvcn Een uilspraak waarin

en De tvlilliano over internationale soli-

de kcrnboodschap onthreekt, draagt

daritcit' Fn De Hoop Scheller als rode

daarom niet<, hij aan het gewcmte

draad natuurlijk Ook hct CDA als de

imago. Fen uitspraak waarin de kern-

groot<>tc lokale partij van Nederland

bood<>chap

hicdt kamen. l'olitiek bcdrijven doe je

rampzalig.

nict aileen.

wordt

wccr<>proken,

i<>

De partijvoorzitter kan

hiervan de belichaming zijn, die zijn

Het inkokcn van de politieke bood-

Iicht laat gaan over al wat leeft van

schap tot de unieke essentie en het be-

tvliddelhurg tot Wolvcga Zodat hij ook

waken van de samenhang in elk mo-

war minder cncrgie hocft tc <>tcken in

ment dat de kiczer met het CDA in

hct vanaf de rcscrvebank becommenta-

aanraking komt, is de enige formule die

ricren van 1-laag'>e ontwikkclingen. En

werkt. De totalc beeldvorming van de

zct in twcc dagen de lokalc lij'>ttrekkcr'>

partij moet daarom nict worden be-

<,amen met de politick Ieider op de foto.

paald door de optelsom van fragmen-

in

ten. Hct omgekeerde client hct geval tc

Schiedam. 1\\aak ook meteen cen mooi

zijn: in aile fragmenten client het totaal-

grocp<.,portrct. Omdat mcmen tellen.

heeld op te lichten. Over allcs wat het

Verzckcringsmaat<.chappijen en lucht-

CDA doct, moet een grocne waas ban-

V<lartondcrncmingcn brcngen toch ook

gen. Met ccn litanie van <,tandpunten

De Hoop Scheffer als
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nuwin!} male

>

en elkc dag op de televisie met een

opinie<,. Het gaat hem om een visic die

nieuwe sotlndhitc -;chiet je nieh op, al-; de

aanspreekt en uitdaagt Het gaat hem

kernhood,chap niet doorkomt. De cne

on1 vcrtrou\vcn, J.uthcnticitcit en gc-

kecr hlauw e11 de andere kecr rood,

loohvaardigheid CI.ICK. Fr is geen en-

maakt van hct CDA een politieke to-

kele reden om aan te nemen dat het

verbal. lventjes vera<,send, en altijd

CDA dat niet voor elkaar kan krijgen

gocd voor een ge<,prekje met Wouke of

lntegendeel. Hct CDA '>laat '>lerker dan

Paul, maar na een tijdje hou Je aileen

<lOit c11 is klaar om de aanloop at te

een kleurloos wit over.

maken.

Duidelijkheid en
herkenbaarheid

Clnistcn I )cmouilllschc Vukcnnilltjcn

/,111-

Wil/cm P \-VIis Is ltd l'tlll de mlilctlc

l'tlll

Duidelitkheid en herkenhaarheid zijn
c<,<,enticcl om van het C:DA weer een
geloohvaardig alternaticl voor de kiezer
te maken. Dat hcgint met het eigen gclool in de waardc van de hood,chap.
I )e volgende <,lap 1s hct '>te\,elmatig
uithouwcn van de hcrkenhaarheid van
de hood,chap, ook door elke ruis te hestrijden. Het CDA zal tevcm af,cheid
mocten nemcn van het '>treven naar een

'ciltch 111/'-partij. Daarmec zet men de eigen authenticiteit op het <,pel en worden ook de paradoxcn van de politieke
opvattingcn van de burger anno 199H

niet ondcrkend. De gemiddeldc Nederlander wil een <,treng asielheleid, maar
juicht ook her kerka,iel toe. De gemiddelde 1'-.:eder\andcr dt·eigt ma<;<;aal op de
VV\) tc '>lemmen, maar maakt zich ook
zorgen om de maatschappelijke twecdeling De gemiddelde Nederlander wil
strenge milieuei'>en, maar vindt ook dat
cr nHTr \Vcgcn n1octcn kon1cn 0111

de

dagelijk'>e uren in de hie te vcrmiJden
C~a cr tlllllH aan staan. Hct gaat cr nict

om de positie te kiezen die de burger
hchaagt. Hct gaat cron1 datgcne te

doen wat de kiezer van je vcrwacht.
Fen politiekc partij die uit is op iedereen. zal uitcindclijk niemand wetcn te
vindcn. Zo'n partij stort hijgend nccr,
een metertjc voor de eindstreep.
De burger van vandaag zit niet tc
wachten op een wa,\ij'>l aan politieke

(I JV 2 'JS

Het CDA hanteert in zijn concept-verkiezingsprogramma op het

?

terrein van de medische ethiek onhoudbare standpunten die on-

[T

aanvaardbare verwarring veroorzaken. Het CDA zou zich ook
moeten inzetten voor wetenschappelijk onderzoek aan embryonate

~-

'--

cf

cellen. Het getuigt van slecht rentmeesterschap die onderzoeksmogelijkheden onbenut te Iaten. Het onderzoek aan embryocellen

I
[T

moet echter beperkt worden tot stadia voorafgaande aan innester

ling in de baarmoederwand.
lll"C "ckcn gckden hch 1k

bczwarcn nader tc lormulcrcn. I let

to:gcgcvcn aan ccn Jnnctll)kc

concept-vcrkiczing,progl·am 'telt ccn-

E

Ie-

aandrang on1 nltJn '-ltenl tc vet

traal de ecrhicd voor her memclijk

hdkn

ven. Dit Ieven mocr worden he,chcrmd

tcgcn

hct

concept

U )A-vcrkiczi ng,program

"of hct nu gaat om em-

'Samcnlcvcn doc 1e nict ai-

bryo< dan wei om her gc-

ken'
C:J);\

en

a!,

molcculair

hioloog heh 1k mij
-.toord

handicapte

lk hen lid van het

tltlll

gc-

of

naar

her

ei ndc

ncigendc

Ieven"

Dcze

hc,chcrmwaardig-

hcid, zoals hct concept-

cnkclc ptlragra-

kn hctrellcnde mcdi,chc

progran1

ethiek, in hct hiJzondcr

'prcekt de mcnscn aa11.
Hct

die wclke handclcn over
hct begin van mclN.:Iijk

Ie-

artikcl,

vooral wannccr hct gaat

Prof.dr. L Bosch

gcpuhli-

cccrd in hct daghlad Trouw.

het

vocl en het tr<ln"pircert,

onder n1ccr wccrgcgcvcn
cen

aan

vcra11 twoorde Iijk he id,gc-

ven. 1\ll)n hczwarcn hch ik
1n

appcllcert

llOCillt,

1

om hct ongcboren kind,

Dit hlijft

een gcvocl van warmtc en haa't tcdere

natuurli)k n1ct ongc,tratt. I )e lvangc-

zorg. Tcrwijl ik d1r ,chrijl i' hct vlak

Ji,che Omrocp grccp toe en prompt

voor Kcr,l en ik zou hijna zeggcn. ik

raaktc ik vcrwikkcld in ecn radio-dchat

vocl mij er wei hij

met het C:DA-Twcede Kamnlid Dr. Ad

Cell)ktijdig dringt zich dan cchtcr de

Lamink.

vraag op: \V'aartcgcn n1oct hct nlcn-,c-

Her

Dcnwcrari,chc
wellicht cen

( IJV 1 'IS

maandhlad

C:hriqen

Vcrkcnningen
gocd

forum

"m

h1cdt

lijk Ieven cigcnll)k worden bc,chnmd'

mip1

l'aragraal 1.5. van hct concept hcginr

een glazen vaatje fuseren met bevruch-

Wect dat !Jet iwe11 ,qcqww is

ting als gevolg. Toen in 1978 de eerste

e11 dat cum /Jet hcqm c11 ei11d ucm dit
qeheimf11is,

aldus in vitro vcrwektc baby werd geboren was het juist vijf jaar geleden dat

Cod le uir1de11 is,

I

.c.:

.r:
.J

met een nieuwe genetische techniek

met waarschuwende woorden: "tvte-

het DNA van een kankerverwekkend

disch handelcn moet in aile gevallcn

virus afkormtig uit een aap gekoppeld

vooraf worden gegaan door een zorg-

werd aan DNA uit een bacterie. Dezc

vuldige afweging. Daarin moet de me-

zogenaamde recombinant-DNA-tech-

discht:; technologie in dienst staan van
men<,

combineerdc DNA in de bacterie te

Verkennin-

vermenigvuldigen en op deze wijze een

gen2 wordt dit door de auteurs Lamink

gcn te isolcrcn in hocveclhedcn die

Christen
en

De

en

niet

omgekeerd"

nick maakt het mogcliJk om hct ge-

In

de

J)emocratische
Vries

nog

krasser

gezcgd:

nauwkeurigc analyse mogelijk maken.

"Onderzoek en de toepassing van me-

De verdcrc gcschicdcnis is hckcnd en

dischc technologie moeten worden ver-

veelzeggend. De wetcnschappeiiJkc on-

boden als zij niet mecr in dienst staan

derzoekers namcn het initiatiel om we-

van de zorg, of in strijd zijn met de

reldwijd van dit <,oort experimenten af

menswaardigheid van het medisch han-

te zien totdat mccr inlormatic over

delcn". Blijkbaar gaat er volgens de op-

mogelijke risico's verkregen zou zijn.

stellers van het concept-program drei-

Ook de ethische di.,cu<,<,ies kregen door

ging uit van wetenschappelijk onder-

deze zclf opgelegde discipline van de

zoek en het gebruik van technologische

onderzoeker<, ampele mogclijkhcden.'

methoden. Het is opvallend dat zij hun

Opvallend wa<, hct rnterdi.,ciplinaire en

paragraaf over medische ethiek menen

internationale karakter van deze di.,cu'>-

daarmee te moeten aanvangen. Wat

.;,ic<.;, \Vaarhij politici, vcrtcgcnwonrdi-

moeten wij ons van die dreiging precies

ger'> van de media en vcrschillcnde

voorstellenc Het zou hjn zijn indien

maatschappclijke gelcdingen nadrukkc-

het concept-program dat klip en klaar

lijk werden hetrokken. Op ccn van

aangaf Dat is helaas niet het geval

deze intcrnationalc biJecnkomstcn I in

maar een aantal uitspraken, verpakt in

Davos) was ik gctuige van het optreden

verbodsbepalingen

van Robert Edward, en procfde ik de

betreftende

me-

di.,ch ondersteunde bevruchting, wij-

reacties van een zeer gediflcrentieerd

zen ons de weg.

gehoor op het verslag over zijn ex peri-

Bevruchting buiten het lichaam

vruchting en tot de geboorte van een

mcnten die uiteindcliJk lciddcn tot bellevruchting buiten het lichaam, tham

volwaardig kind. lnderdaad in vitro be-

algemeen aangeduid met in vitro fertili-

vnrchting i'> ccn en al manipulatic' ln

satie of IVF hecft in de jaren zeventig,

omdat een volledige set chromosomen

toen het voor het eerst werd gereal i-

van de man en cen volledige <,et chro-

seerd, aanzienlijke opschudding veroorzJ.akt.

Een

re~earchgroep

in

mo<,omen van de vrouw door fu.,ie van
de ge<,lachtscellen in een glazen vaatje

lngeland, onder Ieiding van Dr. R.C.

bij elkaar worden gcbracht om -,amen

Edwards slaagde cr na uitgebreid on-

verder te gaan kan men eigcnlijk wei

derzoek in om de omstandigheden tc

spreken van een genetische manipulatie

vinden waaronder eicel en zaadcel in

in optima forma. De zeventiger jaren

UJV 2 'IH

en daama hehhcn een ongekendc vcr-

lijk tegenop. De kam op gchoortc van

dieping van om inzicht gchracht in de

een kind is nog hcperkt Zclf<> in gocdc

nwlcculair hiologi'>che en gencli'>chc

lahoratoria niet mccr dan 20-25% van

procc'>'>cn die ten grond-,lag liggcn aan

de gevallen.' Om dczc kan-; te vcrho-

hct Ieven I )aarnaa<,t hehhen ze ook gc-

gen wordt vee! ondcrzock vcrricht en

lcid tot ecn ontmythologi<>cring van he-

on1 aan de vcrwachtingcn van de ou-

paalde a'>{1CCten van het Ieven, waaron-

dcr<; in spe tegemncl tc komen ondcr-

der die van het onhtaan van her Ieven

werpt men vcclalmcerdere eicellen aan

zeit.

hevruchting. Daarhij aanvaardt men de

J

kan-; op het ontstaan van ecn teveel aan

Het ontluikende Ieven en de
waardigheid van de mens

bevruchtc eiccllen, zogenaamde sur-

Weg koe'>tercnde warmtc en tcdere

<;telt dat dczc "zo weinig mogelijk mo-

zorg) Ach, nee' In vitro hevruchting is

gen ont<;taan" En als ze ontstaan mag

tham algemeen aanvaard, ook in de
kring van het CDA. 1 Ongewen'>t kin-

er niets mcc worden gedaan dat niet

derloze paren zip1 maar al te gclukkig

bcoogde zwangerschap. Aan manipula-

plus-embryo\. Het Concept Program

gericht i<> op de tot standkoming van de

dat nicuwe hoop gloort, en ncmen de

ties met ci- en zaadccllcn wordt nieh in

techni-,che manipulatic-; hij een hc-

de wcg gelegd, maar zodra lusic op-

vruchting huiten het lichaam voor liel

trccdt krijgt de eel, dan embryo gc-

Het CDA komt tham in her gcweer na

nocmd, plot'>cling een andere <>latus.

het tot '>land komen van zulk een bc-

Wcremchappelijk cmderzoek hijvoor-

vruchting. Het Progran1 vJn Uitgang-,-

heeld is dan uitgc'>loten

punten van het CDA (artikcl 13)-t '>telt

Vanwaar dezc cesuur) Het embryo

namclijk: "eerhied en beschcrming van

heeh nog ccn zccr lange wcg te gaan

men'>elijk Ieven, ongeacht ontwikkc-

en aileen wanneer aan ccn lange reck-,

ling">tadium of verschijningworm, he-

van opccnvolgcnde, in de tijd wi'>'>e-

hoort hochtcen te zijn van onzc '>a-

lcndc, <;tringente conditics wordt vol-

menlcving" Dit houdt in dat nict aileen

daan kan het uitgrocicn tot een mense-

een embryo he-;taande uit acht ccllcn,

lijk

maar ook ccn enkelc hcvruchte eicel

program lcgt aan het begin van dczc

"hcq_hermwaardig" i'>

In de huidige

\Vcg al n1aat~tavcn aan, zoal-, de \Vaar-

IVF-praktijk loopt men daar gemakke-

digheid van de mens, die pas in ccn

individu.

Hct

concept-C:DA-

In het vcrkiezing-,program 'Samen Ieven doe je nict aileen' i'> paragraaf 1.5 gewiJd aan 'men-,waardigheid in de medischc cthick'. Hierin i'> de lijn gekozcn dat
het embryo be.,chermwaardig is vanaf de bevruchting. Bclangrijk is paragraaf
1.5.3: 'lliJ vruchthaarhcid'>hchandclingcn mogen zo wcinig mogelijk 're<;t-emhry-

o'< onhtaan. Op het embryo mogcn aileen die onderzoeks- en bchandelingsmethoden worden tocgcpa'>l, die gcricht zijn op de tot<;tandkoming van de heoogdc zwangerschap. Klonen en elke vorm van selcctic op niet-medi.,che
gronden worden wcttelijk vcrhoden'

Uitvoerigc ondcrhouwing van dit uit-

gangspu11l i'> tc vinden in het rapport 'Ccnen en grenzen', dat in I'JY2 gepubliceerd i'> door het Wctcn'>chappeli)k lmtituut voor hct C:DA. Ook in het vorige
verkiezingsprogramma werd deze lijn gevolgd.
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veel later <,tadium hetekeni'> en zin krl)-

:.L

gen. ,'den kan zcggcn dat dit <,\andpunt

naderc rechtvaardiging niet voor an-

het voorrccht i'> van een ieder onzer.

dere doelcinden mogcn worden he-

maar het worclt hcdenkclijk wanneer

-;temd''- Toch heh ik op her grote he-

men zulk een <,\andpunt tot hoebteen

lang van wctcmchappeliJk ondcrzoek

I
L

VJ!l
~

,,
.~

..r:
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,'fl

lijk per-;oon. Zc zouden daarom zondcr

~

:.L

V'
J:

...,

onzc

'-.Zl!llcnlcving

vcrklaart.

Lerlang zal hct naar aile waar<,chijnlljk-

aan cn1bryonlllc

heid mogclijk worden om een men<,e-

inzet.' 1-'en wezcnlijk clement van het

lijke hindwcd,ckel in vitro te Iaten lu-

chri-;tcn-democrati'>ch edgoed i'> hct

<,crcn met ccn eicel waarvan de cclkern

rentmee<,tcr-;chap Nu wij in ccn tiid Ie-

i'> gc'inactiveerd. Dit zogenaamde klo-

ven die on<, <,\ecd., meer mogelijkhcden

nen i'> recent vcrwezenli)kt hij -;chapen

hiedt om tundamentelc mcchani-;men

en de ztlgcn1cnc opvatting in \\'Ctcn-

tc doorgrondcn die aan het lunctione-

.,chappelijkc kring i'> dat het hij de

rcn van lcvcnde cellcn ten grond-;lag
liggen, zou het van .,Jccht

men-; ook mogelijk moet

L

ccllcn gc\vczcn en cr

voor geplcit dat hct CDA er zich voor

~

c.

zi)n Het lu,icproduct zou
/_

Als het Ieven ons

dan lang'> dezellde lange
wcg en onder in principc

dezelldc conditie-; kunnen
uitgrocien

tot

een

gegeven is, moeten
wij dan niet alles

volindi-

doen om ons te

vidu. Strikt genomen zou-

verdiepen in dit

waardig

mcmelijk

den de auteur-; van het
concept progron1 aan

dit

geheimenis.

rcntnlcc-.,tcr..,chap gctuigcn

wannecr WIJ die mogclijkheden onhenut zouden Iaten. Dit geldt hc.,Jiq ook
voor de mcchani.,mcn die
hetrokken ziJn hi) hct hegin van her mcn-;elijk kvcn en de prillc ontwikkeling

daarvan.

lk

dcnk

daarhij dan ook aan de

lu.,icproduct dezcllde 'tatu'> mocten toekennen al-; aan het lu>;ic-

woorden die in ccn kader op de tweede

product onhtaan hij de conventionclc

pagina van dit artikcl zijn gcplaabt /\J,

in vitro tenili-;atie

Dat wordt mocilijk

hct Ieven on-.. gcgeven i-.., n1oetcn wij

want het concept-C:DA-program -;telt

dan nict aile., docn om om tc vcrdiepen

dat klonen van men-;cn wettelijk moct

in dit geheimeni-;~ De gcneratie mole-

worden verhodcn.

culair hiologcn en genetici. die na de
oorlog i-; aangetredcn he.,chouwen hct

Wetenschappelijk onderzoek
en rentmeesterschap

al., een bijzonder voorrecht te hehhen
n1ogen Ieven en \verkcn in de naoor-

Vanzelt-;prekend i'> hct hovcmtaande

log-;c jarcn.'' I kzc jaren zijn gekcn-

gecn plcidooi voor het klonen van

merkt door ecn lange reeb van ta'>cine-

men-;cn i zie ook hieronderl maar t><:n

rendc ontdckkingen en cc11 ongckende

illu-;trJtic van de vcrwarring \vacntoc

cxplchie van kenn" op hct tcrrelll van

vcrkccrdc uitgang~puntcn en toct'-.ing'i-

de lcvemwetcn<,chappen.

criteria kunnen

lcidcn.

Ferlijkheid>;-

van n1cning \\'a~ dat ovcrtolltg gcwor-

Onderzoek aan embryonate
stamcellen en standpunt
Gezondheidsraad

dcn men,elijke emhryo·., een intrimieke

Tot mijn voldocning maakte de per-;

waarde hebhen, die gelcgcn i'> in hun

kort na mijn herocp op het C:DA mel-

vcnnogcn uit tc grocicn tot ccn n1cn~c-

ding van cen advic'> van de Cezond-

halvc zij vermeld dat nauwcli1b tien
jaar gelcden ook de Cezondhcid.,raad

(llV 2 'JS

l . 5. Menswaardigheid in de medische ethiek
De voort<,chrijding van de medische technologic i'> in vee\ gevallen een
zegen, maar kJn ook nieuwe vrJgen en verantwoordeliikhcden met zich
mcchrcngcn. Artscn, vcrpleegkundigcn, paticntcn en familie komen voor
moci\ijkc en -;oms bijna onmogelijke kcuzes te staJn. In medisch-ethischc bcslissingcn nwct de mcnswaJrdighcid uitgJngspunt zijn. [ 1.5.1]
[\ lcdisch hJndclen moct in Jilc gcvJ!Icn voorJt worden gegaJn door ecn
zorgvuldigc Jlwcging DJarin moct de medische technologic in dienst
stJJn van de mens en nict omgekecrd. Ot het nu gJJt om embryo's of om
hct nJJr hct cindc neigende Ieven, menswJJrdighcid is leidraad van medi-,ch handclcn. A\-, dJt hij onderzock ot tocpassing van de medische
technologic niet (mecr) het geval i<;, moet het bctrellende onderzoek of
de tocpa<;sing vcrhoden worden. l\len'>cn met een handicap zijn volwaJrdig lid v<In de samenlcving De mogclijkhcid van een handicap ligt he<;\otcn in her Ieven zeit. r I 5 2j
De tcchniek in dien<;t van de kwalitcit van de samenleving
Vruchtha<Irheid.,hchJndelingen zijn aileen toegcstaan, indicn de vraag
naJr hulp cen medisch-biologischc achtergrond heeft. 8ij vruchtbaarhcid-,hehandclingen mogen zo wcinig moge\ijk "rest-embryo'," otll';taan.
Op het embryo mogcn Jilecn die ondcrzoeks- en hcbJndeling<,methoden worden toegcpast, die gcricht zijn op de tot<,tandkoming van de beoogdc zwJngcrschap. Klonen en elkc vorm van selectie op niet-medi-;chc grondcn worden wettc\ijk verbodcn. l1.5.31
l'rc-implJntatiediJgnmtick is Jilccn toegc<;taan voor ccn beperkt aantal
door de Cezondhcidsraad nader tc onl',chrijven erfclijke aandoeningen,
waJrhij aJnsluiting wordt gczocht bij de hestaJnde indicaticlijst voor crfc\ijkheichondcrzock Aileen indien aan-,taande oudcrs daar zelf om vragcn en door de medi,che hulpverlcner worden doorverwezen, mag prcnJtJic diagnmtick worden tocgcpast. Somatische gentherapic is
tocgestJJil Aile nict-thcrapcutische genctische manipulatie wordt wettc\ijk vcrhodcn. [I 5 41
Hct gehruik van informatie uit genetische tests door verzekcraars en
wcrkgcvcrs wordt bij wet verhodcn ll 5.51
De ovcrhcid draagt zorg voor gocde voorlichting over het voorkomen
van onvruchtbaJrheid, erfclijkc ziektcn en aangcboren Jfwijkingen.
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heidsraad 111 a an de mini'>ler van Volks-

inclusid de ge,Jachtsccllen. Fmhryo-

gczondhcid, Welzijn en Sport waarin

nalc stameellcn

ondcrzoek

lichaan1 in glazcn vautjc.., \Vordcn gc-

aan

emhryonalc

cellcn

kunnen

buiten

het

worclt aanhevolcn. Dit advic5" 5ignale-

kweekt. Hun neiging tot ditfercntiatie

rend e11 loopl vooruit op ecn door de

kan door kcuze van cen gcschikt kweek-

mini5ter aangekondigd wetwoorstel in-

mcdium worden ondcrdrukt. waardoor

zakc handelingen mel memelijkc ge-

hun stamccl-brakter behouden hlijh

,]aehhcellcn en embryo\. Llit de con-

Lang-, dczc

touren van dit wetwoor<,tel, reeds in

hryonalc stamccllcn te vermenigvuldi-

I ')')5 in ccn notitie a an de Tweede

gen door ze in vitro te Iaten delcn. Van

Kamer'' aangebodcn, hliJkt cbt de mi-

grool hclang i<. dat zc in vitro ook tot

\Vcg

is hct n1ogclijk

0111 cnl-

ni<,tcr ondcrzoek aan menselijke em-

ditlcrentiatie in een hcpaalde riehting

bryo\ wil hcperken tot ondet·zock ge-

kunncn worden aangczct.

richt up verhetcring van de kcnnis
inzake ion lvruchthaarhcid, kunstmattge
voortplanting en erlcliJke ol aangebo-

Van muizen en het schaap
Dolly

ren aandoeningcn. Recentc puhlicatics

Kennis

op het terrcin van de ontwikkelingshio-

danken WiJ hooldzakelijk aan experi-

van

cmhryonalc

stamcellen

logie over mogelijke toepa55ingen zijn

mentcn mel proddieren, zoal-, muizcn

voor de Cczondheidsraad in dit 5ta-

De Cezondheidsraad stelt nu voor om

clium eehtcr aanleiding om de minister

het onderzoek naar menselijke eellen

te adviseren ondcrzoek aan men<,e]ijkc

tilt tc hreiden. Zulk ondcrzoek hedt

embryonale stamcellen onder ,-uimcre

grote

potenttes.

Embryonale

stamccllen

Onderzoek aan

ontstaan na deling van de

embyrocellen moet

hevruchte eicel. Na drie
del111gen ziJ11 er acht eel-

beperkt worden

len gcvorn1d die onder] i ng

tot stadia

geen vcrschillcn vertonen.
lliJ verdere dcling worden

voorafgaande aan

geleidelqk aan wei ver-

de innesteling

schillen manilcst en trecdt
er ditlcrcntiatic op, zowel

in de

in -,amenstelling a], lune-

baarmoederwand.

tie. ])it dilkrentiatieprool

orgaan

de

eel

ren het hoofd gehroken
over de vraag \vat

hinncn ecn

eel

zich

at<,peelt

wanneer deze dtfferentiatic ondcrgaat. (Jnt<..,lJat cr

cen levercel, dan moeten
er totaal andere eiwittcn
worden
dan wannee1· er een -,piereel onhtaat. De intormatie
hepalend voor de synthese
van een speciliek eiwit ligt
opgeslagcn in ccn gcn en

ees hepaalt van welk wedsel

Ontwikkelingshio-

logcn hehhen zich velc Ja-

voorwaarden toe te Iaten.

in

kwc5lie

de vraag i<. derhalvc gaat celdillerentia-

uiteindcliJk dee! zaluitmake11. Emhryo-

tic gcpaard n1ct ccn veri ic-.; a an gcncn

nalc <,tamcellen zijn ongeditferentiecrd.

die na dilfcrentiatie voor de eel niet

Zij zijn de voorlopers van aile soorten

mccr nodig ziJ11~ 01 be,chikt de gedif-

ccllen waaruit een intact Ievene! orga-

lcrentieerde eel nog over aile genen die

ni5me i'> opgehouwd. Ze worden lolif>o-

oorspronkelijk in de stamcel aanwezig

lwl ol f>lurif>olrul genoemd omdat zij elk

waren, maar maakt hij er een gediffe-

voor zich in <,taat zijn te diflcrcnticren

rentieerd gehruik van' Het laat5te is het

tot cellen van aile wecl,e!, en organen,

geval We weten dit dankzij het <,chaap

C llV 2 'JN

I )oily, hct ccrqe gckloonde zoogdicr

len en undcrc vcrhindingcn. Wannccr

Dolly '" ont'>taan uit de tu.,ic van ccn

011'> inzicht in de molcculaire rcgulatie

gcclillcrenticercle 'hindwecf.,elkel en

van de celdilkrentiatie zich verdiept,

een eicelmet I experimenteel I gein<Jcti,

docmt de mogell)kheid op om deze dif,

ZiJ ontleent aile erfc,

lcrentiatie naar tli1Ze hand te zetten in

ll)ke llllormatie Jan de genen van die

ecn door on'> gcwen'>le richting. In dit

c11e htndweel.,elcel, die de weg tcrug

vcrhand kan men denken aan de vor,

naar het emht·yonalc '>tamcel<,tadium

Jlling van ccllcn van

nwet hehbc11 algelcgcl Het gehruik van

hijvoorhceld de vnorlopcr'> v<Jn heen,

veerde gene11."

11

ecn
te

'·,
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:J1 'I
I
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I
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deze genen, 1in mokculatr hiologi'>ch

mcrg,cellen.

jargon: de cxprc-..;.,ic van dczc gencn l,

voor behandeling van lcukemie,patii'n,

['T'

no de lu...,ic gchcrprogranlnlccrd.

ten. I )oor het opzetten van celhanken

-,

I

t<->

mogelijk

<.,oort, zoal . .

'\

~"'-1·'

gchruiken

In vttro gekweekte emhryonalc <;tam,

met vcr'>chiilende celpopulatie'> zou

cellen qeilen on'> in <,taat ver<Jnderingen

wellicht voorzien kunnen worden in de

111 de gen,expre.,.,ie tiJckm de embryo,

behoelten van <,peciheke bevolking'>,

nalc rllltwikkeling te be<,tuderen. Ook

groepen om de kan'> op al<,toting te ver'

ZtJn het iclealc ohjecten om de tunLlie

minderen.

van genen te he<,tuderen die een e"en,

Het zou te vcr voeren om aile moge,

tic'lc rol '>pelcn in de ontwikkeling v<Jn

li1kheden hier te relcvcrcn. Verwezen

het emhryo. llij proddieren, zoal'> de

wordt naar het recentc advic'> van de

t11Llt<,, zi)l1 met zulk onderzoek opmer,

Cezondheid.,raad

1'

kelijke IT'>ult<Jten vcrhegen. De vcr,
geval zal zi)ll met mcmeli)ke emhryo'

Klonen en grenzen aan het
onderzoek

nalc qamceilen. I )c Cezondhcid'>raad

In cen commcnt<J<Jr van het weten,

wijq crop dat zulke ccllcn

verhegen

'>Lhappclijk tijd'>chrih ~Jture 1 ", wordt

kunnen worden u1t overtoll1g geworden

de aondacht gcvcstigd op ccn <.,oortgc-

wachting i'> gcwettigd dat hetzcllde het

11

embryo', uit de IVF,praktijk

lijk advies van het han'>e Nationalc

Waarom "' zulk ondnzock zo hclang'

Comitc Bio,Fthiek'c Dit comitc heclt

riJk' lnzicht in de nwlccubi1·c rcgubtie

bcg1n mci van dit ja<Jr ook up onder,

van de celditlcrentiatie wcrpt niet al,

zoek van emhryonale '>l<Jmcellcn in

ken nieuw Iicht op de cmhryoge11e<,e

Frankrijk aangcdrongcn van\vegc her

maar ook op de celdeling in het Jlge,

gmeiend bcwu<,tzijn

n1ccn en ont-,poringcn dt~Jrvan zoal...,

tieerde cellijncn, die van clezc <,tamcel,

bnkn, waarhiJ vaak dedillcrentiatic

len kunnen worden algclcid, potentiecl

optreedt Voort'> bn zulk ondcrzoek

zecr groot thcrapeutisch nut kunnen

dat gedillcrcn,

om op het <,poor brengcn van zicktcn

hehben. In dit verband mcrkt Nature

\'Oortkomcnd uit '>toorni.,.,cn in de ont,

op dat kloontcchnieken. hocwel nog

wikkel1ng, e11 kunnen nicuwe therapcu'

nict voor memelijke ccllen gcrcali,

ti'>che mogelijkheden worden heprodd

<,cerci, daarbij van groot nut kunncn

( )ok zijn cr degcneratievc ziekten die

zip1.

cldlcrcntiatle'athankeliJk zi)ll zoal'> de

1-!ct" hicr niet de plaat<, om 111 tc gaan

zicktc van l'arkimon ,\\cmell)ke em,

op ondc,kundige en mi.,lcidcnde uit,

bryonalc eel len zouden zich goed kun,

'>praken

ncn lcncn voor

vitro ondcrzock naJr

<,chiJnlijk ten overvlocde wil ik herha,

de toxiuteit van nieuwe genee<,middc,

len dat ik ondcrzoek aan emhryocellcn

111

over kloncn. 1 <'

,\iaar waar,

r
7'

-~

I'
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wd heperken 1'' tot 'tJdia vooralga<lllde

waarvJ.n hct hclang voor de vo\k...,gc-

aan de irlne,teling rn de haarmoeder-

zondheid hoven iedcre twijlcl verheven

wand. Deze gren' d1ent uiteraard ook
in acht le worden genomen wanneer de
kloontechniek te hulp wordt geroepen.

Conclusie en aanbeveling

Ceen gekloon van men,en du,.

Het concept-( _I )A-verkrezi ng,program
hedt de verdienqe dat het zich in de

(

Nieuwe wetgeving

par<Jgrakn 1.5. I tot e11 mel 1.5.--1 rn-

Llit de reed, genoemde notitie van de

dringend bezighoudt met het begin viln

mJni,tcr'" blj]kt dat zij voorncmem "

men,eli,k Ieven en de prillc ontwrkke-

met een wetwoor,tel tc komen dat een

ling daMvan. Hicrin onder,cheidt het

beperkt gebruik van memelijke em-

zich van de ontwerp-verkiezing,pro-

bryo\ voor ondcrzoek toe,taat De be-

granllllJ'o., van de dric paar<..,c partiicn.

doeling van de beperking " le onder-

Het hilntent echter uitgang,punlen,

'trepen dat gebruik aileen mag worden

welke onhoudbaar zipl en onaanvaard-

\VJJnncc

harc vcrwarring vcroorzJkcn l )Jt bctc-

gCZ()!ldhcic.f<..,hcJangctl

kent dat het hilah 'taat op de opvatlln-

tlztngcwcnd voor ondcrzock
-,.-:

Z\Vtltlr\VCgCtldc

zijn gediend ,\let de in het than' inge-

gcn in dit artikcl wccrgcgcvcn. Len

diende advie' van de Cezondheid'-

verzocning van de twce 'tandpunten "

road'

een onhaalbare kailrl

1

<..,ignalccrt de raad ccn wcten-

Len zodanrge

'chappelijke ontwikkeling, d1e de vraag

amendcring viln het conccpt-C:I )A-vcr-

doel rqzen ol de voorge,telde op,ont-

kiezing'iprogrJnl, dat de gcnoctndc pa-

mlllg van lcgitieme ondcrzoehdoelcn

ragratcn worden vcrvangcn,

niet mecr uit,luil dan gewemt i,_ De

ogcn dan ook noodzakclijk.

raad 'telt a], mogelqke oplo"ing de "li-

Daarbi1 client tc worden bcd<Jcht dat de

tllitJttcvc op-.;on1n1ing van

tocgclatcn

t<..,

in n1i_in

miniqcr van Volbgcwndhcid, Welzijn

onderzoekwragen in de redactie van

en Sport voornemem

het uiteindeliJke wetwoor,tel te ver-

onlwcrp terzake te komcn.·-' lk plcit cr

vangcn door de open gctornlulccrdc ci<.,

daarom voor, dat het (]);\ zich hi1 de

I'

met cen wel'-

dat men,elijke embryo\ aileen nwgen

bcraJd...,]agingcn over hct tockon1<..,lig

worden gebruikt voor onderzoek waar-

wet,ontwcrp v<Jn de miniqer, laat lei-

tncc ccn zwoonvcgcnd gczondhcid...,hc-

den door de overwegingen in dit artrkel

lang i..., gcdicnd"

ultgcclragcn en rccht laat wcdcrvarcn

De r<1<1d wij't op een g<Jrantie d1e de

oan de ntcu\v vcrworvcn wctcn-.chappc-

min"ter hli1kem hililr notitie voorne-

lijkc inzichtcn. Hrcr ligt ec11 kam om

mem i' in hct wetwoor,tel op te nemen, namelijk de ei' d<Jt ill het onder-

zich te prolileren "'' een modernc,
zichzelt vernicuwendc, partij die hct

zoek aan memeli,ke embryo'' wordt

aandurlt te antiuperen op zich aandie-

voorgelegd aan de krilchtem de Wet

nende

inzake medi,ch weten,chappelqk Oll-

chri'itcn-dcn1ocrati-.,chc <..,Jgnatuur prij...,

derzoek (W,'dOI in te 'tellcn C:enlr<Jic

tc gcvcn.

C~on1n1i...,..,ic, tcr toct<.,ing aan

de

ontwikkclingcn

zonder

haar

wcttc-

toe te zien dat men,elijke embryo', ai-

!'roj Dr. L llo" ), rs cn~rnlus-/roorllrr"<Ir
/lioclrcnrlc <1<111 ,lc RiibulliPcrllitll lc Lclrlm nr
lid Pdtl ,lc Kot1111kir;kc i'Jdcrlrtll•lsc Acr~dcr11ic

leen worden gebruikt voor onderzoek

Pdtl

lijke voorwaarden. AJn die commi"ie
zou kunnen worden overgei<Jten er op

Wcicrtstl'<~/'/'nl.
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Het CDA heeft met de beschermwaardigheid van het menselijk
embryo vanaf de conceptie een helder en duidelijk standpunt ingenomen. Oat kan niet gezegd worden van prof. dr. Bosch die embryo's pas na het moment van innesteling in de baarmoederwand

, 'LL

als mensen beschouwt. Voor het trekken van deze grens ontbreekt
bij hem iedere argumentatie. Bosch ontkomt niet aan wat hij de

I

opstellers van het CDA-program verwijt: een gebrek aan inhoudelijke onderbouwing van zijn visie.
nkele paragralen van het con-

c1nhryo nog 'ccn zccr lange wcg tc

cept- C_!)A -v.erkiezi ng<,prog ran.1

gaan' e11 kan het ,\cchh uitgroeien tot

E

tot en

een 'men-,clijk indiv1du'. wanncer aa11

met I 5.C>, z1e pagina 52 in cl1t

'ecn lange reek, van opcenvolgende. in

I de paragraven

L.

I .5. I

I.

de ti)d wi<,<,c\cnde. <,trin-

Bmch aanlciding tot een

gcnte conditie<,' wordt vol-

kriri-,che reactie

dazm. 'I let concept-C::D;\-

hlad \

gevcn

prol.dr

/:ijn hootdpunt van kritiek

program" aldu' llmch "lcgt

hetrclt dc in dit program

oan hct begin vJn dczc

vcnvoordc opvatting ten

wcg ol n1aat<-.tavcn oan. zo-

aanzien van de be-,cherm-

al-, de waardigheid van de

waardigheicl van het men-

mem, die

<,elijk embryo

later -,tadium hetckeni' en

\Vaar aan

manipulatie-, met ei-

P"'

in een vcel

zin krijgcn "

en

zaadcellcn nieh in de weg

len

wordt gelcgd, wordt de eel

dcrhouwing van cleze toch

na lu-,ic van ei- en zaadccl

Dr B. Cordij11

plot,eling embryo genoemcl en genict

argumcntaticvc

on-

centrale <,telling in her <,tuk

van Bu-,ch hlijlt achterwcgc

zij cen geheel andere <,tatu<,, zo vat

De manicr waarop llmch aan het cinde

Bmch

van zijn artikel. nadat hii uitgehreid op

het

C:DA-<,t;111dpunt

<,amen

lnderdaad i-, volgen' hct (])A-program

allcrlei mogelijke voordclen van weten-

de he,chcrmwaardighcid van hct em-

<.chappelijk underzuek aan emhryonalc

bryo met de conceptie gegevcn. Bmch

<,tamcellcn i' ingegaan. zqn hooldgc-

\Vaar dczc cc~uur van-

dachte nader concreti<,eert, i-, dan ook

vraagt zich

Jt

daan komt. Naar zijn mening heclt het

nict \\rcinig vcJTZl-,-,cncl:

''t\ 1aar

WJJr-

(I JV 2

'lN

van Jlo,ch eem pogen hetcr te hegrq"L/u>

Ot}CII

nr

!liP

,/c

t!dt}Cil,

/onJ

Zdt}CII

/Jock

1101)

.: p,/,//11

ll 1 d1Cil

,/(c

lllljll

zij

I'OfiiiCiOOI

.die

/Jctjlll,

oflt}n{_ hrcPcn,

tjCjOIIIICCioi ZOli<ICII

II'Orc/cll,

t}ccn dt~urPil!l hcs/onJ"
1

)~1,

1

pcn

Ten aanzicn van de he,cherm-

waardigheid van hct embryo zijn in de
ethiek drie ver,chillcnde vi,ie' te onder,chetden .

(J)

Volgem de ecrqe vi,ie, de conceptio-

'chijnlqk ten ovcrvloede wil ik herha-

nal~<;ti,che, i' de vrucht vanat de con-

lcn dat ik ondcrzoek <Jan embryo-cellcn

ccrtic ( -.an1cn-;n1clting von zaad- en ci-

wil beperken tot qadia voorafgaande

celi volledig hc,chermwaardtg.

aan de int1e,teltng 111 de baarmoedcr-

De tweede vi,ic <;telt dat de be,cherm-

wand. lkze grem client utteraard ook

waardighcid van de vrucht ten tijck van

in acht gcnon1c11 tc worden wt~nnccr de

de conceptie ontbreekt of gering ;,_

kloontechniek te hulp wordt geroepen

\Vll.:Hna dczc dan .,tap voor ~tap toc-

Cec11 gekloon van men<;cn du,_"

ncemt. llijvoorhceld bij de int1e<;tcling
11ldchlllil

van het embryo in de baarmoedcrwand,

in hct plcidoot van llmch ver,chipll'nde

het vcrtonen van de eerqe her-.enlunc-

Vanwaar t1LI deze al, een dc111 ex

ce,uur hq de int1l'qeling in de baarmoe-

tie en met hct moment van potenticlc

dcrwand' Htcr zal toch niet het begin

lcvenwathaarheid huitcn het moederli-

ltggen van dat 'veel latere qadium'

chaam. Zo kunncn volgen'> deze vi,ie

waorin de \VODrdighctd van de n1cn..., pa<.,

ver,chillende mijlpalen onderschciden

huekeni' en zin krijgen. f-Ielder i' in

worden in de cmhrvonalc ontwikkeling

icdcr geval dat llmch embryo\ ,lccht'

van cen hevruchte eicel tot c'Cn baby na

na hct moment van de lllne,teling al,

de geboorte, waarbiJ de he,chermwaar-

men,cn hc,chouwt, of,choon men zich

digheid gradueel toeneemt.

natuurlijk wei zdvraagt a\..., wat voor

Vanuit ecn dcrclc gezicht,punt i<; de hc-

<;oort enttteiten deze embrvo\ voor dit

'chermwaardighcid van het embryo

IIIOIIlCJJI "ufH·fme gcz1cn n1octcn \Vordcn.

nihil totdat het een hepaald ontwikke-

Voorh genicten embryo\ volgen' Jlo,ch

ling<;<;tadium hccft bereikt. Dit ont-

na de tnneqeling ccn zckere bc,cherm-

wikkcling<;<;tadium impliceert ecn vol-

waardigheid die zc daarvoor ontberen,

komcn he,chermwaardighetd en kan

rcdcn

gccn

onlmmakelijk verhonden zijn mu ci-

onderzoek mccr wil toelatcn. Ook hier

gemchappen zoals hijvoorbeeld her

onthreckt voor zijn vetTa<;<;ende grem-

vcrn1ogcn

on1

zctting argun1cntatic. I let ,..., ondcrtu~

waardcren

en

'en duiclcli1k dat llmch zelf nict ont-

deze vi<;~e kun11en dan ook volwa<;<;en

wattronl

hij na dit

1110111Cllt

hct

cigen

bc-,taan tc

rationaliteit.

Volgen'

komt aan datgene wat hi1 de op<;teller'

memen door onomkecrhaar verlie' van

van het conccpt-C:I );\-program vcrwijt

zulke eigcn,chappcn - door hijvoor-

een gebrek aan inhoudelijke omlcrbou-

heeld dementie of onomkeerhare coma

wing van de vl'ie op de be,chermwaar-

-hun be,chermwaardigheid vcrliezen.

digheid van het embryo.
Het

CDA

hcplcit

de

eerstc

vi,ie

Drie verschillende visies op
beschermwaardigheid
menselijk embryo

Waarom verhaast Bo,ch zich hierover~

I .a ten Wtf beide q;mdpuntet1, zowel dat

met hct chri<;telijk gedachtegoed. Zo

van her concept-C:DA-program ak dat

had hi) kunnen weten dat aan het con-

c I lV

2 '''

Zijn pa"age over het rentmce<;ter,chap
lzie onder! geeh aan dat hij bekend i'

I

I

I

ccpliona\i<,ti'>che <,tandpunt vcrwoord

hccindigen Vandaar hct Vijldc Cchod

in het conccpt-CDA-verkiezing,pro-

'Cij zult niet dood,\aan' Dit \ijkt mit de

gram ccn chri'>telijkc lcvcn,he<,chou-

chri'>tclijkc lcvcn'>I1C'>chouwclijkc ach-

\Ving ten grond-;lag ligt. Hl't huidigc

tergrond van het conccptiona\iqi,chc

room'>-katholiekc

<,tandpunt 111 hct concept-( \)A-vcrkie-

lccrgezag

hijvoor-

hccld laat in haar vi'.ie op de hc'>chcrm-

zing..,progranl

woardigheid van her embryo aan dutdclijkheid nich te wcn'>en over Zo lczcn

I
~LL

Rentmeesterschap

ililc I I 'JS7. \. I L "Daarom

Komcn wij tcrug op her '>tandpunt van

c"l de vrucht van de mcn<,c\ijke voort-

Bmch. lntere'>'>ant i'> de pa">age over de

we in /)oil IIIII

\

1

hrcngJng vanat hct ccrqc mon1cnt van

rol van het rentmce'>tcr<,chap, wat hit

het bc,taa11 crvan, en dat wil zeggen

a\, wczcnlijk clement van hct chri,tcn-

vanJt de vorn1111g vtln de zygote lhc-

dcmocr<Jti'>ch ertgocd hc,chouwt. 7o

vruchtc Cicci] de onvoorwaardclitkc

'>chrqh hi1 "f'.:u wij in ccn tijd Ieven die

cerhicd, wclke aan her men,clitk wczcn

on'> 'teed'> mccr nwgc\1jkhcden hicdt

in zijn lichamelitkc en gec'>leliJke totali-

om

teit morecl ver,chuldigd i,. Het mcn<,e-

doorgrondcn die aan hct lunuioncrcn

lijk wezcn moct vanat hct moment van

van lcvende cclkn ten grond,\ag Jig-

ZIJ!l

en

tundamcntck

mcchani"11cn

tc

ontvangcni~ \Vordcn gcl;crb1cdigd

gen. zou hct van ,\ccht rcntmcc'>tcr-

hchandcld

-,chap gctuigcn \vannccr v.riJ die nlogc-

a\,

cen

pcr<,oon

en

daarom moctcn cr vanat datzcltdc mo-

\ijkhedcn onhcnut zoudcn Iaten."

ment de rcchten van de per<,oon aan
worden tocgekcnd. waarondcr voor al-

Laten wit ecm nadcr op dit rcntmcc<,-

\c, hct onaanta'>thare rccht van icder

tcr'>chap ingaan. In de chri'>lclijkc vi'>ic

on'>chuldig men,e\ijk wczcn op het

<,taat de mem hoven het dicr. maar on-

Ieven."'

der Cod. welke pmitic gocd tot uit-

\)c achtcrgrond voor dcze morclc <,lel-

drukklllg komt in de metaloor van hct

hngnanlc kan gcvondcn worden in ral-

rentmcc<,tcr<,chap \)c men'> hchccrt de

lozc pa">agc'> uit de Hcilige Schrilt

\Vcrcld

WJJfUit

C:odl.,

cngagclllCilt lllCt

de

lllCll~

al-.

C~od-.

vcrtcgcn\voordigcr

In mcdi,ch cthi'>chc di-;cu">iC'> i'> nu van

vanaf het ccr'>tc he gill I en zeit, daar-

hclang in hocvcrre dit rentmec<,tcr-

voorl duidelijk worclt. Cod initiecrt im-

'>chap van de men' nict ,\ccht' inhoudt

mer'> de zwangcr,chap 1.Ccn. 2'l. 31,

dar hiJ co-oj)(Tdlor i'>. maar tcvcn<, toclaat

:w.

dat de mem m-tffdlor i' \)czc IJahtc

22, 49, 25

Ruth 4. 131 Ook de

woordcn op pagina 60, van de dichtcr

intcrprctatie kwam met name op in hct

von p-,alnl 1 .19, gctuigcn von C~od'i

vittticnde

hc-

ceuw'>c

humani,mc

l'ico

mocieni'> met de men<, cvcna\, de woor-

della 1\lirandola '· \4(>'l-14'J41 hitvoor-

dcn van loh, "L\w handcn docn mij

bceld zag de waardighcid en de c<,<,cn-

'mart aan, hoewel zij mq gcmaakt hch-

tic vJn de mcm a\, hceld Cod' ! '"'"')"

hen, tc zamen rondom mq zqn zij

,Jc, i daarin dar h1j zttn eigcn wczc11

I

]."

i1oh I 0, S 1 Llk men'>elqk Ieven i' vanaf

moe<,~ crccrcn. de men'> zou door Cod

de conceptie door Cod gewild In zo-

a\<, cnige <,chcp'>cl 'zondcr gczicht'. zon-

vcrrc i'> ook ieckr mcmelitk Ieven door

dcr gelixccrdc natuur gc'>chapen zijn

de <,teed' weer unicke rclatie met Cod

1'1co\ <,tellingnamc hetckcnde cchter

intrimiek wao1·dcvol. \)crhalvc i' het

gccmzim dar de natuur\ijkc <,chcp-

dan ook nict aan de mcm d1t Ieven tc

ping~drang en nicu\v-.gicrighcid von de

(I JV 2 <JN

1ncn-.. nict aan cthi...,chc nonncn gchon-

dighcid v<1nal de conccptic vanuit een

::0:
:nl

dcn zoudcn ziJn.

chri<;teliJke lcvemhe,chouwing ccn hcl-

Ten aanzien van deze norn1Jtievc regu-

dcr en duidelijk standpunt ingcnomen.

lcring van nCJtuurwetcmchappclqk on-

Hctzcltde kan niet gczcgd worden van

dcrzoek ziJn er twce trCJditie' waarve1n

prot dr \_ llmch en de inne>;~e\ing in dc

hanci<, Bacon (1561-1(>261 de cer<,te

bCJ<:lrlll<>edcrw<:lnd.

v,

.,

v\1\
()

goed verwoord heel t door te zeggen·

I

aard te lnen kcnnen. ;\\, repre<,entant

ul< fllo\oof pcrho11dc11 111111 .lr
Etl>lck. Fllo1o{lc r11 CmhicdCIII\ Pi/11
C:cllcrlkllll,lc Pi/11 ,/c Ki1thollckc LllliPnsl/c/1

van de tweede tr·aditie kan Cocthe

NIJIIIC<}CII

:n'

de nJtuur

1-..

al-.. een lceuw;

llll'll

111oet

hae1r op de qCJCJrt trappcn om he1ar warc

/),- ll

Cor.IIJII 1\

Pilk<JrocjJ

-l

17 -+'l- I H'l2 I gezien worden. die zich ir1
zrJn
i

Furl>e11/clm opwindt over Newton

I (>-+2-17271 die in ziJn OJlllcb het war-e

wezcn ve111 hct Iicht dacht tc kur1nen

No ten

I

( ongrl'gZltiC voo1

Rome ( ),,l'JI'd/(lJl'
vcrlclllllg ill

doorgronden

door

hct

via

pn-..nla'-..

uitccn te nJten. i\l,ot je door remand te
mMtelcn dc waarherd te horen zou
kunnen kr11gen

I )c enqe trCJditie hc-

plcit een mecr cxpcrrmenteel, CJctiel in
de natuur intervenicrcnd onderzock. de
tweede een mecr tcrughouckndc oh<,crverende ondcrzoek,modu<,

De llaco-

niaCJn-,e traditic i' hir111cn het hurdige
onderzoek

11e1 tuunveterl<,chappel i1kc
dominant gewordcn
Het <,te1ndpunt ve1n llmch

wil

ik hegrij-

pen al-.. ccn continucring van de traditic
ve1n l'ico dell" .~lirando!CJ en hCJrKi'>
lle1con .•~bCJr i'> het nrct ook ccn radicali-..enng~ Hct 1-.. nog n1aar de vraag hoc

l'ico tcgen kloncn CJJil he1d gekcken.
Hadden zqn OIWClttrngcn over het

ul-

cmrlor~ehu/' van de merh niet vee leer een

-,pirituelc <,tr-ekking' \, voorh het vcrnictigen van c!nhryo'-.. in nict-therapcutr<,ch

experrmcnteel

onderzock

nrct

heel wat ander<, dan de lceuw op zijn
-..taart trJppen~ l)c heantwoord1ng vun
ciezc vragen hangt al VJn onzc vi...,ic op
de nwrek <,\CJ\U<, en de cbe1rmee verhonden

hnchermwaardrgheid

V<ln

het

men<,elqk embryo 111 de ver,chrllendc
la"·n V<:ln zip1 ontwikkeling
Hct CDA hcclt met de he,chcrmwaCJr-

~

de (

,cloo!'.icTI

/\(lllldll!l

-\rch1ct

\',lll

11

l1lJJ1l

/)t'J:I/111 \'ddt

l q;-;7 1\cd

de Kcrkcn. -1-2c

1g

l <J:•-1'/' 151 17()
lor

he.., l l

\bn

lor!IJ~,d

7'

l 1 ~t.o'..., ()IJtron <d the \)r~llll\' ot

,1/ tl1t ffr,ltl'J ,,/

:n

U(d'-

1 117-15-t-
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Opvallend is dat prof. dr. L. Bosch het 'gekloon van mensen' afwijst en tegelijk een lans breekt voor de toepassing van de tech..:.·
·e·:I

niek van het klonen op menselijke embryo's. Het 'nee' tegen klo-

_\r-

nen van mensen maakt het 'ja' voor het klonen van embryonale
(stam)cellen tot een bijkans onmogelijke opgave.

.v

V

ia een kriti-,ch artikel in het

mini<,ter \lor-,t, die hct onderzoek <1<111

lhgh\ad

die embryo\ wilde hepnken tot ken-

Trouw'

en

een

door de EC) georgani-,ecrd

ni-,vcrwcrving inzakc

radiodehat mel de ,chrijver

hcid, kun . . unatigc voortplont1ng en cr-

v<1n deze hijdrage ,., prot dr I

llmch

he land in deze kolommen. I )at i'> op
·/'.

lclijke

ot

1 on

<1angehorcn

lvruchthaar-

atwl)kingen

Tekenend i-, overigell'>. dat mini,ter

zichzell ee11 gocde zaak, want thema en

Bor-;t cr nog -,rccdo.., nict in gc...,laagd 1-..

aard van zi)ll kritiek zijn gediend met

ecn wehvoor<,tel inzake handelingcn

een inhoude\ijke di-,cu'>'ie

met men-,elijke ge-,\acht'>-

over de voor~ en tcgcno..,

cellcn en embryo\ 111 te

van

grcn~vcrlcggcnd on-

derzoek.

dicnen En dat terwiJI hct
onder

Wetemchapper

verantwoordeliJk-

heid van min,.,ter l-lir-,ch

llmch kie<;t 111 navolging
van de Cezonclheid,raad

llallin

voor een ja-m1h benade-

Simom ingcdiendc weh-

ring, terwijl zijn pJrliJ -

voor<,te\ al kort na de bhi-

zowcl in het

net-,lorm<:lrie in I 'J'J.+ were!

1onrwerp 1-

en

qaah<,ecrctari-,

vcrkiczi ngo..,prog ran1 n1a

ingetrokken. I )c weerhar-

I'J'JH-2002 a\-, in de '>lel-

'>tigheid van de matcrie ,.,

lingn<:lme
1\vcede

van

de

kennell)k groter dan op

C:])A

Kamer! ,·act1e

Or. AC WJ Lmsi11k

grond van de adviczcn van

uitgaat van de ncc-tcnZtl-lijn.

de Cczondheid'>r<:!<:!d mocht worden

De nee-tenzij-benadering

Twcede Kamer", toen mini-,ter \lm<,t

Opvallcnd i'>. dat de <:!llleur hct 'gc-

n1oc..,t kon1cn uitccnzcttcn waaron1 zij

verwacht. Dat blcek onl<:!ng'> ook in de

kloon van mcn-,cn' atwij'>l en tegcliJk

het internationalc verdr<1g' inzake hio-

een ian-, hreekt voor de loepa<,<,ing van

gence<,kunde 111et wilde ondertekencn

de techniek van het klonen op meme-

In dar ve1·drag wordt her klonen v<1n

il)ke embryo\ llij gaal ook verder dan

memen vcrhoden

(!l\'2'1N

houdendhcid wa'> de spanning met hct

Borst en het verdrag inzake
biogeneeskunde

nog in tc dicncn wct.:.,voor~tcl, oangc-

!-let 'nee' tegen het klonen van men'>en

zicn door hct vcrdrag via ecn adden-

maakt hct 'ja' voor hct klonen van cm-

Achtcrgrond van de mint<,tericlc terug-

dum ondcrzock aan cmbryonaal wed-

hryonale ( stam )cell en tot een bijkans

sci onmogclijk zou worden.

onmogelijke opgave, ook voor me-

Dar daarbij vooral de otmchrijving '111t-

di'>ch-ethische commissic'> krachtens de

'"d" J,cilu;'

Wet mcdisch-weten<,chappelijk ondcr-

het ondcnverp van intcrprcta-

ticverschillen

i'>,

laat

zich

radcn.

zoek, cite immer'> hct ja ol nee moctcn

Waarmcc de di'>LLI'>'>ic tcruggcbracht

toetscn aan wettelijkc randvoorwaarclen

li)kt tot de vraag· wannccr hcgint hct

en criteria. ,'v1ini'>tet· llor'>l hedt inmid-

mcmclijk Ievene

del'> de

Kamer

lk opqelling van hct CDA, dat hct

noemde vcrdrag wei te willen onderte-

embryo bc,chcrmwaardtg i<. vanaf hct

kenen,

onder

toegezegd
de

voorwaarde,

dat

prilstc hcgtn houdt zo gcen ahsoluut

Nederland via ecn aantckening een

nee, dan loch ccn nce-tcnziJ-benade-

voorbehoud kan

ring in. De door Lecndcrt Hosch aan de

grcnsvcrleggend onderzock aan cmbry-

maken

inzake het

Cezondheid'>raad ontlcende '>telling-

onalc ('>tam)ccllen. Llit een nog met de

name, dar "mcmclijkc embryo\ aileen

Twcede Kamn tc voeren ovcrlcg moet

mogcn worden gcbruikt voor ondcr-

blijkcn, ol ccn lormulcring kan worden

zock \VJarn1cc ccn Z\vaar gczondhcid<..,-

gevonden,

die

een

breed

politiek

hclang i..., gcdicnd,, i~ zo open gcfornlu-

draagvlak vindt. Lukt dat niet, dan hlijlt

lccrd. dat de loutere alwcging van hct

ondank'> de ccn'>gczindheid over her af-

belang voor de gczondhcid van andere

wijzcn van het klonen van mcn<.en on-

pcr,onen dan de men'> in wording vol-

zekcrheid hcstaan over de toebathaar-

docnde lqkt om kloontcchnickcn en

heid van het gehruik van memelijkc

andere middclcn toclaatbaar tc achten.

embryo\ voor (wetenschappelijk) on-

J)c tocvocging van de term /zwaar

derzoek, en over de vraag of en in

doct nict<, al aan hct kit. dat hct cnc

wclke mate Nederland ecn ge't\olcerd

doc! her andere middel hciligt, zcll, al'>

standpunt inneemt in internationaal ver-

dat middcl ecn men'> in wording is. Hct

band. De enc kloon i'> de andere niet.

zoeken naar de achtergrond van funda-

1\ 1aar zovcel is zeker, dat hoc dan ook

mcntclc mcchanismcn pa'>t zckcr bin-

de grens van de mensel ijke waardigheid

t1en hct kadcr van her rcntmce<,ter-

dichtcrbij is dan menigccn denkt.

'chap. t\ 1aar her gchruik van methoden
en de tocpa-,..,ing van vcrvvorvcn kcnni-.;

/)r AC. WI L1111illk is TiPmlr K<1111frlid uoor

op ccn wijzc. die <,tnjdig is met de

hrt CDA

men'>ci!Jkc waardigheid, staat op ge<,panncn voct met datzclfde rentrnecs-

No ten
2(J

llJ()/

'] ccndcrt Ho-,Lh

lcr'>chap.

lltlllll'

Daar ligt de kern van mij11 hczwaar re-

Cl )r\ zct met kloonvcrhod omkrzock hullcn..,pcl

gen de open formulcrtng van Jlo,ch, die

//,nit/c/iii,)Cii, nr 11

llOVCillhcr

1-1-

]ZlllliMI

J!J<JS, h\z. i}())

- ovcrigens met de bc<,lc hcdoelingcnde dcur opcnt voor tocpassingen, die

\'u,lldtj 1\l!T

,/c
,/c

f<dd,/1\lli [!110/'d IIIZdk(' lic/Jiclll'dll,il"

llio,Jnrcc,kfudc

ethi'>ch en maatschappelijk ontoclaat-

.Add1ltonclc Protocol

haar moetcn worden geacht.

kloncrcn

l I lV 2

•m

\'Jll

JTlZilkc

rn

hct ge-

\\"ilJrvJ.n

hct

hct vvrhod

V<tll

mcn'>cn' dec\ LJJtlllJakt

m

'I

2
,:J

M

en hodt gcen 'flCCiah'>t,

hoekcn e11 artikekn voor, advi<;eur<;,

zwartkijkcr ot lcttervrc-

collcga', enzovoort. maar niet zeldcn

tcr tc

waar tc

vol<;t<l<lt hct gczond vcr<;t<~nd. Wctcn-

ncmen dat de laat<.tc ja-

<;chap c11 puhlicitcit omnngcn dit kmt-

ZIJll

0111

rcn met hootd,pclregcl' van on' <;taat-

hare crf gocd

kundig hc,tcl luchtig wordt omgcgaan

Hct zijn vooral de hoge college<; van

lr nict va11 uitgaande dat hozc wil, zclf,

<;taat die de 'pclregel<; te hewaken heh-

nict hcrvorn1ing...;aanzcttcn aan de ordc

hcn. OnzC' grondwct 11oen1t dcze hoge

zijn liJkt mij daarvoor gccn andere vcr-

college<.., van <.,taat n1ct name en rcgclt

klaring te zijn dan onwctcndhcid van

hun pmitics In de volgorde waarin de

'pclcr,.

grondwet deze hehandelt. zijn dat: de
regering, dC' Staten-Ccneraal, de Raad

I )c

hootd,relrcgel' van

de

ma111er

waarop hct land gcregeerd wordt lig-

van State, de Algemene Rckcnkamer en
ck Hoge Raad dcr Nederl<~ndcn

gcn va't in hct <,taat,recht. Cc,chrevcn

Van lcdcn van de genocmde imtellin-

<;t<~at<.rccht kan worden gcwijzigd door

gen moet worden verwacht dat JUi<;t zij

gron(_hvct..,wijzigingcn en door wijzi-

de

hoofchpclregel'

in

acht

ncmen

ging in organickc of an-

Taak Rekenkamer

dere wcttcn. Onge<;chrcvcn <;taat<;rccht i' ook aan

De qampij die de min~<;ter

vcrandcring

ondcrhcvig,

v<1n [conomi,che 7akcn

maar langzaam en vcclal

maaktC' toen de Algemcne

nadat ccn aantal ca<;u<;<;cn

Rekenkamer

in cenzelfde richting gaat

Of)Jllcrkingcn n1aaktc over

wijzen

lui<;t met <;taat<.-

het gevoerde hclcid met

recht moet extra zorgvul-

hctrckking tot de techno-

dig

worden

grond..,Jagcn

\ca<;e l~okker en l'hilifl'i

on1gcgaan

lnlnlcr..,, \Vannccr tlan

van

deed

de

mij

vrcemd

Overduidelijk

een

rccht<.gemeemchap wordr

atkcurcnde

Dr If C. R.A 1. Note11hoom

werd

aan
de

vraag her land 111 gewor-

gctornd, kan dit ermtigc gevolgen hcb-

pen: War denkt die Rekenkamer wet

hen.

Dat die Rckenkame1· tocvallig door de
grondvv'Ct j.., aangc\vczcn om a]-, onal-

Hoge colleges van staat
hoofdrolspelers

hankeliJk co11trolc-orgaan op de ontvang..,tcn en uitgavcn van hct Rijk tc

De eerhiediging van dit recht"Y'tecm

fungeren werd over het hoofd gezicn

verondcr<;telt dat hoofdrol,pc\cr<; de

[rger

hetrdfende regel' kennen. Daar zijn

lliteindclijk 'JKelt de Staten-Ccneraal.

nog:

het

wa'

niet

hckend

( J)V 2

•m

De nieuwe comhinatic van hct mini'>-

() :I
,.

he'>li'>'>ing wal met ecn Rekcnkamer-

tcr'>chap met het kandidaat-lij'>ttrekker-

0

oorclccl wordt gccban.

'>chap voor de komendc verkiczingcn,

r

Naar aanlciding van de gchleken onwc-

a]<,medc de aangcboden excu'>C'>. nemen
de vraag niet weg hoc hct mogelijk is

c

tendheid van de mini'>ter vond cen ge'>prck piJah tu'>'>Ctl een delegatie van

dar mini<;tcr'> zulke ernsrige inhreukcn

~

hct kahincl onder Ieiding van de mini'>-

makcn op de '>laatsrechtclijkc pmitic

z

tcr-pre'.idcnt en de ptT'>iclent van de

van hun hogc an1ht

voor~l de Twccdc Kamer een rol hij de

Algemenc Rekcnbmer. llir pcr'>herichhliikt om de comtitutionclc vcrhouding

Voortdurende parlementaire
controle noodzakelijk

tu<,<,cn Regcring en Algemcne Rcken-

Is er voldoendc kcnnis aanwezig hit mi-

tcn v~lt op rc maken dat hct nodig

kJn1cr nog ccn<..,

gocd door tc ncn1cn.

1'-:~ar m11 tcr ore kwam kon1en aile mi-

nister'> en hiJ hun advi'>eur'> over de
ker-n van on'> staat<>rcchtc

ni'>ter'> voor zulk een "intormaticl ge-

Len quiz i'> nict het middcl om hicrover

'>prck" aan de hcurt

ophcldering te vcr<>chalkn. Voortdu-

Uitvoering Kamermotie

rcgcring-,partijcn, n1aar zckcr door de

Lvcncem bekroop miJ ecn vreemd ge-

oppo'>irie, i'> hroodnodig om on<; <,taat'>-

voel tocn ik op de hecldhui'> zag hoc in

rccht hantt'crhaar tc houdcn. lui'>t al'>

de

men in het vaan hecft <,taan een aanral

rcnde parlementairc controlc, ook door

Tweede

Kamer

een

gicrcncl-la-

chcnde mini'>ter van hnancicn bruldc:

rcgcl~ tc vcrt~ndcrcn, n1<1g worden ver-

"Wit vocrTn hem niet uit" Het hleek te

onder'>lcld dat men in elk gcval de he-

gaZtn orn ccn door de Kan1cr aangcno-

<;taande regel'> kent. Tenmin<>tc ecn aan-

mcn nwtie over '>tudrelinancicring Nu

talmini<;ter'> hccft blijk gcgcven dat dit

,chri)h het '>laat'>recht op zichzclt nict

nicl het geval i'>.

voor dat aile kamermotie'> moctcn worden uitgcvocrd. Het niet-uitvocrcn ki111,

/),- II C. R.AI. Nolc11/Joo/lt

maar al"> uitzondcring en hct vcrci-,t

gocdc ovcnvcging en toclichting. Zo'n
d~~d in ccn ,leer van hilaritcit tc pre>.,cntcrcn gctuigt nict van ccn -;cricus
on1gaan

n1ct

-;tcllingnonlc<;

van

de

Twcedc Kamer

Ernstige inbreuk
llclcmaal niet mccr te vcr'>taan wa'> de

Jan.:..,ponng

van

de

llllfll<..,tcr

van

Volk'>gezondhcid. Welzijn en Sport jcgcn'> de hcvricndc Kamcrtractie om vol
te houden in haar verzet regen een regcring...,voor-,tcl tot rcduct1c van de var-

ken'>'>tapel. I )c veelhe'>chrevcn en vanzell,prekcnde regel "hoc dichtcr hij de
kroon.

hoc

minder

p~rtijper'>oon"

lcctde kcnnelijk nret hi) dezc mini'>ter.

(I JV 2 'JS

/11 de co/u11t1t <)Well de lcdm """de redactic illtll
rcrsoolllijke O/ll'dliiiii)CII tPerr. Zi) hoJlCII daarlllt'C wr ililltZcl lc I}CPCII poor rcflectie of deh<1t
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Na de schaalvergroting houdt het christelijk beroepsonderwijs en
educatie recht en reden van bestaan; het is echter nodig het le-

~.

f-

vensbeschouwelijke

profiel

te

versterken.

De

Vereniging

:·i

<t

Christelijk Beroepsonderwijs en Educatie wil daartoe prioriteit ge-

,_1

Vl

ven aan drie activiteiten: toerusting van colleges van bestuur van
.:1

z

de onderwijsinstellingen op het onderwerp identiteitsprofilering,

<t

het organiseren van overleg over de invulling van de zogenoemde

u
0:::

:J

vrije ruimte en de eigen invulling van eindtermen en het toerusten
van scholen en docenten op het gebied van de waardeoverdracht.

~

::L

...J

w..:

fVI

H

I

v

catic en Berocp<,ondcrwij'> van kracht

behoorl tot de categoric

geworden, waaraan parallel de vorming

van Berocp'>·

van de Rcgionalc Oplci-

ondcrwij'> en

dingen

Centra

!ROC:\!

Volwa<;<;encn-cducatie- de

plaatwoncl

atkorling BVF i'> nog niel

jaar

echt ingeburgcrd - hecll

in-,tellingen voor middel-

mel

haar heroep'>onderwij<,. het

name

voorhijc
0:::

el ondcrwiJ'>, dat tham

in

hct

decennium

hijna

zijn

Binncn

lcerlingwczen,

ccn

twee

nagcnocg

hel

aile

vor-

ming'>wcrk. het volwa<;<;e-

<;tormachtige ontwikkeling
doorgcn1at1kt.

ncnonderwij' en voor cdu-

[ )c

catic onclergehracht in 4(,

operatic

nling

en

Scctorvor-

gnJot<,chalige

Vcrnicuwing

Miclclelhaar heroep-,onclcrwij'> -

atgckort SVI\1 -

ROC\

I 'I

vakin-;tellingcn e11 2 zoge-

JJ fs111eijer

heten 'laat<;tc in<,Lcllingen

hergrocpeerde (vanat 1990) vooral het

van een hcpaaldc dcnominatie' !-let i'>

middclhaar beroep<,onderwiJ'> en het

de hcdocling dat de imkllingen zo he-

herocp'>ondcrwiJ'>.

tcr het onckrwtJ'> op maat voor de indi-

V(""'r 1'!90 he trot hct hier zo'n 500

viduelc cleelnemer kunncn verzorgcn,

kort-middelhaar

zcll-;tandige -,cholcn. Twee par later

waardoor cr mindcr ongckwalihcccrde

wa'> dit aantal door tu-,ic'> lcruggcbracht

-,choolvcrlater'> zullcn zijn en de imtcl-

tot 1--10.

lingcn ccn hcterc at~n<.,}uiting kunncn

In hct naJaar van 1'!96 i<. de Wet J:du-

verzorgen van de dcelncmcr op de ar-
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De vereniging Christelijk Beroepsonderwijs en Educatie
De Vereniging Christelijk llerocpsonderwib en Fducatie is in april 1996 nota-

n
i

I
;o

rice! opgericht en hecft zich op 20 januari 1997 publickelijk gepre<,entccrd door
middel van een hijeenkomst in hct l'er<,ccntrum Nicuwspoort te Den Haag. De
Vcreniging, die a], wcrknaam f-cderatie Christelijk BVl hedt, telt totaal dcrtien
instellingen voor berocp<,onderwijs en educatic a]<; lid. Dat zijn acht christelijke
Regionalc Oplcidingen Centra (ROC,J, twee algemcne ROC\ waarbinnen ecn
organi'>atorischc eenheid met een chri<;tc]ijke idcntiteit, twcc vakinstellingen met

~ ~

lf1

--1
:-n
r

een christclijke grondslag en ecn unieke categorialc in'>lelling.
J)eze in<;te]lingen, die in totaal ondcrwijs verzorgen voor ruim 60.000 declnemer'>, hebben de fcderaticve <,amcnwerking willen aangaan en hebhen zich daarmee "bijzonder gebundeld" om de idcntiteit van het christclijk berocpsonderwij-;

7'
:-n

te (herlprolilcren en te ver<,terkcn. Uaarnaa<;t willen deze imtellingen acticf bildragcn aan het puhlicke debar over normcn en waarden, uitgaande van het chris-

0

telijk socialc erlgoed

;o

c:
)>

beidsmarkt. Deze bestuurlijk verstcrkte

Deze verandcringen hebben grote ge-

imtcllingen zullen zo een helangrijker

volgen voor de onderwijskaart van

z

rol gaan spelcn ( naast de arheidwonr-

Nederland. Niet aileen de groottc en

ziening)

sociaal-economische

de vormen zi)ll veranderd, ook de de-

infrastructuur van ons land en van de

nominaties hebben hij die operaties on-

cigcn rcgio.

der druk ge~taan en Iaten ccn gewijzigd

!)it ziJn operaties geweest. die in de

De algemcne denominatie is het mce<,t

:-n

Nederlandse

underwij-,geschiedcn is

vertcgenwoordigd. De openhare deno-

lf1

hun weerga niet kennen. Dit geldt de,

minatie is daarin opgegaan. De room<,-

te mecr als gelct wordt op de gclijktij-

katholiekc denuminatie in vooral de

in

de

lf1

)>

--1

palct zien.

dige grote inhoudelijke veranderingen

provincies Brabant en Limburg komt

de autonomie-vergroting op het gehied

vuor in cumhinatie-in<;tellingen met

van de financiering door de lumpsum-

ook een andere denominatic, mee<,tal

bekostiging, op het gehied van het per-

de algcmecn hijzondere Dat gcldt ook

soneelsbelcid, van de huisvc<,ting en

voor sommige voormalige protestant<,-

niet in het mimt de integratie van ver-

christelijke imtcllingen. Niettemin zijn

schillcnde onderwijs-typen en culturen,

op de kaart cen aantal christelijke in-

cnzovoort.

stellingen tuch helder aanwezig gehlc-

Opmerkelijk bij dcze hervormingen is

ven.

echter, dat de maabchappelijkc en poli-

In hct artikel van prot. dr. H.l'v\. Vroom'

tiekc aandacht vee! minder groot i<,, dan

dat cerder in deze artikelcnreek<> ver-

die bij soortgelijke operaties in andere

scheen, noemde hij het identiteits-rele-

scctoren van het onderwijs. Deze aan-

vatie-dilemma. Dat wa<> vaak het di-

dacht lijkt omgekccrd cvenredig met de

lemma in de fusieproce<;<,en van de

grote hctckenis van de sector BVE voor

afgelopen Jaren: tot hocver kan cen

de samenlcving als geheel en meer in

christelijke instclling gaan in een fu<;ie-

het hijzonder voor het bedriJfslcven.

proces met ccn algemene imtelling,

( llV 2 'IH
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V1

zonder aan identiteit in te hoeten or

houd en ver<;tcrking van hct leven,he-

L.U

andcr~ gczcgd: kan in zo'n -,anlcn\ver-

'chouwclijke prohel van de chri,ll'lijke

gcprohlecrdc. vcelal levemhc,chouwelijkc identiteit. In dte alweging hehhen

vcr-,chillcn

lf'.

veel imtellingen gekozen voor het he-

'chiecleni,, complcxiteit en <,preiding

houd van de deno111inatie in ccn cigcn

over t'Cil rcg1o

gronttc,

ont-.;taan~gc

hetgccn '"111'

Het ROC Alheda College in Rotterdam en lll11<,treken werkt in een geheel

nalc tu,icclu,tcr,.

andere context. clan het ROC ITte<;e

~

Nieuwe kansen

<,chil tu.,.,en het CIBAI' ide schilder'-

C)

C:hri<,tcliJk hcroq"onderwij<; en vol-

vakschooll in Zwolle en her dovenin-

wa"eneneclucatic i' in onze tiJd gee11

'tituut Ubtha te 7'oetermecr enor111.

v

'I
'I

in

kidde tot onorthocloxc, hovenregio<C

~. , I

Duidelijk i' al clat

<C

z

,,

BVF-in<,tellingen

deze BVE-in,tellinget1 underling <,terk

f-

I<

king hltjvcnd <,prake zijn van cen voluit

u.:

··.' ::£

he<,tuurlijkc <;tructuur,

l'oort in Frie,lancl. Zo i' ook het ver-

v;lllzell,prekendheicl De hetrokken in-

Daaro111 kon het hinne11 de f'ederatie

<;tellingen zijn zich crvan hewu<,t, dat

Chri<,telijk BYE geen clocl zip1 om de

chri<;tclijk bcroep<,onderwtJ' ook in de

in<,tellingen 111ecr op elka;u te Iaten Iii-

on<; o111ringende Ianden ccn zeldzaam

ken ook nict in de vorn1gcving van de

vet·,chijmel i' De hetrokken imtellin-

lcven,be<;chouweliJke

gen hc,chouwcn her chri<,telijkc he-

gaat 0111 een proliel in 111cervoucl, een

cl1111en,ic.

I let

roep<,onderwiJ' dan ook vooral al' cul-

eenheid in verscheidenhcid

tureel- en idcologi,ch erlgoed. dar naar

duiclelijk ztjn dar het vraag,tuk van

hun ovcrtuiging ook nu en in de toc-

chri,tei!Jke organi<;atie' in een pluri-

I let zal

kom<,t waarclcvol en waardenvol zal

fllrtne samcnlcving, dat in het arttkel

bliJken tc zijn

van prolc<;<;or Vroom centraal staat. na-

I

l)czc ovcrtlllging hZlngt tl!Cl <..,Jil1Cl1 n1ct

tuurlijk vom de chri,teliJke instellingen

u

ccn hang naar traditie ot onberedcncerd

in het heroep<,onclerwiJ' en de volwa'-

comervati<;l11e. lk hetrokken imtelling-

'eneneclucatie actuelc heteketl" hedt.

en zien in de pcriode 11a de ,chaalver-

[nkelc punten utt de onderwiJ'praktijk

groting, voldoende he,taan,redenen en

kunnen dit illu,treret1

nicuwc kan...,cn en pcr-.pccticvcn voor
ccn cigcntijd-,e vorn1gcving van chri~tc

Praktijk van alledag

liJk

eclucatic.

Onzc chri<,teltjkc BVF- in<,tell ingen ken-

l)c in<,tellingen die gekozen hehhen

nen ccn grote pluriformireit i11 <;chool-

voor hehoud van her chri<,telijk he-

hcvolking

rocp-,ondcrwij-. in

heroep<,ondcrwiJ'

en

Dar gclclr zmvcl voor de

ccn cigcn

meclcwcrker<, al, voor de deelncmcr'>.

he<,tuurlijke <;tructuur, hehhen de krach-

l)c cnon11c scha<J!vcrgroting van onzc

ten willcn hunclelcn en de nieuwe bn-

lll'tellingen maakt het prohlcem van de

lllCC<..,tal

'en wi lien crecren onder 111ecr door

plurilormiteit niet ecnvoudiger Voor-

zich

heen warcn de ,cholcn klcincr en de

te

vcre111gen

Ill

de

Fecleratie

C:hri<;telijk BVI . Zie voor nadere inlor-

opvatttngen liepen 111indcr ver uitee11

111atie over de ITderatie het aparte b-

,'det andere woorclcn de interne pluri-

der op pagi11a 67

tonllltcit wa'-1 doorgoJn., klcincr

Bin11en de huidtge ROC\ nemen dui-

PI uri form

zcndcn ]ongc nlcn-,cn en voh~.,ra-,...,cncn

l)e mi<,<,ie die de federattc heelt i' he-

deel aan hct onclerwij,, dat vcrzorgcl

wordt door honderden medewerker'>.

ccntcn voor de '>ectm BVE. Dat pro-

De keuze vom de '>chool wordt in de

hleem i'> nog grotcr waar het bctrett k-

mce'>tc gevollen niet mccr 1n hoofdzaok

rarcn die in'-.tcn1n1cn n1ct de n1issic van

hepJJid dum de idcntiteit. Hct toela-

onze in-,tcllingen en daaraan actiel

tJng,helcid i'> vcclal ook rlllmhartigcr

lcn en kunnen bijdragen.

I'

wil-

i)aarhii komt dat 111 vccl regio'., nauwcliik'> mecr ict<, tc kiezen valt voor deel-

Tu'>'>Cll de vn<,chillcndc <,Cctoren bin-

'"m'

nemer'>. omdat door fu'>iC'> CCil, hoogLill

ncn cen ROC he'>taan

twec ROC\ zi)n ont'>taan. Bovendien

liJke vcr'>chilkn, hi) de <,ector dicmtver-

n1aakt de wet- en rcgclgcving hct ook

kning

niet hepaald gl'mJkkclijk om de ver-

kvemhl''>chouweliJkc identiteit '>Oill'>

en

gczondhcid<,zorg

aanzien"

de

'>chdkn in identiteit hlllncn L'en imtcl-

lcvendig JJJlwezig, terwi)i dit hiJ de

ling te handhavcn. llinnen de ROC\ i'>

cconomi,clw en tcchni'>chl' '>ectoren

hiJVOilrheeJd in hcgimeJ <,prake van ccn

nwcdi1k hcrkenbaar i'> Ook hier kan
tc

gemakkelijk

pcr'>onee J,he'>ta nd.

niet

J)it prohlcem wordt in de komendc ia-

worden Elk van de afdelingen, <,ecto-

gegencrali,ccrd

ren vcr'>terkt door een groot tekort aan

ren,

hckwon1c en tocgcru;.,tc lcrarcn en an-

gen <,leer, die meek wordt hepaald door

dere functic'> die in het llVL nodig ziin

de aan-.luiting op hct vcnvantc r.;cgn1cnt

Dat hl'treft zowel de hl'kwaamheid op

van het alncmend hcdriif,kvl'n. waar-

hct gehied van de ondcrwijwcrnicu-

voor wordt opgekid i houw, horeca,

1111il<,

divi'>ie'> c.d., hehhcn een ei-

Wing in hct BVI', het kunnl'n hegelci-

handel hlJvoorhccld l

den van onderWIJ'>deelnemer'> hii het k-

Stage'> hi) hedriJven L'll imtellingen ma-

ren in plaal'> van de meer traditionck

ken deel uit van hct kerplan. ])it 'kren

kenni'>ovcrdracht, al'> ook de tekortcn
die

onhtaan

zd-.;

gcvolg

van

onvol-

dol'nde helang<,telling van a'>pirant-do-

Ti;dws

WI

oflt}cdil<lll

( I)\'

~ (JS

r

in de praktijk' i'> voor de bcroC(Nlpkidlllgcn ecn wezcnli1k onderdcel

De

hctckeni'> hicrvan neemt aileen mJJr

/JerocfJsofllcdilll} tPordell 11ict slechls ke~111is Ollmjcdrilc}C11

CJJ

t)(lilniiqhcdw
({olo !ltnl \'mlmf)

z

toe en cen dec\ van de totalc <,tudietijd

I..L:

zal in toencmendc mate in de praktijk

bouw, waarin en waaraan de instellin-

worden doorgebracht.

gcn \vcrkcn.

f-

Hier doct zich het probleem voor hoc

De imtcllingen voekn zich toch dik-

<C

de

lcvcnsbc-

wijl-, verlcgcn n1ct de vraJg, \vaaraan

IJl

'chouwclijk opzicht omgaat met dezc

"men" precies kan merkcn, dat ccn in-

hcroepspraktijkvorming buiten de in-

stelling cr cen is met ecn christcliJke

stclling De instelling heeft nagenocg

grondc,ltlg. Hekcndc uitingcn daarvan

z
<C

,,
I

,.
·.,1

.'<
'

dament draagt wei hct functionelc gc-

IJ;

u

ondcrwijsinstelling

in

gcen vat op de wijze waarop binncn

zijn de dagopeningen, wcekopcningen

zo'n '-;tagc on1gegaan wordt nH~t zingc-

en -sluitingen, vicringcn, god<;dicnst-

vi ng'ivraag~ tukkcn.

lc<.sen. 1\ bar ook kan gcwczen worden

~

\)czc vclc vragcn moetcn in de ccrste

op

0

plaats binncn elk ROC zclf worden be-

schoolpastoraat, gebcdsgroepcn, stiltc-

antwoord. In fcderaticf verband kunnen

ccntra,

we elkaar terzijde staan met her zoeken

ningsdagen, vormingsweken, projectcn

~l
I..L:

oL

het

benoemingcnhelcid.
her organiscren van

ccn
bczin-

naar oplossingcn en het doorgcven van

en actie<, of het vormcn van cen koor

voorbcelden van 'qood practice'

of gospelgrocp. AI dezc zakcn zip1

Profielversterking

mcn van idcntiteitshclcid zijn tenmin-

De Fedcratie hecft zich vooral de her-

ste concrcet waarneemhaar. 66k in hun

prohlering en vcrstcrking van hct chris-

ahvezighcid~

heel hclangrijk. Deze gcnocmdc vor_I

LU

f-

telijk beroepsondcrwijs in het algemcen
Vl

~

en die van de aangcsloten instellingen

Gewoon bijzonder

in hct bijzonder, tot doe\ gcsteld. Het

Moeilijkcr wordt

christclijk beroepsondcrwijs heelt niet

wordt naar het streven van instcllingen

1

om iets van hct flijhelse "zuurdesem" te

hct als vcrwczcn

I

aileen 'Recht' maar vooral ook 'Reden'

:.J

van hestaan, wanneer de instellingen er

Iaten proeven in de omgang met clkaar.

ook mcttcrdaad in slagen dat lcvensbe-

in de <,tijl van Ieiding gevcn. itl de begc-

schouwelijkc profiel tc versterken. Dat

lciding van ondcrwijsdeclncmcrs. in de

is nodig Uit het lcit dat de Fcderatic

beoordeling van rcsultaten. in het orga-

sprcekt in een soort vergrotendc trap

nisercn van de medczcggenschap, in

over "versterking" van hct proliel, mogc

hct scheppcn van kansl'n en hcrkansin-

hlijken dat de lcden-instellingen niet

gcn. in het bijzonder voor de zwakkcn.

tevreden zijn met de wijzc waarop in

Terwijl JUist hicr de kansen liggcn om

de statuten de grondslag zorgvuldig i<;

het hijzondere gcwoon tc Iaten zijn.

hcschrcvcn maar dat zij ook de praktijk

Harmhartighcid. genade, naastenlieldc,

van alledag waarin dat gcstalte krijgt

talentcn, rentmcesterschap en de unici-

vcrsterken.

teit van elk mens als bcclddrager van

Hiervoor is a\ aangegcvcn dat die prak-

Cod behoren kernhegrippcn te zijn van

tijk vaak <;tcrker is dan de ker van het

christelijk ondcrwij<., ook in de BVF-

ondcrwijs
grondslag.'

sector.
Deze "zondagsc

Die grondslag, her fundament, is net als

werkzaam te zijn

bij ccn bouwwerk voor voorhijgangcrs

schoolpraktijk. Op dit punt willcn de

niet het mecst in hct oog springcnde

in-,tellingen de vcrlegcnhcid ovcrwin-

dec\ van de constructie. 1\laar het lun-

nen. Zondcr ovcrdrcven prctentic'> wil-

willen

vernieuwcn

op

en

leven<;beschouwelijke

begrippen"

dicnen

in de allcdaagse

t IlV 2
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len zij ccn otngcving crcl;rcn, waarin

odenwcrkplaat<> zijn voor het manage-

men-;en kunncn gedijcn.

ment van de christclijkc instcllingcn

In dczc -;ector zijn de mcc<;tc deelnc-

om vi-;ies en amhitie'i op hct gchicd van

mcr-; tu<;<;cn de 16 en 20 jaar. Niet zcl-

hcroepsondcrwij<; en cducatie vanuit

den wordt hcwecrd, dar deze categoric

ccn evangelischc impiratie te ontwik-

dcclncmcr-; gecn hchodtc mccr hcdt

kclen ten aanzicn van de vraag wclke

aan

omkrwiJ'

vi<;ic hct management hectt op de

Daarhij wordt cr gcmakkelijk aan voor-

doorwerking van de grondslag op de

lcvcn-;hc-;chouwclijk

hijgcgaan, dat Jui-;t 111 de lcdtijd-;ta<,e

totalc onderwiJ'>organi-;atic hinncn de

van

cigen imtelling. Er mocten hclderc ant-

1(,

tot 20 kcuzc'> worden gcmaakt

in politick, maahchappc-

woordcn

lijk en rcl1gicu-; opzicht

mulccrd hinnen de nieuwc

RelatJC'> die dan worden
aa11gcgaatl

llcllhcn

vaak

cen duurzamc hctckeni-;_
llc-;tendige voorkcuren in
-;maak en in cthi,chc zin
worden jui-;t in dcze lcdti)chla-;e gcvormd. In zo'n
la-;c van hct Ieven moeten
jongcrcn en _jong-volwa<.;-

'>encn kunnen rckcncn op
de

dagelijk-;c

nahijhcid

van mcmcn, met idcccn,
houdingcn

en

lntegratieve

gclor-

constcllatie. Len vriJwi 1-

identiteit komt

\igc von11 van

zou

voort uit de

de

opvatting dat

intcrvi.;;ic

lunctie

moetcn

vorming niet aileen

~oorl '\chering en in'llag''

de dcclnemcnde imtellingcn vcrder helpen.

)>

z

Jaarlijk-; helcgr de 1-cde-

de taak is van

ratic cen idcnritcit<;conlc-

docenten

rcntic waar dcze ondcrwerpcn aan de orde zijn.

godsdienst en

Een en ander kan een on-

maa tscha ppi jleer.

derdeel zijn van ecn aanvulling op hct -;tcl-;cl van

idcntiliccren.

kwaliteit-;zorg, dat icdcrc instelling vol-

Beleidsprogramma

gem de wet moet hehhen. ldentiteir

I )c l'cdcratic-imtclhngcn hchhen cind

kan zo een kwalitcit<;kenmcrk zijn van

1')')(, een hclcid-;- en activitcitcnpro-

de BVF-in<;tellingen, die lid zijn van de

gramma 1 van de Fcdcratic va-;tge<;teld

ITderatic.

om aan dat hijzonderc actiel inhoud tc
2. Een twcedc prioriteit i-; het organi<.e-

vecrtien aerie'> genocmd om de doclen

ren van ovcrlcg over de eigcn invulling

tc hereikcn

van

I )ric activireiten hehhcn prioriteit ge-

god<;dJen'>tigc en lcvcmbe<;chouweliJke

krcgcn:

vorming wordt verzorgd en de eigen

1 Ten ccr-;tc de tocru<;ting van de colle-

van de maatschappelijke en culturelc

ge-; van hc<;tuur op hct ondcrwcrp idcn-

kwalificatic'>. Hicrvoor worden docen-

titemprohlcring. Aan hct hclcidwoe-

ten en lccrplanonrwikkclaar<, bij clkaar

rcnd vermogen van hct lcidinggcvend

gehracht om concrete producten te le-

kadcr worden -;teed-; hogcre ei'>cn ge-

vercn, die gcbruikt kunncn worden bin-

de

zogenocn1de vrijc ruin1tc \\'aarin

invulling van de eindtcrmcn op het vlak

-;tcld

nen de nicuwe kwalilicatiestructuur

De Fedcratic wil cen ontmocting-;- en

llij die cigen invulling wordt aandacht

( llV 2 'JS

0

kan door middcl van cen

levensbeschouwelijke

gcven. In het programma zip1 totaal

m

krijgcn van o.;tin1ulcring en

gedrag,

waarmcc zij z1ch kunncn

\vordcn

It

m

l/1

I-Ll

he<,lecd JJn heroep<,elhiek. I )eelncm<.T'>

bctckeni<; zip1 hij het vindcn van ccn

aan on-, onderwij<; moeten niet vrecmd

lcven<,houding.

aankijken tcgen het he-,taan van cthi-

l)e in<;tellingen voor cl11"iqelijk herocp'>-

f-

<,che code-, in hcdrijven en imtellingen

onderwij<, en cducatie willcn zo'n omgc-

<(

lntegcndecl, ziJ moeten cr vcrtrouwd

ving hiedcn. Oudcr<, en dcclnemer' zelf

l/1

n1cc zijn, cr naar lcrcn vragcn en cvcn-

moctcn daarvoor kunnen kiezen

z

tuccl ccn hijdragc kunncn lcveren aan

In onze ogen vormt in de oricntatic op

de tohtandkoming crvan.

zingcving van hcrocp en Ieven hct

Dezc vorm van integraticve idcntiteit

Fvangclic ecn onuitputtelijke impira-

<(

komt voort u1t de opvatting dat de lc-

tiehron. De in<,tellingen die lid ziJn van

,,

v

ven<,hnchouwclijke vorming nict ai-

de fTderatie vinden deze hron zo he-

c·

x

leen de taak i-; van de docentcn gnd'>-

langrijk, dat zij zich a!<, chri<,teliik he-

,·_I

I

,r-,

!

v

,_1
I-Ll

.:1 :L

diemt en maat<;chappijlcer Ook de

roep<,ondcrwij<, en educatie willen blij-

docenten in de zogenaamde heroep<,-

vcn

gerichte vakken <.lragen waarden en

ondcrwij<;markt. 1\ let a! hun verwor-

norn1cn over.

vcnhcdcn, nlJJr ook n1ct ccn nicuwc

aanhicden

op

eigcntiJd'>e aanpak:

_j

I-Ll

f-

de

<,<>Ill'>

Nedcrland-,e

onorthodox,

3. Onderwij'> i<; nooit waardenv1·ij. Het

onconventionccl, mi<;<,chien zelf., con-

gaat hi) waardenovcrdracht niet om het

trover<;iecl.

overd1·agen van vanzelf-,prckendheden.
Waarden moeten gelcerd en helcdd

IJ fllllriicr ts srcrcl<lris 1'1111 tic \ 1crcllit}illt}

worden. Het explicitcren van de in de

Clmslclijk llcrocfrsolldcru'i!s c11 Educillic

l/1

lccr'itOf J()ll\VCzigc \Vaardcn i'i CCil OJ1X

gavc voor aile doccntcn. AI wa'> hct
maar om onhewu'>tc indoctrinatic te

No ten
P1ot

I I ,\1

[),

V10om

I

vcrml)den. Daarom i'> het toenJ<;ten en

G

<,cholcn van nicuwc en zittcndc docen-

tcll mho

ten een dcrde prioriteit die door de

"CllCttlriJJt \'Jil

( llV

1<1\/1/ 111

ITdcratic zal worden aangepakt. Dat i<,

/~d~n

tel (1/(l-

c.LnHJill 111

bundcl vJn de wcrkgrocp

111

gchicd van nicu\vc technologic, her ge-

nlp%/tl

de

lcdcrCJllc (

h,,..,tcl11k HVI

CdnJJ:,/tU

pro!. dr I

!lll'lr:udrJ!,J \,111

\clll lk h·dcrJLIC (

dc...,gc\\Cn<,t op tc

(l,ll \clll

idcntl-

12 "d

Z1c hct hock Utiildtil
[)ron~cr..,

bruik van de pc ol de methodick van

de

dc-,gc\\Cll<..t op tc \TJgcn h11 hct

~-l-S

even hard nodig al<; hiJ<,choling op het

DVI

Tc~cn

<J 'J~

\tJgl'll

hn<.,tcltd,

h11 hct..,cuct,ut-

de \ctkr,ltiC tel (l70-i-l-S1:2:i"i

hct <,tudiehui<,

Tot slot
Tijdem cen berocp-;oplcJding worden

Fcrder vcr'>chenen in de <;eric over

nict ..,lccht.., kcnnis ovcrgcdragcn en

Chri<,tclijke mgani<;atic' van prol.dr

,\1. Vroom i'Tcgcn de <,lroom in'

vaardighedcn opgedaan. De cultuur van

H.

de <,chool wordt mecgenomen bii de

in U )V <J/CJ7, pagina --117 e.v.

vonning en ontplooi.lng van individuelc

TS. lloer I 'De eigenheid vJn chri'-

per<,onen. Hun lcvenwerhaal wordt in

telijkc

die periode bc"invlocd.

I 0/'!7, pagina 5--13 c.v. i en C

Ecn on1gcving \\'aarin gchorgcnhcid en

der Knaap I·!Icrkcnbaarhcid met

uitdaging in ccn gocdc vcrhouding aan-

eigcn waarden en normen' in C:DV

wczig zijn, kan voor jongc u~pirant-hc

1()/<)7,

zorgimtcllingcn'in

pagina i3H

1,

dr'

C:DV
van

C.V. I

rocp<,beocfenaar<; van door-,laggevendc

(I JV :>
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czlmhc\cJd '" ccn politick

cr volgcm hct SCP weinig aan de

1tcm omdat hct cen van de

hand' Noar aJnleiding van de hcricht-

gczlcht,hepalcnde thcma\

gcving rondon1 hct Cezin'lrapport van

G

"'van hct C DA Dat hcte-

het SC:I' hch ik ccn kriti,ch <;tuk gc-

kent dat rc,tdtatcn van gezin<;onder-

<,chreven clot ver<;chenen i'> onder de

zoek al heel <,nel ecn polit1cke lading

kop 'Von het SCI' moct het wei gocd

wordt gcgcven. Dat i'> in de afgclopen

gaan met de gezinnc11 in Nederland'

jarcn wei gchlckcn. t\lct name naar aan-

(22 november I 'J'J7l. In reJCtie daarop

lciding van onderzockcn in opdracht

'>chrecl C:.S. viln l'raag, mcdcwcrker

van het minl'>tcric van VoJk,gezond-

van hct SCI' en mede-Juteur van hct

lwid, Wclzijn en Sport 1 VWS I z11n er

Ccz1mrapport - cen rcactie onder de

puhlicitcit<;golljc' gcwcc<,t WJJrin op de

titcl 'Iomen wil cen gczin<;rapport waJr-

dat hct zo

mce hclcid i'> tc kroken' (2H november

voorpJginll\ tc lczcn

\\'Zl'-,

gocd goat n1ct de gczinncn in Neder-

I'J'J7J. lk wil vJn de gclcgcnhcid gc-

land'

hruik mJken om nog cem tcrug tc ko-

In I 'J'>'l gilt het mini,tcrie van

V\VS opdracht ccn groohchccp'> on-

mcn op dczc kortc di'>CU<;<;ic

dcrzock te docn naar hct 'opvoedcn in

nodig omdJt het voor de hand ligt dot

Dat i'>

Ncclcrland' In de puhlicitcit lcidde clit

Jndere partijcn met het SC:P-rapport

ondcrzock tot koppen <:tl'> 'Ncderloml'e

in de hand het CDA zullen prohercn

oudcr' doen hct gocd OndcrzockeL

in de hock te drijven. Zoal' Bolkc<;tcin

rcgc\-., erg gcwttardccrd,

gczin-.hclcid

on lang'> in het Huitcnhol Jaap de Hoop

nict nodig' (Trouw, '\1 mci I'J'J(JI_ In

Scheller voorhield dat hiJ na het SC:I'-

november I 'J'J7 wa<; hct weer rJilk tocn

,-ilpport loch mocilijk kon volhoudcn

het Cezi11<;rapport van hct Sociaal en

dat het in Nederland '>iccht gaJt met

Culturccl PlanhureJu ISCPI ver<;chccn.

het gezin. lk wil hier de argumcnten

Fen kop luiclde: 'Cecn rcclcn voor zorg

nog cem gcven waarom hct CDA zich

Wcrkcnden hchhen hc-

nict in de hock moct Iaten dnjven

hoeltc aan ilcxihcl en dceltijdwcrk,

door de uitkom<,ten Viln hct SC:I'-rap-

m1nclcr aan geld' 1Trouw 6 november

port.

over gez111

l)c journall'>tc llorhara Berger

Het i'> opvollend dat dit <,oort dchatten

concluclccrde op de voorpaginil dat hct

zich met de rcgelmJat van de klok voor-

uitgckomcn rapport - hchalvc op hct

docn: er ver'>chiplt cen rapport over gc-

I'J'J71

tcrrein van arheid en zorg- de wind uit

zinncn in Nederland, de per'> hcricht

de zcilcn van de oppc,,itic haalt. 'In het

dat hct ollcmaal gewcldig gJJt met de

hl)zcmdcr op lwt tcrrcin van opvocding

gczinncn in Nederland, vervolgcn<, <;taat

van kindercn en de ovcrdracht von

icmand op d1c de optimi<;ti,che conclu-

waarclen en normen - wJar hct CDA

'ie'> hc,trijdt. Fn dan i'> hct weer wach-

zich de mcc<,tc zo1·gen over maaktc- i'

ten op de volgendc di'>CU<;<;ie. 1

( I)\' ] 'lS
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0

en zeker van

'Cezin en school' ZIJ!l vee! minder

onderzoekers die in opdracht van een
nlini-,tcric \V~rkcn- n1ag vcrwacht \Vor-

breed opgezet.
Mijn kritiek richt zich op dezc ge-

den dat ze zo precies mngelijk aange-

klcurde selcctie. Nog mecr ncht mip1

ven welke politieke conclu-,ies wei en

kritiek zich op de manier waarop in het

Van onderzoekers -

0
0

u

LlJ

,.
, 'I

niet op basis van hun onderzoek ge-

rapport- en dat komt nog ongenuan-

trokken kunnen worden. _lui<,t hij on-

ccerder over in het persbcricht - de

derzoek in opdracht van een ministerie

zorgcn worden gcsu~t over ten ccT.:...tc

is het vaak heel verleideliJk om toch

het inkomen van gezinnen en ten

wat concessies tc doen aan wat er door

tweedc over de kwaliteit van de opvoe-

ccn '....tuurgrncp' op ccn nlJnir..,tcric vcr-

ding. Over hct inkomcn staat in het

wacht wordt. Daarom i-, hct dringend

pershericht te lczen: 'De inkomensposi-

noodzakelijk

tie van gezinncn n1et kindcren ;..., vcrgc-

dat

juist ondcrzoeken

over politick gevoelige materie waartoe

lijkenderwiJs niet ongumtig' ln over

een mini-,terie opdracht heelt gegevcn

de kwaliteit van de opvoeding: '\)e ou-

grondig en krittsch gekeken wordt. Op

ders liJkcn voor de overgrote mecrder-

hct Cezinsrapport van het SC:P is kri-

hcid te voldoen aan de ganghare peda-

tick nwgelijk, en die kritiek richt zich

gogi<;chc ei~cn \vaarhij aan kindcrcn

dan ml't name op de relatie tu<,<,en het

licldevollc onderstcuntng en gczag-,uit-

rapport en de eruit gctrokken conclu-

odening wordt gehoden in een even-

sies. Aan de hand van het SCI'-rapport

wichtige dmering' In het rapport staat

zal ik zo precies mogelijk proheren te

zells een zinnet)e dat Nederland-,e ou-

lormulcren waar mip1 kritiek zich op

dcrs een Nohelprijs zouden moctcn

richt.

krimen len mcdiageniekc uttspraak die
ook de pcrs gchaald heclt.

De benadering van het Sociaal
en Cultureel Planbureau

Het gaat nadrukkcliJk om ecn verkcn-

\-let SCI'-rapport lxvat ontegenzegge-

gcver, <,taat<,<,ecretaris Terpstra: 'Lht wil

lijk heel vee\ inlormatie, en vaak ook

zeggen dat het onderzoek eerdet· is ge-

nendc studie, op verzoek van opdracht-

genuanceerde inlormatie. lndrukwek-

richt op het -,ignalcren van problemen

kend vee\ materiaal i-, verwerkt, en dan

dan op het verschaltcn van op]o<,<,in-

met name in de hood-,tukken over werk

gen. Belcid-,aanhcvelingen zqn in dit

en zorg en over opvoeding. Opvallcnd

stadium

is dat twec hootd-,tukken worden gc-

'Stoutmoedige aanhevelingen voor he-

van

ondcrzoek

pt-cmatuut-'

wijd aan de verdeling van arbeid en

kid worden niet gegcvcn', aldus het

zorg en dat die aan de kop van het rap-

SCI' zelf. Dat mogc waar ziJ11. lr wor-

port <,taan. Daarmee is a! aangegevcn

den echter wei stoutmoedige conc]u<,tes

dat daarnaar de meeste aandacht client

getrokken. De helangrijkste <,toutmoe-

tc gaan. In ovcrccn'iten1n1ing daarn1ce

dige conclu-,ie is dat er weinig aan de

zijn de resultaten zo opgevat dater met

hand is. Het rapport is tn vee\ opzich-

name helcid ten aanzicn van werk en

ten gemtanceerd, maar de conclusie'>

zorg noodzakclijk i-,

Dat spcelt de

paar<,c coalitic in de hand die gczinshc-

niet. lk loop de twee punten 'inkomen'
en 'opvocding' na.

lcid vooral uitlcgt als het verbcteren
van de faciliteiten voor werk en zorg

lnkomenspositie

De hoofdstukken over 'lnkomen' en

De pmitieve ccmc!u.,ics over de inko-

( llV 2 <JN
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men<,prhitie zijn onvoldoende gelun-

werkelijk opvJIIcnd dJt de korting op

deerd. De ondcrzoekwraag i<; namelijk

de kinderhij<;\Jg niet be<;proken wordt

rn
;;o

nogal <;maL men richt zich uit'>luitend

in relatie tot de inkomen<,p<hitie VJn

op de inkomemgevolgen van de ge-

gczinnen. l)c herekcningen ga(]n nog

hoorte van kinderen. Wat het hehhen

uit VJn de nude '>ituatie ( 1995) De con-

Vi

van kinderen hetekent voor het gezins-

clu'>ie'> over de linJncicle '>ituJtie zijn

::

inkomen gedurende de I K tot 25 jJar

du-, gehaseerd op nude gegeven<,. De

.,

onderhouden,

nieuwe <,ituJtie vanaf 1997 (invoering
i\lgemene NahestJJndenwet en wijzi-

v

ging kinderhlijslag) i-, niet verwerkt

-:::;

ouders

kinderen

("',

komen nauwelijks helicht. Bovendien
wordt Jui<,t in dit hoofd<;tuk niet het be-

In een korte tocgevoegde paragraal

grip

constateert het

twccvcrdicncrr.,

uitccngclegd

in

scr dat de bezuiniging

vcrschillcnde groepen. Fldcr<; in het

op de kinderhijsiJg 'een niet te verwaJr-

rapport gcheurt dat terccht wei. DJar

lozen inkomen<;achteruitgang voor ge-

worden onder'>cheiden: anderhallvcr-

zinnen met kinderen' is. Ten opzichte

dicncr<;,

van hct oude <>y<;teem hetekent dat een

hall-om-hJit-verdiencr'>

en

dubhelverdiencr<; Aile tweeverdicner<,

Jchteruitgang van 900 gulden per jaar

li1ken op een grotc hoop te worden ge-

en voor groterc gczinnen met oudere

gooid. De voorheelden lijken vervol-

kinderen nog meer. Ook miste ik een

gcm voorJI te gaan over anderhJifver-

grondige JnJlyse van de kmten voor

dieners (ot nog minderl: waarin de man

onderwij'>. Dat wordt een klein heetje

tulltime werkt en de vrouw een kleine

gocdgemJJkt door de paragraven in het

decltqdhaan hecft AI, de vrouw dJn

hoofd,tuk over 'Cezin en school' waar

haar haJn opgeelt i-, het voor<;telbaar

kort iel'> gezegd wordt over de kmten

dat de inkomemderving wordt opge-

die ouder<; voor onderwijs moeten op-

vJngen door kinderhij,lag, inkomcn<,-

brcngen. Fen preciezere anJiy<>e van

verhetcring VJn de hooldko<,twinner en

biJvoorheeld de kmten voor onderwijs

gun"itigcr hcla-aing- en prcn1ictaricvcn.

zou interessant zijn, na de invoering

DJt zou dan hetekencn dJt de voeto-

vJn de tempoheurs onder dit bhinet en

vcrheveling voor het geziminkomen

nu ver<;chillende politieke parti)en de

pmitiel uitwerkt. Cemi<;t wordt echter

<,tudielinJilCiel·ing weer ouderafhankc-

een grondige anJiy'>e vJn de hijdrJge

lijk willen gJJn maken. lntrigerend is in

die de voctoverhcveling Ievert JJn hct

ieder geval dat uit enquetcs over hypo-

ccn ccnvcr-

thetisch nieuw gezinsbelcid hlijkt dat

In de heiJstingp!Jnnen VJn

een aanzienlijke verbging van de km-

Jnkonlcn van gczinncn

diener.

lllCt

Vem1eend verdwijnt ook

ten vJn onderwijs hoog op het wensen-

deze gezi11<,ondersteunende voorzie-

lij<;tje -.taat (Ji'> tweede na de toppriori-

Zalm en

nlng. Fvcnmin kon ik terugvinden de

teit

hogcr gcwordcn oudcrhiJdragcn t~an

dcelt1jd te werken). Blijkbaar vinden

hctere

mogelijkhedcn

om

in

k1nderopvJng. Fveneem onthreekt in

oudcr<> de kosten voor onderwij'> erg

hJrdere

hoog. Dat zJI onder Jndere samenhan-

rcgl!llC van de Algcn1cnc Nahcr.;taan-

gen met de moeilijke pmitie van gezin-

denwet en de for<;e kortingen op de

nen met middeninkomens en <;tudc-

de

herekcningen

het

veel

kinderhijslJg die zich <;teeds <,cherper

rende kinderen. Het SCP concludeert

zullcn doen voelen (Ji<; de overgJng-

dat het 'prohjt van de overhcid' van

<,termijn zal ziJn afgelopen) Het i<; toch

hui<;houdens met kinderen ten opzichte

( llV 2 'lH
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worclt in het hoold<;tuk over gezin-,in-

cbt

II

van andere hui.,houdem ruim 7000 gul-

C..)
'J:

om een ol andere reden niet aan het

den mecr i'> en dat dat voordeel vooral

hoofd-,tuk over inkomen, heelt meege-

ont<-.taat door suh"iidiC;ring van hct gc-

werkt - gehlcven' Ten-,lotte ontbreekt

hruik van onderwijwoorz1eningen. Her

een vcrgelijklng tu.,-,en de Nedcrland-;e

SCI' '>preekt wei van 'een -,ub'>tantieel

invcstering

hedrag', waarmce het de indruk wekt

dere Lcurope'>e lanckn. In 19'!() heelt de

dat hct wei voldoende ol zell-; teveel i-;

gezi1w;ocioloog Kee'> de Hoog al va'>t-

AI metal lijken de pmitieve conclu-;ie'>

ge'>teld dat Nederlond in Europa he-

111

gcztnncn en die in an-

ten aanzien van het inkomen onvol-

paald geen gicl-;lancl i'> op het gebicd

doende onderhouwd te zijn. Er worclt

van linancieel gezin-,hekid.

onvoldocnde rekening gehouden mel

,\lijn conclu-,ie blijft dat het hoolcl'>luk

het pakket gezimonvriendelijke maat-

over inkomcn nJuweliJb een hetrouw-

regelcn van het kahinet-Kok. lharnaa'>l

haar heeld gee It en clu-, niet ge-,chikt i-,

i'> de pmitieve conclu-,ie wei erg -,eke-

a!-, uitgang~punt voor hct vocren van

tiel DuideliJk worclt dat de kom'>t van

gezimhekid. Het i-, te -;electJel en het

kinderen een gevoelig eHect op de

gedt geen hetrouwbaor heeld van de '>i-

koopkracht van een hui-,houden hedt.

tuatie van gezinnen nu. De vraag hlijtt

Deze daalt met I H,4')(, Ook bij devol-

hangcn waarom het SC:I' hootd-,lLlkken

gende gehoorten loopl de koopkracht

over wcrk en zorg en opvoeding zo uit-

tcrug, zi_j het in n1indctT n1atc, ongc-

voeng en grondig heeh aangcpakt en

vecr 5% per kind. De oudcr d1e na een

het hoold'>tuk over inkomen zo zecr

-,cheiding het kllld under haar honk

heperkt hcelt opgezct

necmt verlie'>t 46,.0% aan inkomcn en

De opvoeding

3 I,'!% aan koopkracht.
Bovendien wordt herekend dat gczin-

Naar aankiding van het hoold-;tuk over

Jlen met kinderen op het minimumni-

opvocding waren de koppen eutori-,ch,

vcau onder hct he'>laan-;minimum Ieven

'C~cztnncn tuncttonct-cn gocd, van cri~i~

omdat de kinderbij-;lag nnJr 41% van

in opvoeding ~~ gcen ~prakc·' !)it i~ ge-

de kmtcn van kinderen dekt (dat wa'>

ha'>eerd op twee empirische onderzoc-

dan wei in I 995'). Hier moet aJn toe-

ken, waarbij het SCI' zell al zecr veel

gevoegd worden dat het SCI' niet mec-

en zwaarwegende kriti-,che kantteke-

gerekcnd hedt de ·ofJf•orlllllily cos/\· van

ningcn n1aakt. Zoal~ gezcgd gat het

een eventueel door - mce'>tal nweder'>

per-,hcricht ook aankiding tot deze

-

gcnli'-.tc carriCre. Llit gcgevcn'-. die

koppen. 1\lijn '>telling i'> dat uit de he-

wei i11 het rapport -;taan hlijkt dat het

'>proken onderzoeken een dergelijke

arheid~patroon van vrouwen zcer gc-

optinli...,ti-,chc

voelig i~ voor de aanwezigheid van ktn-

niet mogeli1k i-; Het SCI' vcrwij'>l 1n

conclu~ie

gewootnvcg

deren. Het SC:l' kon dat nog niet hcre-

het rapport zell naar een themanummer

kenen en gedt dat ook ruiterliJk toe

van een tijd-;chril t over de vraag ol het

Fvenmin hevat het rapport uitputtende

goed ol -,lccht gaat met de 1eugd

gegeven~ over het zogenaan1de 'gezin'->-

Omdat de redactie geen duidelijk ant-

dal' waarover de Neclcrland-;e Cczin'>-

woord kreeg. luidde de titel van dat

raad ol ver-;chillende jaren rapporteert.

themanummer 'Het gaal goed/-,lccht

Dat i-, een echte tcgenvallcr. Waar zip1

mel de Jeugd'

de

Ncderland-,e

onderzoek CJberhaupl wei die uiteinde-

Cezimraad- die aan dit rapport, maar

lijk politieke vraag beantwoorden' lk

gcgeven'>

van

de

Kan weten-,chappelqk

tllV2'lS

denk dat dat niel goed mogelijk i,. [n

ccn groot aantal gczinncn '-.prakc

van

-:J

zeker nict in dit gcval. !::en van de twee

kindcrn11Shandeling Dat i' al jaren be-

:n

grotc ondcrzockcn wuarop ccn hcrocp

kend. Recent were! duidclijk dat hui<;-

;N

i<; gedaan i' dat van pmldr /1\1 Ccrri<;,

arhcn daarop niet adcquaat impelcn.

t<..,

tn

l'recieze getallcn zijn niet hekend. In

V1

1\ederland. In een recent interview ant-

ziJn prachtige <;tudie over de opkom<;t

:1

woordt htJ op de vraag ol hiJ het een' i'

van cen nicuw gczin,ideaal in Nederland concludecrt Cabncl van den llrink

c

met de optimt<;ti,che conclu,ie' van het
SC:I'-rapporl. Zipl antwoord i' negatJcl:

dat het aannemelitk i' dat ince<;t en an-

'( )p de eer<;te plaat<; hebhen de onder-

dere vormcn van <;exuccl mt,hruik wer-

zoeker' in het Cezin,rapport op ZIJil

kelijk vaker voorkomen.' De meek-au-

he<;t een vertekende interprelatie gege-

leur van hct SC:I'-rapporl C:S van

ven van de <;COlT<; van ouder<; in zellrap-

PraJg

gczaghchhcnd

gczin<..,pcdagoog

-,rcldc

cbartcgenovcr in zijn rcac-

portugc..., over ccn aantal opvocding<.,-

tie op mijn kntick dat 'kindermi,handc-

en gez111<;kenmerken. I )eze vertekening

ling, vcrwaarlozing en <;ehueel mi'-

zit allereet·<;t in het kit dat we tot nu

hruik' eerder vakcr voorkwamen 'in een

toe in de <;ocialc weten,chappen maar

periodc dat hct gezin nog zip1 traditio-

heel <;poradi,ch een ondergrem kunnen

nele aanzien had en er nog geen meld-

vu...,tlcggcn td<.., hct gJat on1 de kwalttcit

punten voor dergeliJke ver,chijmelcn

van ecn hepaald a<;I>cct van on' lunctio-

warcn' Hier wreekt zich dat hct SCI'

neren. /)u, al, hct gaal om opvoedtng<;-

ntet erg <;terk i' in meer 'kwalitatid' on-

warmle

oudcr'

derzoek en nict het oor te lui<;tcr hcdt

<..,trcng controlcrcn kan cbaruit nict au-

gelcgd hij lcrarcn, hij men<;en die dag

ol

de

mate waartn

getrokkcn

in dag uit met k111deren hezig zijn. Len

worden in de ztn van 'goed' en \lccht'

lcrarc' die vene!t dat ecn k]a, met cer-

Op de tweedc plaah hangl de verteke-

'tcjaarl.., crvaren en oncrvarcn doccntcn

ning nchttng 1'-iohclprij' <;<llllCil met hct

verbaa<;t; dat dcze k!a, op geen enkelc

tomati,ch

ce11

conc/u,ie

kit dat deze conclu,ie<; worden getrok-

prikk<:l reagcert e11 lctterlijk onhe<;tuur-

ken zonder venvijztng naar de lcitelijke

haar i-... [en pcdagogc die opvocding<.,-

ontwikkeling,uitkom<;ten hi) kinderen

cur<;us<;en geelt en ouders met <;tomhcid

e11 Jeugdigcn. Hiermcc kom tk op de

-.laat \Vannccr zc vraagt \vclkc rcgc\,

helangrijk,te, derde kanttekening, na-

thui' gelden I )e nuder, hchhen geen

meliJk dat het volge11' mij gaat om de

regck 01 zc]l, maar het onderzock van

totzdc opvocding'->olllgcving van kindc-

de CC]) Den llmch onder oudcr' naar

ren en jeugdigen: thui,, in de huun, op

hehoelten aan opvocding<;onder<;teu-

<;chool, in de groep van lceltijdgenoten

ning I l ')'J.i I. ;\lie ondervraagde ouclcr'

en vrienden, in de medi<1. Dat wil zeg-

gcvcn aan wei ccn~ hczorgd tc zijn

gen dat het liJd wordt om al deze 'om-

over de ontwikkeling ol hct gedrag van

gevingen' ook praktt<;ch te hekijken

hun kind. llij ongeveer eenderdc: i'

vanutt hct pcr,pectic! van wat kinderen

hiervan

ze]/, wekeliJk' ol

en Jongeren nodig hehhen om uit te

<;prakc.

Vccl

groctcn'

moeite te hchhen met het overdrevcn

l

oudcr'

156%1

dageliJk'
hlitkcn

Allcrlct gegeven' waarutt hlijkt dat het

druk zip1 van hun kind, met ,/echt luis-

nict

tn

tcrcn, cigcnwij..., gcdrag en driftbuicn.

1\ederland zip1 ntel hi) het onclcrzoek

47'){, stelt zich pmittel op ten opzichtc

hctrokken. Fr wordt vernwed dat er in

van dcclnan1c Jan opvocding~cur-,u'-1-

zo gocd gaot n1ct gczinncn

( 1 )\/::!_I)!'{

0
-:J

:)

c-.

JS

,8,

dam die he,!oten hedt om zich vooral

de Nederlandse Cezinsraad in septem-

c

te richten op opvoeding<,problcmen. lk

ber 1996 opdracht hedt gegeven om 1n

heb dan nog niet gcnoemd hct stij-

een tweejaarliJks signalement de voort-

gende drug<,- en drankgehruik door

gaande ontwikkeling van

jongcrcn en de grotcr gcwordcn ag-

schappeliike pmitie van gezinnen en

grcssivitcit. Hoc verklaart hct SCI' dat

andere lectvormen weer te geven. Zaak

u
Cf';

c:t:

uit cigen onderzoek blijkt dat het gezin

i-. dan wei dat de Cezimraad zich onat-

twccdcrdc van de

Ncdcrlanders de

hankelijk kan op<,tellcn ten opzichte

c-.

mee<,le zorgen haart, mecr nog dan

van de opdrachtgevcr. llij dit SCI'-rapport hcelt de Cczinsraad een opvallend
klein aandeel ge<,peeld. Aan een vee!

-1'

·ll
"

de maat-

u..:

geldzaken en gezondhcidc4

',.·

pmitiet dat het milllqeric van VWS

sen. Dan is er nog de CCD in Rotter-

I

.:1

Eindoordeel

grondigcr internt1tionalc vcrgclijking i-,

Hct beeld dat uit het rapport opdocmt

ook grote behoehe. Daarvoor kunnen

is dat de ovcrheid vooral moet zorgcn

de gegcvcn'i van Europc..,e grcn1ia gc-

voor n1ccr voorzicningcn 0111 zorgcn en

hruikt worden. Lr valt nog vee! te doen

werken tc comhincren, dan wordt cr

en de uitkom<,tcn daarvan Z!Jn gclukkig

voldoende gcdaan aan gezinshelcid.

niet bij voorbaat hekcnd.

Het rapport stcunt en weerspicgelt

i\ 1

sti1]111edcu'crkcr h1j /Jet

daannce de paarsc invulling van gczins-

j),·s

helcid. Dit wordt gekcnmerkt door

Wctcnschilr/Jc/ijk lnstJtuut Poor /,·1 CDA

l<liiSCJI

11

versmalling van gczinsbelcid tot cmancipatichelcid en dan vooral tot werk- en

Hct Ccz1nsr11rrort, cc11 PcrkniiJcndc studic 111111r

zorgvoorzicningcn,. het 0thouwcn van

hct <}czin 111 ccn Prr<llldcrCIIdc l<llliCIIIwinl} C S.

de

Pllll

gczinsondcr<,lctmende

hnancicle

Pr11111} c11 i\1

voorzicningcn en onduidclijk hclcid

Ri]lll'ijk

ten aanzicn van opvoedingsondcrsteu-

1()97

NiriJJus-Ncll (red. J

-

Sociil<JI cn ( 'u/tuml P/,111/mmw.

ning.

Het SCI'-rapport hevat vee! wcten-

No ten

schappelijke gcgevcns, maar de opti-

/1e Sao:,k1<1 ( :rotcnhut<., en /\nne KJmpc,trJ ! k

mistische conc]u<,ics zijn 'grote stappen,

mccl!ct over de :c:cgcnlllgcn
gl'Zitl, Ill '1 (,rotcnhut<, en

snel thuis' Hct is de vraag ot het verantwoord is gewcc<,t om deze studie op
dit moment al uit te brengen. [r moct

red

1 I<Jt:UI l'tlOI

J<)!)j

hct modcrnc

VJI1
I

dcr Z\\'clJrd

\'cltl

h1dwli Cczn1

/Jd(J,i Utrecht

n1

51-(J.~I

)1

I)Jc, \I bn'>cll. lntcrvtC\\' met proJ dr I R.\1

lokaJI

(,crT!'>

N<ttiOilclJI en

nog vcelmeer materiaal op talc! komen

I10d1g

111 Thcm,111Uill!llcr Ht,lruu~Jtlll/111

dan er nu is. Ook is vee! grondiger ana-

gCZill<,hcJcJd'

lyse noodzakelijk. Van de inkomenspositie van gezinnen hcbben we met dit
rapport nog steeds gcen betrouwbare
indruk. Daarvoor is een gerichtc Jarenlange in<,panning nodig van instellingen

]ZlclrgJng

} ]

hJrd
'l.oL1Jl

gczlll..,hclcid

llr.

JJ

110\Tillhct

1<)<)/ p. 250

c;Jhni..'l van den Brink 1/(l,/t
0/lblili'/

1'.111

lllllili'

(i'Cii.

t/l'ZIIi,/,icdd!'

u'<~u

Nedcrlt~nd'> !n-,tJtuut voor :lorg en

L! trccllt

1)(/,lc {){
1

r\ dnL111,/

111

\\:czl1111

1<)<)7 p. 1 sq

Van den Bnnk' JiJ()7, p. S1-S-1- gcclt

h1CIV.lll

cell Jntcrc'>o.,Jntc tlllcrprcLlttc

als hct SCI'. het CBS, het NIIJLJ[) en de
Nedcrlandse Cezin<,raad lr is grotc behocfte aan een gezinseffectrapportage.
Daarvoor is men hlijkens het SCP-rapport nog niet voldoende uitgerust. Het
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arga Klompc steldl' haur

M

!eng'> vergeten. Niet de Kamer maar de

Ieven in diemt vun de

amhtenarenrcchter moet nu hct uitein-

puhliekc zuuk. Proef die

delijke oordeel vellcn. Een <,taatsrechtc-

pruchtigc woorden een'>.

lijkc innovatie De controlercnde taak

Het rol'pt ccn ethos op dut tc makcn

van het parlemcnt wordt aan de rechtcr

hl'elt met roeping, bczieling en onbaat-

gedelegccrd.

G

zuchtigheid. Enig heimwee naar hewo-

n

gen dienuur<. vun de puhlieke zaak als

c::

Klompe zal menigecn niet vreemd zijn.

Bredere implicaties debat
onbesproken

Ruud Lubbers hceft in zijn bock over

De hredere implicuties van hct p.g. de-

Marga Klompc- waurvan cen voorpu-

bat hlevcn ook in de media grotendeels

hlicatie in dit nummer- daarom tcrecht

onbcsprokcn. Hl't bungelcn van de mi-

1-

z

c::
C.J

1-

ccn monument voor haar opgericht.

nister en hct sebisml' van de p.g.-huan-

Hct is tc hopcn dut haar gcc<;telijke na-

tjes levcrden luchtiger kopij. Dankzij

latcmchup lungs dcze weg ook onder

rarlcmcntuire en journali'>tieke 'lank-

de aandacht komt van hedendaag'>e be-

moedighcid' kwam Sorgdrager zo wcg

kleders van puhlickl' amhten. De stand

met ecn optreden dat haar als mini<;ter

van de publicke zaak in onze dagen

van lu'>titie diskwalihceert

gcdt daarvoor in il'dcr geval voldoende

toch nict zo zijn dat de hoedstcr van de

aanlciding

rechtsstaat op tilt <.luat al'> icmand zich

Hct kun

"Tcvredcn Kamer na 'PC-dchat'", kortc

heroept op een mondeling<: overccn-

NRC-Handelshlad onlangs

Hand in

komst en rccht'>positionclc regclingcnc

hand herstelden kahinet en parlement

En wat tc denken van een Iustitieminis-

het primaat van de politick. Dat mocht

tcr die het niet ,/r i11rr volgcn van procl'-

wat ko<,ten. Zeit<; een super procureur-

dun''> gecn problccm vindt zolang hct

generaal (PCl die in juridisch Neder-

IT'>ultuJt dr J<~cto maar gclijk is'

land als uiter'>t capabel te hoek staat.

Echt meesterlijk was de minister in het

Desnood<; was de hele p.g.-top eruit ge-

volledig ncgcren van de s1111111 •lfl<nle die

vlogcn. Hctzelfde artikel constatecrde

hct Opcnbaar ,'1.1ini'>teric rechtcn<, toe-

dat de Twcede Kamer weinig moeite

komi. Sorgdruger maakt gecn gchcim

deed om hct de mini<;ter moeilijk tc

van haar vcrlangen naar dt' 111t1cht over

makcn. C:ruciale vragen hleven -.lcchts

de magi<.tratcn. Dat hlcek uit haar com-

de

mentaar hij hct vonnis inzakc de mole-

Kamer toonde zich 'allcrminst gdru<,-

'>tanten van Tjoelker, maar ook in de

treerd'

p.g-kwe<,tie. In de rechtsstuat volgens

gedeeltelijk

beantwoord,

maar

Hct voorstel van Schutte om

eerst de minister orde op zakcn tc Iaten

Sorgdrager ziJn ten min<,te de stuande

stellen zodat de Kamer daarna kon oor-

!eden van de magistratuur doodnormalc

dclen over de mini'>ter zell, was men al-

ambtcnaren. En daarvan is zij gewoon

de baa'>. De Tweede Kamer hecft inge-

tische Verkenningen. Helaa'> moeten we

stemd met dezc exegese van het 'p.g.-

vaststellen dat ook de Tweede Kamer

conflict' als een strijd om het ministe-

geen dam opwerpt tcgen de uitholling

ricle primaat. Voor Sorgdrager staat nu

van de rechtsstaat. Dualisme zonder

,,1'

:;v

het sein op groen om het Openbaar

meer brengt daarin geen verandcring.

Ministerie in een dcfinitieve houdgreep

Wat nodig is, is niet zozeer een politise-

z

te nemen

ring van het parlemcntaire dehat- zoals

-l

sommigen

in

PvdA-kring

bepleiten

Luchtig omspringen met
rechtstaat

Vceleer zou het parlcment moetcn let-

I )e rccente ontwikkelingen versterken

heid van de wetgeving die aan haar

ten op de deugdelijkheid en degclijk-

0

het hceld van een kabind dat onder het

wordt voorgelegd Wat nodig is, is een

c
c

mom van pragmatisme lekker luchtig

oud dcbat in spiegelschrift: de Tweede

()

omspringt met de

rechtsstaat. Met

Kamer moet wat mecr op de Ferste

name llinnenlandse Zaken en Justitie-

Kamer gaan lijken in plaats van an-

cens de hewaker<; van deugdeliJk be-

dersom.

stuur en het tegengewicht voor a! tc
tcn gewordcn. Het land dat Sex voor

Primaat politiek als alibi
gebruikt

de lluch voorthracht en s/Joflflr11 als

Dat met het ontslag van Doctcrs van

jolig gedrag- zijn gewone departemen-

ultiemc [ufl heschouwt, heeft gecn he-

Leeuwen het primaat van de politick i'>

hodte aan hcdachtzaamheid en pru-

hcrsteld, lijkt mij cen voorbarige con-

dentie. Fn dus steunt de minister van

clusic. Want wat is dat primaat waard

lustitie licver op een ingevlogen mari-

als ecn groter goed - de recht<;staat-

nicr en een 'muitcrij, muiteri{-roe-

geslachtotferd wordP Akkoord: de po-

pende voorlichtster dan op een wijs

litick komt het laatste woord toe. Maar

college rechbgelecrden

dat mag geen reden zijn om de ophaal-

Ln dus krcgen we op lliZa een saxo-

brug op te halen wannecr anderen zich

foon spelcnde grappenmaker in plaats

met legitiemc kritiek aan de poort ver-

van een strenge somherrnan in driedelig

vocgcn. Het Binnenhof 'solidariseert'

grij<,. Deze minister verdcdigde on lang'>

<;teeds vaker op hct verkeerdc moment.

met ingehoudcn glimlach een grond-

Dat blcek uit de reactic op kcrkelijkc

wetswqziging inzake het rclcrendum.

kritiek rond armoede en asiclzoekers,

Zijn partijgenoot in de Fcrstc Kamer,

maar tevem uit het p.g -debat. De

H. Wiegel merkte lijntjes op gecn bc-

Kamer vcrkiest de rol van het hooguit

zwaar tcgen het voorstcl te hehhen om-

wat keffendc schoothondjc van de rc-

dat het vrijwel uitgcslotcn was dat er

gering hoven dat van de wakkerc waak-

ooit ecn daadwerkelijke volksraadple-

hond van de recht'>Staat. Het primaat

ging uit zou voortvloeien. Wctgeving

van de politick biedt zo een alibi om

als smecrolie voor coahtievcrhoudingen

particuliere helangen van minister., of

- hct Paarse geschenk voor de hon-

partijen hoven het algemeen belang tc

derdvijftigste verpardag van de Nedcr-

stellcn. Dat is een verkeerde kocrs. Het

land<,e Crondwet. Van het huidige ka-

is de hoogste tijd dat het schip van staat

hinct valt dus weinig te verwachtcn.

weer op een juist kompas gaat varen.

Dat constateerde Notenhoom al in de
vorige uttgave van Christen Democra-

CllV 1 'JH

Jm1- Willem P Wits
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Armoede wordt soms bestendigd door armoedevallen. Het is niet
Q

aantrekkelijk om te gaan werken omdat allerlei aanvullingen weg-

;,

::L

,.

<r:

vallen. In een organische maatschappij-opvatting past het niet dat

:)

<r:

grate groepen burgers zich gevangene voelen van vaste lasten

,,1

~

voor wonen, kinderen of ziekte. Deze kosten moeten aan een

LW

maximum gebonden worden waardoor mensen weer hun eigen

f-

keuze kunnen maken. Oat is de kern van het plan 'De moeite

:.I

1-L

0

waard' dat de CDA-Tweede Kamerfractie 24 februari jongstleden
presenteerde.

L.

~

Q

A

rmoedc <,\Jill weer op de

De werklomheid i'> ofgenomcn, zeit-,

politieke

onder langdurigc werklozen.

agenda

en

het

paar-.e kabinet

In deze bijdrage beperk ik

-,chrijh hct bij

mij tot het ccr<,te onder-

op zijn conto. De maatre-

dec! en gccf ik er ecn

gelcn die worden geno-

ruin1cre

men om de annoede te

Armoede

he-,trijdcn zijn grofweg in

voor op het niveau von het

twee

minimuminkomen.

categorieen

in

tc

".trekking

komt

aan.

vooral
1\loi!r

kijkt men ruimcr dan blijkt

de len.

het vonr menscn met een

In de eer-.te plai!l'> het
op pcil houdcn von het in-

inkomcn boven hct mini-

komen. Hiervoor client de

mum snms moeilijk rond-

koppeling'>wet van Hen de
Vrie'>. Dcze wet wordt

komen.

Drs. C de Jong

toegepa'>l, zij het dat dit in <;trijd i'>

[en

hclangrijke

oorzaak hiervan is dat hij

het bcklimmen von de inkomcnsladdcr

met het regecrakkoord van hct zit-

ollerlei aanvullingcn op hct inkomen

tendc kabinet. In noodgevallen kan

wegvallen. Een problcmatiek die wordt
aJngeduid als de marginalc wig ot de

ecn berocp worden gcdaan op bijzonderc bijstand
In de tweede plaats het scheppen

armoedcval. De vormgeving van <,om-

van werk. Er zijn de afgelopcn periode

bij het overschrijden van cen inko-

honderdduizenden

memgrens de wegvallendc <,ubsidie

banen gecreecrd.

mige subsidicregclingcn i'> zodanig dat

UlV 1'JS

grotcr i'-. dan de 1nkon1cn:-,<.;tijging. I fct

dat er dric soorten uitgaven ziJn, die

he<;teedbare inkomen daalt. De margi-

<;terk variercn tu<;<;en huishouden<, en

v,

nalc druk i' dan mecr dan honderd pro-

dikwijls doorslaggevend zijn hij hct

m,

cent In economi,che z1n noemen we

antwnord op de vraag of een gezin kan

dit ee11 pervers etlect

rondkomen.

I )c vraag die ik miJ <;tel

is of de

C:oncreet gaat het om

de kosten van kinderen 1

armoede e11 de armoedevallcn kunnen

studiekmten 1

worden he<;treden op een creatiever

ziekteko<;ten en,

manier dan tot nu toe gehruikclijk. De

__

7

n

r-:

woonlasten.

di,cu,'>ie gaat nu hoofdzakelijk over her

Door deze uitgaven aan een maximum.

al of niet toepa<,<,en van de koppeling

gerclatcerd aan het inkomen, te binden

van de uitkcringen aan de loonontwik-

kan een aanzienlijk dee! van de ar-

kcling, over het hcleid van gemcenten

moede en van de armoedevallen wor-

--1
r-:

:::§

met hetrekking tot hijzondere hq<,~and

den opgelmt.

:t>

en vrij<,tellingen en over de vraag of er

Voordat dit voor5tel nader wordt uitge-

:t>

ccn extra gcncrieke verhoging van het

werkt <;ta ik stil hij de vraag ol de over-

;;c

socialc minimum moet komen.

hcid hicr wei een taak heeft.

v

Recent is het rapport verschcnen van
de

lnterdcpartementale

commi<,<,ie

llarmonisatie inkomen<;athankclijke re-

Organische maatschappijopvatting

gelingen. de commissie-l)erbcn. 1 [)ezc

Vanouds hantccrt het CDA cen nrgani-

Ulmmi<,<,ie vindt de nadelcn van de

sche maatschappiJ-opvatting

1nkomcmafhankelijkc

Jid \ijdt \ijden aile \eden mee en a\s ecn

regelingcn

zo

Als ccn

groot dat zij ervoor pleit deze regelin-

lid cer ontvangt, dclcn aile \eden in de

gen at te schaften en te vervangcn door

vreugde.' Op dit moment gaat het rc-

een

delijk wei in onze maatschappiJ. De

gencricke

verhoging

van

hct

laag<;te inkomen. Op zichzelt een logi-

hoogconjunctuur houdt lang aan en

sche conclusie, maar wei irrea[i,tisch

een evenwichtige begroting komt bin-

Natuurlijk bclcmmcrt een inkomcmaf-

nen handbereik. De arheidsmarkt is

hankelijke <;uh,idic de doorstroming op

nog in het ongerede. In brede zin is

de arheidsmarkt en <;\uit hct <;ommigcn

bijna een kwart van de beroepsbevol-

op in een armoedeval. 1\laar een at-

king afhankelijk van een overgedragen

duende generickc verhoging i'> budget-

inkomen

lair zo kmthaar dat deze niet is te ver-

lntussen inca.,seert het kahinet intcrna-

en

zonder

hetaald

werk.

het

tiOnaal roem en !of met het poldermo-

gcvaar dat daardoor het gchele loonge-

del. 1\ 1aar velcn herkennen zich nict in

wezenlijken.

Bovendien

be,taat

houw omhoog wordt gckrikt. waardoor

de paarse euforic, zij delcn niet in de

op den duur de wcrklooshcid zal toene-

vrcugde.

men. En ccn extra verhoging van ccn

In de jaren zestig vraagt een Jongetje

paar miljard gulden "per hoofd zo ge-

uit de s/u>11s van Seoul zich al waarom

ring dat daardoor de specifieke noden

hij en zijn buren niet kunnen meedclcn

opge\o<;t_

in de fanta-.tische groei, die Zuid-Korea

In her navolgende stel ik voor te kijken

op dat moment doormaakt. Dertig par

van

mensen

nict worden

naar de componenten van het hestced-

later promoveert Sangwon Lee aan de

harc huishoudinkomen. Als we kijken

Thcologische llniversitcit van Kampen

naar de inkomen<;<;tilti'>tieken dan blijkt

en hct onderwerp is die vraag: waarom

( IJV 1 'lS

,.

konden wij niet mcedelcn. 1 Na een ver-

,'I

.,r

ten hedt is zo'n wijsheid die kritisch

gclijkende studie van de opvattingen

tegen hct Iicht mag worden gehoudcn.

van John Rawls en Abraham Kuyper

Ontegenzeggelijk heeft het hcleid van

concludeert Lee dat de visie van de

hezuinigen

neo-liberaal Rawls moet worden aange-

heilzaam gewerkt en aan de sanering

vuld met de organische maatschappij-

van onze economic bijgedragen. Maar

opvatting van Kuyper Honderd jaar

cr komt een tijd waarop een dergelijk

geleden toen Kuyper zijn ideeen ont-

beleid moet worden genuanceerd. De

vouwde ging dat gepaard met een hart-

beste overheid is niet de klcinste. De

annex

lastenverlichting

grondige kritiek op het overheersende

laatste jaren heel t de puhlieke sector

liheralc denken. Hij hekelde 'die jacht

een

UJ

op het geld' en sprak van 'de slooping

0

van aile '>Ociale organisatics, gevolgd
door de uitroeping van het mercantielc

duidelijke

krimp

doorgemaakt.

Onwmuj pHhlieke sector (hrHto collectieve Hitgave11 i11 % BBP)

evangelic van het: L11isscz fairc, l11isscz
UJ

frasser"" Lee vertolkt dezclfde kritiek

1983

19il6

1989

1994

1998

ecn eeuw later als hij stelt dat het na-

62,3

60,7

60,3

55,6

49,6

jagen van eigen he lang het morelc principe van de markt is geworden. Het

hron CPB, A~EV

1998

gevolg is dat het verantwoordelijkhcidsbesef hij de burgers verzwakt 5

Het is hier niet de plaats uit tc wciden
over de lkrt-norm van 60'){, of de

Sociale balans

Zijlstra-norm van 50'X>. lk constateer

Het zou gocd zijn wanneer we weer

dat dit jaar de publieke sector onder de

eens de lectuur van Calbraith The

vijltig procent komt, dat daarbinnen de

Ajj/uc>1t Society' ter hand zouden nemen.''

sociale zekerhcid.,uitgaven een relaticf

Calhraith pleit voor een '>Ociale balans

groot aandeel hehhen en derhalve de

tussen de publieke en de private sector

door belastingen gcfinancierde over-

Een maatschappij van overvlocd waarin

hcid.,uitgavcn zo langzamcrhand in de

cen rijke private sector gepaard gaat

verdrukking komen.

met een arme puhliekc '>ector is in onhalans. Zo langzamerhand hegint onzc

Verschuiving

maatschappij weer trekken van dit uit

De krimp van de publicke sector i'>

het lood hangen te krijgen. Delcn van

soms niet mcer dan een lastenverschui-

de private sector hehhen grate over-

ving van de overheidshegroting naar

vloed en

tegelijkertijd vertoont de

het huishoudhudgct van de burger. De

overheid sleetse plekkcn. Het onder-

bezuiniging op bijvoorbeeld de kinder-

wijs vertoont achterstallig onderhoud

hijslag doet de kosten van kinderen nict

en de files op de wegen en de wachtlijs-

alnemen.

ten in de zorg zijn een symptoom van

neemt af, maar de lasten voor de huis-

dezclfde kwaal. Conventionelc wijsheid

houdens met kinderen stijgen navenant.

schraagt een politick die in het verle-

Het financicringstekort hit de overhcid

De collcctievc lastendruk

den succes heelt gehoekt. Het dogma

neemt al, maar dat hij sommige huis-

dat hezuinigen op overheidsuitgaven

houdens neemt toe. Twee voorbcelden

ten gunstc van lastenverlichting voor

maken dat duidelitk (zic

het bedrijlsleven altijd positieve eftec-

pagina 103)

tahel

op
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H<:t gezin uit hct eer<;te voorheeld kan

nog Ianger voor de studiekmten op tc

niet rondkomen. Men gaat nict op va-

draaien. Kinderen kunnen in toenem

kantic, er wordt nauwclijb kleding ge-

mcnde mate zelf in hun onderhoud

kocht, het onderhoud en de inventaris

voorzien terwijl zij studcrcn door hetzij

worden vcrwaarluosd en de kinderen

hctaald erhij te werken, hetzij zich in

~

werken allen op zatcrdag voor hun zak-

de schulden tc <;teken. Dit verschcrpt

c '1::

cn kleedgeld In het twecde voorbeeld

de

kan de krapte gemakkelijker worden

Reeds nu is het zo dat de generatie die

hrcuk

in

de

gcneratierekening.

opgevangen, maar er hodt niels te ge-

is geboren na 1955 wordt aangeduid a is

bcuren of ook hier zijn de problemen

de vcrloren generatie.~ Zij wordt hard

onoverkomelijk. Als in geval van ziekte

aangeslagen om de grijze golf van pen-

ecn paar dagcn per week gezimverzor-

sioen te voorzien en mag zclf haar best

ging nodig is zijn de eigen bijdragen

doen via kortlopende contracten en

prohihitief en niet up te brengen.

hoog opgevoerde emfJloyahility aan de

Hct gaat niet aan in deze voorbeelden

kost te komen. Een zodanig onder druk

van armocde tc sprekcn, maar zij ma-

zetten van de <,olidariteit tussen de ge-

kcn wei duideliJk dat rondkomen nict

neraties is riskant voor de samenhang in

aileen een probleem kan zijn aan de on-

de maabchappii; het staat op gespan-

derkant van het inkumensgehouw, maar

ncn voet met de opvatting van de maat-

dat ook middcninkomens niet altijd in

<,chappij als organisme.

de paar.;e euforie kunnen delen.

Taak van de overheid
Solidariteit tussen generaties

Nu terugkerend naar de vraag ol de

De kinderl'n in deze hui5houdingen

overheid hier een taak heclt, stel ik dat:

zien dat hun ouder<, de kosten van her

de

overheid

ecn

taak

hecft de

grootbrengen nauwclijks kunnen bcta-

samenhang en de stabilitcil in de maat-

kn. Vee! oudns z1en cr dan ook van al

schappij te bevorderen

Bruto-inkomen

Alleenvcrdiener met

Lchtpaar met twee

vrouw en vier kinderen

uitwonende studerende

(tieners)

kinderen

90.000

57.000

Bclasting en ziektekmtcnvcrz.

21.000

30.000

Woonlasten

10000

16.000

Studiekosten

7.000

14.000

Ca.,, water en Iicht

4.000

5.000

Auto

4.000

7.000

Verzekni ngen

2.000

2.000

Tclcfoon en contrihuties

1.500

2.000

Kkdi ng, onderhoud, 1nvcn tari'>
Hui,houdgeld
Sal do

til\' 1 'iN

'f11

7.000

7.000

14.000

10000

70.500

93.000

-13.500

-3.000

I

m,

~
~

<r:
<r:

?:::
:..:J

fI

,_.

u..:

c

,,.,

.!

··'

2
UJ

,.-.,

Lijsttrekker De Hoop Scheffer en Tti'eede Komerlid De lo11g tijdws de preswtatic thm
'De moeite tl'ilclrd' in Nieuwsfloort op 2~ fchnwrijl.
Uoto 1\lrckc Schlmllall)
de burgers in <>taat moeten worden

-,uh,idies zich snel onttrekkcn aan de

ge'>teld verantwoordelijkhcid te nemen

controlc door het parlcmcnt en dat ziJ

voor hun eigen situatic Daarhij past

zijn gebondcn aan een besteding. Dat

dat zij kunnen rondkomen van hun in-

hevordcrt !llet de bestcdingsvrijheid en

komen zonder volledig afhankelijk te

de verantwoordelijkheid van de burger.

worden van de overhcid.
lk '>tel va'>t dat de overheid een traditie

Ten-,lotte worden som-, eigcn bijdragen gevraagd als remgeld. Vooral wan-

hedt om zich met aile drie de uitgaven-

necr dezc eigen hi)dragcn cumuleren

soorten tc bemoeien. 1\ laar dcze bc-

kunnen dcze hct gehruik van ovcrigen<,

ll1ocienis i~ aan cen grondigc revisic

wei wemelijke voorzieningen onnodig

toe, omdat ziJ hedt gekid tot allct-lei

hepcrken.

nicuwe

vcr~toringcn.

Zo worden soms voorzicningen be-

Het CDA-voorstel

ncden kostprijs ter bcschikking ge'>tcld

llitgaande van de mondigc en verant-

Dit lcidt tot een verstoring van de allo-

woordelijkc burger ligt het voor de

catie en kan lciden tot overcomumptie.

hand haar zolang mogelijk zelf de

Beter is het zo lang mogelijk de burger

(kost)prijs voor de geleverde gocdcren

te confrontercn met de kostprijs.

en dienstcn te Iaten hetalen. Dat bcvor-

lnkomensafhankelijke suh-,idics lei-

dert een juiste alwcging binncn de

den tot armoedevallcn. In enkclc gcval-

huishouding. 1\laar voor de vier ge-

lcn zijn dcze marginale drukverschillen

noemde uitgavensoorten zou de over-

erg groot. Dit leidt tot ver'.toringen op

hcid een uitgavcnmaximum moetcn in-

de arbeidsmarkt.

stellen. De uitgaven voor kinderen.

Soms gedt de overheid -,uhsidie in

voor <;tudic, wonen en ziekte hcbben

de vorm van een helastinguitgave, een

a<,pccten

ahrckpmt Nadecl daarvan is dat deze

Eenicder moct toegang hehben tot een

van

ecn

collectid

gocd.

c llV 1 •m

fahoeniijke voorziening. De burger he-

maximaai t 610.- per maand. De suhsi-

taait daarvoor zeit. maar wordt de IJ.,t

dic kan derhalve doorlopen tot een in-

tc zwaar dun -.pringt de gcn1ccnschap

komen van I

hij

4~Ul00,-

Ci
m

per jaar.

C:oncreet bn dit door aan de

De studickostcn voor kindcrcn wor-

wootllJ'>ten, de zickteko'>len, de <,tudie-

den gemaximccrd op 10'){, van het in-

::::

komen. ongcacht het aantai kinderen,

0

ia'>tenpiafond te <,tciicn dat de vorm

voorzover dit inkomen ligt bovcn een

het

hcraald

heia'>thaar

percentage van

drempei van f 3'J.728,- Bcnedcn deze

hui'>houden<,inkomctl.

drempei worden aile ko<;tcn vergoed.

maar fahoeniijkc

Dt' kinderbijslag voor het ecr<,te

voorziening mecr dan dit piafond dan

kind wordt opgctrokken naar I 00 pro-

komt de re<,t in aanmerkmg voor '>uhsi-

cent, dat wii zeggen naar de hiJsiag die

dic

nu gt'idt voor een kind van 12- 17 [aar.

Kmt

een

<,obere.

r.

-l
m

~

Ten aanzicn van de he<,teding<,ruimte

Dit i<, cen verhetering van het be<,teed-

)>

hctekent dit concreet:

baar inkomen met t 540,- per jaar voor

)>

et'nieder met kinderen.

;o

Lr \vordt ovcrgcgaan op ccn -..ub~i
dJ(;ring van de vraog in plaat<-. vCJn hct

Lr komt een kindertoe<,\ag voor

aanhod. Dit hevordcrt de keuzevrijhcid

men<,en met een gering inkomen. De

en daarmee de verantwoordeiiJkheid

toe<,iag bedraagt t 'JOO.- per kind met

van de consument en de concurrentie

een maximum van twec kinderen op

tu'>'cn de tn<,teiiingen. die het aanhod

het niveau van het rmnimuminkomen.
Daarna ioupt de tot''>iag at conform een

vcTZ<)rgcn.

I )oor van een percentage van het in-

eige11 hiJdragenorm voor de kosten van

komcn uit te gaan ais ia<,tenplatond

kindcren van 6,25% van het inkomcn.

atgeviakt

De kosten van kinderopvang wor-

Vcrdient men ecn gulden men dan sti)-

ckn gcmaximeerd op 2,5% van het in-

gcn de uttgaven voor de betretfende

komt'n per dag kinderopvang met een

armoedevaiicn

worden

ko<,tenpo'>l nooit meer dan het percen-

maximum van drie dagcn. ongeacht het

tage van het piatond.

aantai kinderen.

lk duhbelc inkomemafhankelijkhcid vervait. Nu komt hu voor dat pre-

De

zorgkostcn

worden

aan

een

maximum gchonden van I 0% van het

mte<, worden gehcven die in hoogte af-

inkomen. De eigt'n bijdragen in de

hankell)k zijn van het inkomen en dat

thui<,zorg en in de verpkeg- en verzor-

ook de uitkeringen inkometl'>afhanke-

ging~huizen \Vordcn vcrlaagd. l)c zic-

iiJk ZtJn

Dat iijkt wat vee! van het

kenfondsprcmie wordt ecn va<,t bedrag

goedc. In piaah daarvan hetaalt men

voor iederet'n van f 100,- per maand.

ecn re('\c priis. maar wei tot cen maxi-

Dat is geiijk aan dt' prcmie dte nu

mum. lharhovcn worden in soiidariteit

wordt hetaaid op hct niveau van hct

de ia<,ten gemeen'>chappeiijk gedragen.

minimuminkomen. De wcrkgevcr ver-

Recent hedt de Tweede Kamcrfractte

goedt hiervan de heift.

c-cn uitgewcrkt voor<,tei naar buiten gehracht' De voornaam<,te elcmenten

Het voor<,tei i'> doorgcrckend door hct

ZIJn:

Centraai l'ianhureau en het Sociaai en
gemaxi-

C:uiturcci l'ianhureau. De hudgettaire

mccrd op 15')(, van het beiastbaar inko-

ettecten heclragen t 2. I miijard per Jaar.

mcn. {)it gcldt voor ccn woning van

Dit valt gcheci hinnen de tinancick pa-

De

woonia'>ten

( I)V 1 '>S

worden

~~' I.
i ~
~I'

ko<,ten en de ko<,tcn voor kinderen ecn
krijgt von ccn

1:1
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ragraal van on'> verkiezingsprogramma.

kinderen of ziektc. Door dcze ko<,ten

De inkomensetfecten zijn po<,itid en

aan ccn maximum tc hinden wordt de

uit hovcmtaande graliek op te maken.

ruin1tc ge~chapcn waarbinncn tncn~cn

weer hun cigen keuzen kunnen makcn
De inkomen<,eHecten zijn pmiticf, met

en hun verantwoordeliJkheid kunnen

een extra plu'> aan de ondcrkant van het

be \even

inkomensgehouw voor heneden o5-jarigen. Dit wordt vooral vcroorzaakt

Drs. G de !on<} is TiPeede Kcllner/i,l poor /Jet

door de kindertoeslag. Overigens moet

CIJA

worden henadrukt dat op microniveau
de inkomen5etfectcn kunnen ahvijken.

No ten
J\n)lodc eli

I )aarom moct ecn voorstcl a is hct onze

lllliOJi,dt

a\<, cen gehcel worden opgevat en ook
a\<, zodanig worden ingcvoerd

Dan

1 "-onnthl<.;r..,!J.

kaar worden weggc<,trecpt

armoedevallcn

Mensen kunnen daar-

door moeilijk rondkomen, ook a\ ver-

ll</dilli/(1'

J.(J

~ctngwon l_cc

,\Lub·t.;

:\ Kuvpcr I Itt

'-OLidlc l'ldd<}'luk tli

il_,)lt'

()

Armoede wordt <,om<, he'>tcndigd door

R<~/'1'\lil r,n: ,/i lliic!tlcfldl-

f11ktm111l'il{) 1 dllkti11kt

c,cptcmhcr 1qq-;-

kunnen tegengestclde elkcten tegen el-

Conclusie

1

,/IIIJ,lt,lt!'di

<.OIIIIilh'ir

K<Jm]K'I1 I () 1)(1,

c~JJ,I [li'IL'

rc-

hlz : :. 1

Lee, J \\ hlz l(H
1 K CcdhrJtth Tht ,\f{lunrl
1-lenk Hecker,

Kt~111pcn l!Jl)7

.lc ( ·i'nhidr,lb

~~-owly

/)c loikOIIhll'dll

]!J"i.S

de l'cdorCJJ

(il'JJtrc~lu,

Am<,tcrdJm 11)1)~

CJ),\-T\\'t:Cclc 1\.J.mcrtrJUIC, /)t rllnult Ii'ddl,l
tehruJrl 11JlJH

dicnen zij mccr dan het minimuminkollH'n. De groei van de welvaart in de
algclopcn jaren wordt dan nauwelijks
gemerkt. In een organische maat'>chappij-opvatting past het nict dat grote
grocpcn hurgcrs zich de gevangcne
voclen van vastc lasten voor wonen,

Hcl 1'11/'t'orl De 1110eile

IP<IIlr,l' ,-, 0[1

le l'flli}ell
,j, (DA-

I'll de AfdcliiiQ l'oorlichlllli}

P<lll

Tiueede Km11cr{1-<1clic, lelefoclf!·
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Eind maart verschijnt een hoek van drs. R.F.M. Lubbers over Ruijs
de Beerenbrouck, Marga Klompe en hemzelf. In dit hoek geeft

<
0

Lubbers aan wat in lijn met de idealen van Ruijs en Klompe zijn
inspiratiebronnen

bij

het politieke

handwerk zijn

geweest.

Hieronder volgt een voorpublicatie uit het hoek; een dee! van het
hoofdstuk 'Marga Klompe: zorg en solidariteit'.
r

D

c pol1t1ck was 111 de jaren

met hen dooptcn zij zich christen-radi-

zc-,tig ovcngen'-> nog ont-

calcn. Het ging die groepcn nict eem

zcttcnd tradltlonccl lvlinis-

zozcer om mccr geld en mccr verzor-

tcrl.) g1ngcn nog erg lor-

gingsstaat, als wei om afschaffing van

meel om met hun pcrsonccl en hun

die rcgcntcnsfeer, om dcmocrati<>cring

collega's. Nog steeds wcrkten zij maar

en opcnheid. Toen Romme in 19() I de

ce11 heperkt aantal uren

politick

per dag op hun dcparte-

jongc,

vcrlict,

mcnt om dan voor het

vcnd noemcnde menscn

avondeten weer thuis tc

hem

zich

zagcn

vooruitstre-

Kamerhewaardcrs

Romme was voor hen de

drocgcn nog ecn jacquct.

gefos<>ilisccrde katholieke

Tutoyeren was uiterst on-

staatspartij. Het Tweedc

gehruikcliJk

Vaticaans C:oncilic ( \962-

Zljll.

De politick

was rcgcntcsk en stond vcr

1965 I zcttc de ramen en

van de mensen at. On-

de dcuren wijd open. Fn

clanks de inspanningen om
de vcrzorgingsstaat op te

tocn warcn cr de hippie-

houwen en de vcle mil joe-

jaren. De tijd van up tradi-

Drs. R. FM Lubbers

tionelc

waardcn

geba-

ncn die cnn werdcn gestoken, was de

scerde, naar hinncn gcrichtc. regentesk

vcrworteling in de samenlcving gehrek-

hcstuurde in<>titutic'> wa<> voorbij.

kig. Voor vee! jongercn was het niet
modern genncg. Zo kwam her door de

Bouwvallige muren

val van het kahinct-C:als tot spijtstem-

Dat trof de KVP De katholieke institu-

mers onder jongc antirevolutionairen.

tics die in de loop van de vooratgaandc

ZiJ zochten gelijkgezindc leeftijdsgc-

generaties waren uitgebot, vcrlorcn hun

noten op hij C:HU en KVP en samcn

overtuigingskracht. B1j aile waardcring

( llV 1 'JS

m

die Marga Klompc verdient, op dat

den van de KVI' Dat was een '>ignaal

punt hccft zij geen grote rol kunncn

dat de partij niet zomaar 11aa<,l zich

f-

<;pclcn. Zij was tanla<;ti-,ch in hcl mohi-

neer kon lcggen. Hct was echrer zeer

<(

li-,eren van idecle waardcn, in het be-

moeiliJk daar wezenliJkc consequenties

<;ruur, a\-, mini'>ler, in de relalie met de

aan tc verbinden. Er licpen nameli1k

kerk, maar in de vormgeving van her

twcc problcmen door elkaar Fnerzijd<;

insliturionele was zij niet thuis. In de

was er de zccr krachtigc dcconk.,-,iona-

I.L
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ze had amper in de garen dat de murcn
veel houwvalliger waren dan ze op het

Andcrzijds was cr de vraag hoc om te

de

Wie had dal wei, rrouwcnsc De houw-

ovcrheid-,hudgct Len en andcr lcidde

,r-.

valligheid wcrd door niemand gezien

tot ccn stcrk JL1nzuigcndc \vcrking van

a\<; een -,ignaal van cen andere liJd.

het zogenaamde progrc<;<;ievc blok van

C)

vcrzorging-,..,taat en

hct

eer<;te gezichr lcken.

0::

>
:_I

li-,ering en de roep om nieuwc tiJdcn
waar het de democrati-,ering hctrot
gaan n1ct

_:·li

,,'I

~zuncnlcv1ng \Va~ zc bc<.,chikhaar, n1aar

Schmelzer had hel niel in de galen, en

PvdA, I'I'R en D6ri, en tot de plannen

De long ook niet Hij '>traaldc ecrdcr

om van K VI', ARI' en C:HLI ccn geheel

de laconiekc houding uil dal hel wei

te smedcn. Die hcidc oJltwikkclingcn

\Veer over zou gt~an.

hehhen lange tijd naa<;t elkaar hcstaan.

l)c val van het ka-

hinct-C:al-, maakte duidelijk dal de regie
goed merkhaar dar cr geen lcickr mecr

Vertaling katholieke ideele
waarden in politiek

wa'> Rommc, bij uitstek de man die de

1\larga Klompc hccft ecn gewcldig be-

weg wa<; hinncn de K VI' Hel wcrd

vn'>chillcnde helangcn en imtilutie-,

langriJkc rol gcspceld in de vcrtaling

kon verhinden, was weg. J)e kathol1eke

van katholieke ideclc waarckn in de

inslituties waren aile genc1gd tc deccHlfc.,.,ionaliseren

J)aarmee verloren zij

Ncderland-;c pol1tiek. Hct ging haar
nict on1

instituticvorn1ing,

het ging

her talent om naa<;t de hchartiging van

haar om ecn authenticke hckommernis

hun groep-,belang ook hct algemccn

om de mcdemcns. Ze ontwikkclde haar

belang in het oog rc houden. In deJa-

eigen variant, die trouwen'> vee\ ovcr-

ren vijftig was Romme nog in staat de

eenkom<;ten vertoont met de <,ocialc

verhinding te leggen wanneer de decl-

betrokkenhcid van RuiJ'>

helangcn de overhand drcigdcn te krij-

mcewerkte aan de ver<;tatelijking van de

gen.

verzorg i ng'i<., taa t, vcrhu rcaucra ti ~ccrde

HiJ

hield

dan

cen

gewcldigc

Hoewcl zij

speech in de Kamer. en daarna 'kloplc'

ze vo\<;trekt niet Zii had een hqzon-

het weer In Schmelzcrs tiJd waren de

dcrc gcvoeligheid. Het was 111el voor

instituties zeit zwakker aan het worden.

niets dat zc de Bii'>land-;wet tot stand

gccn organi-;aticvcrn1ogcn n1eer

hracht. Zigeuncr'>, de arm-;len. de ver-

dal de middelpunrvlicdende krachl kon

drukten over de wercld, daar zettc zij

samenhinden.

zich voor 111. J)c .illstltld cl Pdx-trdriltlr. 7e

Fr

wa~

De val van her kabinel-C:als was, na her

had ccn RuiJsiaan-; gcvoel dat armoedc

hisschoppelijk mandcment, de twecde

en onderdrukking nict goed zip1 en dar

indrukwckkende aankondiging dat cr

daar

iet<; tundamcntcel aan her vcrandcren

hicld die traditie lcvend.

wa-; 1n hct kalholiekc dccl van de sa-

Slond Ruij-, voor de hijdrage van katho-

JCt'-l

aan gcdaan

n1oct

\vordcn. Zc

mcnleving. Toen kwam de hreuk mel

\ieken aan de democrati-;chc rcchl'>-

de radicalcn, die zich in I CJ6H atschcid-

slaat, Marga stond voor de dcmocrali-

(I JV 1 'JH

,chc en <;ociak rccht"taat, en voor hct

Keuze voor 'de kerk'

otlngJJll van ccn vcrhond n1ct nlcn-.cn

Na het bhinet-De )ong wa-; ze ccht

von gocdc wil, ook over de grcnzen

uitgcdiend_ Ze had het gcvocl dat zc

hcen,

klaar wa-;_ Ze wa-; inmiddcl<. zc-;tig, ze

zowcl

tionaaL

l:uropcc<,

al,

lnterna-

In die z1n wa-; zc modern,

had vecl gedaan Bovendien de politick

n1anicr.

wa<, nict aile-;, cr wa-; vcel daarhuiten tc

Veldkamp hijvoorheeld wa'> zedclijk

doen de kcrk, het Vaticaan<, C::oncihc,

progrc..,"ict

op

ccn

gocdc

vcc·l minder indrukwekkend_ BiJ hem

lustitid el 1\rx_

ging het veel <,tcrkn om de macht_ Bij

lntcre<,<,ant i-; dat zc kennclijk dacht

i\1orgo noo1t. Zij \Va.., ".ociaal; zc wa~

Het politiekc werk i-; gedaan, ik ga naar

ook lwkmaal lvri-;ch van de encyclick

'de kcrk' t\li)ll politieke vrienden zijn

l'of,ulonllll Protjrrssio van pau<, l'aulu-; VI

hczig met de vorming van hct C:[)A,

/.11 maandc ook tot -;amcnwerking met

maar daar zic ik nict zovccl in_ We hch-

de l'vdi\, maar niet tot 1cckrc prij-;_ LiJ

hen de vcrzorging-;<,taat: de -;olidaritcit

die

i-; georgani-;eercL De katholickcn zijn

kidde tot de val van hct kahinet-C:al-;,

gecmancipcerd, ai de doelen zijn hc-

hcclt in de conlrontatic van

Jl)(J(),

nict gchroken met de K VI' Dat wa-;

rcikt. Het i'> hclangrijk dat ik ook hui-

ook weer zo'n typi<,ehe ,\ \arga-po-;itio-

tcn de politick aan de hckving van au-

ncnng:

thentlcke waarden ga werken, Boeicnd

jc nHH:<..,t cr op cigcn kracht

<,taan en voor die eigen kracht uitko-

i'> dat zc toch ook 1\lini-;ter van Staat

men_ Ander-; zou je jc al-; K VI' ondcr-

werd Daarmee toonde ziJ haar hcrcid-

gc'Lhikt makcn aa11 hct

heid de rcgcring waar no-

-;ouali-;mc De KVI' moe-;t

dig van advic' te diencn_

met de -;ouali-;ten -;amcnwnkcn,

maar zij

moe-;t

wei tonen ook zondcr de
-;ociali-;tcn -;ouaal tc kunncn ziJn_ fCcn coalitic met
llllbe partijcn wa-; voor
haar niet hct kenmcrk van

Opheffing van de
KVP vond zij
onverstandig,
Er was nog zoveel
te doen.

progre<,'lcL Zc vond nict
dat ze minckr progrc<,<,icl wa-; omdat

;\I, zodanig had ze nauwelijk-; zeggcnschap, het
wa<; voornamelijk ecn politieke crclunctic_ Her bctckcnde dat ze de koningin

kon

advi<.,crcn

en

toegevoegd kon worden
aan ccn bepaaldc ol hij-

zondcre mi<.-;ic, maar ze vocldc du-, wei

zc lo Cal-; naar hui-; had gc<,tuurd_ lc

haar vcrantwoordclijkhcden_ Zc vcr-

mocht de wcg na<.n ccn coJiitic n1ct

gee<,tclijktc niet. Zc hied zich hc-

link-; nooit al,luitcn, maar zij vond ci-

mocicn met bepaalde a-;pectcn van de

gen gczicht toncn het bclangrijk<,t_

politick_ Zc had een intcmievc relatic

Lvcnzccr a I, zc het mandemcnt ahvee<;,

met het koninklijk hui<,,

tegcn de hi.,.,choppen in, wildc ze nu

Haar taak in de politick zat crop_ De

al, katholicke politica het eigcn ge-

cmancipatic wa-; voltooicL Kcrk en -;a-

zicht hcnadrukken, Zc hcdt het CD;\

menlcving waren gekcnmcrkt door <lt}-

later nict verweten dat hct in 191>2 ecn

l}wnwntrlllo en dcmocratiscring, de <,taal

kahinct vormde met de VVD_ Dar

wa<. vcrzorging<,<,laat gcwordcn_ f let

hood volgcm haar jui<,t de mogclijk-

ging Marga Klompc om 'justitia rt p,n'

heid om je progrc<,<,iel le tonen_ Zij

nict door hct houwen van in'>litutic'>,

heell zich du<, n1et in link-; Iaten op'>lui-

zoal~ Ruij'-., n1aar door navolging van

ten_

her Vcrhaal van de Lcvcndc. Marga

tllV 1 'lN
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ni-;terschap werd zij vervolgcm zeker

upi/socicty haar nog niet vertrouwd wa-;.

tien jaar lang vollcdig in bc~lag geno-

gaf zc met die keuze aan dat de helc-

men door de uithouw van de zorg en

ving en de vorn1gcving van waarden

de invoering van de llijstand-;wct. maar

niet aileen in de politiek plaatsvindt. In

ook in die posities kwam ziJ op voor de

die z1n koos ze voor de ciPil society

vcrdrukten. Zij ontworstelde zich aan

ill'illlt

/11 lcttrc
Wat de kerk hetrdt waren er in Marga

de 'verhonzing' die om zich hcen greep

drie lijnen zichthaar de emancipatie,

collega Luns van 13uitenlandsc Zaken

De anckdote is hekend zij belde haar

de diaconie en de loyalc oppositic. l3ij

midden in de nacht op wannecr er hij-

de emancipatie in de kerk ging her zo-

voorbceld in Fcuador weer menscn-

:X

wel om erkenning van de positie van de

rechten geschonden werden. 'Wat doet

0

leek als die van de vrouw. Haar grote

het koninkrijk daaraan~· vroeg ziJ dan .

geloof legdc haar zowel de zorg voor

Waarop

de eigen godsdien-;tige ontwikkeling en

slaapt.' Niet voor l\1arga dus. Luns

::...

.. I

koos voor 'de kcrk' Hoewel het begrip

C)

>

Luns

zci

'Hct

koninkriJk

het levend houden van het gelool op,

noemde

als ook tegelijk de diaconale zorg voor

Vrouwe van Feuwigdmcndc Bijstand'

haar pbgend 'Onze

de medemens. Ten slotte wa-. ze bczig

Toen ze in 1971 minister af was, krceg

met de loyale oppositie binncn het in-

ze de mogelijkheid terug te keren naar

stituut kerk. Dat was bijzondcr omdat

het

ze zelf zo lang bcstuurlijk hezig was ge-

Justitia ct P11x. De inzet voor ontwikke-

weest en bleel Zij vond echter dar ziJ

lingssamenwerking en mensenrechten

waar nodig in de kerk de hierarchic, het

lag in het verlcngdc van haar solidari-

internationale:

de

Lieve

UNESCO,

kerkelijk gezag, moest tegenspreken.

teit met armen en verdrukten in hct al-

Daarbij nam ze gcen blad voor de

gemcen. Zij had nog herinneringen aan

mond. Ze hleel echter loyaal.

de crisi'>, aan de oorlog en aan de periode van wederophouw en intcrnationa\i-,ering. Ze had gevoel voor hct so-

lnzet voor
ontwikkelingssamenwerking en
mensenrechten

cialc en gcvocl voor de hchoel tc a an

Her internationale heeft 1\larga altijd

Vaticaan<, C:oncilic, dat in wezcn ecn

hijzonder heziggehouden. In idecle z1n

dcmocrati-,ering van de kerk hetekendc

hegon dat in het najaar van 1945 met

en ruin1tc aan de jongc gcncratic gat.

de oprichting van de Verenigde Naties.

Daar voeldc 1\brga zich 1n thuis. Stond

Vrede en vcrzoening. nooit meer oor-

Ruij'i nog voor dc opdracht de kathohe-

log, waren dc drijlvercn voor interna-

kcn te hegelcidcn naar dcelnamc aan de

tionale -;amcnwerking in die tijd. Hct

democratic. in de ti)d van Marga was

1\larshallp\an en de llniversele Verkla-

her inzet in de politick opdat 'elke

ring van de Rcchten van de 1\lem wa-

mens telt'. nationaal en intcrnationaal

moderne vcrhoudingen. het Twu:de

ren onderdeel van de idealisti-;che ophouwfase na de Tweede Wereldoorlog
Marga was a\ snel hetrokken hiJ het

Vasthouden aan katholieke
instituties

Katholieke Ccnoohchap voor lnterna-

Het kit dat de katholieke emancipatie

tionale Hctrekkingen en hij de vcrzoe-

voltooid wa'>, hetekcnde ook dat katho-

ning tussen Duitsland en Nederland.

lieken het zich konden veroorloven tc

Via het Kamerlidmaatschap en het mi-

luseren met andersdcnkenden. Maar

dat \va-; ict--. \vaar t'darga nict in n1ec

gieler. Een man a\, I larry van Doorn,

kon gaan ZiJ hicld vast aan de katho-

die ooit voorzittcr van de KVI' wa<. ge-

lickc Jn'>tllllllc'>, het Katholiek Vrou-

wee'>l, kom voor de Politieke Partij

wengilde, de katholieke kerk, de katho-

Radicalcn, voor een progre<;sicvc volb-

de

partij. Hij hrak met de KVI' Ook dat

Ondcrtu<,<;en

WJ'> een vorm v<Jn cmancipatie, de deur

wa'> cr een nieuwe generatie katholie-

achter je dicht trckken. ,\larg<J deed dat

kcn opgekomen. De radicalcn hitvoor-

n1et. Zij hied trouw aan de Katholiekc

hceld, ol zij nu in de KVI' waren gcblc-

Volkspartij lnlll<;<,en halveerde de aan-

vcn, ot met de part1j hadden gchroken.

hang van de K VI' 1n de Lien jaar tu<,-,cn

IJckc

commi<;<;ic

Kathol1ekc

et

lustlliil

Volkspartij.

flax,

<

c

\lit de ecr'>ten hoorde ik ook. lk wa'> in

llJ!J.o en 1972. Voor Marga Klompc

de 1aren ze<;tig ondn andere voorzittcr

was de authenticiteil van de cigen

van de Katholickc Ionge Werkgevcrs-

hoodschap echtcr helangrijker dan de

)>

vcrcniging. Len van n1ijn cer...,tc taken

grootte van de partij Mi<;<;chien heclt

-j

hct aangaan van ccn tu~ic n1ct

ze ook wei gedacht dat de partij de

cbar

\VJ<..,

de prote<;t<Jnhc evenknic I )aar en ook

prohlcmen wei weer le hoven zou ko-

elder'>, ovcral waar ik ecn he<,Luurslunc-

men, omdat ze de achteruitgang als cen

tic aannan1.

wa..., ik al..., hct \Varc dcgcnc

d1e hct katholicke Iicht uit moesl doen.

De

')Jfllcnlcving ging open.

tijdell)k lcnomeen

beschouwdc,

dat

mede Lc wijten Wil'> aan het fcit dat de
partit in de loop van de JJITn te regcn-

1\larga Klompc <;tond voor de voltooi-

te'>k wa<; geworden

ing van de kathol1ekc emancipatie in de

7ij w<Js zelb zo katholiek dat zij de tot-

politick, hct hoogtcpunt en de volcin-

<;tandkoming van het CDA niel zag zit-

dll1g inccn. Hct cement lu<;<,cn de <,te-

ten. Katholieke in<;titutic'> w<Jren nog

nen <;\cet weg, de in<;tituties werden Ira-

steeds haar rderentiekader. S<Jmenwer-

i\ian}il K/omfle 111tdat 21j i11 de hriwmbus Uil11 de Zttid-Afribumse m11hilssade 1li11l de
WasSCiiilimetPetj cc11 {1etitie !Jecft qcdefloneerd De flelitie hetuiqt solidaritcit 111et de
/Jo!u}crstilkwdc ZtPIIrte tno!ltPell in de Kail{Jstildsc btthcdralli.
(foto ANP~
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mij maaktc wa<, ten ccJ-ste het kit clat

<;<Hllcngaan nicl. t'vlarga hc,chouwdc de

zit ccn natuurlijk gezag UJtstraalde: zij

f-

protc<,tantcn in de ARI' en CHLI als

\va-.. cen gc2nlancirecrdc vrouw die nict

<(

wczcnlitk andcr'i. Zc dcnkcn andcrs, zc

kuno.;tnlatig ovcrk\VJ!ll, zc WJ.<., ccn n1en-..

v

clocn andcrs. vond zc. Katholickcn en

uit ccn stuk. Ten twecde: ervaring en

protc-;tantcn waren twec drankcn, die

ino.;piratic warcn hii haar gc·lntcgrecrd in

....J
:::0

:J
:::...

r

king met de rrotestantcn kon we\, maar

je nict moest mengen. hct rc<,ti\taat zou

bc,tuur\ijk denkcn, tcrwijl zc tcge\ijk

'makcloo-; zijn. Naar haar oordcel wa'

duidelijk gemotivecrd hlcck door haar

samcnwerking ook nict nodig. Ophc!-

gelool, haar godsdicn'>t. Zc had bovcn-

hng van de KVI' vnnd zij onver<,tandig

dicn dankzij een uit<;tckendc kcnnis van

Fr wa-. nog zovccl tc clocn. Zit had de

zakcn en cen op daden gericht idea-

eX

lijn van Schmelzer ge-.tcund in hu om-

lisme cen grotc vrijmoedigheid, bij-

c

gaan met de raclicalcn. Zii voncl dat hct

voorbccld in haar onlgJ.an n1ct hogc

vee\ betcr wa<, de KVI' van hinncnuit tc

wcreldlitke autoritciten en

hcrvormen, zoclat hct wen ecn mo-

Vaticaan. Hu1nor wa..., ovcrigcn-.. nict

clerne partij zou zijn Zo'n partiJ zou

haar opvallcncl<;tc eigen,chap. Ze kon

~

'-'

>

met het

absoluut nict hocven tc vcrrcchtsen.

rclativcren, maar wa' cigcnlitk altl)d vnj

Een nieuwe partij a\, hct C:DA voncl zij

crn...,tig gc')tcnld

ovcrboclig

prctogcn hi j san1cnz\vcri ngcn en ht~.d

Dat zij om die reclcn tcgen hct CDA

plczier in het vindcn van wegcn om ieh

1\1argu krecg vooral

gekant was, had ovcrigcn<, vooral ook

te berc1ken.

rcdcncn huitcn de politick. Zc maakte

Tocn

zich intt!';<;Cn vee\ mcer zorgcn om de

Zakcn wa-.., WJ<., ~~~1Jrga 1\ 1ini...,ter VJ.n

eenhcicl

ik mllli<;tcr van

Eco11omi<;che

111

Staat. Zij knn mit als piepJongc minis-

Nederland, waar hct <;ind' hct eindc

ter waarschuwcn voor bcpaaldc gcva-

van de jarcn zc')tJg in1n1cr..., '-,!ccds n1cer

rcn en dczc \Vaar...,chuwing ook ccn

hegon

onder

tc

de

giqen,

katholieken

na

Vaticaan~

hct

bedding

in

hct

geloof

gcven.

Als

C:oncilic en de vcrtaling daarvan in ei-

Kamcrlicl had ik mecr tijd haar tc he-

gcn land door het l'astoraal C:oncilie.

zncken. Tocn in,pirecrclc ze me op-

Daar ging haar belangstclling tocn

nicuw. Wij hadden intensicf contact in

vooral naar uit. De ccnheicl van hct ka-

de penocle 1')77-1 'JH 1 Ze blcel seep-

tholiekc vo\k-;decl tc hcwarcn, daar zag

tisch ten opzichte van het (])A. Hct

zij haar nieuwc opdracht in. Daarnaa-.t

wcrd duidelitk dat wij van twce ver-

ging ze zich vooral ook bczighouden

'chillcnde gcneratie'> waren Zij kwam

met de problcmatick van gcrechtighcid

uit een K VI' als cigen<,tandige politieke

en vrccle in de wcrcld. Haar hclang<,tc\-

zui\ en kon dat katholieke ook op au-

ling ging steeds mecr uit naar mondiale

thentiekc wijzc in de politick vertalcn

bcwcgingen a\, lmtili£1 ct P<1x.

Tegelijkcrti)d hield ze haar ogen gc-

Fascinerende gesprekken

clemocratic en had ze voorkeur voor sa-

richt op haar vricnden uit de -;ociaal-

J\1ijn

eigen

crvaringen

met

i\\arga

menwcrking mel de l'vdA

Zc was

Klompc beginncn cine! jarcn zc<,tig.

bcvrcesd voor ecn klcurloo'> CDA zon-

Nog zittcnd in het bedritfslcvcn, wcrd

der krachtigc <;Ocialc politick. DaaJ--

ik benadercl voor acticve mcdewcrking

naast was in onze gc<,prckkcn ook de

tocn

vcrhoucling tu<,<,en Rome en de Nedcr-

voorz1ttcr wa,. Wat vooral indruk op

landsc katholiekcn ecn onderwcrp. Ln

uan

lu~lilio

ct

~\n,

\vaarvun

zij

(I lV 1 <JS

cr wth voor ~~ 1arga nog ccn dcrdc reck..,

sattes. Zij liet mij mijn voorland zien.

van onderwerpen voor · gemeenschap-

Zelf hen ik geboren in 19.~9 en hcb

pelijk ge<,prek· her koning<,huis. waar

vanal de jaren vijftig gedrcvcn op de

toen helangri)ke zaken <,peelden. zoals

golven van de verandering. Per jaar ver-

de -,cheiding tu.,.,en Irene en C::arlm. de

anderdcn de dingen. Dar was ccn con-

LockJ,ccd-zaak, de troonsopvolging

tinuc ontwikkeling van I 958 tot 1973

van

Beatrix en de ziekte van

Aan

Claus. lk zat midden in

kwam tk .~ larga Klompc

het politieke Ieven en ze
vrocg zondcr n1oc1tc naar

mijn oordeel.
Ook a!-, mini-,ter-pre.,ident
g1ng

ik noor

haar toe en

dronk een horrel met haar
in haar tlat. Onze ge'>pt-ckken waren intem en hadden

diepte.

Vaak

Als Marga Klompe
als minister

het

einde

daarvan

tegen en daarna hlecl ik
haar ontmoeten. De lijn
van 1\ 1arga is helemaal die

bestuurt,

van het vcrzuilde Neder-

demonstreert Ruud
Lubbers tegen de
bestuurders.

land, maar ook van de vernieuwing, van hct
XXIII,

van

Vaticaans

ook

<11}0lCll'-

11<1111CIIto van paus lohanne<,
het

Twcede

C:oncilie.

De

-,on" om middernacht.

oudere zag iet-, revolutionairs in her

om een oordeel Rond kahinehforma-

opcnzetten van de ramen door paus

helde ze zell

tie'> gal ze name11 van kandtdaten door

Johannes. de Jongcre wa<, zelf a! hezig

voor wte ze c-cn zwak had. Van llllJn

met het openzetten van de ramen ..~ lijn

kant had ik cr ook hehodte aan om

lijn wa'> toen a! dte van het anti-regen-

haar oordeel te vragen. I har kwam op

tendom met een andere opvatting over

den duur vee! genegenheid uit voort

gezag. Als 1\\arga Klompc als minister

Cjcvraagd en ongcvraagd gal zi1 hoar

hestuurt. demonstrecrt Ruud Lubber-,

advtezen. Ze hesdte cchter dat het om

a!-, -,tudent tcgen de hestuurders. Als

111et mecr cbn gocde raad ging. LiJ had

die twee elkaar ontmoeten, dan moeten

een pragmatisch gericht ideali.,me en

dar wei fa-,cincrende gesprekken wor-

een gt"drt"venhetd die wortelde in hct

den.

katholtekc cmatlCtpattehewu<,tzijn 'Credo
/'li<}IIo·. dat wil zegge11 'lk gelool dm ik

Ihs. 1<.. Fi\ 1 Luhhns

knok'. de hclaamde lcuzt" van Schaep-

nrini~ler-fncsidcnl ( 19))2-1991 J, [rr~ctieuoorzit

man. I )aarnaa<,t wa'> n

tcr

die -,peciheke

vorn1 van gcncgcnhcid die nict vcr-

zuimde om Je op zijn ti1d als vriend ook
op 1e lei len te WlJZen.
Voor

tlliJ

\VJ',

de on1gang rnct !'v1Jrga

Klomp( extra hoeiend door de ontdekklllg van her generatiever-,chil. Zij zat
eerder in de geschtcdeni<,, waardoor ik
gedwongen werd voor mezelf vast te
-.tclkn

\VJt

voor n1ijn cigcn gcncrat1c

zwJardcr woog. i\1arga had andere cr-

varingt"n met hetrekking tot de oorlog,
de wedcrophouw, de inrichting van
maat-,chappclijke en kerkeli,ke organi-

(I lV 1 'IK

1'1111

/Jet CDA

Eumoni/,t/Jr

Is 111i1115ln Pill/ St<111l, 11'111

:,1'!7S-1ilH1) Cll11Iilllsler 1'1111

Z1kr11 ( 1971-1

,....,

Paars lijdt aan euforische blindheid. De hamvraag bij de beoordeling van het sociaal-economisch beleid is hoe paars met de sociale
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structuur is omgesprongen. Het sociale gezicht anna 1994-1998
lijkt te zijn gekocht met in de schoot geworpen belastingmeevallers terwijl er een sociale infrastructuur ontstond waarin het neoli-

I

beralisme en kapitalisme konden gedijen. 'Die Geister die ich rief,

:..J

werde ik jetzt nicht mehr los." schreef Goethe al.

'J:

L.

,-.,
'--'

z
._,
~

N

cdcr!Jnd

m~~kt

ccono-

JnertJc leidL·n Rcdcn w~arom vcel ceo-

llori<;<;~ntc

nomen. en de VVI) voorop. cr de hc-

t11dcn mcc. I let l1jkt nict

zem doorhcen wildcn halcn I let mini-

op tc kunnen. llel~qing

mumloon hiJvoorhccld w~' <;teen de,

mi<;ch

gczicn

mccval\cr<; tuimclcn over elk~ar hccn

aan<;tooh. CAC )', zoudcn nict mccr vcr-

u

~1ct tin<Jncicring'->tckort daalt gc-.tu<Jg

hindend moeten worden verk!Jard. Fen

:..:.J

lot vcr onder de I conom"che 1\ \one-

mini<,tcl,cl moe<;t Iucht geven ~an de

t~irc

con-;unlpt!C- en lllVC'-.tcring...,zln van

Llnie

I FI\\LI

)-norm

WimtLiJtcr<;

de

vcrduhhclcn. Over de helc linic zit de

hcter hcdeeldcn. Hct dre1gende dec01

v~art cnn. Paar' hedt de wind mcc

van cen taiiiJct Nede1·land en Luropa

Fen ...,tcv1gc bric<..,, \VJJrvoor de voor-

zorgdc hii de vongc vcrkicz1ngcn voor

door vorigc

cen ki1111J~t waarin dcrgeliJkc voorqel-

\VZtJrdcn

gccrcCcrd Z!Jil

bhinettcn

lcn er <;Olll<; al, kock ingingen. Ia. ten

Toch h~d met name her vorigc bhlllct

de tocnmalige ll1111Jqcr van Socialc

het heelmoeili1k De wercld verkcerdc

Lakcn en \Vcrkgclcgenhcid zich zclh

in de ban van de Colkri'i' l)c wcrcld-

hardop at ol wij. Ncderlandcr<;. om cr

tlJde van de Tu"cnbalam ( I '!'!2 1 vrocg

z

cconomie <;tagnccrde. Centr~al l'lan-

nict op zoudcn nwetcn gaan Jn<,tellcil

hurcau ( C:PB 1-'-.ccnario\ gavcn aan dat

dat groei van de koopkracht e1· tot het

met name Furopa cr <;\ccht voorqond.

Jaar 2000 nJct mccr zou Jnzittcn. Hct

Allcnvcgcn wcrd gc\vaar...,chu\vd voor

illu<;trecrt het ~lgemcne khmaat uit d1c

de opkon"l van nicuwe Dc,·dc Wereld-

toch nog Vr!J rcccntc dJgcn.

bndcn lnaa<;l de liJgcr<; Korea. Taiwan

01 wa<; het nict zo algcmcen: Wa' dat

en Iapan 1 omdat zij goedkopc arbcid<;-

pc"imi-;ti<;che gcvoel well1cht voorhe-

krachtcn zoudcn gaan lcvcrcn. Luropa

houden a an hct (:I )A dat voclde ~anko

ZOU lllCl Zi)ll l..,OCiaJc JITZt1lgCil1ClllC11 <JJI1

mcn dat cr ccn tijdpcrk len cJndc liep

( llV l 'IH

met het ven1-ck van Ruucl I .uhher'> uit

drciging

de actieve politick: l'rojecteerde hct

olicputtcn in Koewcit en lrak. Dat

die uitg1ng

van

hrandcndc

bhinet-l.uhhcr'> Ill en zijn gee'>tvcr-

maaktc hct mocili)k tc gelovcn 111 ccn

wantcn de cigcn -,ore-. op ccn on1rin-

op handcn zijndc pcriodc van <,tahilitcit

gcndc wnkcliJkhcid' ,\loct achtcrat

en

worden gczcgd dat paar~ nicuw clan

<,tondcn de vcrhoudingcn met Arahi-

hracht 111 ccn ,lcct'> gcwordcn Ncdcr-

-..chc ...;totcn onder grotc hoog-,panning.

hlocicndc wcrcldhandcl.

Vcclccr

land'>e politick: AI en toe wonlt wei dc-

!-let hcqe bn hct toenmaligc gec'>lc'>-

gciiJk JJn cc11 dc1·gclijk <,cntimcnt gcap-

klimaat mi"chicn nog wei worden gc·d-

pclkcl·d

l.uhhn'>

Ill

zou

hct

aan

lu'>trccrd

met

ccn

tocn

vcr'>chcncn

zou

'.S/'ict]cl Srrzi,,/' gctitcld 'Dtc Erdr 1ooo
Wohi11 ,1,/J die ,\lcllldlcll Cllill'ickc/t' lk

het bhi11ct hchhcn hcgckid en vcr-

'/'C<idl hchandclt op ccn hip1a apocalyp-

,Jagvaardigheld hchhcn onthrokcn Len
cultuul·pe"lmiqi,che

ondcnoon

I )c vcrlri"1ng kwam 1mdden

ti'>chc manicr vragcn rond ovcrhcvol-

I'!'! 1 I ht i'> cen apprcciat1e die de

ktng, aanta-,ting van hct n1ilicu, i-,\anli-

lamd

coaliticportlJC!l

'cr

grJJg

inhoudcn

tl'>ch lundamcntali'>mc, hct vcrval van
het vooruitgang'>gclool in de wctcn-

Tcrecht "zij cchtcr 111ct.

<,chap, de tcrugkccr van hct nationa-

Daadwerkelijk reden tot zorg

Ji,mc de gcwc!d,piraal en her vcrzwak-

lk ploot'> hiJ die tcncur dan ook cnkek

kcn van de naticqaat Wctcmchappcr'>

kanttekeningcn. In de eer'>le plaat'> wa'>

von JElZllll en

cr in de ecr,tc hellt van de j<1ren ncgen-

hczorgd over wat Oil'> op kortc tcrmiJ11

llg daadwcrkciiJk redcn voor zorg. De

tc gchcurcn <,taat.

tZlZtlll

rT

loncn z1ch uitcrn1atc

z

wcrkloo<,he1d l1cp ineem weer hard op.
11ct hcrqclhclctd dreigck tc <,tagncrcn

Geen beroepsmopperaars

Lr moc..,t worden hczUJnigd. lngrcpcn

In de twccdc plaah wcrd hct CDA

volgdcn I )lc wa1Tn extra pijnliJk, om-

d1c tijd zckcr nict hcvolkt met hcrocp'>-

dot zit de volgcnclc op rij wJITil. ,\bar

moppcraar'>. Tcrwid de Luro,clcro'>c

noodzakcl11k waren ZIJ wei

Ondcr-

breed wcrd u1tgcmctcn in de media,

r
:I

111

tu"cn groude ook de cnminal1teit Het

door hct Ccntraal l'lanhurcau en vooral

kahinet houwde cr, ondank, de finan-

ldocrak politickc partijcn !tct onder

uc'k tcgcnwind, vee! cellcn hiJ. ~let in-

mccr Bert de Vnc'> zich nict mcc<,kpcn

vcqccrdc ook ll111k 111 altcrnaticvc qral-

1n hct gcagitccrdc ...;cntJnlcnl van die

kn 1\bar dat aile, wcl1n hct hc'>ci dat

dagcn. ~1ij zog gccn rcdcncn voor ccn

1ct' lundomcntcck Jan de hand wa'>

<,noc1hardc vcranlcrikani<,cTing van eco-

LT

met de puhl1ckc nwraal. mel de uhick

nomic en <;Jmcnlcving. H1j zctlc in ziJn

op '>traat I )at appcl op d1c moraal wcrd

orat1c 11'!'!41, 1n de aula van de Fra<;mll'>

nict zcldcn algc<,cht!clcrd a!, ccn rc'>tant

Univcr'>itcil, de kttcn nuchtcr op ccn

uit de )Jrcn VIJitig

lnmlddc!, i'> hct

rij

oppCI

gcwordcn.

laml,c economic hct in vcrgclijking

gcn1ccngocd

Toch

Hi1 con<,tatccrdc dat de Ncdcr-

,chromcn de nicuwc vaancklclragcr'>

met de andere Furopc'>c Ianden gocd

111ct om hct C:J)A nog '>teed'> van ccn

deed en hovcndicn met cnig gcmak de

ouhollig morali,li'>ch aurcool tc voor-

vcrgclijk111g met de tocn onvolprczcn

Zicn

Amcrikaamc economic kon door<;taan.

Tcrug naar die tijd, ook de intcrnatto-

D1t, tcrwid Nederland - andcr'> clan de

nak context WJ'> in'>tJhlcl

Vcrcnigdc Staten - cr wei ccn zccr tat-

Fr wa'> de

I

<;oenlijk -,ociaal be'itcl op nah1cld en

her uitingcn van een niet vroliJk maar

houdt" Houdbaar, <;ociaal en blociend

wei opportuun JTali-,me~ Hct li)kt crop

zijn hierbij de trefwoorden. ,\kt fciten

dat de vrolijkc kijk op de wereld al die

gc'>taafd. werd het poldermodel verde-

prohlcmen incen<, war minder nqpend

digd op het moment dat paar'> inmid-

maakt. In om land i'> hi'i'ichop ,\\u-,kem

del'> cen '>tCVJge aanloop nam om met

cr dan ook hlijkbaar voor nudig om de

dit 'corporati'iti'ich gedrucht' af te reke-

1

nen. lnmiddel-, i'> het poldermodcl een

rcgelmaat tc hepalcn hij het gegeven

<;oort nationaal handel-;merk gcworden.

dat niet iedcreen deelt in de nationale

F.venal-, hl) de rocp om ecn puhlieke

rijkdom. Kortom, laat de eulorie niet

moraal volgt paar'> hct CDA-denken.

n1ct on-; aan

vooral ook paar'ic 1 eutoric met enige

de haal

gaan~ J)at i'i even

ongezond al-, een ongcclau-,ulcerd cul-

Euforische blindheid

tuurpe'>'ii'ime .

'""·

Dat paar'> de aanloop n1et liet volgen

Ccen eufori'iche hlindheid du,, ook

z

door een verrc <;prong kwam omdat

niet hq het hcoordclcn van de maatre-

cind I '!94 eer'itC tekenen van ee<lllo-

gclen die de atgelopcn penode op 'iOCI-

mi<,ch hcr<,tel zich aandienden. Sind'i-

aal-ecOI10I11i<,ch gchicd zip1 genomcn.

dien i'i Nederland tamelijk eutori-,ch

Hct ging gocd mel 1'-.:cderland. Voo1

.I

... En het kahlllct' Ia dat deelt in de

I '!'JH ic; aile inwoncr<, van om land op

Nederland'ie

1-licr nu

zijn minst koopkrachthehoud gcgaran-

kanttekening

decrd. Elk kahinet dat dat kan docn,

plaat'i
<(
<(

z

ik

tevredenhcid

mijn

derek

0111

mag zich gelukkig pn1zen Toch zijn

door her algemene gevoelcn hcen te

dcrgelijke garantic<, 'iterk conjunctureel

z1en

hepaald. Het <,ociale gez1cht van een

Circa vijf J Ze'i Jaar Wa'i hct moeiJijk

Het i-, moeihjk om het moment

van onder mecr economJ'iche terugval

partiJ ol kahinet i'i aan dat <;oort tijdge-

nict te verahsolutcren en te veronder-

bondcn garantic~ dan ook n1atn zccr

'itellen dat een periode van groei zich

ten dele aan af tc lezen. Len 'iOciaal he-

niet mecr zou aandienen. Nu i'> her om-

bd he<,taat nict hij grat1e van de m111 ol

gekecrde her gcval Her he'>d dat aile-,

n1ccT tocvalligc bcla"Jtlngnlccvzdlcr-. ai-

niet zo mooi zal hliJven al'i het nu is. i'i

leen

moeilijk aan te borcn. Nude portemoJlnee weer dikker i'>. li)kt het ook al-,of

Hamvraag

tundamentcle maat'ichappcliJkc vraag-

VJn groter hclang i-. ol

'itukken zich minder 'icherp aandienen.

hc'itel hehhcn dat i'i opgewa'i'ien tcgen

Dat nu i'i nog maar de vraag. Klopt her

onvcrhoopte cconomi'>chc tegenwllld

\\T

ccn ~ociaal

minu'icule hencht in de Telegraal van

Hoe " met die 'iociale 'itructuur omgc-

cn1ge wckcn gelcdcn dat rond circa

<,prongcn de atgelopen jaren' Dat i'i

2020 de totalc ontbm'iing van llrazilic,

een hanwraag hi1 de heoordeling van

hij ongewi)zigd helcid, een !cit zal z1jn~

her 'ioCJaal-economi'ich hclcid. Hoe zal

Lijn de herichtcn uit de Sf,lc<)ci-S;,will

biJVClOrheeld de gqmvati<,ee,·dc Zicktc-

(I 'J93 I van

wet gaan Ultpakken hi) cen flinkc con-

een

UJtermatc

in'itah,el

Omt-luropa, met op de achtcrhand

Juncturclc

corrupte en mi'idadige krachten, met

tcgenwoordig de Liektewet hetalcn

dip'

Werkgever'i

nwctcn

hun vcrbinding-,lijnen naar terrmi'iti-

Werknemcr'i moetcn vooral employa-

,\\idden-

ble zipl. Nu al i'i daarom in di-,cu<,<;ic de

Omten, inmiddel-, achtcrhaald. Of zijn

vraag of werkncmers hi) voorrang be-

'iche

groeperingen

in

het

UlV 1 'JS

hande\d mocten gaan worden door de

hopcn dat dan de analyse nict zal zijn

zorgin'>tcllingen. Hoc zal hct dan wei

dat hct <,ocialc gczicht anno '94-'98 gc-

nict zijn a\, bcdrijvcn <,trak'> weer in gc-

kocht wcrd met in de <,choot geworpcn

varcnzone'> gaan komcn' Zal de druk

helastingmcevallcr'>, tcrwijl er ondcrtus-

op hct geliJkhcid,idcaal in de zorg dan

<,cn ecn sociale inlra'>lructuur ont<,tond

nict hi)l1a onhoudbaar zijn In elk gcval

waarin het nco-liheralisme en kapita-

zullcn de privc-klinickcn gouden rijdcn

\i,me kondcn gedijcn

tcgcn1oct gaan, n1ct allc gcvolgcn van-

Die CcistCI d1c ic h nrf. wrr,Jc id1 )rtzt nic hi

dicn voor om puhlickc he,tcl. Boven-

11rrhr los', <,chrcct Coethc ooit. Hoc zul-

dicn, hoc zullen hcdrijven en private

len de zwakken tegcn die tijd tegcn de

vcrzckcraar'> in d1c om<,tandighcdcn

huidige euforic aankijkcn: lk zou cr.

omgaan met chroni,ch z1ckc wcrkne-

kruipcnd in de 11Liid van <,ociaal-dcmo-

mcr'' Hun loon moct tclkcn<, till hct ci-

craat. niet per '>e gcru<,t op zip1. Toch

gcn vcrmogcn worden hcraald. zondcr

lijkt me die toekomstigc maatstaf ecn

dat cr ccn arheJd'>plT'>latic tegcnovcr

hclangrijk mcerpunt voor de politick

<,\aat. Welke rcintcgratic-vcrplichtingcn

van vandaag.

c

111 tcnncn van <,choling en ovcrplaat,ing
komcn dan over hen hecn~ Hoc hard

Dr. A Kli11k is rcdactic/id J)(/11 Christen Dclllo-

zal hct '>pel gc'>peeld ga<:\11 worden door

cratilchc \ 1crkn111inr}cn

hedri)vcn en private verzckcring,in<,tc\lingcn die ook ondcrling in ccn cOJKurrentic'>lrijd zi)l1 vcrwikkc\d' Door privatc vcrzckcring'>111'>tcllingcn d1c ook
mccr en mccr arhc~tl'>ongc<,chikthcid'ri
"ico\ I Wi\()) zullcn gaan vcrzckcrcn
Wat ccn en under zal gaan hctckcnen
voor hct werv111g'>- en <,clccticbcleid
von ondcrncn1ingcn en de aard van de
arheid,contracten iri)dclijkc dicn'>lverhandcn etc.) laat zich radcn. ( lok laat
z1ch radcn dat in die tijdcn hct werkcn
in avondurcn, tiJdcm chri<,tc\ijkc kc'>ldagcn en weckcndcn gccn vrijhliJvcndc
zaak mccr zal zi)l1. Over de cllcctcn op
gczin'>- e11 '>ocialc Ieven i' a\ voldocnclc
gcdchattccrd

Tcgcn die tijd zal her

ccht mcncn'> worden.
Hi1 de di,ctt<,<,ic over de twecdcling in
de zorg '>tclt 1mni'>ter \lor<,t in aile ecrliJkhcid dat her kahinct de comcqucntic'> van de Ziektcwct nict hcclt ovcrZJcn. Voor hoevccl andere cllccten en
wcttcn zal dat '>lrak'> het geval zijn7
Voor de mini'>lcr-prc'>idcnt, voor het
'>ocialc <,maldcel in dit kahinct i'> hct tc

( llV 1 'iS
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e cind november 1997 or

hewaken, en zij dicncn- geloolwaardig

B3-jange lceftijd ov.crledcn

- als brug te kunnen tungcren tusscn de

oud-staatsraad dr>. Jacques
Jacobus

1\\aria

UJM

J

wercld van de rolitick en die van ell'
dC(ldnnuJ.

Aarden vcrdient in de kolommetl van

Terzeltdcr ttJd plcgen zij rmilt·ch ten

dit blad herdacht te worden

hehoeve van hun verwante partqen en

Ccdurende twce decennia, van 1945

worden zij ingeschakeld voor structu-

:<:

tot I 'J6H was hij din:ctcur-secrctari> van

rele I partijrrogramma's) ctl incickntclc

)

het Centrum voor Staatkundige Vor-

dienstverlening. Dat gcctt ecn hybri-

IJ

·!_

ming, een van de dric rcchtwoorgan-

dtsch karakter, waarin het gevaar van

gers van on'> Wetenscharpelijk ln<;ti-

ongeloolwaardighcid zowel

tuut. In

lid van de

academische wereld ais naar de ver-

Tweede Kamer voor de KVI' Na de

wante politteke hewcging steeds op de

Nacht van Schmelzer nam hi) steed.,

Iocr ligt

1962 were! hij

naar de

mccr alstand van de toenmalige fractie
om tcnslotte mcdcorrichtcr tc worden

Het Centrum voor Staatkundigc Vor-

van de l'olitickc Partij Radicalen IPI'R)

ming nu krecg te maken met nog een

Hij bled tot 1972 lid van de Twecde

andere complicatte.

Kamer en wcrd in 197.::: henoemd tot

In

lid van de Raad van State. In i9S4 ging

Volksparttj ge<;tart als niet-conkssio-

1945 was immcrs de

Katholieke

nclc, niet kerkgchonden, maar pro-

hij met pemioen.

grammatische rartij. Die intentie kwam

Formele complicatie

echter eet·q in de praktijk en later zclls

Als dtrecteur van her Centrum voor

tormeel niet geheel uit de vert.

Staatkundige Vonning had hiJ tm:t twec

Vl'lcn, hlllnen en hutten de katholiekc

hclangrijke complicaties tc makcn, een

gcmecnschap

van mecr lormcle aard. en een van cul-

vooral primair als de tcitcliJke opvolgcr

turclc aard.
De tormele hetrol de tweeslachtige

van de RK Staatspartij en dus ook toe-

positie van hct Centrum voor Staat-

hcersende doclstcll111g van cmanctpatic

kundige Vorming in de relatic met de

van de katholieke bevolkingsgrocp en

zag en

de

K VI'

toch

geruq n1ct ccn pri1nairc en al\co..,ovcr-

Katholiekc Volkspartij I K VI')

hehartiger van haar helangen, inclusid

I )c relatie van de wetcn<,chappeliJke

die van hct kcrkclijk 1nstituut. Velc ka-

bureaus tot hun vcrwante partqen is al-

thohckcn. met name ook intellcctuelcn.

tijd al delicaat. hier en in her huiten-

voeldcn zich weinig gelukkig met dcze

land. Zij diencn helcidsvernieuwend en

leitcliJke situatie Het mcest gcpronon-

helcid>kritisch te orcrcren, ziJ diencn

cecrd kwam dat naar vorcn hij dege-

een wetenschappeliJke

nen, die de Doorbraak naar de l'vd/\

integriteit

te

C IJV 1 'J,S

haddcn doorgczct en waren gekomen

z. )ll:·.

tot de vonning van de katholieke wcrk-

~

gemecnschap in die partij. Daar had de
KVI' merkwaardigerwi1ze echtcr mindcr la-,t van look doordat het <,ociaaldemocrati<,ch gehalte van de l'vdA zo
overduidelijk wcrd) dan van de at-,tand
die vele katholieke intellcctuclcn, met
name in Nip11egen, van de katholieke
partij namcn.
len wetcnschappclijk imtituut, dat ook
ccn hrug naar die grocperi ng n1oe~t

slaan had het daarom sowic<,o niel gemakkelijk, maar dat werd nng moeilijker, tocn na het t\landement ( 1954)
ook lormeel de K VI' de katholieke eenheid-,partij were!, en ruimte moe<,t Iaten
voor hijvoorbeeld de groep-Welter, die
z1ch steed-, vcrzet had tegcn de onalhankelijkheid van lndone-,ic
Het Centrum were! in kite opgezadeld
mel de taak een platlorm te zijn ook
voor die velc intellectuelen. die zich
niet wilden bekennen tot de KVP a]<,

Dater ew kc~tholieke iHtellectuele
/Jolitieke traditie was, die hijwijlen zelfs
sterker !Pas da11 de K VP, is me de te
dcmkm llilll IJCt Ce11trum uoor
St,wtbwdige \forming Dot Centrum
wos i11 feite het ewmilnshedrijf um1
Jacques Ailrde11
({oto J\NP)

partij. maar die ook weinig heil zagen
in aamluiting hij een andere politieke
hcwcging

zeit bij die beweging betrokken i'> ge-

l.idmaat<,chap van de K VI' was dan ook

wee<,t, wect, dat cr cen sterke anti-intcl-

uitdrukkeliik gcen vcreiste om mee te

lcctualisti<,che stroming in die partij

doen aan de studiccommi<,<,ies, advie-

aatnvczig

zen uit te brengen en in hct algemcen

anders dan de schuldvraag heantwoor-

\Vd'-;.

I )ie conqatering i-.; ietc.

hclcidsaanhevelingen tc doen aan wie,

den, want er zou vee! te zeggen zijn

ja a an wie andcrs dan diczeltde K VI'

voor de <,telling, dat in iedcr geval ook

Hct zal duideli1k zijn, dat dit de pmitie

in de cullllur van de Niplleeg<,e univer-

van hct Centrum en ook van zijn intel-

'>ileit vanal de stichting tot in de jaren

lcctuclc en lijnzinnige dirccteur <,ecre-

V!Jttig sterke elitaire elementen wa1-cn,

taris nict vcrgemakkclijktc

die weinig verwant<,chap gevoclden
met

het

volbe

emancipat1e'>lrevcn.

Culturele complicatie

i\1aar tcit wa<.;, dar n1ct nan1c in tcgcn-

1\\aar crn-,tigcr nog wa<, de culturclc

'>lelling tot het Tilburg van C:obhen-

factor Wic de gcschiedeni'> van de KVP

hagen en De Quay de kloot tusscn de

hcstudccrt. zoals die door Borncwasser

Maurihkade (partijbureau van de KVP

in zi1n bock 'Katholieke Volk..partij

in Den Haag) en de Wilhelminasingel

I '!45- I '!SO. Band J, Herkomst en groei

!Aula

1 tot

I 'J(J 'l J.' is heschreven, en wic nog

t I lV 1 'IH

Nijmeeg<,e

llniversiteitl

heel

breed en heel diep wa<, De geografi-

,,
'

.. I

. :.1

dccrde. cr nog ccn cohort katholiekc

~~

-,che atstand spcclde en -,pcelt daarhij

mcdc hct gcvolg van haar karaktcr als

piclc hetrokkenheid hct ge<,prek met

~~

cenhcid-;partij - hcvordcrde evenmin

andcrcn kon aangt:~an over de vraag,

b

de dialoog met de intcllectuelcn.

hoe chri-,telijkc waarden vorm kondcn

::L

In icder hooldstuk van Borncwa<;<,cr<,

kunde. Darer ccn katholicke llltellcctu-

'--'

hoek duikt die spanning lu<;<;cn de anti-

clc polittckc traditie wa<,, die hqwijlcn

u.;

intcllectuclen en de katholickc acade-

zeit<; <,tcrkn wa'> dan de K VI', i<; nwdc

z

mi-.che wercld wei crgcn<; op.

tc

In die <;panning moc<;t Aardcn (en met

Staatkundigc Vorming. Dat Centrum

hem ccr<;t Prol W. v.d. Crintcn en later

wa-, in ktte hct ecnman-,hedrijt van

Prol.dr. Th.LI'vl. Thurling<;l opcrcrcn.

Jacque<, Aardcn.

Eenmansbedrijf
En in die spanning hccft Aarden gcope-

Middelpunt
afscheidingsbeweging

ook ecn niet geringe rol. De corporatis-

intcllectuclcn aan\vezig

ti<;che ophouw van de K VI'- ook weer

de combinatic van politiekc en princi-

\Va<.,,

die vanuit

hlijvcn houdcn in de Nederland-,c -,taat-

dankcn

aan

het

Centrum

voor

recrd. mel rcstiltaten. In een heweging,

Wie op grond van die inzct e11 die ver-

die op dat tcrrcin haar traditic nog

dietl<,tcn mocht hchhcn vcrwacht, dat

moc<;t vc<;tigen, ontwtkkeldc zich hct

Aarden een prominentc plaat<; in de

Centrum tot een wcten-,chappeliJk tn-

politick zou hehhen gckregen van de

qituul, dat bij haar vijtticnjarig hcstaan

KVI' vindt in zijn 'hungelpo<,tttc' op de

in ]')(,() ccn hondcrdtal helcidsrappor-

lij"it ccn hcvc.,tiging van die -,panning

tcn had geproduccerd. t\ laar daarnaa<;t

tu;.,-;cn de rcprc..,cntantcn van de vcr-

had het door een grool aantal lokalc al-

-,chillcnde maat-;chappclijkc grocpcrin-

dcltngen ccn hredc uit-,trallllg in de ka-

gcn, de vcrtcgcn\voordigcr-, van lokalc

tholieke wercld van die dagen, en her

belangen en de hc-,tuurdcr-,/mint<,teria-

wa<, in zovcrrc ook ZtJn tijd vet· vooruit.

lwlcn

dat het op die manier <;terk drcmpclvcr-

hied -,chaar'>

Ruimte voor

'c<)<li'""'''' wa<, en

lagcnd werkte voor inhoudelijkc poli-

De lage plaat-, voor Aardcn (en ook

tickc hetrokkenhcid. Het Centrum <;ti-

voor iemand a!-, de pnncipiclc mr K

mulcerdc

landelijk

van Ritckevor-,cli wa-, voor <,ommigen

breed het inhoudelqke dchat over hoc

aanlciding om JUisl wei op de K VI' tc

en

organi<;cerdc

de katholickc <,ocialc leer in de polttiek

<,tcmmen, met ccn duidclijke voorkcur-

vcrtaald kon worden.

stem. en voor andcrcn wa<, dat de drup-

1-lct wa<, grotcndccl<, het wcrk van ccn

pel, die de cmmcr deed overlopcn en

man. die zich met oplcgdc. maar lui<;-

hen

naar

andere

bcwcgingcn

Jocg.

tcrde, <;timuleerdc, en hijwijlen. en met
name hij rcdevocringcn zeer kon tn<,pi-

In dat klimaat tckcnden zich al -,nel de

rcrcn.

-,chcuren en scheidslijnen al

Dat de

conciliairc Aarden daarhq hct middclDe invlocd van hct bureau op de

punt wcrd van een at-,cheiding-,hcwe-

Primcngracht - ook dat wa-, -,ymho-

ging zegt vee! over de diepte van de

li-,ch- t<; groot gcwccst en hoc moeiliJk

vcrtrouwcn-,cri<;is 111 die cnkele jarcn te-

meethaar ook kan toch gc-,teld worden.

voren I cindc kahinet-Dc CJuay in I Wd

dat toen de katholieke zuil implo-

zo triomtantclijkc parliJ.

( llV 1
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l)at de zecr gelovige, kerkhctrokken

jui<,t na de tegemlagen. Het deed hem

Aardcn, die hovcndicn de lokalc roli-

in ieder gcval pijn- ons laatstc contact

tiek cen zcer warm hart toedrocg, een

-

tactor wcrd van betekcni' in het natio-

zou worden.

als die bcwcging gcn1arginalisccrd

nalc en vooral Am,terdamse dehat over
de hcriJking van de vcrzuildc rolitieke

Len man, vcrdwaald som' in het Haagsc

verhoudingcn, tekent tcgeliJkertijd zipl

geweld, maar met krachtigc innerlijke

1ntcgritctt, hct ..,cricu.., ncn1cn van zijn

overtuigingen, moed en bctrokkenheid.

rrincirick du' radicale rolitiekc keu-

Ook hij hehoort tot de crllaters van de

zc-.

christen-democrat ie.

a\.., zijn vcrccnzan1ing.

Inspirator en gesprekspartner

1\lr·. .IJA i\1

!:en echtc politick Ieider i' Aarden

v\'cteltsdlil{'{'clijk lllslillllll

noott gcweeq. niet in zipl KVI'-tijd, en
nict in zijn laterc Flrcn in de I'I'R. HiJ
wa' vecl mcer in<,pirator en taciliteerckr, gc·,prek,partner dan voorgangcr ol
orponcnt. I )aarom werd hi) ook cen

'old

soid1rr, II'I1Cl JIISI fo,Jc,/ dll'dy'

lht had hehalvc mct zijn braktcr ook
te maken met die tactor, waar zovelc
llrahant<,e btholicken in de politicke
arena tegcnop !open. In de etgcn katlwlieke kring werdcn ziJ zo gcmakkelqk over,temd door de heter opgelcidc,
n1aar

vooral ll1ClT uitgc')prokcn, .:.,onl<..,

hardcrc, <,om' ook amhttieuzcrc katholieken van hoven de rivtcren, niet zclden Lilt de weerhare kt-ingen in Am,terdam en Rotterdam.

Ln huitcn hun

etgen kring "'"' cr die wcreld, die dehat
vraagt, zich pn.-,cntcrcn, opponeren,
nadrukkcli,kc aanwczigheid, J<,<.ertivitcit

111

plaat-. van

<.;Onl-.

en in icdcr gcval

11aa<,t de inzet voor ccn hcpaald ideaal
ot ecn lcgittclll bclang.
Zachtgc,temdcn al, Aarden halcn zelden de voorpagina\ ol zeit, de opinic-

In zqn laat,te jarcn volgdc Aardcn weer
met grote hclang,telling de ontwikkeltngcn in hct CDA. Hct zal hem loch
plcztcr hebhcn gcdaan, dat binncn die
hcwcging cr ccn grocicndc hchocftc

aan tnhoud en rdlcctic zichtbaar wcrd,

Pt/11

Pilll hrt
hrt ('/);\

Co111i{' is dimteur
1'001

~:._]

Het hoek 'Tussen Staat en Maatschappij' (over de geschiedenis van

:Z

de christen-democratie in Belgie tussen 1945 en 1995) laat zien

.:L
.I
"i

..:.J

X

.J:

dat de christen-democratie in Belgie veelkleurig van aard is. Er zijn
opmerkelijke verschillen met Nederland zoals de grote invloed van
standsorganisaties en het feit dat het politieke zwaartepunt bij de
partij en niet bij de gekozen volksvertegenwoordigers ligt.

.l.J

:a

cL.
. .W

:J
:a

n 19_')5 verscheen hct hoek 'Tu-,scn
Staat en l\1<lat<.chapp1j' over de gc-

chri-,ren-democratie in het Belgischc

schiedenis van de chri-,ten-demo-

in vijl hoofdstukken die bepaalde liJd-

cratie in Helgic tmsen

1945 en

vakken bchandelcn. Dec\ 2 ( pagina

1995.

1 1CJ-262 '1 handelt over de -,rructuur en

Het is een omvangrijk werk geworden:

de vcrankering van de christen-demo-

I

politieke landschap en is onderverdecld

cratische partijen en is on-

5(d pagina's. De bladzij-

dcn 5 19 tot 563 bcvatten

dcrverdeeld in vier hootd-

de voetnoten. Reeds dit

'>tukken

laatstc geeft aan dat hier

263-51 H! hchandelt de in-

sprake i'> van een weten-

vloed van de christen-de-

Dec\ 3 1 pagina

schappelijk werk. D1t wa.,

mocratic op her politieke

ook de uitdrukkelijke up-

Ieven. Dat gebcurt in ticn

zet van de initiatidnemers

hoofdstukkcn, die elk een

hank Swaelcn en Charles-

beleidsterrein bchandelcn,

Ferdinand Nothomb. ZiJ

dat overeenkomt met ecn

lormulcren

van de dcpartcmcnten. In

her

zeit

als

deze

1

volgt: '1----Ict gcvaar van ccn

dergelijkc

onderncming

Proj.111rdr. A Postma

wa-, uiteraard dat zij zou uitmondcn in
ccn

ongcloofwaardigc

capita

rcccmic

zullcn

slechts enkelc van de velc
bchandeld

kunncn

worden.

zelfvcrheerlij-

king. Daaro111 wcrd van meet al bcslist
uir-,\uitcnd wetcnschappelijkc normcn
bij de rcdactic van her hoek tc hante-

Het ontstaan van de christendemocratie
lnteressant is de be-,chritving die gegcven wordt van het ontstaan van de

De inhoud valt in drie delcn uitcen.

christen-democratic Hicruit blijkt dat

Dec\ 1 ( pagina I 1-1 18! gaat over de

een onderschcid gemaakt moet worden

( llV 1 'JH

tL"scn katholickc partij enerziJd' en
chri'>tcn-dcmocratie

andcrzijds

De

aandeel van de lloerenbond bcdroeg in
1946-1 'Jo5 20,6, in

C:hri'>tclijk

I 995

14'!\, Het

christcn-dcmocratJc ontwikkcldc zich

Nationaal

IV\iddenstands-

nict tot cen alzonderlijkc partq, maar

verbond haalde in 1946-1 '!65 17,6%, in

tot cen duidelijk hcrkcnharc en gcorga-

1995 22%. Het percentage van de stan-

nisccrdc fractic binncn de katholieke

dcnlozen hcdroeg in de peri ode I 946-

partij. Daarnaast he-;tond een andere

1965 22,5%, in 1995 II%. De ontwik-

fractie binnen de katholiekc part1j: de

kcling van de afgclopen halve eeuw

con'-.crvaticvcn.

gaat dus niet in de richting van een ver-

Kenmcrkend voor Vlaandcren v(J6r de

zwakking van de -,tandsorganisaties,

Tweede Wcreldoorlog wa'> de aanwc-

n1aar toont juist een vergroting van hun

zighcid van hct begrip christen-demo-

invloed.

cratic in twce hetekenissen: cr wa., de
chri'>ten-dcmocratie in engc zin, die be-

Sedert de statutcnwiJziging van 1989

trekking had op het Algcmecn Chris-

wordt van de C:VI'-Icden heel wat ver-

telijk Werkcrwcrbond I ACW); daar-

wacht. Cccist wordt dat zij meedoen

naast wa-, er een christen-democratic in

aan een gemeenschappclijk dcnken en

bredc zin, waarvan hct maatschappelijk

handelen; acticf meewerken aan de ont-

programma luiddc "C:hri'>teliJk, Vlaam<,

wikkeling en hct uitdragen van de

en volbgezind"

christen-democratischc politieke over-

Na de Twccde Wereldoorlog kwam hct

tuigingi n1cc inhoud en ge~taltc gevcn

tot de oprichting van de Chri-,tclijkc

aan de partij: de interne regels eerbiedi-

Volbpartij rC:VI') Wczenli1k voor de

gen en loyaal mcewcrken aan de uit-

nicu,vc partij WJ'-; hct Kcr')tprogran1111a

voering van de besli""'ingcn gcnon1cn

van I 'J46. Hock steen wa<. hct pcr-,ona-

door partijorgancn; en actiel deelne-

li-,mc· de ontplooiing van de pcrsoon in

mcn

zijn gezin en in zijn berocp-,activitei-

schappelijke Ieven. Naa<.t actieve lcden

aan

hct georganiscerdc

maat-

tcn

kent de partij ook client- en sympathi-

De opbouw en geaardheid van
de CVP

Sedert de <,tatutcnwijziging van 19WJ i<.

santenleden.
er sprake van 'cen gematigd dualisme'

Hct ovcrwicht ligt nict mccr hiJ de vcr-

tu<;<,cn de fracties cncrzijds en de vcrte-

kozencn, maar hij her partijapparaat

gen\voordigcr'-; in de regering ander-

De verkozcnen moctcn zich on-

zijds. Zo werd onder mecr bepaald dat

dcrwerpcn aan de partijtucht, waardoor

de fracties hierarchisch niet onderge-

op tcrmipl ook hun individuele verant-

<,chikt zijn noch aan het nationaal par-

woordelijkheid overglllg naar de partij.

tijhe-,tuur noch aan de regenng(en).

zcll

Opmerkelijk in de C:VI' is de sterkc
aanwezighcid van de standsorganisa-

Wat i' de verhouding van de CVP tot

tic-,

deze

de katholieke Kerk en de btholiekc or-

niet, doch in de praktijk spclcn ze ccn

ganisatiesc De katholicke zuil heeft

grote rol. l'arlcmcnhlcdcn worden toe-

zich .,cdert de jaren vijltig kunnen

gerckend aan ccn bepaalde <,land

handhavcn,

Formeel-juridi-,ch

he<.taan

In

echter

uitsluitend

door

I '!46-1 965 was het aandeel van hct

middel van cen vcrregaandc secularisa-

AC:W IAigcmccn C:hri-,telijk Werkcr<.-

tie van zijn ideologische ba-,is. De

vcrhond) 15, I 'Yr,, in 1995 49%. Het

plaats van de Kerk al-, overkocpelende

t !JV 1 'JS

en integrerende instantie is grotcndeels

:....

.I

,,
'I

tenheid met de klemtoon op socialc

ingenomen door de partij. De CVI' is

rechtvaardigheid en medenlCn-,elijkheid

tot op heden hijna als een Siamese

- worden ze jui<,t algcrcmd om ex-

tweeling met de belangrijkste btho-

treem-rcchts te kiezen.

lieke sociale organisatie<, verbonden ge-

De hoogste score (50%) haalt de C:VI'

hlcven, met name de standsorganisaties

hij de kerkelijke katholieken. Voorts

en daarnaa<,t vooral het katholick on-

wordt het <,temmen op de C:VI' hevor-

derwij<. en Caritas Catholica. 1\laar de

derd door het lidmaahchap van een

j)

voortdurende electoralc achteruitgang

christchjke socialc organisatie. Voor de

.:J

van de CVI' leidt er toe dat ziJ langza-

Jonge kiczers gaat dat echter nict mccr

:c

merhand niet Ianger in <,taat dreigt tc

op.

L

zipl haar centrale tunctie waar te ma-

.w

ken. I )c lcden en vooral clicnten van de

,:;'
.n

De ideologie van de CVP

katholieke orgamsaties stemmen im-

In haar Kerst programma van I 945 koos

mers niet Ianger volgen<, de verzuildc

de C:VI' voor het pcrsonali-,mc. De uit-

lijnen. Voor de grotc katholieke organi-

oekning van de politicke macht is on-

satlcs in Vlaanderen doemt er op ter-

derworpen aan cen kerndoelstclling: de

mipl daardoor een helangriJk prohlcem

ontplooiing van de pcr<,oon. De partij

op. Door de toenemende voorrang die

gaat u1t van de idea len van vrqheid. ge-

zi_j gcven aan hun c1gen donlcinspcci-

lijkhcid en rechtvaardigheid die de cr-

ziJ

knis zijn van het we'>lerse humanisme.

zich hovendien al<. vanzelt van de an-

De part11 heelt gcen binding mecr met

dere organisaties en van de zuil zeit.

cen hepaalde geluolshclijdcnis en staat

lieke doelstellingen, vcrwi1dercn

open voor allen, gc\ov1gcn en ongclovi-

De kiezers van de CVP

gen,

verenigd

rond

de

wezenlijke

Van aile partiJen is het elcctoraal van

grond\vaarden van de \VC"iter~c hc"icha-

de CVI' hct meest heterogeen als men

ving. Het doc! van de partq i-, nict meer

kijkt naar het gcnoten onderwij<. en de

de verdediging van de katholieke gods-

socio-prote"ionelc samenstelling. De

dicn-a, van zijn instcllingcn en van zip1

trouwc C:VI'-kiezers vallen te typcren

werken. De partij hlqtt evenwel ecn

als

'Christclijkc partij'

cultureel

conservat1eve

kiezer<,.

l'vlecr dan het gemiddclde zip1 ze tegen
libcrali-,ering van abortus, ze hangen

De eerstverantwoordelijkc voor de ont-

relatid mecr autoritaire denkheelden

plooiing van de persoon is de per<,oon

aan, ze hehhen mecr reserve tegen een

zell die vrij, in voile overeemtemming

onbcperkte (en kriti-,chel vrije me-

met de waarden die de zijne zijn. de lc-

ningsuiting in het opcnhaar. ze leggen

venswijze moet vindcn die hem past.

mecr de nadruk op natuurli1kc vcrschil-

De CVI' is voor<,tander van het ideolo-

lcn tU"i':len n1annen en vrou\vcn, en zc

gi<,ch plurali<.me

wijzen icts minder radicaal de superio-

Hct hcgrip 'pcr':,oon' -;taat tcgcnovcr

ritelt van het hlanke ras at.

het hegrip 'enkeling dat van liherale

lletekent dit nu dat deze kiczers aange-

huize i<, De menselijke persoonlqkheid

trokken worden door het Vlaam<, lllok7

kan slechts ophloeien 1n voor haar gc-

Dat i<. niet het geval. Vanwege andere

schikte 'maatschappelijke kader<, waar-

aspecten in hun lcvenslxschouwing -

onder de natuurl1jke gemeen<,chappen.

de zogenoemde sociaal-culturele chri'>-

de 'tu'>Senmaatschappijen': hct gezin en

(IJV 1 'lS

het hedrijf op de eerqe pbat<;, vervol-

voor zijn cigcn persoon..:;\vording en

""' ~-

gen<; her vader! and

geluk

0

''I,

lk Staat i'> niet de eer,tvcrantwoorde-

De Prr<7111Iooordcli)khcid roept de men' op

lijke voor de ontplooiing van de per-

om zijn per<;oonltike en collectieve ge-

<;oon I )e taak van de Staat he,taat er

schiedenis niet aan het toeval ol aan

ecrst e11 vooral 111 het plurali<;me te ver-

hlinde krachten over te Iaten maar om

dedigen, de natuurlitke gemeemchap-

er zeit richting en zin aan te geven: in

pen aan te moedigen en ze de meest

voile vritheid en hewuqzijn, met voile

gun...;t1gc ontplooiing..,kan<..;cn tc waar-

inzet van lichamelijke en geestelitke

horgen De Staat !lCeft ouk de opdracht

krachten

z1ch in te zetten om de nodige maatre-

Het rC/lliiiccslerschuf> ziet de men,elijke

gelcn te treffen opdat iedereen zijn per-

pcrvJOn in zijn onlo,makelitke verhon-

'>oonlijkheid zou kunnen O!ltplooien.

denheid met de natuur en de helc kmmi,che werkelijkheid rondom hem, het

In de periode 196K-19CJ5 evolueerde de

roept de men' op om zorg te dragen

naar ~ociaal

voor het aarche erlgoed dat hij/zij ge-

per,onali,me Dit hetekent dat de CVI'

kregen heelt, ervan te gemeten, de op-

partij

van

pcr..,onali-,n1c

mecr aandacht krceg voor de <;ocialc

roep te heantwoordcn, het te hewerken

determinanten van de per<;oon-;wor-

en het verrijkt verder te geven.

ding. De <;tructuren van het menselijk
woncn, ruikn, zorgcn en conlnlunicc-

Op her tcrrein van de economie ;, cr

ren kunnen een hulpmiddel zijn voor

duidelijk <,prake van eigen chri<;ten-de-

een pe<·sonaliqi,ch heleid. De mi<;<;tan-

mocrati,che opvattingen. J)e chri<;ten-

den in het verlcden had men ,Jechh he-

demncrati<;che opvatting leunt op een

streden door morelc oproepen en niet

fundamenteel ver,chillend heeld van de

tcgcnnlaatrcgclcn.

men<;, de <,amcnlcving en de wereld.

Het sociaal-per<;onalisme werd onder-

Daarom hebhen christen-democraten

vcrdeeld in vier deelhegimelcn: per'>o-

een <;pecifieke kijk op de hij de orde-

nal!Sme, <;olidariteit, verantwoordelijk-

ning, de doeleinden en de maatrcgclcn

n1ct

-,rructurclc

heid en rentmee<;ter,chap. Het laatste

betrokken waarden. C:onflictcn tu<;<;en

hcgin<;el is duidelijk van CUA-huizc.

doel<;tellingen en imtrumenten los-.cn

Onder dcze hegin,elen wordt het vol-

zij op in ecn evenwichtige '>ynthe'>e die

gcndc vcr..,taan:

rekening houdt met de kitelijke om<;tandigheden

Het f>crsolluli""' roept ieder mens op om

AI,

zich te ontwikkclen tot een per<;oon die

nrdening hechten de chri-;ten-democra-

in '>taat i' te kennen en te denken, te

ten in vergelitking met de liheralcn

hct

gaat

om

de

economi<;ehe

willcn en lief te hehhen en die zichzelt

meer hclang aan de vJCiale dimen'>ie

wcct te richten op een uiteindelijke bc-

van de men,elijke pcrsonen. Het be-

<;temming die aan deze ontwikkeling

treft onder mecr de sociale verhonden-

z1n gcch.

heid in gezin, heroep en onderneming,

lk solidunlcil <;telt dat de mem pa<; vol-

de solidariteit met de zwaksten in de

komen persoon kan worden samen met

<,amenleving,

de andere mcnsen en roept hem op de

helangengroepen ( <;ocialc middenveld l

de

betekenis

van

de

peiv>on,wording en het geluk van de

voor de medezeggemchap van ieder-

anderen te crkennen als vourwaarde

een, voor de socialc vrede, de corrcctic

(I lV 1 'JS

z

t~

van marktfalcn door overheidsoptre-

harmoniemodcl, de medezeggcnschap

dcn.
In vergelijking

seerdc hedrijfslcven.

~~~
oc....

su<, overheid) en meer aandacht voor

ring, vakhonden en wcrkgeversorgani-

overhcidsfalen (mecr markt)

saties.

I,·~

~-~

•./VJ

•'I

met

de

socialisten

komcn onder meer volgende verschil-

Kcnmerkend voor de ovcrlegeconomie

len tot uiting: grotere betekeni<, van

is dat de beslissingen worden genomen

persoonlijke verantwoordelijkheid en

in het kader van cen drielcdige institu-

subsidiariteit (particulier initiaticf ver-

tionele structuur, bestaande uit regc-

-~

Betrelfcnde de doelcinden van de eco-

"::o

nomische politiek ontstaat uit een ver-

Met betrekking tot de parlemcntaire

"~

gelijking het volgende beeld: Ia) tegen-

democratic moet worden vastgesteld

over de liberalen: meer helang hechten

dat de CVP niet steed, eenduidig heel t

aan volledige werkgelegenheid, aan re-

gesproken en gehandeld. Voor een par-

delijke inkomensverdeling, aan zorg

tij die haar politieke actie stoelt op een

c~

.I

en de autonomic van het georgani-

:o
.:::::::::::

voor de min<,tbedeelden en aan een so-

personalistischc memopvatting is hct

ciaal aanvaardhare sociale zekerheid;

opmerkclijk te moeten vaststellcn dat

(b) tegenover de socialisten: mecr he-

de verruiming en de verlip1ing van hct

lang hechten aan duurzame economi-

waarborgen van de fundamentclc men-

sche groei en prijsstabiliteit voor wel-

senrechten in het programma z6 weinig
aandacht hchhen gekre-

vaart.

De trouwe CVP-

Wat betrdt de instrumen-

kiezers zijn te

ten ontstaat ecn specificke
henadering ingevolge de
meningsverschillen

over

typeren als cultureel

ordening en doeleinden:

conservatief.

werking van de rechterlijke macht hcdt te weinig
aandacht gehad.
Op het tcrrein van het onderwijs brak de CVI' in

(a) in tegemtelling tot de
liberalcn: mecr belang hechtcn

gen. Ook de behoorlijke

aan

het Kerstprogramma van 1945 met de

maatregelen in verband met sectorale

oude opvattingen

en regionale ontwikkeling, met herver-

zich niet exclmiel verdediger van de

De CVI' noemde

deling en werkgelegenheid, meer aan-

katholieke <,chool, maar plcitte voor de

dacht voor ovcrleg tussen helangen-

vriJheid van keuze; zowel het Rijk a\<,

groepen en tussen deze groepen en de

het vrij initiatid hecft bestaansrecht en

overheid, alsmede voor overheidsoptre-

inrichtende macht. Het katholiek on-

den; (h) in tcgenstelling tot de socialis-

derwijs i'> niet onvcrcnighaar met hct

ten: meer belangstelling voor begro-

hestaan van andere richtingen. In het

tingsevcnwicht,

voor

Kerstprogramma werd hct aldu'> gdor-

overheidsondernemingen en gedctaillcerde rcgulcringcn en trequcnt over-

muleerd:
"De CVP stelt voor de schoolkwestie

heid'>optreden.

op te lossen en een einde te maken aan

minder

de sterielc geschillen waartoe ze aanleiOp sociaal gebied is de CVI' aanhang-

ding gal. Zij meent. dat het openhaar

ster van de beginselen van de overlcg-

onderwijs en het door privaat initiatiel

economie. Dat zijn de vrijheid van ver-

ingerichte ondcrwijs, nict in dier voege

eniging, het suhsidiariteitsheginsel, het

mededingers zijn dat het verval van de

( [)V 1 'JS

enc een succes hetekent voor de an-

ontstond een nauw verband tus-.en

0:::

dere, maar wedijveraars die, ieder op

christen-democratic en Vlaamse bewc-

0

zijn wijze zovcel mogelijk moeten bij-

ging. De chri-.ten-dcmocratie in Vlaan-

dragen tot de grootheid van het natio-

deren kan aldus beschouwd worden als

naal onderwijs De CVP, die aile gcwe-

ccn emancipatiebeweging hinncn het

tensvrijheid ecrhiedigt, verlangt dat aile

katholici-.me, en soms ook tegen hct

gczin-.hooldcn aan hun kindercn het

katholicismc.

onderwijs en de opvocding zouden

Het hock Tusscn Staat en Maat-.chap-

kunncn hczorgcn in ovcrccnstemming

pij' is cen standaardwerk. De Neder-

met hun opvatting over de bcstcmming

landse christen-democratic hceft cen

;N

dergelijk werk dringend nodig

m

van de mcm, steeds met inachtneming
schappij"

Pmf.mr.dr. A Postma

De CVP en de
staatshervorming

Stao tsrecht

Uitvocrig wordt heschrcvcn hoe op het

Tussen Staat en Maatschappij. 1945-

IS

mer

1995 Christen-Democratic in Bclgie'

wikkcling van de CVI' is gewccst. De

Onder

CVI' is opgericht als ecn unitaire partij

J)cwachter,

Onder druk van de omstandighedcn is

Michel Dumoulin, Emmanuel Cerard,

zij gccvolueerd van unitair naar fedcraal

Fmicl Lambcrts, Xavier Mahillc, Mark

standpunt. Zclf-. contcderale standpun-

Van den Wijngacrt. Uitgevcrij Lannoo.

aparte parti)en is gcsplitst: de Nedcrlandstalige CVP en de hanstaligc PSC
Het contact tusscn heide partijen is
marginaal.

Conclusie
Hct hoek laat zien dat de christendemocratic in Belgic vcclkleurig van
aard is. Opmcrkclijkc verschillcn met
Nederland zijn aan tc wijzcn Zo is de
invloed van de standsorganisatics zecr
nadrukkclijk aanwezig. Voorts ligt het
polittcke zwaartepunt hij de partij en
niet hij de gckozen volkwertcgcnwoordigers. De christen-democratic is niet
van steen, maar wordt in zijn uitingcn
gevonnd door politicke en historische
omstandighcden. Ecn van die omstandighcdcn

wordt

gevormd

door

de

twectalighcid in Belgic In Vlaanderen
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z
CJ

tcrrcin van de staatshcrvorming de ont-

De taalkwcstie hccft er voor gczorgd

1:

m

uoorzitter va11 de

Eerstc Kamer e11 hooqleraar Ondowijmcht en

dat de christen-dcmocratie in twce

0:::

7'

dcr grondwaardcn van staat en maat-

tcn worden in de partij gevcntileerd.

7'

hootdredactie

van

Wilfried

Ccorge-Hcnri

Dumont,

.

·,,.''

'•

':.·

.'1

()

0

e paarsc partijcn zcnden

de samenlcving v<:rtolktc. Kritick was

naar elkaar, nog voor de

t:r ook. Het zou te links zi1n en daar-

heel t.

mee niet in hJrmonie met dJt andere

-,teed-, duidelijker licfdes-

elemenL de herkcnhaarheid nJJr de

kicze•

gesproken

.,ignakn en zijn zells hercid up vom-

. V1

•'I

. c...

vcnvantc grocpcringcn en hclangcn

hJnd hun programma'-, aJn elkaar aan te
pJssen. Volt er nog wei wal te kiczcn i-,

Links programma?

cen tcrechte vraJg. Voor hct CDA

[chter, wat i'> er linb Jan ecn pro-

vormt die verviJkking een goudcn kans.

gran1nla dat Z\vaar inzct op ver..,tcrking

[en christe\ijke en principicle pilrtij kan

van de rechtsstaat en de hclottc van die

juist nude zo gemiste lange tcrmijnvi-

tienduizend agenten wei uitgevoerd wil

sie op de richting vJn onze sJmenle-

zicn~ Wilt is er links Jan het willen

ving uitstralcn en vcrtalcn 1n politicke

hecmdigen VJn het gednoghelcid. Jan

keuze<,. Dat is de meerwaarde vJn de

de ei'> vJn inburgering van Jllochtoncn

nieuwe christen-democratic.

en aan de recivilisatic van de puhlicke

De JJntrekkingskracht van een pJrti)

gramma dat zo kie-,t voor J-cspcct voor

ruimte' Wat is cr links JJn een prohesLJat uit ver<,chillcnde componenlcn.

mensclijk

Voelen hcpaaldc grocpen, belangcn of

kwctshJrc lases en dJt om mcer disci-

Ieven. juist

in

de

mecst

regio's zich met de partij verwJnt~ Zijn

pline en normen

de gezichtshepJicndc persnnen ilppel-

vraJgt' Voor ruimte voor cen kind-

in hct ondcrwijs

lcrend en competent genocg~ Is het

vriendelijk gezin<.- en

programmJ relevant voor de prohlemcn

Voor ccn p!JJt'> voor de oudcrcn in hct

zoJis de kiczer die ervJarP Is er een

hart VJn de samenlcving en nict aan de

Ionge tcrmijnvisie die perspectid hiedt~

rJnd

familiebelcid~

ervJn~

Ln, zijn de verschillende elcmentcn
mel clbar in harmonic en pa<.t de par-

De schaal van links-rcchts is hopelom

tijcultuur hij de bondschJp en de perso-

achterhJald, zegt A bzioni, de voormJn van de communitari-,tische hcwe-

ncn!

ging in zijn laatste hock

The

JJfiP

<joldcJ1

De vcrwijtcn dat de verkiezing-,pro-

rule' Hct politiekc en 111JJl'>chappelijke

grJmma's zovecl op clkaar lijken, gol-

debJt zal de komendc jaren gJan over

den in iedcr geval niel voor hct CDA-

zakcn Jis de verhouding tu<;<,en individu

programma 'SJmenlcven doe je niel

en sJmcnlcving en de verhouding tus-

aileen' Trouw sprak over "hct nohelste

sen vrijhcid en orde. Hct WJJrdendehat

n1en<.;" en andere n1edia con<.;ta-

zou welecns het centrale thcmJ van de

tccrden dat hct CDA-programma het

politick in de komende decennia kun-

enige was Wilt de echte onderstroom in

nen worden, zo voorspelde hct Duitse

in

de
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hlad Focus. i'owcl de l'vdA a]<; de VVD

integratic. Om die tcndensen te ondcr-

hchhcn dit zo hroodnodigc idcologi-

kennen, tendcnsen die cchter ook ccn

'>chc dchat gdruqrccrd.

uitdag111g vormcn, is cen politick antwoord nodig. Een politick antwoord

Herstel politiek visioen

waar de menscn in het voorbijc par om

De goudcn kan'> voor de chri<;ten-dc-

vroegen ten tijde van de moordcn op

mocratic ligt in her hcr<;tc] van hct poli-

Kloppenburg

ttekc visiocn. I )at is de vcrtaling van de

8cursfraudc. [en politick antwoord ook

en

Tjoelkcr

en

de

hoop en de ang'>t van hcdcndaagsc

op de vragcn van al die jongc mcmen

mcmen, van hun succc<;<;en en tcleur-

die klem rakcn tusscn carriere en hct

<;tc]lingcn en vooral ook van hun di-

hebben van cen normaal sociaal Ieven.

lemma\ en paradoxcn. Hct gaat in de
politick om het upcncn van realistischc

De leemtc van lange termijnvisic'> in

vcrgezichtcn en nict om hlikvernauwin-

politick duidelijkc keuzes is mcrkbaar.

gcn tot de horizon van de volgendc

Zo willen de paarse partijen hct vcilig-

vcrkiczingcn. Ecn lange tcrmijnvi<;ie.

heidsprobkcm

Hct durvcn stelkn van de vraag: wat i'>

maar 'meer blauw op straat'. Ook het

cr in onze cultuur ccht gaandc en hoc

CDA i'> een groot voorstander van

oplmsen

met

aileen

kan ik vanuit de politick daarop inwcr-

mecr politie en fcrme rcchtshandha-

kcn' Omdat hct politiekc dchat zich

ving, maar er is mccr nodig. Dat andere

gcruimc tijd mocst conccntreren op

spoor hcet veiligheidsontwikkeling en

vragcn van hcdreigingen van huitcn

dat moet gercali<;eerd wor-

I Koude Oorlog) en hinnen (de omvor-

den door dcgelijke morele

ming van de vcrzorging<.sta<Jt) werd

toerusting en normstclling en

dczc vraag lange tijd niet gcsteld

samenlcvingsverbandcn

Hct gaat nu om vragcn naar de plaats

ccn lccfomgeving die mis-

van de mcnsclijkc pcrsoon die meer is

daad, gcwcld en vcrnieling

dan ccn con'>ument of hela'>tingbetaler,

voorkomt. De vcrschraling

de vruag ot de ')dfllcnleving niet

van hct onderwijs en de me-

mccr is dan ccn zandhak van lossc indi-

dia lijkt in financiecl en in

0111

en

viducn en om de vraag ol de hlijvendc

morccl opzicht hewust gcto-

oricntatie op een aantal centrale waar-

lcrcerd, zo niet gcwild te

dcn nict vcrder moet gaan dan zcltver-

worden, terwijl juist nu hcr-

wcrkelijking. De vraag of we kiczen

stcl van het aanzicn van on-

voor de toekomst ot dat we on'> hlijven

derwijsgcvcnden, vcr<;terking

lixcrcn op hct hier en nu

van de identitcit van scholcn
en kwaliteitsverbetering een

Politiek antwoord nodig

absolute noodzaak zijn met

C:hristcn-democratcn moctcn gcwcldig

hct oog op de tockomst.

uitkijken om nict in cen snort mora-

En wic de monel vol heeft

lismc tc vcrvallcn, zekcr nict in een

over

democratisering

land waar hct zovcel mi-;t en regent.

meer

respect

op

zou

moeten

De versplintering
van de samenleving
vraagt een
samenhangend
antwoord van
armoedebestrijding,
integra tie,
toelatingsbeleid van
vreemdelingen en
bestrijding van
verschillende
vormen van
tweedeling.

,\1aar we kunnen niet om de analyse'>

hrengen voor de positie van

en ob<;crvaties van zovclen hccn, dat in

juist de omroepvercnigingen van bur-

de huidige trends gevaren zitten van

gers in het publiekc be.,tel De verkil-

dcsoricntcring, dchumanisering en des-

ling van de zorg, gecn tijd mccr voor
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een warm woord en lange wachtlij<>ten,

vcrzekercn, kan voldoende nieuw pro-

zegt heel vee! over het achterliggend

fie! en werfkracht krijgen Dat zal dui-

mensbeeld. De ver'>plintering van de

delijk blijken tegcnovcr het al voor de

samenleving vraagt een samenhangcnd

verkiezingcn beoogde l'aars II dat zekcr

antwoord van annocdebe<>trijding, intc-

geen 'gewoon' kabinet zal zijn, maar

gratie, toclating<;beleid van vreemdclin-

het juist zal Iaten aankomcn op con-

gen en bestrijding van verschillende

frontaties op a! deze en andere terrci-

vormen van twcedeling.

ncn, die de christcn-democraten en
haar achterban zo dicrbaar zijn.

Een lange termijnverbond

Dat zal cvenzeer blijken uit die cigen

Toen Tony 81air ecn visie ontwikkeldc

herkenbare bijdrage al-, hct CDA weer

op de toekomst van de Hrit<;e '>amenlc-

mee regeert.

ving stroomdcn vcle

ticnduizcnden

nieuwc leden toe naar zijn partij. Fen
duidelijk signaal dat memen geen politicke dc<;intcre<;<,e hcbben, maar zittcn

Alr. .I ..f. A At. vcw Cflwip is dim leur Pill! !Jet
Wetemchil/>!>elijk lnstituul Poor het CD;\ rn lid
Pllfl de Eerstc Kmncr

te wachten op visie, op een lange tcrmijnverbond, zoal<> E. Hir'>ch Hallin
<;chred in het on lang'> vcrschenen bock

Poldm}cesl.
Er zijn nogal wat aanwijzingen dat ook
in de Nederland<;c samenleving - met
name in de generatie van vijtcntwintigtot vcertigJarigen - gewacht wordt op
een perspcctiel, op dat verbond. Dcze
gcneratie staal voor geweldige kansen,
maar ook tekorten, dilemma's

1

het zou

wei eens zo kunnen zijn, dat JUi<>t de
christen-democratic

daar

geweldige

kanscn hecft. AI<> het CDA tcnminstc
de moed hceft dat visioen in de komendc jaren systcmatisch en consequent te vcrtalen.
Het gaal om ruimte scheppcn voor het
c.ombincren van wcrk en zorg, om ecn
intcgraal veiligheidsbeleid, om kwaliteil
en identiteit bij onderwij'> en media, om
warmte en men<;e]ijkhcid in de zorg,
om het bijeenhoudcn van een -,amenleving die iederecn in zijn of haar waarde
laat. Fen CDA dat die visic in zijn politick optreden tot uitdrukking brengt,
vertaalt in tastbare maatregelen en
daadwerkelijk kiest voor de instcllingen
die de kwaliteit van de samenlcving
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Drieluik Ruijs, Klompe en
Lubbers
Het in deze uitgave gepubliceerde hoofdstuk 'Marga Klompe: zorg en
solidariteit' is afkomstig uit een politieke trilogie van de hand van Ruud
Lubbers over drie vooraanstaande christen-democratische staatslieden
- behalve Klompe en Lubbers zelf, Charles Ruijs de Beerenbrouck- die
eind maart verschijnt. In dit boek geeft Lubbers aan wat in lijn met de
idealen van Ruijs en Klompe- zijn christen-democratische 'voorouders'
- zijn inspiratiebronnen bij het politieke handwerk zijn geweest. Ruijs,
Ncderlands eerste katholieke premier, blijkt met zijn sociale bewogenheid en zijn gewetensvolle, verzoenende wijze van werken een voornaarn voorbeeld voor Lubbers.
Van Marga Klompe hecft hij vooral de interesse in de ethische dimensie van de politick meegekregen, de zorg voor gcrechtigheid en solidariteit. Lubbers plaatst zijn beide voorbeelden in hun tijd en geeft aan
waarin juist zij hem inspireren. Hij analyseert water in de eeuw tussen
Ruijs en hemzelf veranderd is. Tot slot blikt hij vooruit: wat is de betekenis van de christen-democratic en hoe gaat het nu verder:
Het boek, dat 136 pagina's zal tellen en in de boekhandel f 29,50 zal
kosten, is speciaal voor lczers van Christen-Democratische Verkenningen te bestellen bij de uitgever voor f 24,50 incl. verzendkosten.
Stuur onderstaande bon in een ongefrankeerde envelop naar: Uitgeverij
Valkhof Pers, Antwoordnummer 170 I, 6500 VB Nijmegen.
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tic ook zou zijn hij het optredcn van
onze hoofdrol-,peler terzakc: de minis-

he<;tanddcel van d1t num-

ter van Financii:'n. Oostlander kent ook

mer. Twcc auteur<; 5chet<,en

uit eigcn \Vaarncn1ing de -;ituatic in vee\

uil

'hevrijde' Ianden en benadrukt criteria

vcr-,chillende invalshoekcn. Veldkamp

van rcchtstateliJkhcid die de Unie be-

brcngl cen diplnmaticke inva\-;\wek in,

hoort aan tc \cggen, naa<,l en vonraf-

Oostlandcr ecn parlemcntairc Bij hei-

gaande aan <,ociaal-culnomi<,ch-tinan-

den gaat hct om de cchtc doe\-,telling:

cicle voorwaarden, die h!J toetrcdingen

ecn vcilig en -;o\idair Europa, dat vredc

aan de orde plcgen te komen. Hij ver-

vcr<;tcrkt en in -,rand houdt, waarhiJ de

rijkt de lczer met de reccnte geschiedc-

economic bclangrijk, maar nict hoofd-

nis van het ingezctte toetrcdingsproccs,

voorwaardcn

.I

,,
. I

D

c komcndc uithreiding v.an
de Europe<;c Un1c '' honfd-

en

doe\<;tcllingen

doel i5. Ook nooit gewee<,l '" Veld-

inc\u-,ief de boeicnde invlocd daarup

kamp hceft de moed an no 1'JCJS te

van het Europee<, l'arlemcnt. Ons land

rcfcrcren aan de oorspronkclijkc Furo-

diep rakcndc ontwlkkclingcn, die wij in

pe<,c idcalen van de bcginjaren. waarbij

de media -;tc!-,elmatig mis<,en.

de stapsgcwijzc rca\i-,enng vooral via
lopen. Hij ontkent de bctekcnis van de

Herwaardering van het
publieke ambt

economi-,che -;ector nict, maar plaat<;t

De column die onze col \ega Bemelman'>-

de uitbrciding naar Midden- en Oo-,t-

Videc wijdt aan een zin<,nede in hct

Furopa terecht tcgen de achtcrgrond

C_])A-verkiczing<;progam ben-eft zowel

van [uropcse <;tabiliteit en vrcde Hij

een vanze\f-,prekendheid a\<; cen lood-

kent

zwarc opgavc: hcrvv'aardcring van hct

econon1ischc ver~trengcling n1ocst vcr-

uit

crvaring

de

gevoelem e11

motieven waarmee 'hevriJck' Ianden

puhlicke amht. De wcg tcrug naar cen

aankijken tegen hun toekom<;tig FU-

hestel waann de hestuurlijke en over-

Iidmaat<;chap AI., diplomaat brengt hij

heidsdeugden voor iederecn zichtbaar

crvaring',gcgcvcn'-> in uit het htlatcralc

en vanzelf-,prekend waren, be<,taat 111et

vlak, dat ook voor de multi- en <;upra-

1-\et zal een nieuw tc kweken be<;te\

natiunalc toekomst grotc hetckeni<; be-

moeten zijn waarbiJ de door <;chrijl<;ter

houdt. I lij wij<;t ook np de noodzaak

genoemdc kwalificatie.,, dl' lcidendc

van cen goede (mcde via de diplomatic

per<;oonliJkt' waarden van de politick-

op te bouwen en te ondcrhouden) ken-

maahchappelijkc elite gelcidelijk weer

ni<; over Europee<;-budgettaire zaken en

gaan bchorcn. Dat i-, niet aileen cen

opvattingcn daaromtrent in de diver<;e

kwt"<;tic van vcr<;terking van technische

Ianden. Die pas-,agc<, doen mij er weer

en cthische bckwaamhc1d van politit"ke

eem aan dcnken hoe gewen'>t en in het

en amhtelijke he'>tuurder'>. Het i'> ook

Nederlands bclang wat mecr diploma-

een kwe<,tie van aankijken tcgen het "a!-

C I lV

.J '!H

gemccn hclang" en tcgcn de hogc taak,

paarse kahinehperiode stond de over-

hct vcrhcvcn amht van de dicnaren van

legeconomie in een kwaad daglicht,

dat algcmccn hclang Dat is de laatstc

"dat lciddc maar tot stroperigheid".

decennia hclaa<, nict huiten de verloe-

/l.larktwerking were! duel en deregule-

dering gchlcven. Naar mijn persoonlijk

ring in..,trun1cnt.

oordecl i'> dat niet los tc zicn van de

Van Spanning geeft in zijn artikcl 'De

wiJze waarop we gctracht hchhen de

alrckening van paars met het christeljk

'\taat" mindcr log te maken. De con-

erfgoed' daar ouk voorbeelden van.

ccptic daarhij van allerlei tusscnvormcn

lntussen wordt ons land in het buiten-

tu'>'en de ovcrhcid'>- en de particulierc

land geprczen om zi)n 'poldermodel',

<,ector - zondcr '>tructuur en visie -

dat JUist zijn oorsprong vindt in vooral

hcdt er mede toe hijgcdragen dat "hct

door sociale partners gcdragen ge-

puhl1cke amht" in aanzien, vcrschijning

spreide verantwoordelijkhcid De bur-

en werking naar hencden is geglcden.

gers worden zich mccr en mecr hewust

Opnieuw aanzien verwcrven en weer

van de dominantie van de economic.

met aanzicn functioncrcn ir.; zaak van

Het

icdcrccn. zeker ook de media, onver-

mede daardoor 'uit' en breed grocit hct

ovcrdrcvcn

marktdenken

raakt

llllndcrd hun taak hct overheidsgedrag

inzicht dat vraag- en aanhodwcrking

kriti'>ch te volgcn. De schri)t'>ter con-

lang niet ovcral gerechrighcid oplcvert,

'>tatlTrt de heperkingcn van de noodza-

integendeel llalkenende geeft voor-

kcliJke opwaardering door insrructies

beelden hoe hct weer ruimtc gevcn aan

en trainingcn. Een "ethos als persoon-

zclfregulcring door maalschappelijke

lijkc duiding van gcncralc waarden" is

vcrhanden van burgers hredere draag-

nict aileen cur<,orisch op tc houwcn 1

vlakken kan hieden voor beleid op het

het mce<,t dlcctid zict zij dat geheuren

terrcin van het gezin, de sociale zeker-

door

zc

ccnvoudig

"voor-te-leven

11
:

hcid en de media.

door voorhecldige houding en gedrag

Het

van zittcndc politieke en amhtclijke gc-

llalkenendc wordt lid van de Twccde

is zijn

laatstc peri<,coup want

Kamer. Hij gaat daar- dat kan niet an-

zag-,dragcrr.;.

ders- zijn overtuiging over ecn wense-

Primaat van de samenleving
Balkcnendc stclt in de peri'>coop evenl'Cil'-,

ccn

C:D A- prog ra mundcrdee I

centraal: een nieuw vcrantwoordelijkhcJdscvcnwicht

111

de

'>amcnlcving.

lijke maatschappijstructuur in de praktijk vorm en uitwcrking gevcn. Len
zaak,

die

overtuigde volksvertegen-

woordigcrs nodig heeft en een wcrk
van lange adem. Fvcnals her werken aan

Omvormcn van her "staat-individu"-

de hcrwaardering van

dcnkcn van [)tlZlr..., naar vee! grotere vcr-

amht en nict minder de stelselmatige ar-

het puhlicke

antwoordelijkheid voor maat'>chappe-

hcid aan ecn krachtig, veilig en ge.ln-

l11ke

voorheelden

'>pireerd Europa. De redactic wens\ hem

toont hij aan hoc twcc heginselcn

daarhij vee! succe'> en dankt hem voor

WJJrmcc paar'-1 hcgon, dragcndc krach-

zijn hijdragen aan ons tijdschrift

verhanden.

/1.1ct

ten in de maat'>chappiJ hehhen aangeta'>l en weggenomen:

de politick

moct het primaat weer tcrugkrijgen 1 2.
zovcel nwgelijk Iaten rcgelcn door de
marktwerking
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In hct begin van de
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De Europese Unie staat voor een aantal belangrijke uitdagingen.
Naast de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie
(EMU) is vooral de uitbreiding met Midden- en Oost-Europese
Ianden van belang. Daaraan ligt een wezenlijk (veiligheids)politiek
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belang ten grondslag: uitbreiding van de West-Europese zone van
politieke stabiliteit, waarin welvaart kan gedijen.
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wee v.ragen '>P. elcn de laahte
tijd weer een helangriJke rol

llech. llcyen e.a.- <,panden met de op-

in Europa. De eer'>le vraag

tijd, bcwu<,t de kar voor het paard en

richting van de ECKS en de EEC. des-

betreh het ernddoel van de

begonnen met prakti'>chc economi<;chc

Furope<,e ecnwording. Jarcnlang '>pra-

zaken en concrete detail'>. Nu zoveel is

ken Europese !ciders in mooie term en

bcrcikt op hct punt van de zogenaamd<:"

over het helang van cen

negaticvc integra tie 1het

tederak, ol JUist van een

albreken van tarielmurcn

interstatcliJke

innchting

en dergcliJkeJ. maakt con-

van Furopa, over totstand-

trontatie met terreinen van

I.LI

koming van e<:"n Vcrenigdc

positievc integratie (zoal'>

::>:::

Staten van Europa, ot juist

de [I\\ U) de vraag over

Xl

over

het einddoel van de Euro-

f-

Staten

:J

ecn
ol

Europa

pco.;c

Vaderlanden.

eenwording

actuecl,

hct antwoord op de vraag

opinie en du., ook in de
politick 1

in wolkcn hullen. in de

in

de

\Veer

Maar in wezen kond<:"n zij

puhli<:"ke

praktijk was het allcmaal
Drs C

\fcidko111{l

Op

de

vraag

over

her

Welke onderlinge twistcn men ook

ctnddoel, de heoogde vormgeving en

over

van

inrichting van Europa, hoelt h1er niet al

Europa kon hebhen, voorlopig moe<,t

te zccr tc \vordcn ingcgaan. l)c vraag io.;

op de weg erheen nog her nodige aan

wcli.,waar helangrijk. maar kent een zo-

concrete zaken gcheurcn \vaarovcr n1en

danig exi<,tentieel karakter dar zij een

het in ieder geval m<:"t elkaar een'> kon

atznnderlijk op<,tel zou verdienen. ZiJ

worden. De vaders van het verenigd

vcrkrijgt hier echter wei vermelding,

Europa -

omdat de oor<,pronkclijke gangmakcr'>

de

heoogde
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De Europese Unie staat voor een aantal belangrijke uitdagingen .
Naast de totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie
(EMU) is vooral de uitbreiding met Midden- en Oost-Europese
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belang ten grondslag: uitbreiding van de West-Europese zone van
politieke stabiliteit, waarin welvaart kan gedijen.
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mi ssc hi e n

Vra ge n over doe le n e n

c

vee lal minde r, maa r ove r een bepaa lde

ken op het eers te gez ic h t noga l ab -

-l

d oe lste il i ng va n het ee nwo rdin gsproces

stract. Maar te ve rwac hte n is d at ze

co

altijd des te meer ee nstem mi g hei d he b-

z ic h d e komende jare n in de Europese

ben geke nd : het sc h ep pen va n ee n

bes lu itvorming te lke ns o pni euw z ull e n

zo ne va n po litieke stab ili teit in Europa,

ste ll en - op directe d anwe l indirecte

waar in we lva art kan worde n gec reëe rd.

w ijze . In d e prakt ijk va n het d ip lo ma -

Met de uitbre id in g va n de Eu ropese

tie ke we rk va n a ll edag moe ten z ij ec h -

Uni e (EU ) voo r de deur krij g t d eze we-

te r vee lal w ijke n voo r co nc rete re pro-

ze nlijk po li t ie ke doe lste llin g o pni euw
ac tu e le be te ke ni s2

b leme n.

;;a

m

z
Cl

komst in Lu xe mburg ( 12 e n I 3 dece m -

m

even m in afdoe nd e beantwoord . H et

be r 1997) las ti ge keuze n moe te n make n

c
;;a

betreft de vraag waar Euro pa begin t, en

met be trekk in g to t de syste ma ti e k e n
de vo lgo rde va n de EU-u itbreidingso n -

le n va n he t Romein se rijk lijkt het ant-

de rh ande lin ge n. H et g in g o m co ncrete

woord op deze vraag al lee n maar co m-

lande nkeuzes, keuze tussen startlijn- e n

0
u

m

Bec h , Beyen e.a. -spa nde n met d e op-

p lexe r geworden. H et mag du id e lijk

a ndere mode ll e n , toetred in gspartner-

ric htin g va n de EGKS en de EEC des-

z ijn dat oo k d e vraag naar d e gre nz e n

sc happen e n in haa lspo re n. De uitkomst

Vl

in Eu ropa . De ee rste vraag

tijds bewust de kar voor het paard e n

va n Europa rece n te lijk- met de kwes-

van deze zoge naam d e Europese Raad is

m

tie- Turkij e - ni e uwe actualiteit he e ft

da t d e EU z ich binn e n ee n jaar of ti e n

betreft h et e indd oe l va n d e

bego nn e n met praktische eco no m ische
zaken e n co ncrete details. Nu zovee l is

ke n Europese leiders in mo o ie ter me n

bereikt op het punt van de zogenaa md e

over he t be lang va n ee n

negat ieve integratie (het

fe dera le , o f jui st va n ee n

a fbreke n van tariefmuren

in terstate lijke

inri c htin g

e n derge lijke ), maakt co n-

va n Europa, over totstand-

frontatie met terre in en va n

koming van een Vere n igde

posit ieve integra ti e (zoals

Sta te n va n Europa , of ju ist

de EM U ) de vraa g over

cc

over

het e indd oe l va n de Euro-

f-

Sta te n

ee n
of

Europa

der

pese

Vaderlanden.

ee nwo rdin g
de

wee r

Maa r in weze n ko nde n z ij

actuee l, in

publieke

h et antwoo rd op de vraag

o pini e en du s ook in d e

in wo lke n hull e n: in d e

politiek. '

praktijk was h et all emaa l
nog lang ni e t aan de orde.

Drs. CCJ Veldkamp

We lke onde rlin ge twisten me n oo k

Op de vraag over het

e inddoe l, de beoogd e vo rm gev in g e n

va n

inri c htin g van Europa , hoeft hi e r ni et al

Europa ko n hebbe n , voorlop ig moest

te zeer te worde n in gegaa n. De vraag is

op de weg erhee n no g het nodige aa n

we li swa ar be langrij k, ma ar ke nt ee n zo -

beoogde

vo rm gev in g

co nc rete zake n gebeure n waa rover men

danig ex iste nti ee l karakte r dat z ij ee n

het in iede r geva l met e lk aar ee ns kon

afzo nd e rlijk o pste l zo u verdienen . Zij

wo rd e n. De vade rs va n het ve re ni gd

ve rkrij g t h ier ec hter we l vermeldin g ,

Euro pa - Mo n net , Sc hum a n , Spaak,

o mdat de oorspronke lijke ga ng makers
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Stabiliteit e n recht in de uitbreiding van de Europese Unie
Waar begi11t Eu ropa en waar f,o udt het op i Veldkamp stelt die vrage11 i1·1 zijn artikel 'Uitbreiding Europese Unie: mt !Jistorisch veiligheids politiek belang'. 1ivee vragm, die voor 111eerdere uitleg va tbaar zij11 , maar i1·1 hetuitbreidingsproces van
de Ll11ie 01·dmroepelijk aan de orde kol /l el"/ e1·1 0111 een a11twoord vragen.
Het begi11 van Eu ropa kan ofJgeva t worden als het startpunt van het integratieproces, de praktische ecouomisc/1e za kw eu
co11crete details die Veldka111P iJoemt , maar ook als amidu idii·ig va u de beginselen die aan het integ ratieproces teu grondslag liggen . Oostlauder, in 'Hardlopers w!Jandicaps b1j uitbreiding ' wijst erop: de begi1mlen va n reciJtsorde e11 democratie, die /11111 oorspro ng vinden i u de joods-chistelijke cultuu r.
Waa r houdt Eu ropa op? Bij l1et christen -dm10cratische toekomstbeeld van ee11 federaal Eu ropa, ofjuist bij w1 Europa der
vnderlande11, zoals dat door de Gaullisten beledw wordt ? Veldkamp fo cust wat dichterbij op l1et punt waar meer eenstem migheid te bereiken valt: !Jet scheppw va u een zone van veiligheid w stabiliteit. Uit/midi11g van die zone is van historisch
helallg, zo schrijft /, ij En met da t belaug iu het oog doet hij concrete aaubevelingen voor de Nederlandse diplo matie.
Oostln11der ric/1t de aa ndacht op tekenw van het Europa va u de toekom st zoals die nu al te outwarw zijn: ee11 groeiwde
Parlementaire i1wloed volgen s dezelfde rechtsbegiuselen als in de 11ationale parlelllCIJten . De vraag waar Europa ophoudt
is deels een geografi sc/,e, wac1rbij het Oostzeegebied en CyfJrus 111et 1wme gwoe111d worde11 , maar niet 111i11der ew iiiiJoudelijke: bij de lande" die niet voldoen aan die begiusele11. Da t is w1 opdraciJt voor de landen die l1et lidlliaatscf,ap va11 de
Ull ie ambiëren , 111aar niet mi11der voor de U uie en baar il·istellingw zelf. Daar begi1·1t Europa m daar l1oudt f,et op.
Theo Brinkel
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De tweede vra ag is vee l o ude r, maar

waa r het o ph o udt . S inds het uitee nva l-

..

0

t ij d wee r een be langr ijke ro l

Europese ee nwo rding . Jarenl ang sp ra-

ove r de

gre nze n va n de Europese integrati e lij-

vo rm geving

wee vrage n spe le n d e laatste

~
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ve rkrege n 3

uitei nd e lijke

Zo heeft de EU op haar to pbijee n -

landen van belang. Daaraan ligt een wezenlijk (veiligheids)politiek
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va n de Europese ee nwordin g ove r de
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zal uibtrekkcn tot ver in hct voorma-

uithrciding zal volgens hem ccn dclini-

ligc Oo-.tblok en zclf-. een stukjc van de

tid cinde komcn aan de illu-.ic van ho-

z

voormaligc Sovjct-Unie zal omvattcn."

mogeniteit binncn de Ell. Fen uitge-

:J

De buitcnlandspolitickc betekcni<> van

breidc Unie zal, misschien meer dan we

dit aile<> kan niet worden overschat.

ons realiscrcn, eenbeid in verschciden-

Het dcbat over kosten, batcn en ex-

hcid oplevercn, aldu-, Andricsscn. 7 De

W..l
Vl
I.L

c..

portkamcn bij FU-uitbrciding is mi<>-

uitbrciding <>tclt om daarmce voor wc-

<>chien belangrijk, maar vormt nict de

zcnlijke vragcn over de toekomst van

kern van de zaak. Ons bclang hi) de

Europa

EU-uitbreiding is primair vciligheid<>-

hoort hij een uitgebreide Unic ertoe

Leidt de heterogcniteit die

0

politiek van aard. Dit kan niet genoeg

dat we fundamentele inbrcukcn op het

X

worden bcnadrukt. Hct i<> van hi-,to-

<~cqut5 col1t111111li1111<1irc

:J

ri-,ch veilighcid<,politiek hclang dat de

tcrcn voor hct hogcrc politicke doc!,

W..l

Wcstclijke zone van vciligheid en <,tabi-

zoal-. Andric<,<,en '>uggcrcert' Wat zou-

litcit naar het oostcn wordt uitgebrcid. 5

dcn de gevolgcn zijn voor de Interne

u

Het i<> tevcn'> van hi<,torisch belang dat

Markt, waarvan de Nedcrland<.c eco-

z

de na-oorlog<,e politick van We<,telijkc

nomie zoveel prolijt hcdt' i\len kan

inbedding van I )uitsland in internatio-

zich afvragcn of hct a! te zccr vcrwate-

"
W..l

maar moctcn accep-

nalc kadcrs I de zogcnaamde Wc>thin-

ren van gemecmchappclijke Europesc

dwuJ) met ecn omtelijkc component

vcrworvenhcdcn, Europee'> rccht en

wordt gecompletecrd. De Duit'>e een-

Interne ,1\,larkt - een <,<Jort cement dat

wording lijkt niet voltooid zonder een

de Europesc Unie aanecnsmecdt - de

X

dcrgclijkc actuali-,ering van de Duit<>e

Furope<>c <,tabilitcit ook in politick op-

:0::

inhedding in Europa.

zicht zou kunncn ondcrmijnen. J)uidclijk mag zijn dat hct gaat om zakcn die

f:J

Kwalitatieve gevolgen

zich mocilijk Iaten vattcn in een he-

Bond,kanselicr Kohl hedt zich vanurt

knoptc kmtcn-batenanaly-,e. Verwate-

dit politickc inzicht de algclopcn Jaren

ring van het integraticproce<> zou ook

zecr <;terk gemaakt voor FU-uitbrci-

kunncn worden bcvordcrd doordat toe-

ding, met en '>Om'> regen de zin van zijn

trcders misschien nict gcmakkelijk be-

vakmini<.tcr<>. [r <>chuilt echtcr wei ict-.

reid zullcn zijn '>lced'> mecr dclcn van

paraduxaals in Kohls vcrklaarde -,trc-

hun recent hcrwonnen <>oevereinitcit

ven. Ecn uitgcbreide Europe<>c Unie

aan supranationalc organcn over tc dra-

zou uiteindclijk wcleem ccn vcrwaterde

gen. De aard van hun

Unie kunncn worden. Dit i<, ook de re-

i'> cen andere dan die wclkc wiJ gcwend

POCdlton

mrofJccnnc

den waarom de Britten zich vaak zo

zijn. i\lidden- en Omt-Europcancn wti-

sterk voor<,tandcr tonen van uitbrei-

lcn vooral uit economi-,chc en histo-

ding" De aamtaande uitbreiding-,rondc

risch-culturelc overwcgingcn zo 5ncl

i~ van ccn zodanige on1vang en van een

mogclijk hiJ Westclijkc clubs hchoren,

zo ander karaktcr dan voorgaande uit-

zondcr al te vee! aan hun zo recent hcr-

brcidingcn, dat dezc nict slccht-, kwan-

wonnen 5ocvereiniteit op tc hocvcn gc-

titaticve, doch vooral ook kwalitaticvc

ven

gcvolgen zal hebbcn voor hct Europcse

druk kunnen uitoclcncn in rntergouvcr-

De uithrciding zal daarom ecn

eenwording'>proces. Voormalig Furo-

ncmcntcle richting, ten ko5te van bet

pce<,

AndricS'>cn

grotcndcel'> <,upranationalc in'>titutio-

hcclt dit al eem ge-.ignalccrd Met de

nele evcnwicht dat de Llnie kenmcrkt.

Commi'>Saris

han'>

UlV 4

'I~

Externe politieke dimensie

activitciten,

Vaak wordt de [urope<;e llnie vcrwetcn

1\lidden- en Oo<,t-Luropa gaat. De bui-

nauwcli1ks cnigc huitcnlandspolitieke

tcnlandspolitieke dimensie van de Ell

zekcr nict

al-.

het

om

iiii{Jiltl tc hchhcn. Op cen aantal punten

laat zich niet opsluilcn in de formele

hehhen critici daarin gclijk Aan de zo-

imtitutionclc inrichting van de Llnic.

gcnaamdc Twccde l'ijlcr van de llnic,

De Ell al-. geheel, aile pijlcrs afzonder-

het Cemecll<>chappelijk Huitcnland<> en

lijk en in <>ynergie, hebhen- zekcr met

Vcilighcid<>helcid (CBVBJ, valt tndcr-

dezc majeure uithrciding voor de dcur

daad nog wei hct ccn en andcr te vcr-

- ccn externe politickc dimcnsie, waar-

c

q,

-l
tc

;o
rr,

v

hctcrcn. 1\laar niet vcrgclcn mag wor-

van we de implicatics nict moeten on-

den cbt de Fll al<> gehecl wei dcgelijk

derschattcn. ,'dis<>chicn i<> dat laabte

z

reeds ccn cnormc huitcnbnd<>politieke

door <>ommigen met hctrckking tot

(J

illl/ldd kent, vooral in haar dirccte om-

Turkije wei geheurd
rr,

gcving. Wie de uitkomst bczict van de
Luropc<>c lop van Luxemburg van atge-

Ten aanzicn van TurkiJC is de Furopesc

c

lopcn december, moct iet<; dcrgclijk-;

top van Luxemburg ongelukkig verlo-

;o

wei concluderen. Conccntrcrcn we on-;

pen. Weli-,waar is op het hoogstc 1-:Ll-

h1jvoorhccld op de Omtzcercgio, dan

niveau hct Turhe toctrcdingspcrspcc-

zicn we dat hct aan de dric Balti<>chc

tid nog eem hcvc-.tigd, maar door de

'>latcn gehodcn toctreding<>pcr<>pecticf,

apartc catcgori:-,cnng van hct land in

inclusicl de beslt<;<>lllg om hinncnkort

ccn soon dcrde kla'>'c en door de

0

...,
m
VJ

m

toctredingsonderhandclingen lc ope-

weinig

llcn met ccn van hen - Fstbnd - een

richting Turkije, i<> de rclatic tu<;<,cn de

pmiticvc uitwerking hcclt op de vcilig-

ELI en Ankara onnodig onder druk ko-

c

hcid en <;tahiliteit van hct

men tc staan. De Criehe

z

gchclc

diplomatic

Baltischc gchicd

J)it tcmccr daar de NAVO
ti1dem

haar

Top

van

!\bdrid in juli I'J'J7 nog
nict zovcr hcelt kunncn
gaan. Ook in dergelijk opzicht is het karaktu van de
uithrciding van wczcnlijk
politieke

aard.

suhtiele

Het is in ons belang
dat de Westerse
orientatie van
Turkije niet in een
mislukking eindigt.

Opname

ptT<>entatic

ovcrigcns

vcel

tc

valt
nict

daarvan

hicrhij
cen-,

verwijtcn.

zo

Die

hedt slcchts de buitl"nkam

uitgehuit die

haar

door Ell-partners is gchoden. Jammer i<> dit alles
wei, want het strategi<>che
bclang van ccn gocdc re-

van Fstland in de ccrstc grocp bnden

latie met Turkijc is voor West-Luropa

waannl"e de Fll nu toctrcding<>ondcr-

groot Dit nict aileen vanwcgc Turkije'<>

handclingcn ZtangJat, i', dan ook ccn

gcogratische IIgging. Hct is vooral ook

gocdc

ecn van de hebngrijkste Ianden in de

zct.

Hicrtoc

had

Europces

Commis-,aris I ian<> van den Brock het

regio die zich mcntaal op hct Westen

voortouw gcnon1cn, \Vaaruit bc'-,ct van

tracht te richtcn, al<> gcvolg van ziJn

de

Llnie·-, geopolitieke i111{lilll hlijkt

Kemalisttschc politick' Turkije kampt

Vcrmelding van dit voorhccld is htcr op

onmi<>kenhaar met cnormc prohlemen,

haar plaats om aan tc gcven dat de

die hct gmtendcels aan zichzelf te dan-

l"Xlcrne

politieke

dimemic

van

de

ken hccft Het i<> cchter in om helang

Europe<>e inlegratie niet bn worden

dat de We<>ter<>e oricntatic van Turkije

gercduceerd tot zuivcrc Twcede l'ijler-

niet in ccn mi<>lukking eindigt.

De

:•

:n

·,

,,

]
I

[.1_;

z

moeizame verhouding van Europa tot

5uccesvol exporteren van politieke sta-

Turkije raakt uiteraard ook de gecom-

bilitcit en wclvaan naar l\1iddcn- en

pliceerde problematiek rond de voor-

Oost-hrropa.

I

ziene EU-toetreding van Cyprll', Het

'J·!

is te hopen dat de toetredingsonder-

Nederlandse positie in EU

I..L:

handelingen met Cyprus een oplossing

Voor cen succcsvolle uitbreiding van de

Vl

van de deling van het eiland naderhij

Europese Llnie, inbegrcpcn de bestcn-

brengen en niet in het tegendeel verke-

diging van de betrekkingen met de !an-

I..L:

:::...

0

ren, waardoor ook de Crieks-Turkse

den daarhuitcn, is de komende jaren

betrekkingen verder zouden verslechte-

ecn grote in5panning nodig. De Neder-

ren.

landse buitcnlandse betrekkingcn zul-

:::<:

len de komendc tijd voor ecn bclang-

:J

Europcse integratie speelt zich niet ai-

rijk deel in het teken 5taan van de

U..l

leen at in hct kadcr van de Europcsc

uitbrciding De Ncdcrland<;c positic in

Llnic. )uist in cen uitdijende Llnic van

de Fll

u

mecr snelheden komcn andere lora om

Encrzijds wordt Nederland in een uit-

z

de hock kijkcn. Noord-Atlantischc Ver-

gchrcidc Llnic slcchts een van de velcn.

dragsorganisatie (NAVOl, Organisatie

Andcrzijds blijlt Nederland zowel he-

Q

U..l

is

namelijk in hct gcding.

voor Veilighcid en Samenwcrking in

reid als in <,taat aan Lll-kopgroepcn

Europa (OVSEJ, West-1-:uropese Llnie

decl te nemen, met hijbchorende stu-

(WELl) en Raad van Europa hebben en

rcnde invloed op het integt·atieproces.

houden ccn bclangrijke rol bij hct een-

llovcndien: als cen mcdcoprichtcr met

wordingsproccs, zckcr waar hct gaat

hiJhehorcnde ervaring en met cen zc-

::0

om het verzekeren van bepaaldc rand-

kere internationale en Europese roe-

f-

voorwaarden waarbinnen vcrderc EU-

ping, gedt Nederland ztjn a-,piraties

:::<:

:J

intcgratie zich zal kunncn ontwikkclcn

nict gauw op. Over hct gehecl gcno-

De NAVO komt hierbij uiteraard een

men zal echter onze kwantitatieve rol

speciale rol toe. Waarbij dient tc wor-

alncmcn. We moetcn dus sterkcr he-

den benadrukt hoezccr onzc bclang-

zien

rijkste NAVO-partner, de Vcrcnigdc

kracht ligt. Dit vormt reden om structu-

waar

Nederlands

kwalitaticvc

Staten, de Europcsc ccnwording reed-,

relcr aandacht tc bcstedcn aan de

in ccn vroeg stadium heelt gcstimu-

diplomatiekc hetrckkingen met Ell-

lecrd.'' Hct Europesc integratieproccs is

partners en toetredingskandidaten en

op zichzelt ook nict anti-Atlanti-,ch, al-

de crucialc rol van onze Amhassadcs

thans hoelt hct niet tc zijn. Nude uit-

daarin.

brciding hct intcgraticproccs tcrugbrcngt hij zijn t\vcc \vczcnsvragcn, Lc

Sommigcn verkcren in de verondcrstcl-

wetcn die over cinddoel en grcnzen

ling dat Luropcsc hcsluitvorming tc-

van Europa, is het niet verwonderlijk

genwoordig

dat de Amcrikaansc diplomatic huitcn-

vcrloopt en dat Nederland hijgevolg

gcwone belangstelling voor de ont-

gcen bilatcrale Ambassadc5 mcer nodig

uitsluitend

vra

Brussel

wikkcling van de llnie toont. Ook in

hcelt in Europesc hooldstcden. l\1en

Washington wordt kennclijk ingczicn

lezc her artikel dat oud-PvdA-politicus

wat na de val van de 1\ 1uur misschien

Stemerdink onlangs schreel voor hct

wei de belangrijbtc doclstclling van de

hlad 'lntcrnationalc Spectator' ''' Luro-

Luropese intcgratic is geworden: het

pcse Ambassades zouden wat hem be-

CllV I '!H

trclt kunnen worden omgevormd tot

nog stcrker sprake worden. De altijd a!

zuivere handelsmi"ies. 11 Stemerdink is

cnigQins kunst111atige scheiding tussen

c

zich cr kcnnclijk niet van hewu<,t welke

hilateralc en multilateralc diplomatie

-1

hcbngrijkc rol Amha"ades vaak achtcr

lijkt verder te vervagen. len intemieve

cc

de schermcn spelcn in de pro111otie van

en operationelc hilateralc diplomalie is

ons land, zijn samenlcving en cultuur;

cruciaal om als kleincre lid'itaat in de

ict.., wat n1ct her oog op gevocligc

Ell en andere internationale fora in-

kwcstics als de Furopcsc dimemie van

vloed te kunnen hlijven uitodencn.

her Ncdedandsc drugshckid in hcbng slcchts i'>
toegcnomcn. 1' Ook het

Een intensieve

hc!Jng van hibtcralc poli-

bilaterale diplomatie

tieke hetrekk1ngcn h1nncn

de EU en andere

is Europcse hesluitvorming
in vee! opzichtcn een zaak
gehlcvcn

van

nationalc

hootd'>tedcn c11 hun onderllllgc

hctrekkingcn

Nederland

nwct

z
CJ

c

tunctie vervullen voor de

;;c

cenwording; zij kan het
politiekc gcwicht van de

invloed te kunnen

BeneluxiJnden

blijven uitoefenen.

zich

:n

tigc Janzet- en initiaticf-

uithouw van de Europesc

internationale fora

daaro111 nict aileen concentrcren op hct

werking van helang zijn
menwerking kan een nut-

kleinere lidstaat in

van '>Ucccsvolle integratic

lleneluxsamcn-

c;

Rcvitaliscring van deze sa-

is cruciaal om als

Luropa mag nict worden
omkr'>chat. Ondank'> 1a1-cn

In dit verhand kan ook de
politiekc

A!

m

vergrolcn

0
--::;

m

en hiedt een middel voor

Vl

bchartiging van gcnlcen-

:n

schappclijke hebngen. 11 lntensieverc

Wil

llcneluxsamcnwcrking 111oet niet lcidcn

c

Nederland in de ELI ecn dkctid hclcid

tot gdorccerdc eensgezindheid. Van

kunncn vocren, don duct hct er gocd

z

be lang lijkt cerder 0111 door inten<,icl in-

Bru"'clse hc,luitvormingstrajcct.

Jan de posltics v<Jn de Europcsc part-

tormeel overleg ten aanzien van elkaar<,

ncr'> cn hiJzondcrc hilateralc verhou-

heiJngen en hcleidsoptiek goede voe-

dingen

h-on'>-

ling te hcbben. zodat in het Europese

i)uir-,c. in zijn tacti-,che op<,telling tc

111

l:umpa.

be-,luitvormingsproccs voldoende reke-

vcrdi-,contcrcn.

zoals de

Voldoendc <J<Jnd<Jcht

ning met clkaar kan worden gehoudcn.

voor hilater<Jic politickc e11 andere con-

Fnige variatie in vi-,ic vanuit de vcr-

lJcten 111 de nation<Jic Furopesc hoold-

<,chillcndc

stedcn

hli)lt daarvoor noodzakcliJk

daJrhij hclcmaal niet zo erg. Waar hct

I let belong van coJiitievor111ing en -

0111 gaal is dat de llcneluxbnden in een

Beneluxregeringscentra

i'>

dZlonncc -- h1latcraol voorovcrlcg j.., de

vrocg stadium in bcsloten kring mel

<Jtgclopcn )JITn in gchccl LuropJ len

clbars bclangcn en visic'> vertrouwd

daa,·huitcn I aan hcrwa<Jrdcring ondcr-

raken; op zichzcll beschouwd reeds cen

hcvig gcwcc">t. 1 ~

(

)ok I )en Haag on-

dcrkcnl nu dat voortdurcnd vocling

nutt1ge

excrcit1c,

houdcn met W<Jt cr lcdt hi) de Furopc'>c

nodig zJI zijn.

pi!rtners

De

hclang1 qk

"'

om

aJn

dc

temccr

daar

op

Europe<,c '>Chao! in wezcn hetzellde
1 .,

Ncderlandsc

AmbassJde<,

in

llru"elsc ondcrhandeling'>talels succcs-

,\Jiddcn- en Omt-Furopa makcn aile

vol tc kunnc11

mo111entecl een translormatie door in

Zijll.

In ccn uitdijcndc

Llnic mct cc11 steeds gccompliccndcr

hct braktcr van hun wcrkzaa111hcden.

institutionclc ontwikkeling zal h1crvan

Stonden vroeger algcmcne contacten

(I JV

~ 'JS

:n

::;

(onder andere met di-;-;identenl en rap-

litiek Den Haag een goed overzicht en

portoge in het politieke werk ccntraal,

gedegen kenni-; van he<>taan. De Jard

nu wordt ook en vooral alert gchruik

van de problcmatiek zal met zich mee-

van -;pecifiekc contacten in de multila-

brengcn dat we sterk door het techni-

tcralc en Fll--;lccr verwacht en meer

-;che en linanciclc karakter ervan zullcn

gcnchte ri!pportage over alledci zeer

worden geah-;orheerd

gecompliceerde

daaromtrenL

droagvlak voor Europa'-; eenwording zal

~let uitbreiding-;proce'> hecft daarmee

door a\ of niet reclc beweringen over

zaken

Het publieke

ongetwijlcld gevolgen voor werk\a-;t en

kosten en oiler-; voor de uithreiding

wcrkprioriteiL \)at i-; echtcr niet te vcr-

verdcr onder druk kunnen komen te

mijden. Een adequaat hibteraal net-

-;taan.

werk en optimalc inlormatie-uitwi<;<;eling tu-;-;cn Den Haag en bilateralc

Tegen die achtcrgrond i-; her van be-

Amba.,.,ade-; i-; voor Nederland namelijk

lang de hierhoven kort ge-;chet-;te cx-

van vitaal bclang om a\-; middelgrote

terne politieke dimemie altiJd in het

lid<;taat hinnen een uitdijende llnie in-

achterhoofd te houden. uithre1ding van

vlocd tc kunnen blijven uitocfenen. De

de Europe-;e Llnie geschiedt om hct

opbouw van kenni'> van beleid-;attitu-

wczenlijke hclang van -;tabiliteit in

de-;, inhoudeliJke voorkeuren en preoc-

Furopa_ 1-Daarmee zijn ook de toekom-

cupatie-; van aan-;taande mcdelichtaten

-;tigc kan-,en voor welvaart en welzipl

i-; c<;<;entieel voor de Nederland<;e pmi-

gemoeid, ll!et aileen voor de toetre-

tionering binncn de nieuwe llnie die na

dendc Ianden, maar ook voor huidige
lidstaten a\-; Nederland. Europa -;taat

de uithreiding zal zijn ont-,taan.

voor een van de hclangrqhte politieke
De komendc jaren zal ook de Neder-

u1tdagingen.

land-;e politiek kun11en worden gecon-

toetreden, jui-;t met argumenten die

Nieuwe

lid-,taten

gaan

fronteerd met zaken die de concrete

vcrband houden met de oor-;pronke-

toetreding-;ondcrhandelingen met kan-

lijke doel-;tellingen van de lurope-;e in-

didaat-lid-,tJten hetreHen, of cr een uit-

tcgratJc. Zc gcvcn daarntcc wcllicht

vloei-;e\ van zip1. Allerlei handel-;tech-

nieuwe impul-;en aan heantwoording

ni.;,chc, \vctgcving:-.- en andere kwc~tic"J

vun de hcbngrijkc vragcn waarn1cc

die in de toetreding<;onderhandelingen

Furopa zich opnieuw gcconfronteerd

ec11 rol gaan <>pclcn kunnen aan de orde

zieL die over het einddoel en de ge-

komen. Bovendien zal de vergaande

ogral ische afbakening van de Europe-;c

interne aanpa<;<;ing van de Ell ten he-

ccnwording.

hoeve van de u1tbreiding, in in-;titutionelc en linanciclc zin, hoog op de
Furope-;e

politieke

agenda

<,taan. 1 "

D1·s CCJ Ve/dka111f'11'<1\1'<1111'19>lol1'19~
ill'mle

sccrcl<1ris 1'<111 de J\Jc,lrrLlll<ise !\111h1ssade

Warscl'"" Hij seiner( dit <1rlike/ of' f'moon-

Aanpa<;<;ing van het Cemeemchappelijk

lr

l.andbouwheleid,

/ijkc illrl

van

de

Structuur-

fond-;en en van de algehele linancien
van de llnic, zal gevolgen hehhen voor
de binnenlandspolitieke agenda

Der-

gcli_jkc zakcn zi_jn van groot hclang

No ten
Ncgtlti<.._'VC tnlcgrJtiC

hct

wcgncmcn

lcmmcrlngcn tu-.'->cn lid<,tJlcn
vJn tJnclnwiTil

\'Jtl

hc-

?.OJ]<, ;-~lhrJJk

hhcrJli..,Crlllf.! vJn pcr..,oncn-

vnor Nederland en zijn economi<;ch

vcrkccr, cl LctcrJ Po..,lliC\'l' ITHcgrallc

welvarcn. Het i-, es-;entieel dater in po-

kcl11kc tot<,tJndknmlng \'Jn gclllccn..,LhJppc-

de

\\Cr-

(I JV -l 'IN

l11k hclc1d en gczJmcnll)kc m-.tcll1ngcn zoJI-.

l1ti<.chen und JLI<,WilWirt<.chaltllchl'n C:hann'll

met hctrcU,111g tot hct CemtTmcht~ppclllk

e1n lllJ<,<.gehliLlwr f:Jktor"

llultcnlt~nd-. en VcdrglwTd-.hclcld rn de Twccde

1)

frg. /(J, nt. 5

-l

Ztt' ook ccn lezcrhWJJrdTg t1rl1kcl VJ!l AmhJ-.-

•lwr!..,t ! 1J1)/r, hlz. llJS~211 Volgcn.., dezc hc-

0:::

'>Jdcur Phdrppc de SLhouthccte, dtc ltlrcnlt~ng

roemde AmcrikJJn<.c kenner VJ!l de lntcrnJtro-

LLI

IJJI

JIJIJ/

hlz

dcur hctcr

Ill

<.t<lJt zijn JJ!l tc gcven WJt een

llJ-

ondct hJndeiTng ... delcgJtre u1t d1en.., ga-.tlilnd h1i

](J~-277 en dicTh hock· U11t

ccn llllernJti(JilJie Lonlcrcnttc bcwccgt, Jl...-

tou' u1tg ()ddc fJLoh Pctrll<. 11JCJ7

medc hetcr overz1cht hchhcn Vcln hct hredcn:

/.1c ook de lcz1ng d1e htropJrlcTllerltdnl;r lc<tn-

<,pcurum VJn hciJngcn en helcicl van dJt gJ<.l-

1 Olll'> DouJIJngc'> I VP 1 h1crover cn1gc liJd gc-

land, dt~n multdJtcrJic diplonntt'll ol onder-

lcdcn le Brli'>'>CI h1cld i\ljfllcC Euu1j1c

honde!t~Jr<, d1c TCLhhtreck-. worden JlgevJ<Jr·

ETuoflt

,111

{ltllll

I qq:-;

l)'

I() lehru-
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In maart 1998 is het toetredingsproces van aile Midden- en Oost-

z

Europese Ianden tot de Europese Unie (EU) van start gegaan.
Ieder land in haar eigen tempo, zonder voor enig land een toetredingsdatum vast te leggen. Aile Ianden worden gestimuleerd een
intensiever toetredingsbeleid te voeren. Aan de EU de taak om intussen zichzetf te hervormen zodat ze binnen enkele jaren de tanden kan toelaten die hun huiswerk hebben afgemaakt. Over de
hervorming heeft het Europees Parlement (EP) niet het laatste
woord, over de toetreding wel. Daarom is het verstandig het EP

w

voortdurend bij het toetredingsproces te betrekken.
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I. lnleiding

om de welvaart te doen zal

1. 1 Waar het eigenlijk

'>chouwing blitkt het hen

om gaat

daar niet, en zeker lllet in

zijn

I.L

Tien MiddenEurope<,e

en

Ianden

de

Omt-

[\ taar hit naderc be-

eer<,te

gaan.

en

De

plaat'>.

om

Centraal-

te
en

Cypnt'> <;taan tc dringen

Omt-Europeanen

om lid van de Europc<,e

'crhiJ \wren' omdat zc i11

willen

Llnie illl) te mogen wor-

de We<,ter<,e '>tatcn model-

den. De Unic i'> cen uiter'>t

len zten van recht'>orde en

bcgcrcn-,\voardige lcvcn-;-

democratic, die du' he-

partncr,

n1ct

nan1c

trouwhare veiligheid hie-

voor

Ianden die, na een ahrupte

/)rs Ai\1. CJostl,111dcr

,cheiding. terughlikken op de pcriode

den

voor

hun

burger'

Hovendien zien ze daar waarden en

met de onderdrukkendc echtgenool

normen die onontheerlqk zip1 voor de

van voorheen. Ongeduldig '>laan ze

publicke orde. het Jrheid<;ethm en de

voor de poort en allemaal willcn ze zo

-;anering van milieu en land-;chap ..11.\cn

<,nelmogelijk naar hinnen. Wat zoeken

ziet de vritheid die WtJ genieten van-

ze btj om~ Vanuit het huidige materia-

wege het plura\i-;me in onze cultuut·

\i<;ti-;chc en neo-liheralc dcnkkltmaat

llutl vi'>te op de Europe-;e Llnie <;taat in

veronder-;tcllcn velcn dat het hen wei

dit upzicht dichterbij de chri-;ten-dc-

(I lV 4 'JS

mocratische

dan

bij

het

gangbare

aileen in de doelstellingcn en in het /cit

marktdcnken van het nog steeds tame-

dat de Verenigde Staten in de ene club

liJk monomaan op economische con-

wei zit en in de andere niet zit. Toch

cepten

willen wij va<,thouden aan een <;terke

gcrichte

ambtenarcnapparaal

van de Ell. Voor hen die vanuit christc-

Cemeemchap.

liJke verantwoordelijkheid over de uit-

staal gelijk met uitbreiding van recht-

hreiding van de Ell denken (en gcluk-

vaardig bestuur over grotere delen van

kig ook vom vee!

anderen)

Uitbreiding

daarvan

is de

L:uropa: een zeer christelijk doc! en

toetreding van de nog maar kort gcle-

daarom hehben we er zoveel in gc'in-

v

den onder totalitairc dictaturen zuch-

vcsteerd. Ook hij de llitbreiding Het

tendc volken zoiets als de rcalisatie van

komt cr intu<;<;en op aan hoc we dit

z
()

een droom. Nooit konden we iet-; doen

gaan doen. Op cen democratische ma-

voor die volkcn (a!tham dat mccnden

nier, die zclf model kan staan voor de

we) ennuis er een kans op de inlossing

ontluikende

democra-

m

van ccn crcschuld. Wij zien de Unic als

tiei.'n gind'>c Caan we de goede accen-

c

een bond van dcmocratische rechts<;ta-

ten lcggcn. of zal onze onderhande-

parlcmentairc

len die door dit karaktcr cen vciligc

ling<;<;trategie

tockon1-..t voor volgcndc gcncrtltic-. ga-

aanpratcn van kapitalisti<.che waarden7

randeert

neerkomen

op

het

0

Overheden zijn er primair

voor het recht en het algemcen welzijn,

l . 2 De start van het proces van

dus ook de L:uropese. /uist om gehreken

uitbreiding

A1ei howecl)

m

in de reclw,orde tc corrigercn hehhen

1. 2. 1

we de llnie opgericht DaJr hchhcn

Acht jaar na de val van hct commu-

christen-dcmocraten heel wat van hun

nisme werd dan eindcli)k de open1ng

c

\vJardcn en norn1cn in gc·J·nvc'-;tccrd.

van de poort aangckondigd De hlro-

Om die reden strcven we ook naar ccn

z

pese Raad in l.uxemhurg hcelt op I 0

vcrsterking van de Unie in communau-

december

lairc ol lederalc zin. conlorm hct he-

1998 hct toetredingsproces te starten.

gimel van de suhsidiaritcit. De rcgerin-

Tijdens de lntergouvernementele C:on-

1997 besloten om

begin

gen van de toctreders hebben daar

lcrentic in Amsterdam wcrd nog ge-

son1s we111ig idee van. Zi1 hchhen zo-

dacht aan een heperkt grocpjc (dric ol

juist hun socvcreiniteit herkrcgcn en

vijf) Ianden waarmee het proces zou

overschattcn die dus. 'Soevcreiniteit de-

beginnen. Als die 'binnen' zoudcn zijn

len in een Luropese llnie' trckt hen op

dan zou \Veer een lntcrgouvcrnenlcn-

het ecrste gezicht 111et aan. Spccia-

tele

llsten. zoals de ministers van Buiten-

worden om de llnie ccht gcschikt tc

C:onfcrentie

gehouden

mocten

landse ol van b1ropese Zaken wctcn

maken voor uithreiding tot mecr dan

natuurlijk wei waarovn het gaat. t\laar

twintig !eden. De Furopesc C:ommis<,ie

diverse minister-prcsidenten verhazen

stelde voor om cen Versterkt Toetre-

on<..,

vanwcgc

de

vaaghcid

van

hun

ding<,partenariaat (hilateralc verdragen

ideei'n. 'FrhiJ hore1,', Jd: maar bij wat

die met elk van de tien kandidatcn gc-

dane /'.e denken son1s dat het om een

sloten worden) in te stellcn voor aile

'Luropa dcr Vadcrlanden' gaat, in gaul-

lien Midden- en Oo<,t-Europese Ianden

listischc zin. Het verschil tussen Ell en

en

Noord i\tlantische Verdragsorganisatie

Midden- en Omt-Furopcse Ianden plus

1NAVO) hestaat voor hen doorgaans

Cyprus

( IJV

I 'IK

om

parallel

daaraan

met

vijf

toetrcdingsondcrhandcl i ngen

:n

'I ::::H
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in cngcre zin te openen. Het l'arlement

van de ex-communi'>ti-;che Ianden in

heelt met klem aangedrongen up een

Midden- en Oost-F.uropa Belangrijke

z

behandeling die een rigide tweedeling

momenten waren de Toppen in Kopen-

:=J

tu'>'>en de kandidaat-lid.,taten zou ver-

hagen (december 1993) en [<;<;en ljuni

mijden
UJ
Vl

:..:..1

c...

c

Die tweedeling had immer<;

economische criteria voor het lidmaat-

bepaalde lid<;taten al'> met het ontwik-

<,chap gedcfiniecrd. De Europe<,e C:om-

toetreder<>.

mi<;<;ie heeft zich, ten bchoeve van die

Polen, T<;jechic en Hongarije tungeren

vergaderingcn van 'itaats- en regcring"-

al'> de beschermelingen van J)uit<;!and,

leiders, gewijd aan de opstelling van de

keling<;<;tadium

van

de

tertuin

:=J

gezien en Oostenrijk heelt

UJ

een

van

direct

Scandinavic
belang

hij

Slovenie en zou, al'> het

v

even kan, ook Slowakije

z

erbij willen hetrekken. Als
het hierbij zou blijven dan
zou Furopa er bepaald onevenwichtig gaan uitzien.
Niet de helangen van be-

UJ

paalde

0::

het proces gaan heheer<>en

""

maar het karakter van de

f-

:=J

u i thrc1d i ng.:;.:;tratcg icCn.

btland wordt al'> een ach-

0::

·~

Daar werden de politieke er1

1995)

evenveel te maken met belangen van

lidstaten

moeten

Het Europee'> Parlement

De Centraal- en

heclt zich in rc-,oluties en

Oost-Europeanen

rapportcn daarovcr uitgc-

sproken Dat hecft, zoal'>

willen 'erbij horen'

de

omdat ze in de

1-'urope<;e

stelt,

tot

vruchtbarc

Westerse staten

Connni<;<,ie

een

blijkhaar

dialoog

ge-

voerd. Dat moet ook wei.

modellen zien van

want

het

laat'>te

woord

over het al of niet toetre-

rechtsorde en

dcn tot de Unie wordt uit-

democratie.

gesprokcn door hct luropee<> l'arlcment. Dit 1s een

Unic zeit. Het i-, niel ondenkbaar dat

van hel stijgende aantal zaken, zeker na

sommigen een Europa van slechts 20

de Top van Amsterdam (juni I 'J'J7),

lid<;taten allang goed vinden en weinig

waarbij het Parlcment cflecticf namcn<,

zin hebhcn om voor de achterhlijver<>

de F.urope'>e burger<, zijn controlercnde

de deur open te houden. Dan znu het

laak kan uitocfenen. volgen'> dezeltde

tevens minder urgent zijn om de Llnie

recht<;beginselen a], we biJ de nationale

te verdiepen, verder te ontwikkelen in

parlementen aantrcHen.

communautaire ot fcderale zin. Mede
daarom was het nodig om te pleiten

1 2. l

voor een zo gelijk mogelijke behande-

de

Agwda

2000,

de slllmlfnmlm

um1

Commiss1e

ling van de kandidaat-lidstaten. Dat

In juli 1997 hood de Europe<,e C:om-

hecft bepaald enig gevolg gehad len

missie cnkelc rapporten aan over het le

gocd voorbeeld van parlementaire in-

voeren

vloed op het Buitenlandse belcid van de

Agenda gaat voor een belangrijk deel

Unie, terwijl hct luropees l'arlemenl

over de toetrcding van de kandidaat-

belcid

'Agenda

2000'

Die

niet een<, over harde bevoegdhedcn op

Jid.,taten. Zo is voor elk van de kandJ-

dit gcbied beschikt

daat-lid-,taten

de

balan'>

opgcmaakt

voor wat betrcft hun voortgang in de
1.2.2 IJe

Tofl/JfJIPOoraf stillldflttntm Pmr

ontwikkeling naar een democrati'>che

de Raad

recht<;<;taat

De llnie-instellingen warcn allang be-

markteconomie. Voor een andcr deel

met

een

functionerende

zig met het vraagstuk van de toetreding

hevat Agenda 2000 een politieke vi-,ie

(J)V I 'IK

op de toekomq van de Unie. Daarhi1

immer-; zcll klaar zijn voor de uitbrei-

gaat het over verandcringcn in hct

ding Dat hctrdt hct eigen bcleid (hct

landhouw- en 'itructuurheleid en in di-

andere dec! van Agenda 2000) en de in-

ver-;e andere politicke -;ectoren, a\-;-

-;titutioncle hcrvormingen.

mede

over

linancicle

c
-l
0:

per-;pectieven

:;o

voor de Llnichcgroting. Achtcral he-

2. 1 De fundamentele keuze voor de

ztcn had de C:ommi<;<;ie die twee delcn,

rechtsstaat

w Artikcl

m

de utthrciding'i'itratcgic en het hervor-

2.1 1 'Ko{lmiJiufm'

ming-;\wlctd, hctcr mocten -;cbeiden.

De Top van Kopenbagcn bcelt dcstijd-,

Zc hehhcn wei met elkaar tc maken,

ccn reck' hclangrijkc criteria voor toc-

maar zqn elkaar-; oorzaak nict

treding gclormulcerd en wei in de juiste

z

zonder uithrciding wa-; bet noodzake-

volgorde:

CJ

\ijk gewce-;t om diver-;e dclcn van ht:t

* l'olitieke criteria: 'itahiele imt<:llingen

LLI-hclcid tc hcrvormen. Up dte ber-

die ee11 garantie zijn voor democratic,

:T1:

ik tcrug, n1aar in ccr...,tc

recht-;-.taat, mcn-;cnrccbtcn en de he-

c

inqantie bcperkt dit artikel zicb tot de

-.chcrming van minderheden,

:;o

rol van het EuropcT'i l'arlemcnt in de

.,, Lconomischc criteria: ccn lunctionc-

.---,

uitkom-;tcn van hct uithreiding-;dehat

rende en lcvenwatharc markteconomie,

naar aanlciding van de C:ommi-;-,icvoor-

orgc\vasscn zijn tcgcn de concurrcntic

vornling kon1

Ook

-;tcllcn

6

v

v

van de marktkrachten binncn de Unie,
1
''

Aanvaarding van de 11cqui'l

COIHII11111dll-

v
m
VI

m

2. Standpunten van Commissie
en Raad en de invloed van het
Europees Parlement

scbe en monetaire Llnie,

c

We onder-;cheiclcn hier vier a-;pcctcn

De J:L\moet klaar zijn voor de uithrei-

z

van het dchat inzake de uithreid111g,

ding.

waarop het

l£lirc, inclu-,id de toewijding aan de

doclcinden van de politicke, economi-

l'arlcn1ent zijn -;tempe!

m

hcclt willct1 drukken

llij vorige ondcrzoeken en bij werkbe-

Ten eer-;tc i-; dat de kcuzc voor de

zoeken

rccbt'i-;taat, a\-, hct lundamcntele crite-

Furopese Ianden hlcek me a! snel dat

aan

de

,\\idden-

en

Oost-

rium voor de toetrcding van nieuwe lid-

bet Withock voor de Aanpa'>Sing aan

'itiltcn, hoven dat van de economi-;che

de Interne Markt II 995) weli'iwaar bclangrijke voorwaarden voor toetreding

vooru1tgang

Ten

tweede

hetrel t dat

de

manter

onder de aandacht bracht, maar een

waarop het toetrcding<,procc'i concreet

fundamentclcr gehrck van de kandida-

wordL de Vcr-;terkte Toctrcding-;par-

tcn verwaarlomdc. Namelijk de rechts-

tetlartaten en de 'toetreding-;ondcrban-

statelijke tckorten van de geas<;ocieerdc

dcl iJlgc11- in-cngcrc-zin'

Ianden. In de eer-.te plaats was dcze

Ten derek ging het dehat over de multi-

verwaarlozing een mi-,kcnning van de

laterale hetrckkingcn met de kandidaat-

principicle betckeni-. van het kit dat de

lid,tatcn: de Europaconlcrentie

Unie een hone! van -,olidaire democrati-

Ten vicrde kregen de kmten vee\ aan-

schc rccht.,-,taten i-., die ziJn moticven

dacbt. 7ij zijn een controver-;ieel punt

vindt in de waarden van de joods-chri<,-

gcwec-;t, met name in Nederland.

telijke cultuur Op ha'ii'i daarvan stcllcn

Ten-;\ottc i-; er het pqnlqke punt van het

we dat de overheid het recht en bet al-

eigcn Furopc-;c hui-,wcrk: de Ell nwct

gemeen he lang moet hcvordcrcn en dat

:I

WJ

I
I;!
·!

ntet tocncmcn. Het hijzonder grotc

client te zijn We hcchten vee! waarde

succcs van Hongarijc hij het aantrck-

z

aan de cthiek van hct cconomisch han-

kcn van inve<.teringen wccr<.piegclt het

:J

delcn. Vanuit deze cultuur ondersrrc-

vertrouwcn in de daar gcvestigde de-

pen we de waardigheid van de mens. de

mocratic en rechtsorde.

1,

'•

~I

de overheidsmacht daaraan diemthaar

WJ

v:
:..:..1

=-

socialc en ethischc verantwoordclijkheid van de persoon, hct respect voor

De Europcsc C:ommissie hccft goedc

het pcrsoonlijk gewctcn en de lcvens-

nota gcnomen van de opvatting van het

ovcrtuigingen, gclijkheid en vrijhcid,

Furopesc Parlcment over het weer in

de

eigcn

ere herstellcn van het poli-

bevoegdhcdcn

0

van

cL

bandcn in hun verschcide-

:J

nhcid, het re<.pcct voor de

WJ

scheppi ng,

de ~anlenlcving~ver

etcetera.

In

Artikcl 6 van hct Vcrdrag

u

van Amsterdam is dat in

z

bcknoptc

vorm

vastge-

lcgd

Het Europees
Parlement heeft
met kracht
aangedrongen op
een behandeling
die een rigide

0

])cze stcllingen sluiten, zoa\-; gczcgd, aan hij de bc-

w..:

langriJkstc reden waarom

cL

in

::c

Furopa were! en wordt uit-

f-

gezicn naar vcreniging n1ct

Centraal-

en

Oost-

tweedeling tussen
de kandidaatlidstaten zou
vermijden.

zoals vastgesteld in Kopenhagcn. Ze heeft experts van de

Raad van

Europa om vakkundigc hiJ<.tand gevraagd hij de heoordcling van de rcchtsstatelijke kwaliteiten van
de

kandidaat-lidstaten

Dankzij

het

nteuwe

genoemde

artikel

in

hct

Vcrdrag van Amsterdam
kunncn in de toekomst lidstaten die (opnicuwl vervallcn
schc

de Llnic. Zij die nochtans

:J

tiekc toctrcdingscri terium.

tot

ondcmocrati-

praktijken

worden

in het primaat van de economic gclo-

geschorst. Daarmee is cvcneens ecn

vcn kunnen cerwoudig inzien dar zon-

wens die in het l'arlcmcnt leelde itl vcr-

der recht-;staat geen stahielc cconomi-

vulling gcgaan. Zo krimt de Llnie het

sche ontwikkcling te vcrwachten i-;,

karakter dat hij haar pa<,t en wordt de

geen vertrouwen bij potcntiele inve<;-

maniakalc cconomi-,che ecnzijdigheid

tccrders. gcen adc'luate aanwcnding

doorhroken.

van eigen londsen noch van buitenlandse hulp. Het <;treven naar de rcchts-

Duidelijker nog dan in de oorspronke-

staat is van principicle bctekenis en dat

lijke voor<,tellcn van de Cornmissie

is ook van groot praktisch belang.

hedt de Europc<,c Raad in Luxemburg

Vandaar dat nicuwe hoop i-; gcgroeid in

een onderschcid gcmaakt tu<,<,en rccht'>-

Rocn1eniC en Bulgarijc, waztr de rcgcrin-

<;tatcn en niet-recht<,<,taten

gen zo krachtig de striJd hebbcn aangc-

gaat wei n1eedocn aan de partcnariatct\

Slowakije

bonden tegen corruptie en ncpotisme.

maar de Raad stclt dat ze met gckwalih-

Vandaar,

cecrdc meerderheid van <,tcmmerl maat-

andcrziJds,

de aarzelingen

over Slowakijc, waar door het ontbre-

rcgclcn zal tr-cllcn "wannecr in ecn kan-

ken

rechts-;tatelijke

didaat-lidstaat ccn e<,<,enticcl clement

van

voldoende

kwalitcitcn, de transparantie van de

voor hct voortzettcn van de pt-c-toetre-

economic tc wcnscn overlaat. De bui-

dingshulp onthreckt"

tenlandsc invcsteringen willen cr maar

name op voortdurcndc gebreken wat

Dat -,iaat met

(!)V I 'JS

hctrclt het werken aan de kwaliteit van

Daannec werdcn democratischc laat-

de rccht"taat. Dan is cr nog TurkiJC

hloeicr'> als Roemcnil' en Hulgarijc aan-

dat. algczien van hct kit dat hct tot

gclnocdigd

ccn andere categoric dan de Midden-

door tc gaan. Zonder per'>pecticl op

0111

op de ingc~lagcn \vcg

en Omt-Europcse Ianden hchoort, zich

toetrcding zoudcn zc, zeker in de ogen

hcpaald niet dezclldc moeite al-, de

van

1\lidden-

soort van ijzcrcn gordijn hcland zijn.

en

Omt-Furopesc

Ianden

inve'>tcerder'>,

weer achter ecn

hcelt getroo<;t om aan de politickc toetredlng-,criteria tc voldoen. Her Luro-

V•

2 _2 Het toetredingsproees

De ToelredlJlljsf>artcllllrialm

pccs l'arlcmcnt hcclt krachrig bijgedra-

2.2.1

gcn

De toetreding i'> een zeer vcelomvat-

aan

hct

ondcr-,chcid

tu<;<;en

rcchh<;taten en nlct-rccht<;<;taten. Dat

tend proccs. Hct echtc voorhercidings-

WJ'> ec11 hroodnodige corrcctie op de

wcrk zal plaatwindcn in de 'Partcna-

eerste Commi"ied<>cumcntcn.

riatcn'

die met elk van de ticn kandidatcn gc-

c,

De Commi"ic had namelijk al 1n de

,lotcn worden. Pa, al<, hct wcrk daarin

;o-

ccNc pagina\ van Agenda 2000 haar

zovcr gcvordcrd i-, dat aamluiting op

Dat zijn biiatcralc vcrdragen

a

conclusie gctrokkcn, de Ianden die hct

middcllangc terlllijll idat wil zcggcn 3

ver'>t gevorderd warcn hij het voldocn

5 jaar) in her vc1·-,chiet l1gt, wordt bc-

aa11 de economi-,che critc1·ia mochten al

gonncn aan toctrcding'>ondcrhandelin-

direct over de nwdalitcitcn van hun

gcn-in-engcre-zin; hct 'laatstc hoold-

toctrcding ondcrhandelcn. De andcren

'>tuk' kun jc zcggcn. De twecdcling is

nog niet Dat hctckende ccn -,chciding

aanzienlijk vcrzacht, Wic voldocnde

van, in de tcnninologic van de (~onl

gcvordcrd i'> kan autrmlati-,ch, zonder

mi<;<;ic,

ihtland, Polen, Tsjechic,

nadcr politick hc-,luit, aan toctrcding'>-

1--longariJe, Slovcn1l' en C:vprusl en 'flrr-

ondcrhandcJingen beginne11. Commi'>-

'/111'

de 1-c<;t iLctland, l.itouwcn, Slowa-

sie en l'arlemcnt <;trcven hcidc naar ecn

kiJc, Roemenil' en llulgarijel Voor de

ICC die aan de eersrvolgende toctre-

laat-..tcn wth dat hcpuald gccn gcnl~t

ding voorafgaat Op 30 maart heelt de

111,',

<;tellcndc

gedachtc

Hct

l'arlcmcnt

FU met de J'vtiddcn- en Omt-Europc<,c

'Jllt-Ill''

cen extra

Ianden de gcnoemdc hilatcralc Toctrc-

horrilTc zou bcqJan in de vorn1 van

ding'>rartnerschappen algc<.loten. Dat

he-,eltc dat voor de

cen Intcrgouvcmcmentelc Coni crentie

is de hclangriJkste ctappc hct gcrccd-

I ICC 1. In de voor<,tellcn van de Raad

makcn vom hct lidmaatschap. Doel van

zou die namcliJk pa' gchouden mocten

al dit voorwcrk i' om de ovcl·gangspc-

worden nadat de eer<;tc vijf Ianden zou-

riodc, bij toerrcding zo kort bcpcrkt en

den

toegetreden. l-lct [uropee<,

kort mogelijk te huuden. De interne

l'arlcmcnt heel t zich daarom <;teed,

markt moct zo min mogclijk belcmme-

ZIJ!l

1

..,tcrk gcn1aakt voor de zogcnaan1dc rc-

gatta-hcnadcring'

allcmaal

op

ringen ondcrvinden.

hct-

zelldc moment hcginncn met hetzclfdc

1\-taart ''JR were! door zittend Raad<,-

toctrcding..,procc<..,, nlaor dt1n vanuit de

voorzitter Robin Cook tot de Maand

eigcn '>ituatie en op eigcn <,nclhcid vel·-

van de Llithrciding uitgerocren. Daar-

dcr l-let moment van toetrcding zou

mcc nccmt de Llnie de Ieiding van de

gchcclnloctcn afhangcn van de in~pun

bilateralc toctrcding<,procc<;<;cn stevig

ningen van de kandidaat-lid<;~aten zcll.

in handcn. Aile imtrumentcn die de

( I lV

I '>S

m·

c
z
m

';.
~I

;_;j
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;_;j
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toenadering tot de Unie kunncn hevor-

over de hegin<,elcn, prioriteiten, tu<,<,en-

deren worden in ccn rlan <,amenge-

liJd'>e doel<,tellingen, helangriJke aan-

voegd llij de hulp aan de gea<,<,ocieerdc

ra<,<,ingen en de conditionaliteit van elk

Ianden gaat het nu voluit en ondubbel-

alzonderlijk partncr'>chap. Wanneer ge-

zinnig on1 vcr:-,nc-1\ing van de toctrcding

hreken worden gecon'>lateerd voor wat

voor idle Ianden met een 'luropa-ovcr-

hetreft democratic en rechh<,taat, kan

eenkom<,t' (het tyre akkoorden waarin

de Raad 'pa<,<,cnde maatrcgelcn' ncmen,

de dcelnamc aan de Llnie wor(1t toege-

al'> het moct <,nel

zcgdl. Het i'> logi'>ch dat tempo en inten'>tteit van de wcrkvergadcnngen in

Onder druk van hct l'arlcment, dat de

0

het kadcr van de l'artenariatcn bepaald

verde ling tu<,<,en 'iu1' en 't,·c-ill\, vcrwierp,

X

worden door wat de kandidaten aan-

kwam de C:ommi<;<,ic al in de her!<,t van

:J

kunnen. Dat betckent, zoal<, door het

I 'l'J7 met ecn '>flCCiaal 'inhaaltond<

w..:

l'arlemcnt bcklcmtoond en door de

voor de dag ten hehoeve van die ian-

Raad nvcrgcnon1cn, cen op n1aat gc-

den, die vooreer'>t nog niet riJp zip1

u

maakte <,trategie voor icder individueel

voor toctrcdi ng<,onderhandel i ngen- in-

z

land atzonderliJk Sommige Ianden zul-

engerc-zin

lcn vlugger op<,chieten dan andere,

hen

maar dat rechtvaardigt n1et de tweede-

voorbercid. Op H december kcurdc de

C;

'-LJ

die

llovendien worden voor
onderhandclingen

vcr<;~lcld

ling die Raad en Commi<,<,ic oor<,rron-

Algcmenc Raad dat gocd I let gaat om

keliJk hcoogden tu"'en de ze'> econo-

ecn bed rag van

I()()

md)oen LCU voor

mi<;ch vcr'>tgevordcrde!l lvijf tvliddcn-

I 'JlJH en I 'J'JlJ, speuaal bcdocld voor de

x

en Omt-Furope<,e Ianden rlu, Cypn!'>l

'-.trijd regen corruptic en gcorgani')ccrdc

:::::0

en de vijl achtcrhlijver<,

:J

n1ir.;daod, privati~cnng van de cconon1ic

en het <,cheppcn van ccn gumtig kader

f-

In de l'artenariaten worden voor clke

voor directe huitcnland<,c invc<,tcrin-

kandidaat de hootdlijnen en p!·ioritei-

gcn. De C::ommi<,-;ie plant vanat het Jaar

ten va<,tgc'>teld met hctrckking tot de

2000 nog extra hnanciclc <,teun voor

ovcrname van het [Ll-ilcqui\ en worden

aile ,\lidden- en Omt-[urope'>e Ianden,

de hiJhehorcnde linanciele middclcn

op de wijze van de Cohc<;ielond<,en,

<,amcngehracht I met name uit het hc-

om

<,taandc hulpprogramma I'HARU. In

vocrcn.

landhouwhervormingen

door

te

ovcrleg met de kandidaten worden de

C:ypru<, kri)gt, al, cnigc niet-Midden-

doel<,tellingen gdormulcerd en de ter-

cn Omt-[urope'>e kandidaat, cen hij-

mijn beraald waarin ze moeten worden

zondcre toctreding<,<,tratcgic. I )it land

gehaald. De Commi.,.,ie toct<;t vervol-

i<; dan ook cen categoric apart.

gem de re<,ultaten en hnanciert het pro-

Por·tcnonoots-/Pcrkzoillllhec!en
ondu-hondclhooo

ce'>. I )e pre-toctreding<,<,teun zal wor-

1.11

den geconcentreerd op het vc-r<,tcrken

11

van de hc'>luurliJkc capacitcit en de

Wanncer ecn kand1daat lid'>taat, hlij-

recht<,<,tatelijke a<,pecten i iO% van het

kcm de JaarliJk' door de C:ommi<;<;ic uit
hrcngcn

ll'cJI

totaalhedragl al<,mede op inve<,teringen

tc

111 verhand met de overname en toepa'>-

docndc vooru<tgang hcdt gebockt en

<,ing van hct ""]"" (70'){,)_

kbar i'> voor toctreding op middellangc

De Raad necmt met gekwalihceerde

termijn, dan kan hct heginncn met toc-

meerdcrheid van '>tcmmen hc,luitcn

trcd i ng<,onderhandcl i ngen- in -cngcrc-

toct-.tng<..,rZlpportcn,

vol-

(I JV ! 'lH

zin Er wordt dus niet zeven of ncgcn

nietc Met IJ.,land en Noorwegen z1jn we

jaar gcrraat -cvcntueel ondcrbrokcn

toch de heste vriendcn gehlcven)

door lange pouze<;- zoal., dc'itiJd'> met
Span1c en Portugal De Eurorc'>c Raad

Soms ontmoet men politici of diploma-

nccmt aiken hct lor111clc hcsluit over

ten uit de Midden- en Oost-Europese

de start van de partcnariaat'>wcrkzaam-

Ianden die doen a!.,of de toetreding van

hcdcn. H1n111ee i<; hct hct l'arlcment

hun land ccn afdwingbaar recht is.

gclukt 0111 het woord 'ondcrhandclin-

Snm., ook 111aken ze de indruk alsof de

gcn' van zip1 111ag1sche, politickc lading

Llnie met de pet i'> rondgcgaan, op

te heroven. Terecht, want al., men hct

zoek naar toctrcdingswillige kandida-

pt~rtcnariat~t-,wcrk gocd volbrcngt volgt

ten. Zo is het natuurlijk nict. Het ziJn

de 1-c<;t, volgcn'> de opzet van het l'arlc-

de Midden- en Oost-Europesc Ianden

melll. automati<;ch.

die tot de Ell willcn toetredcn en nict
ander<,om. Ln evenals de huidige lidsta-

Voor cen aantal Ianden is hct nog vee!

c

z
(I

~:

ten destijd-; deden toen de inteme

te vroeg o111 nu al tc pratcn over detail.,

markt 111ocst worden voorhcrcid, zullcn

a]-, ovcrgJng..,rcriodc-, en de con-;titu-

ook nu de nieuwelingen gewoon aan

wmele pmitic hinncn de LU, ook als ze

her werk 111oeten

hct ccono111isch heel goed doen. Want

I )e EuroJ)(lCOiljermlic

daar wordt ccht over onderhandcld in

2. 2.;

die laahtc lase. Voor de 111ee<,te andere

Len duidelijk signaal dat aile Midden-

ondcrwerpen, namelijk die welke hin-

en Uost-Furopese Ianden 1n hetuithrei-

ncn hct l'anenariaat aan de ordc zijn,

ding'>proces hetrokken zijn, vormt de

r:

geldt de rcgcl 'graag ol nict'. i)at gcldt

Luroraconferentie, die or

15 maart

c

uiteraard, zoa!., gezcgd, voor de rechts-

111aart in Londcn van start ging. Op ge-

z

<;tatell)ke criteria. llczocken aan he-

liJke, intergouverne111entelc voet zullen

paalde kandidaat l1dstaten Iaten voor

de staal'>- en regering.,lcider<; en vakmi-

'tolcrJnt'

weinig

ni'>ter'> van de Vijftien en van aile

ru1111te. 1\laar ook over de economi'>che

Europc-.e kandidaat-lidstaten die her

cultuurrclativisme

orde i<; discu<,<;ie vriJwel uitgesloten

Fll-lidmaatschap ( 1n eer<,tc instantie de

/\an de gea<,<;ocieerde Ianden wcll·dt een

Midden-

reck-, van ci...,cn gc<.,tcld,

Cypru., en Turkijel na.,treven. ccnmaal

0111

tc zorgcn

en

Oost-Europese

Ianden,

dat de interne markt na een uithrciding

per )aar '>J1rcken over huitenland-.e za-

goed hlijlt lunctioncren. Daaro111 moe-

ken

len de ,\lidden- e11 Omt-Europe<;c ian-

l'ijlerl, JU<;titie en binnenlamhe zaken

den de aanwi)zingen van het Withoek

(Derde l'ijlcrl, maar ook over gezamen-

over

de

aanpo-,...,ing

tJJ.Il

de

interne

111arkt opvolgcn en dienen zij hct doc!

lljkc

en

veiligheichhelcid

deelna111c

aan

(Twccde

hcstaande

pro-

gran1n1a'~ (zoall.) die or ondcnvijsgc-

n1onctcurc en

hied). In de lijn van de politieke criteria

politieke Llnic tc ondn.,chrijven Dat is

van Kopenhagen ZIJn er voorwaarden

allcmaalnict ondcrhandelhaar. Wie zich

gesteld aan deelna111e aan de confcrcn-

van

ccn cconoJni...,chc,

wat anders voorstelt zou mijns inzicm

tie Zo vcrhindcn declnemcr-. zich cr

eventueel ecn plaJt<; in de Fumpcsc

onder andere toe om territoriale gc-

Fconoml'>che Rui111te kunncn worden

schillen langs vrccdzamc weg tc regc-

aangeboden, of een douanc-unie, zoa!<;

len, met name via de jurisdictic van her

in hct geval van Turkijc_ Waarom ook

lnternationaal Cerccht-.hof

l IJV l <JS

m

UJ

z
:J

In eer<,te imtantic lcdde er in het

memelijk evenwicht schcppen regen-

l'arlcment de opinie dat de [uropa-

over de l'artenariaten waar de Unic di-

confcrcntic mecr moe'>l zijn dan ccn

rectief optreedt.

jaarlijbc 'familidoto', een permancntc
confcrcntic waar n1cn scricu-.; gezamcn~

u..:
if;

UJ

c...

0
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2. 3 De kosten

lijk hcleid zou kunnen maken, hijvoor-

In h-:t luropees l'arlemcnt is dc<;tiJds

heeld voor wat betrdt drug<,transporten

gestreden over de vraag ol de uitbrei-

ol Balkan-vredcsinitiatievcn. In dat ge-

ding van de Unie niet erg vee! zou gaan

val zouden grote vraagtekens hij dcel-

ko-,ten. De vraag was opgeworpen door

namc van Slowakije ol Turkije moetcn

de Begrotingscommissie, die hicrmee

worden gezct. Die Ianden zijn immer'>

tcgenover de Commissie Buitenlandse

p::

zeit ecrder dec! van de problcmcn dan

Zaken kwam te <,taan. Fr dedcn, net a is

:J

van de oplossingcn. Kortum, moest de

in de discussie over de NAVO-uitbrci-

C:onferentie groot, maar vooral symbo-

ding, de wildstc schattingcn de ronde

lisch, of klein, maar sterk inhoudelijk

lnmiddels hcbben divcrse onderzocks-

UJ

u
z

worden: 1\lct niet-rccht'>'>taten ga Je

instellingen berekend dat de kosten

nict om de tafel zitten om tc praten

stellig niet prohihitiel ZIJn. De totale

over het op poten zettcn van cen geza-

begroting van de Ell kmtte in 19'!7

menlijk binnenlands veiligheidsheleid.

slechts 1,15% van hct BNI' van de lid-

Dat dezc Ianden toch uitgcnodigd wcr-

staten. !)at wil zeggcn 2 1 'cent van ie-

(",

den, onder voorwaarde van respect

dcre belastinggulden Omdat dc Unic

UJ

voor de integriteit en omchendbaar-

onder haar limiet bcgroot, kan zonder

e<:

hcid van de buitcngrenzen van de FU.

nadcre alspraak nog 1/4 cent opge-

::D

pleit

maakt worden. De Raad <,teunl dc me-

1-

Europaconferentie niet al te zcer gdn-

ning van de Commi5Sie en de hoven-

stitutionaliseerd moct worden.

vermclde

:J

er

aileen

maar

voor

dat

de
Ook

rcsearchinstitutcn.

dat

de

daarin schijnt het l'arlemcnt zijn zin te

uitbreiding daaruit inderdaad bctaald

krijgen.

kan worden, mits bovendien de -van-

In

het Europees

l'arlement

were! nog een altcrnatievc optic in de

wcgc de ccononli...,chc groci

vorm van ecn 'uitbrcidingsdialoog' aan-

wachten- recle stijging van het toebe-

gedragcn. Dar zou ecn intensieve con-

dcclde

fcrcntic binnen de [uropaconferentic

uitbreid111g opziJ gelegd wordt. Het

budget

evencens

Lc vcr-

voor

de

moeten zijn, waar de multilaterale a<,-

l'arlement hedt naar aanleiding van de

pccten van het uitbreidingsproces kon-

Top van Luxemburg de Raad gcvraagd

den worden besprokcn. Zover is het

om de preciezc kmten van de uithrei-

niet gckomen en dat komt wellicht de

ding duidelijk aan te gcven in devol-

duidelijkheid ten gocde In icder geval

gendc hnanciclc perspectievcn die in

is het ccn miwerstand te menen dat de

19')') op de Raadsagenda staan en door

luropaconfcrentic aan hetekenis inboet

de C:ommissie zullen worden voorge-

a!-, Turkije niet deelneemt. Het tegen-

steld.

dcel is waar Het valt mijns inzicns zelb
te betreuren dat Slowakije wei dccl-

In icder geval <,taat vast dat de uitbrci-

neemt. Daardoor kan de Conferentie

ding in etappe'> plaatsvindt Ieder land

nict hct lorum worden waar de [U-Ie-

onderhandelt in ziJil eigen tempo en

den de toctredingskandidaten op gelijk

trcedt pas toe wanneer het daar zelf rijp

nivcau ontmocten. En dat zou toch een

voor is, onafhankeliJk van de stand van

CllV I'JS

zaken in andere bndidaat-lidqatt:n.

londsen van honderd miljard dollar, die

Hct l'arlement l1ecft henadrukt dat

gebruikt moeten worden voor wegcn,

voor geen enkel land hij voorhaat een

vliegvclden, spoorliJnen en waterwe-

toetredingsdatum

gen. Mocht dat een kwart centje meer

kan

worden

ge-

noemd. Dat geleidelijk aan uithreiden

zip1c

" een helangrijke factor in het financieel hehecrshaar houden van de ope-

2.4 Verdieping van de EU

ratic.

llij zijn aantredcn hceft bet Brilse voor-

Zonder nog diep in te gaan op de dis-

en imtitutionele hervormingen te gaan

cu"ie over de zogcnaamde netto-hij-

werken. Premier Blair en de zijncn zul-

zitter<,chap aangekondigd aan helcids-

·,,

z.·
C::

dragc van Nederland aan de EU, moet

len nadenken over een hcrziening van

worden gczegd dat achtcrcenvolgem

het landbouwbelcid, waar zc het nut

staatssecretaris Patijn en mtnistcr Zalm

lotaal niet van inzien. Fn ook willen ze

m:

een erg eenzijdig hccld hcbben ge-

nadenkcn over hoe het moel met de

c,

schet<;t van Nederland als de hetalcr

<,temmenverdeling in een uitgehrcidc

van de uithreiding

Ook de Sociaai-

Raad. Parlcmenlaire vragen over een

Lconomische Raad hccft onlangs nog

nieuwe lntergouvernementelc C:onle-

0

dat verwijt gcuit "Over de redclijkhcid

rentie worden, ook door huidig raads-

van een hepaalde nctto-lastenverdeling

voorzitter Cook, <;tcevast ontwijkend

is bstig te oordclcn zonder de onder-

heantwonrd. Commissie en l'arlcment

Vl,

liggende stromen van uitgaven en in-

zijn heide overtuigd dat doorvoering

m

komsten afzonderlijk te analyseren" De

van ,lcchts heleids- en institutionelc

m·

hetrdknde hewindslieden hehhen te

hervormingen door de Raad niet vol-

c

weinig oog voor de veelomvattende

doende is om de FU klaar te maken

z

handels-

voor cle uithreiding Fen nieuwe ICC

en

investering"-claties van

Nederlandse ondernemingen met de

mel verdragswijziging is nodig en wei

Midden- en Omt-Europese Ianden, die

zo spoedig mogelijk, bijvoorbeeld tu<,-

steeds intensiever zullen worden. In de

sen 2000 en 2002. In ieder geval voor-

toekomst zullen het, hijvoorheeld, nau-

dat de eerste loelreding plaatwindt (de

welijb Spaanse of l'ortugese tramport-

ratilicatieprocedure necmt zo'n 3 jaar in

en zuivelhedriJven en cotl\llliducyhumllts

beslag).

zijn, dte prohteren van !'olen\ toetreding tot de interne markt, maar Nederlanclse en

Duitsc.

Vooral

Volgens het document van

onclerne-

Luxemburg (december 19')7)

mende handelslanclen als Nederland

zullen de afsluiting van de

prohtcren van de integratie van Ooq

onderhandelingen en de aan-

en West. I let Nederlandse hedrijfslc-

,]uitende toelredingen mede

vcn hchoort nu a! tot de top-clrie van

afhangcn /'van het vcrn1ogcn

buttenlandsc investeerders in Rusland.

van de Unie om nieuwe !e-

Polen e11 Rocmenic. Trouwens, wat zei

den op te ncmen" Dit kan

premier Kok ook a! weer hiJ de herclen-

worden gelezen al-, een belij-

king van het Marshallplan in mei vorig

denis omtrent de prioriteit

jaarc Hij comtatcerdc dat ,'didclcn- en

die de Furopese Raad aan

Ook zonder
uitbreiding was het
noodzakelijk
geweest om diverse
delen van het
EU-beleid te
hervormen.

Omt-Europa op grote schaal hulp no-

hervormingen hecht. Maar het kan nok

dig hebhen en sprak van benodigck

duiden op een verhorgen wen<, om,

(J JV
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zondcr ICC:, tc hcruqcn in ccn EU met

evcntuclc <.uccesscn, die nu nog niel

maximaal 20 !eden. Cczicn een dc,hc~

voorzien worden, hun plaat-, in de

trdknd protocol 1n hct Verdrag van

rongordc kunncn vvijz1gcn ( hct zogc-

Amsterdam bn dat techni<,ch nog net.

naamdc principe van de llcxlhiliteit)

I ~ct aantal commi<,<,arisscn hliJft dan op

Aan delUde taak om inlu<;<,en zichzelf

20 '>laan, doordat de grote Ianden hun

te hcrvormen, zodat zc hinnen enkelc

tweedc commi<,<,aris inlcvercn. Hct i'

jarcn die Ianden bn toclatcn die hun

op zichzelf a! twijfclachtig hoc men

huiswerk hebhcn algemaakt.

met 20 lidstaten nog tot een hervor~

War die hcrvorming hctrdt, daartoc

ming zou kunnen komen, die de LU

kan her Europces l'arlcmcnt de Raad ai-

v
·""'

docltrcffcnd en democrat1sch gcnocg

leen maar oproepen, maar over de toe-

:X

maakt voor 26 !eden. /vkt vijftien was

treding zelf hedt het Ll' her laatste

::J

dat in Amsterdam a! moedijk genoeg.

woord.

:..:.1

v

z
:::::l

Vandaar dat

C::omml<,<,ie en

Raad er wijs aan doen om het l'arlc~

3. Conclusie: gehoor bij de
Commissie

mcnt voortdurend hij her proce<, le he-

Tu<,<,cn Amsterdam en l.uxcmhurg, tu<,-

ling van miJil laat<,te twce rapportcn I I I

trek ken. Her 1-J' heeft hiJ de hehande-

sen jul1 en december I 997 hcdt zich

maart I 'J'!H I aan her llrit'>e voorzitter-

ec11 dchat afgespceld, waarvan de he-

<,chap een rccht op advie-, afgcdwongen

gin- en cindpositics nogal vcr<,childen.

dat qua procedure gchecl overeenkomt

Dat uittc zich vooral in de reaLties van

met her formeel he<,taande recht, echter

LL

Ianden a]<, Letland, Litouwcn. Rocme-

zonder dar her die naam mag dragcn.

:X

nic en Bulgarijc Waren die Ianden in

Tot in de plcnaire vergadcring 1s daar-

::Cl

juli naar aanlciding van de Commissie-

ovcr her gevccht gcvocrd, en n1c-t ~uc

1-

voor<,tellcn nog zeer telcurgnteld. in

ccs. Dit i-, niet aileen van hclang voor

dcccnlhcr wa~ dat on1gc...,lagcn

de controlcrechten van de Lurope<,e

::J

111

hoop

en dankhaarhcid. In maart I 'J'JR is het

Volksvertegenwoordiging maar ook als

toetredingsproce<, met aile t\lidden- en

voorbeeldlunctic 11aar de parlcmentcn

Oost-Europese Ianden van <,tart gegaan.

in de kandidaat-lid<,talen

maar met icder land in c1gcn tempo,

zegd, de Uithreid1ng i-, van grool he-

zonder voor enig land ecn toetreding<.-

lang, maar ook de manicr waamp die

datum vast te lcggcn. !)it IT'>ultaat 1s

plaatwindt

Zoal-, ge-

cen compromi-, lu<,<,en de positie van de

I. ( )osii<Jidri

Top van Amsterdam, waar nog <,prake

Anc

wa'-. von ccn ...,tart n1et dric, de oanvan-

P11rinnrnl

kcliJke hcdocling van de Commi<,<;ie om

1'<111

1\

r11

IS

ri!l>f>orlrur

/d

1'<111

POol·

hct Eurol>rcs

de

met slechts vijl 1\liddcn- en Oost-

de Eurof>csc l/nir
I Iii /mft dil 11rlikrl in Sdlllf111Pflkillt)

Luropese Ianden serieus te heginnen en

lllrdcu>crkrr lcllc ll11kka <)rsc lmwn.

l!itlml,lilli}

111cl

hclrul,-

de wem van hct Europe<:<, Parlcment
on1 ccn op n1aat gcn1aakt toctrcding~

proce<, aan tc vangcn voor aile kandidaat-lidqatcn. Aile worden zij nu gc<,timuleerd om een intemievcr, door de
C:ommi.,.,ie goed hegelcid, toctrcdingsbelcid te voercn. Ln de achtcrhlqver-,
worden hcmoedigd door de stelling dat

(I lV
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T

en tijde van de R.omein'>e
repuhliek

golden

I prudent
genl,

zekerheid en kwaliteit van IT'>ultaten.

t}rauil£11

Hct puhlickc ambt verdient herwaarde-

oordeelwermo-

ring al"i dicnl)t aan hurgcr"i en ~anlcn

/lidds (hehoorli;k en

lcving"

p\icht'>getrouw hande\cn) en SJIJJ/l/icilds

ieenvoud in zellpre,entatie en lcvemwi)ze)

a\.,

de

lcidende

Rolopvattingen

per<,oonlijke

In de atgelopen ti;d '>peelden enkelc 'at-

waorden van de politiek-maahchappe-

faire<,' die opnieuw attendeerden op het

\ijke elite, cen nros 111<1iont11r die cen, in de

grotc belang van een integere rollinter-

vi,ie van Finer · 1 in principe onwerk-

pretatie I voor en door publieke ambt'>-

harc

drager<,_ De bijzondere waarden waar-

comtitutie,

maakte

Fen

lcitclijk

ellcctiel

gc.interna\i,ccrde

cmk

ovcr we het hier hehhen vinden hun

voor het per<,oonlijke tunctioncren op

uitdrukking in rolopvattingen, in cen

de lcidinggevendc pmitie'> bn ze\t<, ge-

mos 111£lionlll1 d1e zeit-, onwcrkbare <,truc-

compliccerdc politiek-hc'>tuurlijke he-

turcn werkbaar maken.

trckkingcn en vcrhoudiilgl'll lcitelijk

Die

doen 'wcrken'

neergelcgd in lormelc regelingcn rond

In 'Nicuwc wcgcn,
wourdcn'

wordt

rolopvattingen

kunnen

worden

de pm1t1e van politici en

va-..tc

amhtenaren,

gcplcit

ncn

'het prolc'>'ionclc karaktcr'

teit'>code,

van hct he,tuur.

pmitieregelingen.

lharhiJ wordt nict aileen

ook dat laat'>te·

gcc\acht aJn de vcr'-.lcrking

ana\y<,e van het voor onze

van

de

techni-,chc

rcikcn

welke kun-

voor ccn vcr'-.tcrking van

van

Jntcgn-

tot

recht'>lawel,
in zijn

he-

rechhorde typerende le-

kwaamheid van politicke

gaal-rJtionclc gczag...,typc

en arnhtelijke he'>tumder,,

liet 1\lax Weber zien, dat

nlaJr vooral ook Zltlll ccn

de dien'>thaarheid aan het

hcrhczinning op de crucialc

hetekeni'>

van

de

puhlickc amhtwcrvulling.

algemene belang bepaalde

ProJdr ML l3cnirl111a11s\ltdcc

recht'>po<,itionelc voorzieningen (in ca<,u de va<,te

In hct vcrkJczJng-,progranlnla worden

aan'>telling cr1 hct rccht op pen'>ioen)

daZtr de volgcndc zinncn aan gewi;d

wen'>elijk maakten.

"Burger'> moeten vertrouwcn kunnen

De rolopvattingcn '<,\aan ook ncer' 111

hehhen in de overheid, in de he<,tuur-

-,rructurcn:

li,kc intcgriteit van politiekc en amhte-

lccrde betrekkingen en vcrhoudingen,

!Jjkc

he<,tuurder'>,

rn

democrati-,che

procedure' en in'>titutic'>,

( llV
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in rccht'>-

in

voor"ipclbarc,

gcrcgu-

zoa\-, die wclkc geldcn lu<,<,en politici
en hun ambtelijke he,tuurtkr'>.

z

'Voorleven'

hccldige houding en gcdrag van zit-

De moraal van dit korte vc1·haal is gele-

tcnde politieke en ambtelijkc gezags-

gen in de vaststelling dat ook formclc

dragcrs.

hepalingen het uiteindelijk gedrag nict
vollcdig ihlijken tel bepalen Dat zal

Lcn herwaardering van het puhliekc

uiteindclijk worden hepaald door de

ambt hctekent nadrukkelijk aandacht

ge'internaliseerdc 11101 van de hetrokkcn

voor een I her!hekrachtiging van de

persoonlijkheden Die ethos is de pcr-

grotc bctckenis van ccn dicnqhare, in-

"'onliJke duiding van generale waar-

tegere en op hct puhliekc helang he-

den. Waar die 'generalc waardcn' aan

trokkcn rolopvatting Dat valt moeilijk

slijtage onderhcvig lijken te zijn - ze

te comhincrcn met alkrlci dwarscon-

worden nict mcer bcnadrukt, ccremo-

nec.tics naar mct private helangen ver-

nicel ondcrstrecpt - worden zc niet

honden pnsi ties en

mecr hckcld als relevant.

ceerde

Waarden-overdrJLht kan plaatsvinden

huitcn de ministerielc autonteit om,

via uitdrukkelijkc imtructie: zo zouden

passen daar evenzecr niet hiJ.

puhlieke

IIIOill.

Cepronon-

positiehepalingen,

in oplcidingen en in 'in-srwiu'-trainin-

Het vraagt om 1}1<11Jil<1s, f'irt!ls en sinifJ/ill-

gen de rclcvantc codes en de achtcrlig-

lds

gende waarden vee! systematischer aandacht mocten krijgen, terwijl zc hi)
forn1clc 'initiatie-..' en hcCdigingen nog

ee11s plcchtig kunnen worden hckrach-

Noot

tigcl. Waarden-overdracht vindt wel-

S

licht het meest dfcctief plaats door ze

F:ddii',IIJmt'

Vol

1()// p. )()]

c v

!'

T11c I !J-,imy o}

lrncr,

Cor'l'IJJIIICiil

~-1n111 I he

1 (h!ord l!nr\cl"llv

Plc'>'>

eenvoudig 'voor-tc-lcven': door voor-

In ,lc col1111111

1}li'Cll

,lr

/cdCII

flmoon/ijkr of'P!IIImOcn
llllf ICIJ ll<liiZrl

lc

1'1111

IPCCI

l}l1'lll POOr

,/r

rcd!ldir

hun

Zij hopcn d<7<7r-

rcj/cctic

of dcfJJII.
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Tussen biomedische onderzoekingen van menselijke embryo's en
het klonen van levende organismen valt een samenhang te onderkennen. Kort geleden bracht de Gezondheidsraad een advies uit
over onderzoek aan menselijke embryonale cellen. Vrijwel gelijktijdig hebben de ministers Borst en Ritzen een verzoek gericht aan
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen om een
debat over klonen te entameren. De publieke belangstelling gaat
gepaard met verontrusting, veelal gevoed door een gebrek aan informatie. lk doe hier een poging om die informatie te verschaffen
en enige misverstanden uit de wereld te helpen.

I

11 C:hri<,ten [)emocra-

N rpncgen en dr. Lansink i<;

ti-,che

Twcedc Kamerlid voor hct

van

Vcrkenningcn

khruari

Jong'>t-

C:[)A. Uit hun hijdragen

kdcn hch ik uitcenuc,..,

blijkt dat beidc opponen-

zct dat hct C:DA-vcrkic-

ten inzage hadden in het

zi ng-.progran1 ccn vcrkccrd

manuscript van mijn arti-

standpunt

kel voor puhlic<~tic

hcclt

ingeno-

mcn door wctemchappe-

slagvaardige

Len

rcactic dus.

lijk onderzoek <~an cmhry-

Met

<malc

vast d<1t Christen Dcmo-

'>tamcellcn

al

tc

wijzcn. Tot n1ijn vcrras-.Ing

wcrd

cratischc

mijn artikel 1 door

Christen

I kmocratischc

Profdr L Bosch

met twcc andere van de hand van
Dr

ik

Vcrkcnningcn

haar kolommcn openstelt

Vcrkcnningcn gcliJktijdig Lntgehracht
pcctievclijk

waardering <;tel

voor de door de mini<>tcrs

gewemtc discu<;<;ic. Men lict er kenne-

IT'>-

lijk gccn gras over groeien en in de

H. Cordijn' en dr

kortste kcrcn houdt dr. Cordijn mij

!.<~mink'. llcick kcrcn z1ch tc-

voor dat ik loch had kunnen wcten "dat

gen m11n opvattingen. Dr. CordiJn i<> al<,

aan de onaant<~sthaarheid van het cm-

lilmool vcrhondcn aan de vakgroep

lxyo vanaf de conceptie, vcrwoord in

AC.W.I.

Fthiek en Ceschicdcnis van Ccncc'>-

het conccpt-CDA-vcrkiezingsprogram,

kundc van de Katholickc llnivcrsiteit

cen christeli)kc lcvenshe<>chouwing ten

(I lV l 'JS
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grond•;lag ligt. Het huidigc rooms-ka-

ling betckent: cxperimcnteren met de

tholickc lecrgezag hijvoorheeld laat in

vrouw die deze innesteling ondergaat~

haar visie op de hcschernnvaardigheid

De haasl mis-;chien, slagva<~rdigheid

van hct embryo aan duidcliJkheid niets

cist tenslotte zijn tol. Het ziJ hem ver-

Hij verwijst daarhij

geven, maar experimentercn mel men-

naar de uitspraak van de Heiligc Vader

sen zal hem toch wei niet zo erg ge-

dat "het mensclijk wczen vanat hct mo-

wcnst

nlcnt von zijn ontvangcni;., n1oct \vor-

lrouwens. Celukkig hedt dr. CordiJn's

tc wensen over"

voorkomen.

1\·lij

ook

niet

den geccrhiedigd en hehandeld als ccn

lanta-;ie niel gelcdcn. Hij dicht mrj toe

pc:rsoon. Daarom moeten er vanat dat-

dat ik de genocmde grens in acht neem

zcltde moment de rechten van de per-

omdat d<1<1rna het embryo volgcns mij

:-.oon iJZlTl \Vordcn toegckcnd, \vaaron-

mens zou worden. Vervolgens roept hij

dcr het onaanta-;thare recht van ieder

dan uil dat aan deze visie elke onder-

omchuldig mcnsclijk wezen op hct !e-

bouwing ontbreekt. Voor aile duidelijk-

ven."' lnderdaad. rk had het kunnen

heid dan nog maar: een klompJc cm-

wetcn. en ik heh het dan ook geweten

bryon<~lc ccllen heschouw rk niet als

Maar is dr. Cordijn van mcning dat ik

ccn menselijk pcrsoon, niet v(H'>r en

mij in dczen onder hct rooms-katho-

niet n5 de innestcling.

licke lccrgezag moct scharen" De redactcur van Christen I )enwcratische

'Levens Nevels'

Vcrkenningen wijst er in ziJn introduc-

13eoelcnaren van de molccularrc bio-

tie tcrloops op dat dat wei nict het gc-

logic zijn gewend aan het lcit dat

val zal zijn'

grcnzen in de lcvendc natuur vaak in

Onder de 'lijnzinnige' titel 'Bosch en

nevelcn

de inncsteling in de haarmoederwand'

voorheeld daarvan is het !even zeit.

zijn

gehuld.

Fen sprckend

wordt miJ door dr. Cordijn venveten

Het

dat rk embryo's pas na hct moment van

brakteristieke elementen van !even.

tab<~ksmozaiek-virus

verloont zccr

innesteling als mensen heschouw. Voor

Het hezit het vermogen tot zelh-cpro-

het trckken van dezc grem onthreekt

ductie hinnen een levende gasthecr.

volgen'> hem hiJ mij iedere argumenta-

cvenals hiJvoorhceld een bacterie. Het

tre. 1-licr r·aakt miJ11 opponent verstrikt

is daartoe uitgcrusl met cen erlsuhstan-

in zijn cigen gcdachtcgang. Hij rcte-

tie welke onderdeel uitmaakt van het

recrt aan de grens welke rk stel voor

viru-,deeltje zeit. Fen Amerrkaans che-

wetenschappeliJk onderzoek aan em-

micu'> -;]aagde erin het viru-; te kristalli-

hryocellcn. In het artikel in Christen

seren waardoor twqtcls rezen ot dit

Dcmocrati-;che Verkenningen" wordt

dccltJe hct predrkaal lcvend wei ver-

indcrdaad nict aangcgcvcn \vaaronl ik

dient. lndcrdaad, virussen zi111 struc-

die grens juist d<1<1r leg. In cen <~rtikel in

lurcn op de grcns van lcvcn en dood.

n<~

De grote f'.:cderlandse microhioloog

Trouw- heb ik de innesteling een

tuurlijke grens genoemd omdat, zou

proldr A. Kluyver hedt deze grens rn

men deze ovcrschriJden. het onderzoek

de dertigcr jaren welsprekcnd aangc-

gchccl andcr'-; van aord zou \vordcn en

durd

de wcersland ertcgen waarschijnlijk

Nevels'.·'

discontinu zou toencmen. Is het dr

Ook de menswording is in nevelcn ge-

met

de

retrograde:

'Levens

Cordijn ontg<~an d<~t experimenteren

huld en in de loop der ecuwen ziJn er

met emhryonalc cellcn 11<1 de inneste-

vee\ gi~..,ingcn naar gcdLian. Pa-, halvcr-

( IJV
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wcgc de negcntiende eeu\v rezdi'->ecrdc

Lltrechtse ethicus Prof.dr [

Schroten.

N·
~-

,

... ' .

men zich dat de door <,amen-;melting

Het rarport wij-;r cr terecht op dat men

dl,-_.

van et'n zaadcel en een eicel ont'>tane

aan de llijbel moeiliJk een cxpliuete

eel zich door dt'ling via ver<,chillcnde

~t..'

vi'-iie op de n1cnswurding voor de gc-

<,tadia

boorte kan ontlcnen. Dr. Cordijn daar-

ri, 1:

ontwrkkelt

tot een

comrleet

lcvend organi'-.nle en ree'-. de vraag in

welk '>tadium van een men'> kan wordt'n
ge<;proku1

entegen haalt ver<;chillcnde pa<;<;ages uit
de Heilige Schrilt aan waaruit, zoal<; hij

Cedurende dit ontwikke-

het uitdrukt, "Cod-; engagement met de

lrng'>[)n>Ct''> klaren de neve!., in elk vol-

mem vanaf het eerstc begin (en zelf,

gend '>tadium meer en men or tot hij

daarvoorl duidt'lijk wordt_ Cod initieert

de gehoorte van ccn voldragerl kind de

immer<, de zwanger,chap" (voor deze

zon

pth'-iagc<; zic

J)r

111

aile

helderheid

doorbreekt.

1

{

1

).

Cordijn heelt geen moeite met

Chri<;ten I )emocrati'>che Verkcnningen

dczc vraag. lnllller'-i, zo;:d.., we zagen, hij

plaal'>t ecn van deze [)J<;<;Jge<, in een b-

hcroept zich op de uit<;praak van de

der, namelijk 1\alm 1.19, 16: "Liw ogen

PaL"

zagen

Anatomi'>che,

ncurologischc

lvsiologi'>cht' ol

onderhouwing

i'>

dan

n1ijn

vorn1eloo<;

begin ..

In

deze prachtigc en ontroercnde p<,alm

niet nodrg ,1\,\cn moet dit standpunt ui-

worden wij al., het ware in een andere

tcraard rT<,pectvol henadt'rt'n, maar het

dimcn<,ie geplaatst, die de natuurweten-

ht'clt wt'l comequenties voor dcgene

schaprelijke belcving<,wereld over<,tijgt.

dit' het inneemt: onaanta<,tbaJrhcid en

"Her begrijpen i'> mij te wonderhaar"

absolute hcschnmwaardigheid van aile

zegt de dichter in ver<, ()

lcverl sluit hrJVO<ll-beeld dhorlul {>muocdilll

'>kch t<, beamt'n.

lk bn dat

urt. Ht't Vatrcaan veroordeelt dan ook

In de J<JOd'>e en chri<,teli,ke traditie i'> de

vruchtaldriJving, voorbehot'dmiddelen,

<,tatu<, van ht'l memelijk embryo na-

111

Pilro

lcrtil"atie. ander-e voortplan-

ting<,tcchnicken t'n euthana'>ie. In het

drukkei!Jk aan de ordc gewee<,l.

In

grote liJ11en vallen daarhiJ twce opvat-

artikel van dr Cordijrl meen ik een-

tingen te '>ignaleren. De eer<,te i'> dat de

zeltde con'>equerlte op<;telling te belui-

memelijke

'>tt'ITn ,1\,\ijn grolt' bezwaar tcgen het in

wordt, terwiJI de tweede uitgaat van

(J )A-verkiczing<;-

een mcm-ziJ11 vanal de bevruchting.

fchruarr aangenomt'r1

vrucht

gelcidelijk

mem

program i'> d<lt ht'l de men.,elijke vrucht

Voorstander<, van de eer-;te vi'>ie zijn

in ht't emhr·yonale '>tadium hescherm-

van nlcning dat we aan de nlcn~c\ijkc

waardrg verklaJrt en dan toelaat, zij het

vr·ucht gelcidehjk aar1 meer tT'>pect ver-

onder voorwaar-clcn, dat hct in een later

'>chuldigd zijn en dat de hc,chennwaar-

qadium als joctu, wonlt geahorteerd.

dighcid daarvan overccnkonl..,tig toc-

Commissie Biomedische Ethiek

be,chenmvaardighcid bij de inne<,teling

neemt

Voor

<,ommigen

hcgint

dt'

14 dagen ), andcrcn lcggcn de grcn~ hij

In I'!'! I vcr<;cheen een rappmt getitt'ld

1

·,\\cmen in Wording''' van de C:ommi<,-

het begin van de ontwikkeling van het

'>ie 'Bromcdi.,che Lthiek' uitgaande van

centrale zenuw<,tclsel ( ruim .1 we ken I

het I kputaat'>char en de Raad voor de

en weer anderen hij de levenwatbaar-

Zaken van Knk en Theologie van de

heid (circa 24 wekenJ of zelfs de ge-

Nederblllls Hnvmmde Kerk en de

hoorte.

Ccrdormt'crdt' Knken in Nednbnd.

Fen mccrderheid van de C:ommi<,<,ie

Voorzittn van de commi.,.,ie wa<; de

'Biomcdi,che lthiek' i' van mening dat

( llV 1 '!<,

'_,
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I
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I
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een embryo in de eer,Le twec wekcn

klonen is dat hct enige kennis vercist

niet zonder mcer onaanta'>tbaar i'>. Het

van celbiologie en genetica. Velen ont-

gehruik voor thnapeuli'>che en medi-

hreekt het aan tijd of Jmbitic om zich

<,cbe doelcinden vJn embryo\. ovcrgc-

in een paJr essentii'lc details te verdie-

bkven na i11 Pitt·o fertilisatie. kan onder

pen. Ongewild ervaar ik dit prohlccm

strikte

tocge-

hij hct lezen van de tweede reaclic op

staan. Zoals ik in mijn rccente Jrtike\ 11

mijn artike\"• vJn de hand van dr.

voorwJarden

worden

hch vermeld. hedt de Cezondheids-

Lansink. 17 Hij i' tegcn "de toepass111g

raJd kort geleden voorgesteld deze

van de techniek van hel klonen op

voorwaarden zo te verruimen dJt men-

memelijkc embryo's" en tegen "het klo-

<,e\ijke embryo's aileen mogen worden

nen van embryonale I stam)cellen" Het

gebruikt voor onderzoek waarmee een

i' onduidelijk WJt hij dJarmee hedoelt.

zwaarwegcnd gezondheidsbelang i' ge-

Voortkweken vJn embryonalc cellen~

diend.12 Andere commissieleden zijn

Daar komt gcen kloontechniek, als ge-

van mening dat ook hel doen ont<,taan

bruikt bij Dolly, Jan te pa'> In hel le-

van embryo's uit<,]uilend voor ondcr-

denbbd van het CDA 1 ·'. mcrkt hij op

zoek, gczien de belangen die ermee ge-

dat met het klonen vJn geslacht,cellen.

moeid zijn. aanvJardbaar kan zijn. Ecn

in het bijzonder van embryonaal wed-

minderheid in de commissic onder-

sel. de grooht mogelijke terughou-

schriJft het standpunt van het C:DA-

dendheid moet worden betrJcht. Hij

verkiczi ng.;;progr0n1

hoclt zich geen zorgcn te mJkcn, klo-

De korte weergJve van dit rJpport doet

nen van ge,\achtscellen is hiologisch

geen recht aJn de grote betekeni<,

nict mogelijk en niet aan de orde.

crvan. l)c uitvoerigc uiteenzctting van

WaJr is dr. LJn<,ink nu prccies tegcn' lk

WJt er over dit onderwerp zowel vJn
rooms-kJtholicke als van reformatori-

kan cr <,\echts een gooi naar doen.
Lerdcr 1" '" heb ik opgcmerkt, het we-

sche zijde naar vorcn is gcbrJcht, doet

temchappcli)k tijd,chrilt N<illlrr. cite-

het hetrcuren dJL het reiJtid zo weinig

rend. dat toepa5Sing van kloontechnie-

hckendheid hedt gekrcgen (l'v\ij kwJm
het pas ter kennis toen mijn Jrtikc\ 11

cellen gerealiseerd, vJn groot nul kan

reeds in druk was'").

zijn bij hct weten<,chappelijk onder-

ken. hoewel nog nicl voor menselijke

zoek van embryonale cellen. lk zal dJt

Klonen

hier nader toelichten en daarbiJ nog

Lvemls de s!Jng in hct paradi)'> en de

eens ingaan op wat klonen eigenlijk in-

<,tier Herman genict Dolly. het ecr<,te

houdt.

gekloonde zoogdier. Jlgcmene hekend-

Tu.,.,en de kloontechniek en de i11 Pilm-

heid_ Kloncn roept vcrschillendc reac-

hevruchting

tlcs op.

Het wetcnschJppelijk tijd-

(cf' 1 "l. lleide gebeurcn huilen het li-

'>chrift Scimcc <,prcckt van de doorhraak

chJJTll in een giJzen VJJtje (ill Pitr·o).

he<,taal

overcenkomst

vJn hct par. Politici dJarentcgen vre-

Voor beide zijn twee verschillende eel-

zen. niettcgenstaJnde de zachthruine

len nodig

ogcn vJn

heidc gcvallcn ont<,tJat er ccn gcheel

Dolly,

met een wolf in

11rrds

iii'O

to tmu;o") en in

,chaapskledcrcn van doen te hehben,

nieuwc eel, vcr<,chillcnd van de twce fu-

gekomen om 's mensen individuJ!iteil
en autonomic lc stelcn (vrij naar 1').

scrende partners. llij de hevruchting lu-

Een problcem bij de discus<,ie over het

een embryonale eel oplevert. De eicel

seren cen ei- en een zaadcel hetgeen

( llV 4 'JH

hezit van elk chromosoom CCTl exem-

maar roept ook weerstand op. Weer-

plaar, de zaadccl eveneens. Na de fusie

stand richt zich terccht tegen pogingen

01',.

hesch1kt de cmhryonalc eel dus over

om men<,en tc klonen. Aan de techniek

:;:! ~ '

een duhhelc set aan chromosomen, de

kleven nog veel onzekerhedcn en het

cne set afkOJw,tig van de moeder, de

moet nog maar hlijkcn of hct kan. Men

andere afkomstig van de vader De ont-

client zich echter wei te realiseren dat

wikkeling van het embryo geschiedt

klonen gcnctisch identickc nakomelin-

door celdeling waarhij de duhhelc set

gcn kan produceren maar dit nict nood-

aan chromosomen onvcranderd aan de

zakelijkerwijs behoeft te doen. Is de

dochtercellen wordt doorgegeven. Aile

donorccl alkomstig van ccn manneli1k

cellen van het ontwikkelende embryo,

individu dan zal ook de nakomeling

als ook die van het foetu> en aile li-

manneli1k zijn, is de donorcel afkomstig

chaamscellcn van de nakomehng hevat-

van ecn vrouwelijk individu dan zal de

ten derhalve deze chromo<,omen.

nakomeling vrouweli1k zijn. Het erf- en

BiJ klonen fuseren een eicel en ecn li-

lamilierccht is (nog) niet tocgcsneden

chaamscel. De lichaam<,cel treedt hicr

op hct gencrcren van nakomelingen

op al<, donor van chromosomen. Door

van ccn 'geneti,che' vader of moedcr.

een

ingreep worden de

Z!Jn deze hespicgelingcn in de humane

chromosomen van de ontvangende ei-

-,fecr cigenlijk nict erg opportuun ge-

cel voor de fu,ie verwi)derd I )c eel die

zicn aile onzckerhcden, hij de vectcelt

techlllschc

hij de fusic onhtaat kunncn we hc-

bcgint de kloontechniek uiterst helang-

schouwen

cmhryonale eel.

riJk te worden. Dankzij de snclle ont-

lmmcrs na vcrderc deling en introduc-

wikkeling van de moleculaire genetica

tic in ccr1 draagmoeder ontwikkelt zich

kan men een mcnsclijk gcn in de do-

als

een

uit dezc eel een levcnsvatharc nakomc-

norccl introduccrcn en met deze don-

llng zoals we in her geval van Dolly

orccl koeien ol schapcn klonen die ecn

hehhen gczicn Aile ccllcn van dcze na-

hoogwaardig menselijk ciwit in de melk

konlcling zijn weer uitgcru-.t n1ct ccn

uitscheiden. De grote hetekenis van het

duhhelc set aan chromosomcn, maar

produccren van zulke eiwitten langs

dczc chromosomen zijn nu cxclu,id af-

dcze weg kan nweilijk worden ovcr-

komstrg van de donorcel.

5chat. De rccente hesli.,.,ing van minis-

Bii hct kloncn '>peelt de donorccl dcr-

ter Van Aartscn, ingcgeven door een

halve een dominante rol. 1\kn kan he-

bedenkelijk advics van ecn zeer vcr-

trekkeliJk gemakkclijk over grotc aan-

deeldc commi<,<,ic, valt dan ook zcer te

tallcn van ccnzelfde type donorcel

hetreuren. Patienten, wier voortbestaan

heschikken door ze af te zonderen uit

van een dcrgclijk eiwit afhankelijk is,

hijvoorheeld ecn jortu1 en voort tc kwc-

wllen hem dczc be-,lissing niet in dank

ken in een gcschikt medium. (Dolly

IS

afnemcn. Hct alternatief van de com-

gckloond uitgaande van een donorcel

missie om zulke eiwitten via genetische

gcnon1cn uit

de

uicr van ccn 6-jarig

manipulatie van gi-,tcn of bacterien tc

schaap, maar het rc-,ultaat van dit expe-

produceren zal de productiekosten tot

riment i-, nog niet reproducecrbaar gc-

zccr grotc hoogtc opvocren.

blckenl. ldentiekc donorcellen levcrcn

Hoc kan toepassing van de kloontech-

geneti-,ch idcntieke nakomelingen op

nick van nut zijn hij weten-,chappclijk

I )it schept ongckcnde economi-,chc en

ondcrzoek aan mcnseli)kc emhryonale

medisch- thcrapeutischc mogcli1kheden

ccllcn' In ecn vorig artikel" hch ik aan-

( llV
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gcgeven dat emhryonale ccllcn moge-

ttltltc.Lhap en de Ra<1d voo1 de Lc1kcn \'Jil Kcrk

lijk kunnen worden aangewend hij the-

en Thcolog1c van de t\cdctl<lmi'>e Hcrv01 mdc
KCJk en de c:nclornH.:crdc Kcrkcn Ill i'.:edcr-

rapeutische hchandcling vJn paticnten.
Fen

moeilijk

prohlcem,

zich

voor-

L1nd LltrTLht. oktohL·r 1<)<)1
Ho..,Lh C!l de rnnc'>tCllng 111 de hJJI

nwedcr\\·,1nd ( /)\'2 1)X

doende hijvoorheeld hij de helunde-

I

I 1 Ho..,Lh

ling van leukaemicpaticnten met heenmergcellcn is Jl<;toting vJn de cellcn.

H.

I() c:ordlpl

I let ('I )I\ en hct hcgrr1 \an lllerl'>clllk

Ieven' ( /)\' 2 lJX

12 ( .czorHJhcld..,r,lJd ( )rr,lliZt'rl· rrrc/ crll/,ryl,lidi't· 'Lrm-

cdlnr

Door donorccllcn vJn ecn ge.,chikt eel-

:-,lgllJicmcnL Len hchocve \'Jil c1Jngcko11-

d1gde \\'Clgevrng \)en H<1<1g (,ezondheld'>ttlad

type te kiezen kan men met de kloontcchnick cmbryonJlc cellcn van cen

ll)IJ/ puhlrLtltlelllllllllll'r IIJI)/ } /

1i

Ho..,<-

hl

'I let ( I):\ en hct hcg111 Vtlll rnerl'>l'-

lllk kvell ( /)\'} 'JX

eel type gencrcrcn die gccn ot zecr wci-

1-1- lk hen \Tel dt1nk ve1'>lhuld1gd aJn p1ol dr

nig Jlstoting oprocpcn. Zulkc cmhryo-

van \)urlll

nalc ccllcn zijn in celcuiluur tc hand-

d1c 1111111 J,JndtlLht

hoven

\\'JJrdevollc lclpporL ve<.,Lrgdc

en

z1jn

niet

bedueld

voor
!)

inne'>tcling. Van het klonen van mensen

IS

hand wijst als zijnde in strijd met de

111ct (

IS

Stcll~n~

/)nrlrlLidi!,,J,

redcnen l tegen het klonen vJn menscn

pogingcn om de ontw1kkcling vJn het

I k·

I

Kloncn van nwrl'>Cil nHwl

lc\'cll (
}()

B(hl

h

~ 1 l<lllllt!rl, I'J'JS

;\f'fit·l

I let (I).\ e11 hct hcg111 \'Jll IIICll'>CIIik

I)\' 2 lJS
L ('I}..\

7CL met ki(HJil\Trhod ondcr-

zocker huiLen'>pcl

2 I Bo'>l h I

I

let

C\ ).J..

Ttulill' }(J l\(J\cmhel

en het hcg111 \ Clll

IIJ<J7"

llH.. 'Il'>clqk

k\cn' ( /)\' 2 1JS
)}

llo<,ch

I

('I):\ ::::ct meL klorJmcrhod ondcr-

zockcr hurtcn -.pel'

de helpende hond te reiken

em: kloon r-., de Cllldcrc

I)\' J. '!.'\

I ;Jil'>lllk /\

llJ Hr>'>Lh

embryo tc hegriJpen en de zieke mens

l()lJ,')

\\ ( >rd<-·n \Trhodcn ( >ok llllctllJliOilJal' ( 1\r l'lt'l~

grijpt h;, echtcr nu dat ik 1om andere

WJJrdevol instrument heschouw in de

}!J~S

}-;-S

lc\'Cn ( /)\' 2 qs

1/ I Jll'>lllk "\ (;\\'I

mcnselijkc waardigheid 1\lisschien he-

ben en toch de kloontcchniek Jls cen

Vol

Het ([).-'\en hct hq.~1n \'cllllllcn..,clrrk

I(J ];o..,lh I

dm geen sprakc. lk vcronderstel

dat dr LJnsink deze hcnadering van de

CCn lkzer dJgcn op d1t

)dl'~''

I

1\·nnr'>l

I)

l1d \Jil de gc110emdc Ullllllll'>'>le

2 ~ Hmlll l

I

let (

I).\

lltlllll' }(J No\L'mhct

1'JIJ-;

en hct hcg1n \an llll'll'>ciJrL

lc\Til ( /)\':?. <JX

Pto[dt·

L llosc/J

i' CIIILTilus-/Joo<)fmtill llio-

c/Jclllic """de 1-l.iJkslliltl'nsilcil lc Lei deli

No ten
l)oo..,Lh I

Hct ([);-\en hct lwg111 vJil

llll'Tl'>C

Forum

l1d-. Ieven ( /)\' 2 i):-l
( :ordtlll

ll 'llo-..ch

de lllllC..,tci!Tl.~

en

111

de hJJr-

mocdcr\\c1lld' ( /)\'1 '>S

I .Jihtnk .-~.(, \'\'.1
n1ct

\)c cnc

I'>

de Jndc1c

menten gegevcn worden voor ecn

111'-LrucLIL'

I )LliJIJill I

lk111cmJ

,1\1

:lt~c

Tl'l

1qs;- 10- 12

tnt10dmtic

llo..,ch, I 'Hct ('[)..\en hct
Ieven ( I)\' :2
-

k\oon

C I)\' 2 (JS

H<J<,Lh
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In dezc rubrick passen kortcre bijdragen waarin kort en krachtig argu-

hcg111

Cf)\' } qs
\'clll mcn..,cl11k

qs

wuorden cen prikkelende kwc<;tie
kloom·crhod

(I).'\ zcl met

?ockcr hullcn '>pel

bcpaaldc opvalting_ llijdragcn zijn
welkom die in niet mccr dan 2000

ondcr-

2(J NmTmhct I qq;-

Trutlli'

nccrzettcn. De opinic mocl pa;;cn

VoordrJLht gchou-

in de opzet van CDV: het client te

dcn op hct }tJ'>le Ncder land.., 1'-.atuur- en

gJan over de stratcgischc vragcn

~luvver /\.I.

I

1
t'l't'ii' 1\ c1't'l'>

( .cnce..,kundq.~ ( ongre'>
.\lnr'cli ur \\ 1,ll,/rr:d

I /\prrl 11J1/

T/Jc,J/,J,)r-.,/'t

01'111/'C,)IJT<)Cii /1111111'111/'C

td,ro,!'Jr ur /Jd,ltlf,rit

l'llOII,/J/,nr/:nr)-.lcLf,rrrtkCii

l'li flit

n.rl.1,r/ tlJr,in=('t'k for Ptr~·crrrrrrr,j Rappor l Vtln de
LOillllll'>'>le B1omcdr..,Llll' hh1ck \'dll hct

achter

de

politicke

actualitcit.

Bijdragen die discussic uitlokken
vcrdiencn de voorkeur.

I kpu-

([JV ~'IX

Het kabinet-Kok heeft de discussie over de zondagsrust tot speerpunt gemaakt van een beleid waarbij het gestalte wil geven aan het

-- ·,,
P:)
p

moderne, eigentijdse levensgevoel, vrij van de machtspositie van
het CDA. In de gedachtenwisseling over de Winkeltijdenwet en de

;;c'
v:

Arbeidstijdenwet heeft het kabinet voorkeur getoond voor een

r'

neutrale overheid. Het optreden van kerkelijke zijde op voor-

7'

noemde terreinen en de actie tegen de 24-uurseconomie maken

("'~

duidelijk dat de rol van de kerken op maatschappelijk terrein on-

I:

der 'paars' lijkt te zijn toegenomen.

;;c:

'

v

H

l'vdA, de

c:t in augu-.tu-. 1994 gc:-

her chri-.telijk erfgoed' In hoeverre i-. cr

vormdc: 'paar-.e' bhinet-

afgerckcnd' En: wat wa-. het prolicl in

Kok

dat

dezen van de dric ver-.chillendc partijen~

-.tcunt op de

VVD e11

i'

Ondanh de vaak -.cherpe

het eer<,te bhi net <,i nels

toon i'> hct opvallend dat

l91H

waarin

l)(,(J

gccn

hc-

het 'paar-.e' kahinct-Kok

wind-.ltcckn van chri'>ten-

voorzichtig i'-; on1gcgaan

;.,1gnatuur

dcnlocrati-..chc

met chri-.telijke -.ymhulcn

zttting hehhen. ,\let name

Dit kwam tot uiting in hct

hi i I )(J(J lcetcic de wen' om

hchoud van de heck in de

met dtt bhinet cen re-

Troomede;

gccrpcriodc

mcn van !eden van hct

tc

crcCrcn

\\'JJnn hcgonncn kon wor-

den ce11 einde te make11

het

dcclne-

kabinet aan de occumcniJ)r

/-1.

Pill!

S{Jil1!11l111)

<,chc kcrkdiemt in

Den

aan het 'chri-.teliike' <,tempe! dat het

Haag aan het begin van het parlcmen-

( DA nog <,teed-. op de Ncderland-.e <,a-

taire Jaar en het met -.ucce-. opkomen

menlcving drukte

lli1 de

VVD en de

l'vdA wa-. dit niet een duidelijk cxplicicl doc!. Nu de regeerpcriode van hct
kab111ct-Kok n

hqna opzit i-. hct tiid

' I)it is efll '"'tPrrkiui) '"'" ,le lezillt} 'OuttP!kke/iu,Je!! 111 de ,-c/lltie tusse11 kcrk en oPcrhel.!
tijdcus hct "('llllrsc" k<Ihiuct-Kok', qchotdcu of!

on1 ccn'l na tc gaZln ot paar..., ccn begin

de CHLI-Reii11ir d.d

hedt gemaakt met ccn 'afrekening met
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van minister Zalm voor hct bchoud

uitzending op zich tc kunnen voor<,tel-

van hct rand'ichrilt "Cod zij met om"

lcn dat cen vrouw uil een buitcnland'ic

op de toekom'itige Europc'ic munt. 1

cultuur in een nood-.ituatie kan komcn

Het bccld wordt ander'i wanneer gc-

al'i zij voor de derek ol de vicrdc kecr

analyseerd wordt in hoeverrc paars be-

cen mei'ijc krijgt en, al'i haar huwelijk

reid i'i gcwee'it om elemcntcn in onze

daarhij op hct >pel komt tc -.taan,

cultuur die oor'ipronkelijk nauw 'iamen-

vraagt om ccn eindc te maken aan haar

hangcn met de grote invlocd van het

zwangcr'ichap. CDA-Kamcrlid dr A.

chri'itcndom actiel te heschcrmcn. Her

Lansink hctoogde dat de mini'itcr hier

gaat dan om clementen die zonder

kennelijk di-.criminatie van vrouwcn en

chri'itelqkc invloed nooit dcel uitge-

mc~<,je'i

maakt zouden hebbcn van de Ncdcr-

bat. llovcndie11 achtte hij het door haar

ook in transculturelc zin toe-

landsc 'iamenlcving. Te denken valt aan

gcgeven voorhccld strijdig met de wet

de mogelijkhcid van leven'iheschouwe-

omdat het gc<,]acht van de ongchorcn

z

liJk gc'in'ipirecrd particulier initiaticf

vrucht niet hchoort tot de indicatiestel-

..:J

door de overheid hnancieel onder-

ling die ahortu~ kan rcchtvourdigcn .

'iteund. Niet aileen ruimte hicdend aan

1\ lini'itcr Bor<,t mecnde dat de vraag wat
cr moct geheurcn bij hotsende culturen

f:

christclijke organi'iaties, maar ook aan

:.::

bijvoorhceld i'ilamiti'ichc ot humani'iti-

in een bt-cderc context aan de ordc

<(

'iche. !:en andcr voorbceld i'i de zondag

client le komen. We moeten ons vol-

als vrije dag. De zondag als 'in'itituut' is

gem de minister echtcr wei driemaal

ondcnkbaar zondcr chri'itcliJke invloed,

hedcnkcn voor we i11 onze multicultu-

n1aa.r van waardc voor vccl n1ecr 111Cil-

relc samenleving hcpaalde regels zo

<(

::....

'ien dan aileen chri'itencn en alszodanig

n1at1r aan icdcrccn oplcggcn.:

ccn kenmcrkend clement geworden van

Ten tweede lctdt het cultuurrelativismc

het de

tot cen atnemcnde hcrcidheid om ge-

vraag in hoeverre men bercid i'> ccn pu-

lool ccn hetekeniwollc rol in het pu-

de we<,tcrse cultuur Ten'>lottc

IS

hlieke rol van de kerkcn tc acccptcren.

hlieke domein tc gunncn. Ccloot wordt

I iet nict expliciet kiczen voor het he-

steeds mecr tot cen privc-zaak hestem-

schermen van in-.titutionele clemcntcn

peld Ten derek lcidt het tot een at-

die samcnhangen met de chri'>telijke

hrokkeling van door de overheid met

traditie - ol het opzettclijk proberen

wctgcving gc..,tcundc in..,titutic..,.

die weg te poct'icn - hccft een aantal

In dit artikcl kunnen niel aile rclevante

gevolgen. Ten ecrstc leidt het tot cul-

disCL!'>'>ies uit de algelopen vier jaar hij

tuurrclativi<,me. de uitgang<,punten voor

de kop worden gepakt. Het gaat om

heoordeling van hcpaaldc ontwikkclin-

een analyse die verkcnnend i'> en hc-

gcn -.;taan nict va-,t, n1aar zijn vlocihaar

langrijke tendenzen laat zien. b- wordt

Voor clke prcfcrentic t'i wei icts te zcg-

on1 tc hcginncn uitvocrig aandacht hc-

gen, men kan zich hij clkc opvatting

'iteed aan de nu - dankziJ de aerie van

iet'i voorstellen. De chri'itelijkc traditic

de kcrken zecr auuelc - discu'>'>ie over

wordt nict ingeruild voor een ander

de Winkeltijdenwet en de Arbeid<,-

lundament. De noodzaak van een fun-

tijdcnwet. Opvallcnd wa'i dat hi) de

dament in een traditie wordt zelts onl-

parlementairc hehandeling van he1dc

kend. C:ultuurrelativi'ime en pragma-

onderwcrpen de vt·aag naar de zon-

ti'imc liggen heel dicht hi) elkaar Zo

dagsrust een centrale plaats krceg Toen

merktc mini>ter Borst in een telcvisie-

kwamen de opvattingen van de paar'ie

C llV

+ 'lN

partijcn en hct CDA duidclijk aan de

Het CDA acht het een taak van de cen-

oppcrvlaktc. Vcrvolgen<; wordt gcana-

trale overheid om hier regclcnd op tc

ly<,ccrd hoc ck krachtcnvcldcn in de

treden. Wanneer de zondagsopen<,tel-

vcrschillcndc paarsc partijcn cruit zicn.

ling wordt overgclatcn aan de gemcenten kan dit tot een ongchrcidelde hc-

De politieke discussie over de
zondagsrust

hchoort in dit geval ccn klimaat te

De Winkeltijdenwct

waarhorgen waarin nict de allerhoog<,te

De WinkcltiJdenwct wcrd in de media

prioritcit aan de consumptie toekomt. 1

en in de partijpolitickc discus-.ie veclal

Het wctwoor<;tel inzakc de Winkeltijden hecg krachtig <;teun van de

'paars' De macht van hct C:DA zou hicr

VVJ) en D66. Her 'paar<,c eenheids-

nccrgchaald.

Uit-

lront' toondc echtcr een helangrijke

gaande van hct hegimel dat w1nkels in

<;cheur De PvdA-fractic kwam, na in-

hcgin<,cl op zondag gc,loten zijn wcrd.

terne di<;cu<,<;ie, tot een vee! genuan-

volgens her oorspronkelijk wctwoor-

ccerdcr standpunt. Haar woordvocrstcr,

<,tcl. aan gcmccntcn de mogclijkhcid

mevrouw 1\1.1\1. van Zuylen. mecnde

gchodcn zeit te kiczcn op wclke van de

dat meer rckcning moest worden ge-

52 zondagcn in her jaar men open

houdcn met de hehoette van vekn aan

wildc zqn. Het kahinct wa<, van oordccl

ce11 ru<,tpunt in de week en was van

dat cr in de huidigc cconomischc en <,o-

oordccl dat de overhcid hierin een taak

ciaal-culturele ontwikkcling hiJ de con-

dicnde tc houdcn. Op grond hiervan

sumcnt ccn tocncmcnde hchodtc bc-

<,telck de l'vdA voor om het aantal

staat om op vcrschillcnde tijd'.tippcn

zondagcn dat winke!<; open kunncn

inkopcn tc kunnen docn. J)c ondcrnc-

zijn tcrug te hrcngen tot maximaal 12

nlcr 111oct,vo\gcnl, hct kahinct, gclcgcn-

per Jaar Dit amcndemcnt wcrd met

hcld worden gchoden op die hchoel tc

'.tcun van hct C:DA- en tegcn de zin

in te <,pckn.

van VVJ) en D66 -

aangcnomcn.

Ovcrigcns '>lemde het C:DA tegcn hct
1-kt Cl )A hcdt op twcc pun ten lunda-

wetwoorstel inzake wijziging van de

mentcle kritiek gekvcrd op dit voor-

Winkcltijdenwet.

stcl Zijn woordvonder. drs. 1\1. Smih,
wees cr op dat rn vee! gcvallen de he-

De Arbeidstijdenwet

staandc mogclqkhcid tot opcn<,tclling

llij de bchandeling van de Arbcids-

gcdun:ndc acht zondagcn per jaar nog

tiJdcnwet zou de PvdA in haar afwc-

nict vollcdig wordt henut. Een ruin1er-c

ging uitcindclijk hij haar coaliticpart-

opcnstelling op een doordeweekse dag

ncrs uitkonwn. !)it voorstel had ten

WJ<, voor de C:DA-Iractie bcspreckhaar

doc! de regelgcving met bctrekking tot

Vcrderc open,tclling op zondag achtte

de arhcidstijderl tc modcrniscren en de

het CDA echter ongewemt. In dit ver-

flcxibilitcit van de arhcidspatroncn tc

hand hekkmtoondc de fractie het hiJ-

vcrgrotcn. In ccn gezamelijk ingcdicnd

zondcre karaktcr van de zondag als ge-

amendcnfcnt dcdcn de VVJ) en D66

rncenschappclljke dag die voor het

ecn voorstcl om tot nog verdere lihera-

sociaal-maat<,chappclijk Ieven ecn e<,-

lisatie tc komen. Aanvankelijk toondc

<,enticlc rol vcrvult en voor vckn ook

de l'vdA up d1t punt reserves. Tijdens

cen rcligieuzc hctckenis hcdt.

hct ovcrlcg in de Kamer dicnde de

(I lV
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leidsconcurrcntie leidcn. De overheid

gezicn a is typcrcnd voor de cultuur van
zichtbaar worden
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J>vdA echter, met steun van de VVD en

ger in gang zijnde ontkerke\ijking de

1)66, een amendement in waarin de

algelopen decennia ons land een multi-

werkgever de mogelijkheid krijgt, in-

culturele samenlcving is geworden. Dat

dien de hedrijfsOiw,tandigheden

dit

hetekent, aldus \_)(,(, dat we ook de he-

noodzakclijk maken, na overcenstem-

langen van die andere mensen die in

ming met de Onderneming-;raad, zijn

Nederland wonen in onze overwegin-

werknemcrs op zondag te Iaten werken.

gcn n1octcn n1ccncnlcn. 1

Het eerder genoemd amendement van

Tijdens het debat over wijziging van

VVD en DM werd ingetrokken.

enkele wet ten in verband met de crken-

Het C:DA was van oordeel dat deze

ning van de vrijheid van levensovcrtui-

wet onvoldoende rechtsbescherming

ging in de Crondwet glllg de liherale

biedt aan personen die hezwaar bebben

vice-premier H Dijk<,tal nog een <,tap

tegen het werken op zondag. De lractie

verder. llij de bespreking van dit voor-

betreurde het dat deze bescherming

<;te\ ontstond cen di<,cussie ovn de be-

·Z

niet duidelijker in de wet wordt gere-

tekenis van de Zondag'>wet. Minister

-_J_j

geld maar dat een bes\i-;-;ing inzake het

Dijbtal wee<, er op dat we moesten na-

werken op zondag wordt ovcrgehevcld

denken over de vraag in hoeverre deze

naar de Onderncming-;raad. Hierdoor

\Vet nog via"' tocgcr.;ncdcn op ccn ~a

ont~taat

menlcving die er onder andere met de

-./',

'<(
'<(
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ecn

n1crkwaardigc

l)ituatic.

Hoewel het werken op zondag in de

multiculturelc

wet a is uitzondering wordt gezien, leidt

dcur op hct zo gcvocligc- tcrrcin van

-,amenlcving voot

de

de

de

cultuur en god.,dienst er zo geheel

Arbeid.,tijdenwct er toe dat werkne-

anders uitziet dan een aantal jaren gelc-

mer<> die hedenkingen hebben tegen

den.

het werken op zondag in zekere zin a\<,

Dijkstal, "of je straks in deze multicul-

prakti<,che

uitwerking

van

"k kunt

jc

alvragen"

aldu'>

gczien.

turelc <,amenleving naast de Zondags-

Wanneer we de behandeling van de

wct ook een vrijdag<,wet of een zater-

Winkelti)denwet en de Arbeid-,tijden-

dagswet moet hchben" '

gc\vctcn"bczwa.Jrdcn \vordcn

wet bezicn vallcn twee zaken op. \-let
kahinet tracht principicle keuzes met

Paars geen gesloten front

hetrekking tot de zondagsrust zo vee\

In hoeverre hestaan er tu<,<;en de par-

mogelijk te voorkomen door decentra-

tiJen waarop 'paar< steunt- c.q. J>vdA.

lisatie. In de onderhavige gevallcn res-

VVD, en D66- verschillen in hun op-

pectieveliJk naar de gcmeenten en de

vattingen over de relatie tu<;<,en kcrk en

Ondernemingsraden. Voorts heel t met

overheid.
De volgcnde tendenzen zijn zichtbaar.

name het optreden van de J>vdA bij de
hehandeling van deze voorstellcn duidelijk gemaakt dat 'paar< op dit punt
nict een gesloten lront vormt.

066
In de onderzochte periode toont \)66

Len ander punt dat de aandacht vraagt

zich

betrel t de pogingen binnen 'paars' om

Codsdienst wordt sterk a\, een privc-

de

meest anti-clcricalc

partij.

de vraag naar de zondag als nationalc

aangelegenheid gezien. 1\lcn is wei he-

rustdag ter discu<;<,ie te stellen. Hij de

reid hier rekening mee te houden.

hehandeling van de Winkeltijdenwet

Binnen Dh6 bestaat ecn werkgroep

merkte de D66-woordvnerder mr

I.

'Celoof en Politick handelcn' die onder

van Walsem op dat naa<;t de reeds ian-

meer een rapport hecft gepubliceerd

( llV I <JK

over 'lngriJrcn in mcnsclijk lcvt'n' Als

vcrloop van deze discussic binnen de

rartiJ <;taat 1)66 echter uitcr<,t sccrtisch

VVD hcdt opvallende sporen nagela-

tcgcnover aile vormen van kerkelijke

ten in de uibpraken van VVD-lcider

invlocd or de politick Tegen die ach-

Bolkcstein over de betekenis van de

tergrond hehhen woordvonders van

christelijke waarden voor de Wc..r-

Dh6 de Winkelti)denwct en de Arbcids-

lurope'>e samenlcving.

ti)dcnwct krachtig vcrdcdigd F.en op-

In een artikel in de Volkskrant van R fc-

valkndc uiting van hct anti-ckricali.,mc

bruari 1997 wees hij ecn toekomstig

bij D61> is de we1gcring van de Twcede

lidmaatschap van Turkije van de Euro-

Kamcrlractic om periodick ovcrleg te

pese Llnie af Daarbij wees hq er onder

voercn met hct lnterkcrkclijk Contact

mecr up dat de Turksc bevolking te arm

in Overhcidszakcn iCIO)<•

en te talrijk is. "... de cultuur en vooral

VVD

Turksc gemeenschappcn in Duitsland

de godsdicnsl zijn tc verschillend en de
Evcnals

!)(}(}

heelt ook de VVD zich

ccn cnthousiast voorstander gctoond

en Nederland zullcn als een magnect

van de Winkcltijdenwet, in zqn oor-

Ver.volgens hetoogde Bolkeslein, in een

spronkclijkc vorm,

op 5 april 1997 voor de VVD-Partijraad

en

de

Arbeids-

v

de migratie aanwakkeren"

tijdenwet Onder de lihcrale bcwind-;-

in ldc gehouden rcde, dat de F.uropese

licden

llnie plaats bchoort te bieden aan de

c

Dijk,tal soms anti-clcricalc trckken.

Ianden d1c de grote ~orrnatieve gebeur-

c

Naa<,t zijn gememorccrde uitsrraken

tenissen van de Europese geschicdcni'i

over de Zondagswet hcrinner ik in dit

gemecn hehben. Daaronder vcr'>taat hij

toonde

met

name

minister

vcrhand aan zijn krit!Schc opmerkingen

het kodalismc, de renaissance, de ver-

over de positic van hu bijzonder on-

lichting en de ontwikkeling van de de-

derwijs in rclatic tot artikel 23 van de

mocratic. Landen a], Ockra'ine, Rusland

Crondwct.c ])aar staat tegcnover dat de

en Turkije vallen, aldus de VVD-leider

lihcralc minister van Financicn, drs. C.

daarhuitcn. Dcze formulcring wcrd gc-

Zalm, zoals gczcgd, met succcs krach-

citeerd door de lihcrale woordvoerder

lig hcdt gcijvcrd voor hct hchoud van

drs EW. Weisglas tijdens ecn Algemeen

hct randschn~t 'Cod ziJ melons' op de

Overleg van de Kamercommi'iSic llui-

komcnde Furomunt.

tenlandse Zakcn:< Het christendom

In vcrgeliJking met 1)(,6 toorll de VVD

wordt hier niet nadrukkelijk genoemd

ccn mccr gcn1atigd anti-clcricali~nlc.

Opvallend i'> echtcr dat Bolkestein in

Dit kwam onder mccr tot uiting in de

een rede over het thema Nationa]i<;me

disurssic over de vraag o~ de VVD op-

en Europa in mei I <JCJ7 een andere for-

nicuw 111 ht1ttr hcgin.,clprogran1n1a n1oct

mulcring gehruikte. Als invlocden die

orncmen dat ziJ de christcliJkc waardcn

de F.uropese Ianden gemeen hehben

voor de samcnkving van bctekenis

nocmde hiJ• "de latijnsc vorm van het

acht. VVD-lcidcr mr.drs. F Bolkcstcin

christendom, het fcodalisme, de rcnai<,-

was hier voorstandcr van. I )ijkstal was

'iance, de verlichting en de ontluikende

tegcn. De l'artijraad van de VVD hecft

ckmocralie"." De VVD-lcider lijkt in de

in Jllni I '!'!6 tijdcns de hespreking van

per'i hct christendom als pijlcr van de

ecn door de Tcldersstichting opgesteld

West-F.uropc<;e cultuur le noemen en

rapport reserves gctoond ten opzichtc

tegenovcr zijn partijgenoten hicrover te

van het moraliseren in de politick. Het

zwijgen
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PvdA

ccntraal nivcau kan worden vastge'>tcld.

De houding van de PvdA in de bier be-

Hij zag rcdenen om te overwegen de

<,prokcn periodc toont cen zckere wi<,-

rcgcls van de Zondagswct in die zin te

selwerking tu.,sen cen gcmatigd anti-

deccntraliscrcn dat gcmcentcn waar op

clcricalc vlcugel en een <,troming die

dit moment voor strikte handhaving

een mcer po<,itieve houding aanneemt

van de Zondagswct wordt gckozcn zeit

in de aan de ordc gc<,teldc vraag<,tukken

dat regime kunncn va<>tstcllen. Zou

mel bctrekking tot de rclatic tus<>cn

men daar niet voor kiezcn dan moct cr.

kerk en overhcid.

volgens de l'vdA-woordvoerder, waar

Dit is met name tot uiting gekomen in

de Zondagswet in zo'n ruime mate

de

wordt ovcr-,chredcn, up zijn min'>t ccn

PvdA in de discu'>Sic over de Winkel-

onthetlingsmogelijkheid in de wet wor-

tijdenwct en de Arbcid'>tijdcnwet. In

den opgcnon1cn.1 11

de

vcrschillende

opstelling van

beidc gevallen toonde de PvdA-Twccde

Het bctoog van Rehwinkel i<> miJn'> in-

Kamerlractie cen enigcrmatc onvoor-

zicns typcrcnd voor hel binncn de

'>pclbaar gedrag. llij de bchandeling van

l'vdA lcvend vcr<>chi\ van gcvoelen ten

de Arbeidstijdenwet ging men uitcinde-

aanzicn van de zondag<,nJ'>t. Fncrzijds

lijk mee met de coalitiepartner<; VVD

accentuccrde hij <,terk de betekeni<, die

en D66 llij de Winkeltijdcnwet nam de

de PvdA hecht aan de zondag-,rusl

PvdA binnen het kamp van de regc-

maar tegclijkertijd plaablc hij kriti<>che

ringspartijen een alwijkendc pmitic in.

kanttekcningen hij de Zondagw;ct en

De l'vdA-vi-,ie werd ge<,tcund door hct

bracht hij het door hct kabinet hij som-

CDA waardoor ecn Kamcrmcerdcrheid

migc principiclc kwesties gehantecrde

ont'>tond.

<,y'>leem van dclegalic ter sprakc. Op
het punt van de verantwoordcliJkheid

Dczc twceslachtighcid binncn de l'vdA

van de centrale overhcid had zijn trac-

is ook zichtbaar in het eerdcr ge-

tiegenote mcvrouw 1\LI\.1. van Zuylcn-

noemde debat over de vrijhcid van lc-

zoal;.,

vcnsovcrtuiging.

het dchat over de WinkcltiJclcnwet een

In

hct

voorgaandc

wces ik op uitspraken van minister

\VC

in het voorgaandc zagcn - in

tegengcsteld

gcluid

Iaten

horen. 11

\)ijkstal over de zondagsrust. De hetckcnis van de Zondag<>wet was in dit de-

Samenvatting en conclusies

bat tcr sprake gcbracht door PvdA-

In ziJ11 benadcring van de bedc in de

woordvoerdcr dr. I.1' Rehwinkcl.

Troonrede. de oecumeni<>chc kerkdicn<,t

Hij vroeg het kahinel hoc men aankcck

op l'rinsjcsdag en het ijveren voor hct

tcgcn de <;telling dat voor ccn groot gc-

behoud van het randschrift op de Furo

dceltc van de Ncdcrlandse gemccnten

toont hct 'paarsc' kabinet-Kok JT<>pect

de Zondagswct ecn dmk rcgcl i-, gc-

voor hen die zich- ongeacht hun poli-

worden die nauwelijks nog wordt toe-

tickc kcuzc- zowel m hun privc-leven

gcpa<,t en met name door de organisatie

a\<; in hun maat<>chappelijk optreden

van kcrmisscn. muzickkstival<> en an-

ge.impireerd wctcn door hun gnd.,dien-

dere '\uidruchtigc' evcnementen wordl

qtgc ovcrtuiging.

uverschredcn. Hij informcerde ot het

Het kabinel- Kok hedt de di-,cmsie

kahinct bercid wa-, na te gaan in hoc-

over de

venT het rcgin1e van zondag"irust waar-

gemaakt van een belcid waarhiJ hct

voor wij re<>pcct moclcn lwbben op de-

gcstalte wil geven aan het moderne.

zondagsru<>l

tot specrpunt

( [)V I '!H

eigentijd<,e lcvemgevoel, vrij van de

gedachtcnwi'>Seling over de Kwaliteit'>-

~:-:'

macht<;pmitie van het CDA.

wet zorginstellingen en de Wet geestc-

);1',

)!:_

de

lijke verzorging instellingen. Het CDA

Winkeltijdenwet en de Arbeidstijden-

In

de

gedachtenwisseling

over

wil gee<,telijke verzorging bij voorkeur

wet heelt het kahinet voorkcur gctoond

op wettelijke ba,is geregeld zien. Het

voor ecn neutralc ovcrheid. Voor de

vreest dat zonder wettelijke voorschril-

uitvoering van deze wetten koo<, het

ten in diver<,e instellingen de geestelijke

kahinct voor een model van delegatie

verzorging onder druk zal komen te

waardoor de natio11ale overheid een

staan en financicle prohlcmen het eerst

principicle keuze ontloopt.

op deze sector zullen worden atgewenteld. 11 Wettelqke regelingen door de

Voorts hedt het kahinet het chri<,telijk
karakter van de samenlcving ter di,cus-

landelijke overheid hieden aan de indi-

'>ie gcstcld door hij vc1·schillendc gclc-

viduelc burger een betere hescherming

genhedcn direct of indirect te wijzen

tcgen mogelijke heleidswijzigingen sa-

op de voortschrijding van het multrcul-

menhangend met wisselingen in de po-

turele clement hierin-''

litieke

klcur van

De vraag naar de betekeni-; van het

Kok hceft ])(,(, zich de meest anti-clericalc partij getoond 1' In de VVD heeft

-;preken van de kerken voor de overheid

tiJdcm de zittingsperiode van hct kahi-

cussies over het asielhelcid en- voorna-

kwam onder meer aan de orde in di<,-

Jlct-Kok het antr-ckricak ckmcnt ge-

melijk huiten de Kamer- in de reactic-;

domineerd. In de l'vdA i'> de worsteling

op uit<;praken van hisschop i\luskem

tu'>Sell een anti-clericale en een ten op-

over

zichte van kerk en god,diemt meer po-

land. 1' Sommigen hoopten dat paars

'>itiel inge'>telde vlcugel het duidelijkst

met de rol van het christendom zou al-

arnwedevraag<;tuk

in

ons

zichthaar geworden. I let wa<, hij velcn

rekenen. Som<, li)kt het er echter op dat

de verwachtrng dar 'paar< met de in-

dit kan omslaan in een alrekening van

vloed van hct chri<,tendom zou afreke-

het- kerkeliJk georganiseerde- chris-

nen. Het optreden van kerkcli)ke zijde

tendom met dit paar-;e kabinet.

op voornoemde terrei11cn en de actie
tege11 de 2-+-uursecorH>mle maken dur-

Dr

delrjk dat de rol van de kerkcn op maat'>LhappeliJk terrein onder 'paar,' cerder

CDA- Tiuccdc Kilnrcrfr·,nlir c11 sccrcldris 1'1111 /Jci
col/c,jc """ kcrkuoo!Jdc1l Pilll de 1-im>oniidc l}C-

li1kt te Z!Jn toegenomen.

IIICCII!c ·,

H.

l'illl

Si'"'"'''''i is lrc/cidsmcdcu'crkcr /rij ,ic

CrllPCIIhlltjc

Tegen deze achtergrond i'> het van helang dat het CJ);\ in de verdcre di'>cus'>ie over thcma's waarin de rebtie tussen
kerk en overheid ter sprakc komt duidelijk positre kie'>l

No ten
luhhcr.., <,prJk de konnl\\CJl\ Ult
dJt c;od-.
zq..;cn op ll\\ \\Trl ruq" ln de Zltllng-.pcnodc
v,ln hct bhtnct-Kok hcc!t ZIJ Llllgc'>prokcn
fen tiJclc v,1n p1cmicr

gln Ill

de Troomcdc de

In dit verh;111d kan worden opgemerkt

dot \Tlcn met

dat het CD1-\ gelet op de in dit artikel

Lcgcn voor u h1ddcn"

he'>proken onderwerpcn, gekozen hedt

1/,ur.lrfrn,jnr "lir'cdt K,nnn 21 I '()7 hlz 1-1K I en
-:; -:;sq

voor landcliJke regek De overheid

lldJI,!drrr,jt'li Tii'l'r',fc l<.r1rur 2 -:;_1 I I t)()5, hlz 2 1(12

client rege], inzakc de winkeltijden op
zondag te geven. lenzellde lijn is door
her ( DA getrokken in de parlcmentaire

(I lV

I 'JS

llliJ

u \VIJ'>hc1d

//,uitlciur,;ur Tir'tdc Kdnrn, 2 3- I
//c~n.ldrn,jcn Tir'n',/r- l<.tlilll
l.rdll'll'-~'d•/ /ntukl'lhlrr~·

tocwclhl'll

en om

I I fJ<)') hlz 2-:; I !J

-l--12-I<J!)(J, hlz 2S12.

( tli!Lil/

I !)()5 hlz -:;en llJ()(J hlz. -l-

111

()pu/ruJ,!.dbll

1 ,'

I

•

; , ,_II'
r

u

gemeentehe<.turen.

Van de coalitiepartners in hct kabinet-

het

'

;;<: 1, ,,

r) ___,1

r

..:

=~

7

j: ::-:)

Zte voot de dt'>LLI..,'>te 111 de Tv.:ecde Kcuncr over

ultekc groep [<,\ttmJtJ<.,chc opvJtttngcJl

de uit-,prJken van llllt'mtcr !),,k-,talmzakc Jrll-

1\cdcrlJnd..,

kcl 2~ Vclll ck grondwct lntctpcllatlc-HccrmJ

f idJddui,/CII Tu,u,!t

'·~:)

Kdlltt'l,

')-12-1 ql)5, hlz }(,-1-7-

;ti ·..w

I'CJ,/,t:l

;\L}LIIIl'CJI ( )pcr/ci} All}t'tttnic

I<. .iii,/, 2-1---1--1()l)/

I let ,.., nog ll' vrocg \'OOt hct

hll'> Bolk<.·<,tcJll,

l'ltlde VCIIl de ll(l[tOlliJ\c <,lJat' 111

~ 1-'i-

T)-(1!/IP

1()

I Ltrt,lcitJt,Jtlt TiJ•u,!t

Kdllll'l,

l decem her 1t)()(l, hlz

:I
.I

·-.)

.,z
·..w

1 1 In dtt vcrhand '" het tevcn<., van hebng kcnttl<.,

te ncnlcn van een uJl<.,ptaJk over de zondag<.,rLJ<.,l VJit de

1NV-voorzttter L

de \V'aJI In ccn

intvrvic\\' ml'l hct l<.c{oiJitil!tlll\tll/)t~,JHd,1'

\,111

i1

:::>::

'<r:

tl)d Hattr woordvocrder dr.., (: Yhc111J rc'>JX'(met

bctrckk1ng

tot

dtl

\till

<,(Jtllllltgcn

rttnd..,lhttlt

!lld<lt

mccnde dat cr gccn koppeling mocht \<,'orden
keiiJk..,

iJl'>

lTll

hcttttt.lmtddcl

Ver..,ltt.g

Tweedc KL1mcr 1()I)(J 1)/ <.,tuk 2 1 501-07

jl)()/

111

1C) 1 hlz -1-1 [ let c_ongr<:'> van [ )(J(J nam ccn

Jmcndement op Jrtlkcl 1(JS van httor \Ttltcztng..,progr,lllllllJ JJ11 \\'Cttt.rtn wcrd uttgc'>proken

pal moet <.,LaJn voor de zondag<.,rll'>l Hn hc-

tuur moct ook op zondJgoLhtend nwgelttk

trcurde het dJt de vtt.khewcglllg op dit punt

L!Jll

cnkcle ..,];:tgcn vet loren hcclt [ )c zondag hc-

hqecnkom<.,tcn tcr vcrmttak op zombg \O(JJ

hoordc de iJigcmcnc ru'-.tcbg tc hliJ\'l'll

l ht

Hct

het opcnhoar heoclcncn ViJtl cul-

111c1 1tJIJ7 mcrktc h11 op d,ll de vakheweg111g

kornl, aldu.., de I·NV-voorzllter. tcgcmoet JJn
•/1

I )(J{J

AlgellllTil ()vcrlcg FcoltmJad van 2~ tt.prtl

2~0H

:::L

i\;:ta<.,t de 111 dtt arttkcl gcgl'\Cil vooJhcclden
k<111 nog hct volgcmle worden \Trnwld

gclcgd tu<.,<.,cll rcltgtcuzc helcvtng en zorch ZJ-

1()()/
•/1

hct

111

getntrodwecrd

tecrdc de rcllglcll?.l' gevoclcn..,

21 '101-02, nr202, hlz ~~
1)

wcrdcn

acht hct raml<,t hrdt '( ,od zii met on., Utt de

](,(J()

·.;z

1~

recht

111

l )JJt om moe! het vet hod OJ 1 open hare

1 ~ (l(luur iJige<.,chott worden
1 t C:DA-\'.'oordvoerdcr t!t-.., (

I Lni!lt!nt-

Bremmer

Jl1Cil..,l'11- ook 111 onze iJLlllcrhan- d1c oan de

,;m

zomhg

\\Thvoor<.,tcl tnzakc de gce<.,lcll)ke vcrzorgttlg

cen

<.,peualc

hctekenJ<,

hcLhH·n

11 In dtt vctbttnd kJn voort<., gewezen worden op

'IiNde

Kdlllll,

-;-

-2-

()(J,

biz

~SS5

Hct

.')(J

111 zorgnl<,te\llllgcn en Jli<.,\Jt!Clc ttlrlllllmgcn

hct tngctrokken \\'l'L'>voor..,tcl van mtnt<.,tct

\\Trd ovcr1gcn<, op -l novemhct

Sorgdragcr tot \','l)ZtgJng van hct conlltcttccht

Ect<,tc Kamer vcn,otpcn

1lJIJ7 111 de

Hct ( J).-\ <,tcmdc

'•<r:

tnzakc etht..,chetdmg

::o_

ln dtt \Oor..,tel v.:crd het onder hcptt.aldc om-

pendc mottevcn <,\emden de lrtt.ctte<., van de

-,tandighedcn voor ,\btokkaJJhe lllcliHll'll

PvdA- met uttzondcnng

v..Ttwoor<.,tel 2 i

-;-oq,
111

f'.:cdetlCtnd mogclttk hun in ,\\orokko Jl htcrgchlC\Til Cl htgenotc tc vcr<.,lotcn zonder dttt dlll-

om!Ctnk.., rc..,crvc<, voor ( )p gtond VJn urtcenlo-

VVl ),

~(

,[ 1 en (

~flV

\Jll

t!t~ll ltd -, de

tegcn

l "l Zte 111 h t het cl<.,Jclrct ht Pvd:\-woordvocrdcJ

.\1 t\1,ddcl, I Ln:,lcln:l}nt rtl'cc,lc

f.

dch)k w,h gchkkcn dat de hetrokkcn cchtge-

dr.., B

notc hwrntec ... ulzwl)gcnd had Jngc<,tcntd o!

10-tlJlJ/ hlz. h7~ Voorh de rule vannH I.C,

ztCh ct

de Hoop '1chcllcr op

bl) had nevrgclcgd

mcrktcn dtvcr-,c lrottJc<., op

In hct ver<.,]Jg

d.ll

dn \'OOt'>tcl

K,nlltT

hct ( :1 )r\-tongrc-, \'Jll

:27-()-1tJ<>7 d1.., ,\11.\1 Ve1hJgen

ILII:,Irln:,Jr'J1

7-10-1 qq-; hlz (J77' a]..,ook dr..,

<,lnJdlg wcrd gcocht met hcpa!Jngen lllZttkc ge-

Tri'udc

f.:.diiTCI

],,kc hchandclmg en een vcrzwakktng !llhlcld

:-\nk

BJ)lc\cld-SLlwutcn

VJll de j)O<.,Itll' VJll de V!Oll\\. ]"<.,<.,C!ltlecf \\'J<.,

/(c~mn

tJ-tJ-1 1)()7 hlz 7':2(J(l

!-fdJ:,iciiHI/nt

TtPcdc

hre1 cchtcr no.1r mi]n mcttlllg dot voor lTil <.,pc-

r---------------------------------- ------------------------------------------------------------------------,

Ja, ik ondersteun de actie van de kerken
tegen de '24-uurseconomie
Naam:
Woon laats:

Handtckcninu

Deze oprocp <.,turcn naar

C[)A, Sector Vcrelllgtng en Commun1cJtic
t.J v

Cartlh1

Hoff

Po~lhu..,

304 ') i
2500 ( ~L I )en Haag
J)ezc oproepcn worden cloorge<.,tuurd naar de tnlttJticlncmcr-;

C llV

~

'JH

A

an hct begin van hct recent

overheidsrcgclgeving Zellrcgulcring i-;

vcr,chcncn

hock

'Crond-

wei om-;chrevcn als "niet-<,tatelijkc re-

tcchtcn

zelfrcgulering'

gcl, die a! clan niet in sarnenwerking

en

met ken Van llij<;tcrveld en

met anclcrcn worden vastgestelcl door

Kummcling hct volgendc op: "Het

degcnen voor wie de rcgels hc'ilcmd

fcnomecn zelfregulering kent ccn lange

zijn rcspccticvclijk hun vertcgenwoor-

gc'>chiedeni'>.

digers, en waarhij hct toezicht op de

Vroegc '>poren van het

fcnomcen kan men ontwatTn in het

naleving

mcdc

door dezc

groepcn

gedachtengoed van het Rooms- Katho-

wordt uitgcodend".' Zellrcgulcring on-

liekc 'illiNdiariteit'iheginsel en hct re-

derschcidt zich van allocatie via de

formatori,che heginsel van de socve-

rnarkt en hicrarchische hchecrsing door

reinitctt

de overhcid. 'Associaticve zclfregule-

tn

cigcn

kring

In

heide

traditic'> worclt hct optreden van hct

ring' hedt betrekking op georgani-

centrale (ovcrhcidslgezag ecn aanvul-

seercle belangengroepen die door hct

lcndc rol toegckend ten opzichtc van

opstellen en uitvocren van rcgel' zcll

maat<;chappcliJkc organisaties. Hocwcl

het cigen gcdrag sturen in de richting

dit gcdJChtcngocd zeker hct wetgc-

van ccn door de grocp gewemt doe!.'

ving,patroon in Nederland
hedt hc'tnvlocd, met name

Zclfregulering i'> voor de

op hct gehied van onder-

christen-democratic

WIJ'> e11 maat<.chappcliJke

intrigerend

zorg.

speclt

hct

ecn

lcnomeen.

hcgrip

Zelfrcgulcring liJkt aan te

'zclfrcgulcring' in hct ulgc-

<.luitcn hij ge<.prcidc vcr-

wctgcving~hclcid

antwoordclijkheid, bij hct

van de rijksovcrheid als

concept van cen vcrant-

nlccn

zodanig ptl'l ccn ro\ "ind~

woordclijke

de jarcn tachtig Dcze ont-

en hij een vitalc rol van

wikkcling

samenleving

gCZICTl

hct maat<.chappclijk mid-

worden tcgcn de achter-

denveld. De 'ciuil society'

JllOCt

grond van een toenemend

flro{.111r.dr . .f.fl li11lkmemle

hc,el dat de overheid nict 'aile, bn

zou wei eens gehaat kun-

nen zijn hij een grotere mate van zclf-

rcgclcn' " 1

Llit hct citaat komen twee elcmenten

'Haasl schee11 het toe/ of !Jet /,md,

naar vorcn. Aan de cnc bnt kent zelf-

111

eujn1

rcgulcring n1ccr principiC;Ic achtcrgron-

{lolderkrilli}eJ1 i111jedeeld, k/oeker '""' dcm
cell, de Souuerei11itcit ill ei1}e11 krit1<} lc1}e11

clcn. aa11 de andere kant gaat het om

de Staalssolwcrcilliteil ko11 ucrdcdii}CII '

ccn nicuwc rcgeltcchniek omdat er

(/dnal1illll Kuyper, ~~~o)

kennclijk altcrnaticven nodig zijn voor

CllV 1 "'

.,

~·.

('

c

.I

regulering. Tcgelijkertijd roept zeltre-

principieel kiest voor zeltregulcring,

gulcring ook vragcn op. Pogen dcge-

omdat daar de eigen rol en verantwoor-

ncn die zeit regel-, opstellcn niet het

delijkheicl van maat<;chappcliJke organi-

ovcrhcidsgezag te ontlopenJ Schaadt

satie> in he-,loten ligt

zelfregulering niet het algemecn belang

moct hiervoor de nodige ruimte -,chcp-

De overhcid

en hoc zit het met achtergestelde maat-

pen. Vcrvolgcn> wordt ccn plcidooi ge-

schappelijke helangcnJ Wat komt cr

vocrd voor ccn \VCtgcving~progran1n1a

van de nalcving van alspraken tcrecht)

'Zellrcgulering, maatschappelijke ver-

Tot kriti>che noten bij zeltregulcring

antwoordelijkheid en wctgevingskwali-

he>taat stcllig aanlciding. De heurs-

teit'_ r\lct dit pleidooi -,Juit de partij aan

traudc

in

bij ecn van de conclu>ie> van het

Am'>terdam kan voor ecn deel worden

C:hristclijk Sociaal Congres in \991,

in

het

najaar van

I ')')7

tcruggevoerd or tekortschietcnde zelt-

nameli1k de ordracht wcrk te maken

rcgulcring. Son1r11ige cconon1ischc ~ec

van 'zcltregulcring onder voorvv'aarden

torcn

ol

branchc>

zclt-

In deze bijdrage -,taan dric vragen over

zcggen

zellrcgulering centraal. Welke pnnci-

rrefcrcren

rcgulcring on1 crger, dat

wil

1

overheid>rcgelgeving, tc voorkomen"

pielc

Zelfregulcring i> - vergclijkbaar met

ch,·istcn-democratischc

begripren al> verantwoordelijkheid ol

hct dehat over zeltreguleringc Waaruit

vcrtrou\vcn

-

ccn

'containcrhcgrip'

Zeltregulcring bn niet louter in ccn JU-

aanknopingspunten

hiedt

traditie

de
voor

hestaan de principicle vcrschillcn met
de rcgulcringsvisic van de paarse coali-

ridi>ch procedurecl perspecticf worden

tie in hct algemcen en hct paarse wet-

geplaat>t. Zcltregulering hedt immers

geving>project ·,\larktwerking, deregu-

evcnzeer te maken met de inhoud van

lcring en wetgeving>kwaliteit' in het

de regck Formelc en matcrii'lc asrec-

hijzondcrc Wat '>taat het CDA in de

tcn kunnen en n1ogcn nict gc~chc1den

komcndc

kahinctspcriode

tc

doenc

worden.
Tot een nadere bezinning or zeltregu-

Souvereiniteit in eigen kring
en subsidiariteit

lering in chri'>len-democratischc kring

Zellregulcring is voor de christen-de-

aanlciding.

mocratic niet louter een juridi,ch in-

Paragraat 2.2. van hct C:DA-verkie-

'>trument ol een 'tunctionele' regulc-

zing>program 'Samenlevcn doe je niet

ringstcchniek, zcltrcgulcring dient een

aileen' '>telt naclrukkelijk dat hct CDA

u1tdrukking te zip1 van \ub-,tanticlc'.

he'>taat

inmiddel>

aile

maatschapreliike verant woordel ijkheid.

I )It Is /Jet ecrste llrlikc/ 111 mt serlc ouer Zclfrcc)tdnltu)

[en belangrijk aanknoping>punt voor

ill de kotllcttdc tlll<}dPCtt Piltt Chris tell DctliOUilllscltc Vcrkcllttltti}cll

dcze visie kan worden aangctrotfen in

zul/m lllCCl' llt//kcfnt Oller dl/ OlldcrtPCl'fJ Pct'Sl/JiptCll

Abraham Kuyrers opening>rede van de

Plltll<}tilllf

:lJ

ill /Jet ucrklczut<Jsfno,;t-llttttttll 'S,IIliClllwcll ,/oc ic

Vrijc llniversiteit in

I HHO

Kuyper

Hicl iii/cell' Is <}Cil't}3 diltt Zclfm;ulcrllli}.

stclde dat op aile lcvcn>terreinen sprake

Ee11 flrojed<)rocfl Pdtt l1ct Wctcttschil/'i'cltjk lllsllltrtrl Is lllOlliCttlccl

i> van Cods socvereiniteit ..~laar aldie

hczu] ,lc lltO<)cli;k/,cdcH tot hwordnitu} Piltt tlllllllscl"ri'i'cll}k ucr-

terrcinen zqn kwalitaticl onderschei-

llllitPoot·dc zcl{m;tdcrltu] 111 kllarl tc lmtu}cll. Itt Sll1ttett5{'cl 11rcl

clen. De >taat is een kring naast de

lllllllisdlir/'/"'liJke on}llllisilllcs zullnt ,/c kor11cttdc kiihlrtelsjJcriode

andere kringen. Wei hedt de '>taat een

Poorstclle11 rl'or,lcll <)edllllll

eigen

vcrantwoordeliJkhcid:

"Hoog

steekt dus dcze Staat<;<,ouver-ciniteit, als
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de macht die den enkele heschermt en

moeten dienen. Zo werd in de twintig-

de onderlinge rechtsvcrhouding dcr

ste eeuw in chri-,relijk-sociale kring

zichthare lcvcmkringen hcpaalt, door

gcpleit voor 'hedriJfsorganisatie' als al-

recht tot hevclcn en door recht tot

tcrnatiel voor de socialistische klassen-

dwangocfcning, hoven dezc aile uil;

<;trijd en de liheraal-economische vrij-

maar hinnen in elk dicr kringen geldt

heid van de werkgever. Daarrnce werd

ze niet: daar hccrscht ccn andcr gezag,

ccn andcr, op samenwerking en con-

dat, huiten haar om, uit Cod neder-

sensusvorming gericht sociaal-econo-

daalt, en door haar niet verlcend wordt,

misch ordeningsperspcctief gccreccrd,

maar erkend. En zclls voor de rccht<.hc-

waarin plaats wa-, voor wcrkgevcrs en

paling van de nndcrlingc vcrhouding

wcrknemer<;. Maar dat was niet het

dczcr

enigc. Hct ging namelijk ook om in-

kr·ingcn

mag

dcze

Staats-

qnrvcrcin nict eigcn wil ol kcus ten

houdelijke doelstellingen: verbetcring

richtsnocr kiezcn, maar is hiJ gchonden

van de kwaliteit van de arbeid, socialc

aan de keus van Hooger wil, gclijk die

zckerheid, mcdezeggcmchap en be-

uit den aard en hct hcstaamdoel dezer

trokkenheid. Bestond er over de norm

kr·ingcn spreckt

van de souvereiniteit in eigcn kring

Niet her Ieven te

heklcmmcn noch de vrijheid te brndcn,

over-ccrbtcmming, in de praktijk hlekcn

maar vrrjc levcnsbewcging voor en in

er vcrschillcn van interprctatic tc hc-

elk dicr kringcn mogelijk tc maken, is

staan. Dat gold bijvoorbecld voor de

hct niet voor elk cdclcr Staat<;<;ouvercin

mate

hct hem wcnkcnd idcaal;'''

'>ociale zckerhcid,

van

overhcid-,ingrijpen

in

de

het dcbat tussen

Kuyper en later Dooycwccrd onder-

Dooyeweerd, CNV en Ccrbrandy over

strccpten de relaticvc autonomic van de

de medezcggcnschap binncn de ondcr-

vcrschillc11Cle kr·ingcn

Dezc hchhcn

neming en over de tocpasbaarhcid van

ccn 'cigcn aurd en rocping' en zijn nict

~ocvcrcinJtcit

tot clkaar tc hcrlciden. Om die redcn

Tweedc Wcrcldoorlog. War daarvan

in

cigen

kring

na

de

staan in her gczin licldc, trouw en zorg

ook zij, het gcdachtcgoed is van in-

voorop, in hct onderwijs de kcnnis- en

vloed geweest op de sociaal-economi-

cultuurovcrdr·acht en pcdagogisch vcr-

'>Chc en andere maat-,chappelijkc insti-

ant\voordc von11ing, in de ondcrncn1ing

tuties: vrijhcid van onderwij'>, inrichting

de optimalc omgang met arheid, kapi-

van het omrocphcstcl, pluriformiteit in

taal en natuur, in de woning...,cctor hct

de znrg. de plaats van de mcdezeggcn-

voorzicn in clcmcntaire woonbehoefte

'>chap en de collcctievc arbeidsoverecn-

en een lcclbarc woonomgcving, in ell'

komst enz.

omroep de selcctie en productie van
inlorrnatrc op grond van Ieven'>- en

l'ormulcringcn als die van Abraham

wereldbeschouwelijke visil''> en in hct

Kuyper zullcn in hct huidige politiekc

staatwerhand de puhlicke gcrechtig-

en maatschappelijkc dehat niet sncl

hcid voor burger'>. De relaticve zelf-,ran-

mccr worden gehruikt. Toch hevat het

dighcid van deze kringen verondcrstelt

leerstuk van de Souverciniteit in cigen

tnughoudendheid van ovcrheidszijdc,

kring cnkcle actuelc en rclcvantc aan-

maar wat cr in die hingen geheur·t i'>

knopingspunten voor her debat over

niet om het even. De rechtworming zal

zelfrcgulering: laat nil't de norm van

immers de naa-,renliddc en de vcrant-

marktwcrking gelden voor aile maat-

woordcli)kheid

schappelijke sectorcn, laat evcnmin de

( llV I 'IS
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overhcid dominant zijn over dczc sec-

'ecn inadequate opvatting over de ei-

toren, onderken dater verschillen zijn

gen taken van de staat." De <,taat bc-

tm-,en de maat-,chappeliJke kringen en

hoort zekerhe1d te verschallcn voor

bat ruimte voor zeltregulcring, bevor-

vrijhcid, cigendom<,rechten, een vaste

der dat zellregulering sociale recht-

munt

vaardigheid dient. In de termen van

lijkertijd moet de ovcrheid waken over

en

clhcicnte diemten.

Tcge-

'Samenlcven doc Je niet aileen': maat-

de uitoelening van mensenrcchten in

a:

schappelijke verantwoordcli)khcid en

de economi-,che <,ector I )aarhij wordt

UJ

zellregulering vcrondcrstellcn elkaar

echter nadrukkelijk gesteld dat de "eerste

~

Zcllregulcring behoort de

Zelfregulering

uitdrukking tc zijn van ge'>preide

behoort de

maat<,chappelijkc

verantwoordelijkheid

In

die zin heclt zellregulering

uitdrukking te zijn

aile-, te makcn met het publiekc domein,

dat niet

\outer door de overheid
wordt beheerst. I )it roept
echter wei de vraag op
naar de relatie tu<,<,en de

van gespreide
rna a tscha ppe li jke
verantwoordelijk-

verantwoordelijkheid

op dit gehicd echter nict
ligt bij de staat, maar hij
de enkelingen en bij de
ver-,chillcnde groepen en
associatie<,
nlaat-;chappij

waaruit
i'-1

de

sanlcngc-

steld." De <,taat heclt het
recht om in te griJpen in
moJHlpoliesituaties.

Ook

heid.

heclt de staat het recht te
voorzien in 'aanvullcnde
ingrepen die gercchtvaar-

rol van de ovcrheid en de
relatievc reguleringsautonomie van de

digd worden door dringende redenen

maat-,chappelijke kringen. In dat ver-

welke vcrhand houden met het alge-

band is het Rooms-Katholieke beginsel

meen wc\z,jn"'

van de subsidiariteit van hetekenis-''
Het meest expliciet komt dit hcgimel

Overheid-,interventie en zellregulenng

aan de ordc in de encycliek ()uildm-

zip1 geen gescheiden wcrelden. TiJdens

qcsilllo Anno uit I 'J3 I Maar ook crvoor

het Christehjk Sociaal Congres van

en later speelde dit beginsel een be-

199 I werd gesprokcn over 'zellrcgulc-

langrijke rol in de socialc leer van de

ring onder voorvvaardcn' en onder vcr-

Rooms-Katbolicke kcrk. In de cncy-

antwoordelqkhcid

cliek CrlllrsJIIIIJS

van

oud-minister

19911 wordt dit

van Justitie Hirsch llallin werd gespro-

heginsel als volgt omschrevcn: 'ecn

ken van 'wettelijk ge<,tructureerde en

maatschappelijk vcrhand op hoger ni-

genormeerde zellregulcring'." Fssentieel

Am111S (

veau moet zich nict mengen Jn het Ie-

is dan uiteraard de mate waarin de

ven binnen ecn maatschappelijk ver-

overheid gelegitimeerd is in te grijpen.

band op lager niveau en dit niet van

In dar geval n1oct worden tcruggcgrc-

ziJn bevoegdheden heroven. Het moet

pen op de staats- en maatschappijvi-,ie

dit veelcer steunen in geval van nood-

van het C:DA. In het CUA hehben de

zaak en helpen om zijn actic te coi)rdi-

beginselen van subsidiariteit e11 souve-

neren met die van de andere maat-

rciniteil in eigcn kring hun nccr~lag gc-

schappelijke verbanden met het oog op

vonden in de uitgangspunten publ1eke

het algemcen welzijn" c De stoornissen

gerechtigheid, -,o\idariteit, rentmeester-

en gcbrckcn van de vcrzorging..,..,taat

schap en gesp1-cide verantwoorde\qk-

vlocien aldus CrlllrsiHIIJI

heid. De samenhang tu<,<,en de vier

A1111111

voort uit
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kcrnbegripren is nog eens onderqreert

denken is al geruime tijd up zijn retour.

in hct nicu\vc Progran1 van Uitgang~

Maar inmiddels nccmt ook de kritiek

runten van I'J'B. Zcltregulcring d1cnt

op het neo-libcrale denken, waarin in-

tegen die achtergrond in het perspec-

dividu en markt voorop -;taan, toe.

tiel tc worden gcplaatst van de drieslag

Volgens de Bribe politick hlmoof John

van puhlieke gcrechtighcid: WililrhonJcll

Cray loopt hct nco-libcralisme op zijn

van de cigen vcrantwoordeliJkheid van

eindc. Hij ncemt alstand van het idee

burgers en hun ondcrscheiden maat-

dat de markt op zichzell de mcmclijke

scharpclijke vcrhanden,

wan-

autonomie hevordert. "Een maatschap-

necr gerechtvaardigde hclangen hohen

pij waarin de vrijc markt clkc andere

en tegclijkcrti)d hevordcrcn dat burger<,

socialc in<;titutie dominccrt, kan de

IIOnllmll

en hun vnhandcn zo vcel mogelijk de

menselijke hchodtc aan een thuis en

gevolgen van hun handelen en dat voor

deelname aan veiligheid en continuiteit

het natuurlijk lcdmilieu in hun gedrag

nict hevrcdigen''. Wat komt er voor dit

verdisconteren 111 ,

denkcn in de plaats; Het is nict toe-

teneinde

ililllS/Jrilhll

matcriclc

ho11orcreJJ

i hestaam- )voor-

vallig dat onder economcn de helang-

waarden voor burgers en hun vcrban-

stclling voor 'institutics', de factor

den mogclijk te maken. 11

'vcrtrouwcn' en waardcn en normen

Zellregulcring hedt in zichzelt reeds

tocncemt, 11 dar JUris ten oog hehben

hetekcnis vanwcge de private rcchts-

voor zcllregulcring, dat politicologen

vorming, maar hctrokken op een houd-

het them a 'ciPil socifly' hcstuderen 1 1 en

hare ontwikkeling van de samcnleving

bestuurskundigen de aandacht

gaat het uitcraard om mecr, namelijk

'planning' hehben omgezet in die voor

om hct hevorderen van maatschappe-

netwcrken. 1 ' De verhindende orienta tic

li)ke verantwoordeliJkheid. In dat ver-

hcstaat in kite uit 'gemeenschapsdcnkcn'

hand en tcgen de achtergrond van de

voor

twee genoemde hegimclen is het van

Dit dcnken, ook wei communitarismc

helang te onderstrepen dat de overheid

genoemd, appellcert nadrukkelijk aan

nadrukkeliJk ruimte hehoort te bieden

de vcrantwoordelijkheid van sociale in-

aan nlaahcharreliJk verantwoorde zcll-

stituties. [en van de mecr rccentc, aan-

rcgulcring en dczc waar nod1g n1oet

dachttrckkcnde werken uit dezc rich-

ondn-,teuncll. In die zin gaan het waar-

tlllg i-, The l\Je11' Colde11 Rule van Amitai

borgcn en hct honorcrcn van aan-..pra-

Etzioni. 11 ' De wczcnli)kc vraag die de

ken duidelijk aan het normeren vooraf.

Amerikaanse rechtS'>ocioloog Selznick

Een overmaat aan normering lcidt im-

in The ,\'lora/ Comi1101111'With ccntraal <,tclt,

mer<; tot 'lunctionelc decentralisatie'

11

is: hoc worden institutic-; integer) Hij
combinecrt, zo wordt in hct rapport

Vcrwijzingcn naar hegrippen al-, -,ouvc-

'Caven in ovcrvlocd' van het Weten-

rcinitcit in cigcn kring en ~uh..,idiaritcit

schappelijk lmtituut voor hct CDA gc-

roepcn mogelijk het beelcl op van 'iets

analyscerd, hct soevcreiniteitsbeginscl

uit het verlcden' Wie echtcr hct hui-

en het suhsidiariteit-;begimcl ,- Daar-

digc dcbat over maatschappeli)ke en

mee krijgen dcze heginselen, maar dan

sociaal-cconomische ordening ovcrziet,

nu toegepast in de huidige maatschap-

mcrkt dat deze hcgrippcn een nieuwe

pelijke context en andere maatschappc-

actualiteit kri)gen Het op overhcidsin-

lijke organisaticvormen nieuwc actua-

tcrventie gestoelde verzorging<;<;taat-

liteit.
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Maahchappclijke verantwoorde zelfrc-

wordt

gulering bicdt aldus cen nicuw (juri-

<;teed-, mccr ecn doe! in zichzelf gaat

het

wanneer

marktwcrking

disch) ordening<,perspectief.

worden. Voor de paarse coalitie wordt
marktwerking dan het doc! en dercgulering het instrument. De MDW-opcra-

Paars: marktwerking en
deregulering

JJ

tic sluil aan bij de neo-klassicke, ccono-

Hoe andcrs is hct gesteld met de regu-

mischc kritick op rcgulering, om hct

leringwi'>ie van de huidige paar<,e coali-

cven ol dcze alkom<,tig is van de over-

tie. Tocn het kabinet-Kok van start ging

hcid ol van maatschappclijke organi<,a-

stondcn twec principcs voorop: de soci-

Lic'>. Rigiditeiten die marktwerking en

aal-democrati'>chc wen'> van 'herstel van

individucle

het primaal van de politick' en hct lihe-

zouden zoveel mogelijk moctcn wor-

rale plcidooi voor 'mecr marktwcrking

dcn wcggenomcn. De operatic sluit

en concurrcntic'

ook

Atfiniteit met het

maatschappelijk middcnveld, de ovcr-

aan

kcuzevrijhcid

bij

het

hindcren,

strcven

van

hct

1\ linisteric van Economischc Zakcn de

lcgcconomic of met zeltrcgulering ont-

marktwcrking tc verstcrken. ~ lct ging

hrak

regecrakkoord.

cn gaat ten principale om liberalisering.

Stcrker, er zou moetcn worden algere-

De aanpas-,ing van de Winkeltijdcnwct

kend met de 'stropcrighcid' Aan hct he-

i'> een van de duidelijbte voorhcclden.

in

het

paar'>c

gin van de paarse kabinet-,pcriode stond
de overlegcconomic in een kwaad dag-

lntusscn leidt het paar<,c <,\aat-markt-

licht. De ullicme keuzc voor cen staat-

dcnken tot allcrlci ongcrip11dhcdcn. Op

marktdcnkcn

hel gebied van de media hegon de

kwam

pregnant

naar

\Vetgcvingsprogran11na

paarse coalitie de concessictermijn van

'Marktwerking, dcregulcring cn wel-

ticn Jaar, waartoe de Ecrstc Kamer

geving.,kwaliteit' (MDWl " Dit pro-

reed-; had besloten, om tc zl'llcn in cen

voren

in

hct

gramma heeft bctrekking op nagenocg

vijfjarige

aile hcleid-;scctorcn, maar wcrd primair

commcrcicle omroepen meet· en meer

tcrmijn.

Vervolgcm

wcrd

getrokkcn door de 1)66-hewindsliedcn

ruimte gehoden Daarentegcn wordcn

Sorgdragcr cn Wijcrs

de publieke omrocpcn inmiddel-, gc-

Het doe! van de .~1DW-operatic i'>

confrontccrd met een door de overheid

mccrledig:

afgedwongcn centrale rcgie. Nog merk-

I) tcrug naar wat strikt nodig i'> (bepcr-

waardigcr i'> het voorschrift van de

king regelgcving en admini<;tratievc la'>-

ovcrhcid dat puhliekc omroepen een

Lendruk voor hedrijvcn l,

bepaald dee! van hun productcn hij exmarktwerking

ternc producenten moelen afnemen. AI

("concurrcntiebcpcrkcndc maalrcgelcn

docnde slaat paar-, de bijl aan dc wortcl

worden slcchts gchandhaafd

van de inhoudclijke en organisatori-,chc

2) vcrsterken

van

de

indien

ovcrtuigend wordt aangcloond dat ze

plurilormiteil van het omroep-midden-

in het algcmeen helang ziJn") en

veld

i) vcrbetcring van de kwaliteit van

In de socialc zckerheid i'> het niet vee!

wet- en regelgcving (bestuurll)ke gc-

ander<,: de overhcid waarhorgt voora]<,-

loofwaardighcid, handhaafbaarheid van

nog hoogtc en duur van de uitkeringen

regcl'>, docltreflcndheid van rcgc]<,)

bij zickte c11 arlxid'>ongcschiktheid.

Nu is cr mel her wegnemen van nict

n1aar

noodzakclijke regcls nicts mi'>. Ander<,

markt. Solidaritcit en gc<,preidc verant-

de

uitvoering i:-, een

zaak

van

C I lV

de

~ 'lk

woorckllJkhcid worden uitgchold, risi-

ovcrigc levemkringen gcen

codckking en marktwcrking worden op

vrijheid gunnen dan zovcel recht, al., de

mildere

de voorgrond geplaaht Inmiddcls blij-

Staat hun laat uit onmacht, of uit zijn

kcn de paarsc maatrcgclcn hij herhaling

volmachr vcrleent." 1 "

:.r ·r

tot problemen tc lciden, die dan vervol-

_,1

ving (Wet op de medi.,che keuringen

Samenleven doe je niet aileen;
zelfregulering

naar aanlciding van ri"'ico~clcctic, ver-

In 'Samcnlcven doe Je nict aileen' laat

gcn'-. weer nopcn tot rcparatiC\Vetgc-

zachting van de Algemcne Nahc.,taan-

het CDA een ander geluid horen dan

denwet etc. i.

dar van de paarse coalitie. Het gaat om

Het is opvallcnd dar de vcrkiezingspro-

de Jlli'>te verhoudingen tu<,<,en over-

gramma''> van I've! A, VVI) en D66 allen

heid'>interventie, markrwerking en ge-

krezen voor dit <,taar-markt<,poor, voor

spreidc verantwoordclijkheid. Tcgen

een overheid-individu-oricntatre

Fen

die achtergrond bepleit hct program

cohcrenrc visie op de samcnlcving en

een omvorming van de lviDW-operatie

op zellregulcring onthrcekt. Zeit, in de

naar een operatic 'Maatschappelijke

l'vdi\ i<; her gemeerbchap<;denken- een

verantwoordeliJkheid, zellregulering en

stroming drc overigen<; door de Brir<,e

wetgeving.,kwal itcir'. '"

l.abour-leickr en premrer Tony Blair wei

In de CDA-opvatting dicnt in hct

\Vcrd on1arn1d - n1onH.:ntecl nJgcnocg

wetgcving<;belcid

atwczig. Her paarse '>taat-marktdcnken

aandacht te worden bestced aan het

aanmerkelijk

mecr

staat ver af van de prrncipii'lc erkcnning

hevorderen van maatschappelijke ver-

van het hevordcren van maahchappc-

alltwoordelijkhcid (en dat omvat mecr

lijke vcrantwoordeliJkheid via zelfregu-

dan marktwerking met hier en daar een

lering door maal'>chappelijke vcrhan-

overheidscorrectie i Tegelijkcrtijd nwet

den. Waarden en normer1

de

worden

van maatschappclijke or-

'-10111<..,

voor

de

vorm

nog wcl gcnocmd,

de

nlJJr ccn vi..,ic op

lllailt-

<,chappcl ijk- imt itutionelc
verankering onthreekt ol is
slccht'> zwak aanwezig Ien
dan hebbcn we het nog
n1ct ccn<.., over

de

vraag om

welke waarden en normen

Voor de paarse
coalitie is

goni~atic-;

<,terkt

marktwerking het
doel en

worden

Het

ringsvoorstel

rol
ver-

zclfregulevan

het

C:DA komt voort uit authentieke christen-demo-

deregulering het
instrument.

het eigenlijk gaat I

rcchtsvorrnende

cratische bcgimclen
Rooms-Katholieke

De

voor-

man Schaepman merkte
destijds op dat- onder na-

Ln Abraham Kuypn' HiJ zag het in

drukkelijkc erkcnning van de rol van de

I HHO al zecr <;chcrp Wie de 'Souverei-

overheid op het gcbied van de hcscher-

niteit'>quac<,tie' '>chciden van de 'ge-

ming van de zwakke - "ccn oplossing

loolsquae<;tie', hcweren "dicnsvolgen<,

van staatswcge altijd een oplossing op

dat er geen andere Souvereiniteit dan

krukkcr1 ;.,_ .. Het warcn uiteindclijk

die van de Staat denkhaar is; ijveren er

mensen die vorm hcbben gcgeven aan

dies voor dat de hoogc Souvereinitcits-

de

idcc '>leeds zuivcrdcr in den opper-

Schacpman, "wcnschen wij nict dat

machtigen Staat tot bclichaming kome,

onzc hondcnkarrcn staatshondcnkarren

en kunnen dicnovcrecnk<Jmstrg aan de

zullcn worden."

( llV
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samcnleving

en

daarom,

aldus
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Wat staat het CDA nu te doen' Op ba-

llltzendcontracten c.d. J)it allcs noopt

sis van het vooralgaande kan het ant-

tot voortdurende rcparatic via over-

woord niet ander'> luiden dan paragraal

heidswetgeving.

2.2. van 'Samenleven doc je nict aileen'

spoor moct worden vcrlaten

Dit

doodlopendc

uitwerken en in hct politick-maat'>chap-

zekerheid hehoort immers primair in

Socialc

pelijke dehat inbrengen. De overhc1d

het tcken tc staan van <.olidariteit en

client ruimte Lc scheppcn voor maat-

vcrantwoordelijkheid.

schappclijk verantwoorde zellrcgule-

punt van marktwcrking zal mocten

Het

uitgangs-

ring door maatschappelijkc verbanden

worden teruggedrongen ten gunstc van

en moct dezc waar nodig onder<;teu-

cen bctekenisvol arbeidsvoorwaarden-

nen. Ter toclichting kunncn clrie voor-

ovcrleg van werkgcver<, en werkncmcrs.

beeldcn worden genoemd.

De systematick van de AOW en de

In de eer-,te plaats is er het gezinsbe-

Pensiocnwet- de ovcrheid voorzict in

leid, meer in het hiJzondcr de bcvorde-

basiswaarhorgen, werkgcvers en werk-

ring van de combinatie van arheid en

nemers

zorg. De voorstellcn in de nota 'Zorg

aanvullende regelingen - kan op het

zijn

verantwoordcli)k

voor

echt delen' van de C:ommissie-BiJlcveld

terrein van met name de werknemers-

hcvatten cen goede combi-

verzekeringen bcter worden henut."

Na het paarse staatmarktintermezzo
wordt het nu tijd
voor zelfregulering
in 'polderkringen'.

natie van het scheppcn van

In de derde plaats de media. Hct gevocl

ruimte

voor

zclfregulcring

voor plurilormiteit en

door sociale

partners c.q.

erkcnning van de vrijheid van het parti-

institutionele

wcrkgevcrs en werkncmers

culicr initiaticf hegint onder paars vol-

en hct biedcn van overheids-

komen zoek te raken. Caandeweg en in

waarborgcn waar nodig. l)e

toencmcnde mate wordt de relaticvc

rcgeling van deeltijdarbeid

autonomic van de omroepkringcn gc-

en zorgverlof beantwoordt

lrustreerd. Ue paar'>e hcdilzucht, die

aan de norm van subsidiari-

onder mccr in de 1\ lediawel zi)ll heslag

teit. Wat bctrdt de hooldstructuur is de

hecft gekrcgcn, zal plaats moetcn ma-

systematick van de Wet op de [uropese

ken voor eigen verantwoordeli)kheid

ondernemingsraden aangehoudcn, wat

van omroepverenigingcn, niet vanuit

betrcft de wijze van overleg tussen

nostalgie naar een verzuild verleden,

werkgevers en wcrknemers de systema-

maar vanuit cultuurpolitieke ovcrwe-

tiek van de Arheidstijdenwet. Ook i'>

gingen die voluit recht docn aan idcn-

rekcning gchouden met de bijzondere

titeil, plurilormiteit en organi-,atievor-

positie van kleincrc ondcrnemingcn die

ming van onderop. Het Nederlandse

niet onder ccn CAO vallen."

puhliekc omrocpbestel onderscheidt

In de tweede
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Laatste Periscoop prof. Balkenende
Dit i-. de laat-.te Peri-.coop van prof mr dr JP Halkencnde. Prof Halkencndc
wordt na de vcrkiezingen van 6 mei lid van de Tweede Kamer voor hct CDA.
Balkencndc <,chreel jarcnlang met grote rcgelmaat de Peri<,coop in C:hri'>len
Dcmocratischc Verkenningen. Zijn eer-.te Pcri-.coop vcr-.cheen onder de titel
'Croot-<,tedelijk he<,turen' in Christen Denwcrati.,che Vcrkenningen nr 2 I')') I
Zijn ecr-.tc art ike\ in Christen Democrati'>che Vcrkenningen vcr'>chccn in I CJH:l
( nr 7/8) onder de rite\ 'Over perspectieven ge<,proken'
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verkiczingen op 6 mci nog niet hekcnd.

ketharde toeh van de geloot-

De peilingen hehhen voor het C:DA

waardighcid van polittckc par-

maandenlang op stabilisatic gcwezen

tijcn. Voor ccn dec\ is gcloot-

Fen klcine positicvc ot negatieve ver-

E

wJardighcid

tc dt~nkcn

aan gc\voon

ra'-.~ing i~ n1ogc\ijk.

docn wat je zegt, jc heloftes nakomen.
:..:J

z

Maar het hrcken van hcloftes wordt

Herorientatie

soms ook wei weer verbazingwekkend

In de afgclopcn vier Jaar is de hcrpmli-

snel door de kiezer vergcten. Celoof-

lering van hct CDA bcgonnetl. De par-

wtJtudigheid wordt ook afgc1nctcn oan

tij lll'dt zich hcziggchouden met de

de authenticitcit van het ideologisch

vraog: waar -.;taat de partij cigenli_jk

proliel. Van de PvdA verwacht men

voorc Dtc heruricntatie was algedwon-

loch warme woordcn (en dadcni rich-

gen door de torsc verkiczingsncderlaag

ring de minima; de VVD moct zich

Het CDA heclt de oppositieperiodc

hard maken voor een restrictid a<,ielhe-

goed henut In zijn periscoop maakt mr.

lcid. Wanneer partijen heloftes tc wci-

JJ

nig nakomen die cruciaal zijn voor het

vier jaar oppositie. In de komcnde vier

A.M van Cennip de halans op van

idcologisch imago, worden zc daarop

1aar zal de heroricnlatie mocten wor-

hard algerekend Dat is duidcliJk ge-

den doorgczct. De vraag is dan ol cr

worden hij D66.

een pick is voor dat nicuwe C::DA en

Zckcr in de laatstc weken van de cam-

hoc groot die pick moet worden inge-

pagne gcloof je als kiezer nauwelijks

sc.hat. De verkiezingsuitslag zal aange-

meer dar partijcn ondcrwerpen aan de

ven of het CDA hij de kiezer als weer

orde srcllcn omdat zij dat belangrijk

gelootwaardig is overgckomen. Als de

vinden. Opportunisme en het proberen

peilingen cnigszins ecn hctrouwhare in-

te bedienen van electoralc groepen ne-

dicalie gcvcn. zal het C:DA ongevcer

men de overhand. Door de terechte

stahiel h\ijven Dat gcelt in icdcr gcval

achterdocht van de kiezer is hct huiten-

aan dat er een grote groep Ncdcrlan-

gewoon moeilijk tijdcns een campagne

ders is die vcrtrouwcn hedt in hct

van een ongeloofwaardige een gelool-

C:DA en vindt dat het CUA naasl de

waardige partij te worden. Celoofwaar-

andere grote

digheid moet a\ voor de campagne in

heelt.

partijcn

hcstaansrecht

ruimc mate zijn opgebouwd Het CDA

Hoe het ook zij; verder houwen aan

is daarmce in de atgclopen vier jaar

herkenhaarheid en geloolwaardighcid

druk hezig geweest

zijn cruciaal, wil het C:DA in de komende lien jaar hliiven stahi\i.,ercn. len

Op het moment dat deze introductic

politickc partij moct de cigcn integri-

geschrcven werd, wa., de uitslag van de

teit koestercn. Dat kan aileen wanneer

ze zeit en de kiezer exoct wetcn waar

ken welke consequenties het gemeen-

zc voor ')taat.

<;chap<;denken hecft voor de <;tandpunt-

z,·-:

beraling or tal van terreinen. De re-
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Gemeenschapsdenken

dactie van dit blad wil daaraan ornieuw

Fen commentaar hij ver<;chijning van

- zoal, 111 de atgelopen vier jaar- een

luidde:

<;tcvige hijdrage levcren. Het ligt voor

'CJ)A vertrouwt or oflcrvaardigheid'

het

vcrkiezing<;rrogramma

de hand dat cr cen intemievc dialoog

(t\larcel ten Hooven, Trouw, 15-10-

ont<;taat met het Amcrikaan<;e commu-

19971. Hiermec wordt de kern geraakt

nitariani<;m.

In dit nummcr worden

van hct vcrklczing-.progranllllZt: 'Hct

daartoe de cer<;te <;tappen gezet met

C:D/1 <,toelt dat vertrouwcn in de otlcr-

cen uitvocrigc analyse en be<;preking

vaardighcid van men<;en en hun mede-

van The Nnu Colden Rule, het laatstc hock

dogcn or de chri<;ten-democrati<;che

van Amitai Ftzioni Ide vonrman van

idecl'n over het gemcemchap,denkcn.

deze <;ocialc -- c11 nict politicke- bewc-

Nederland kent volgcn<; het C:DA ecn

ging). Onk trclt u ccn imprc<;<;ie aan

waardcvolle cultuur van zorgen voor el-

van cen gc<;prek dat onder Ieiding van

kaar' Niet wettclijke rege]<; of markt-

de

verhoudingcn, wei het gcvoel van we-

Etzinni i<; gcvoerd.

redactievoorzittcr

met

de

heer

derkerighcid heraalt in die cultuur de

Nicuwc bondgcnoohchappen binnen

rclatil'<; tu<;<;en men<;en' Het gemcen-

en huiten Nederland zijn ccn onmi<;-

<;char,denken hedt met het verkie-

bare aanvulling van de inhoudehjkc

zing,rmgramma 'Samenleven doe jc

hcrorientatic.

niet aileen' weer echt va<;tc voet aan de
grond gckrl'gcn hinnen het CDA. Het

[)rs AI. ill liSen

themanummer van dit blad (Chri<;tcn

ITtidctiemrct£1 ris

J)emocrati<;che Vcrkenningcn van november 11197) over het verkiezing<;rrogramma heel t Iaten zien or we ike manin dat gemeemchar,denken i<; terug
tc vinden
In

het eerdcr gecitecrde artikel

Tmuw <;tond

in

'Met chri<;telijk-<;ocialc

koer<; moet wimt tc hoeken zijn' AI,
dat nu eem nict hct geval zou zijn,
moet de koer<;wending dan weer or de
hclling worden gezet~ Natuurlijk niet,
al, het waar i<; dat de koerswending
voortkomt uit cen optTchtc overtuiging
van hct CDA dat het - gezicn het Program van Llitgang<;runten - echt werk
moet maken van <;olidariteit.
Nu, na (, mei zal het werken a an de eigen authenticiteit tlink mocten worden
doorgezet. Hct rrocc<; i<; namclijk zeker
nng nict hccindigd In de komende jaren zal hct CDA nadcr mocten uitwer-
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De socioloog Etzioni is een van de meest gedreven vertegenwoordigers van het communitarisme. In zijn communitaristische pro0.:::

.z

gramma is duidelijk sprake van een primaat van de civil society, de
orde van de politiek komt op de tweede plaats. De Nederlandse

'O

christen-democratie kan het communitarisme dan ook als een natuurlijke bondgenoot beschouwen. Alvorens het centrum van de

<(

macht op te zoeken zou men er verstandig aan doen zich mede in

I

het Iicht van de communitaristische beweging grondig te bezinnen

u

op de vooronderstellingen van een sociale theorie over dat mid-

z

denveld. Een analyse van Etzioni's hoek The new golden rule:
community and morality in a democratic order'.

Z

bescf van goed en kwaad op drift- al-

onder overdrijving kan_ men
o;tellen dat het Westersc

tham niet Ianger verankerd te zijn in

denken aan het eindc van

ulticme waarden die hct be;taan zin en

het tweedc millennium over-

richting geven. In maatschappelijk op-

wegend door scepticisme wordt gekcn-

zicht lijkt bovendien hct vertrouwcn in

merkt. Of het nu gaat om rcligieuzc,

het sturendc vcrmogcn van politicke

0111 cthi;che, dan wei 0111 politieke

institutie; af te brokkelen. Eigenlijk lijkt

vraagstukkcn, het hc;cf van ontbre-

er aileen op het gebied van de econo-

kende zekerhcden is onmiskenbaar aan-

mie geen vuiltje aan de Iucht. Daar

wczig. Sociologen o;preken van de 'risi-

schietcn aile cijfcrs de Iucht in- op dit

col11aatschappij' waarin hct individu

ogenhlik althans - en worden aileen

zijn identiteit zeit 111oct bepalen temid-

maar records gehroken. Volgen; ;om-

met elkaar concurrerendc

migcn is JUist het cconomisch succcs de

krachten en codes. 1 Het vertrouwen dat

oorzaak van her hecrscnde gevoel van

de mensclijke geschiedeni<> een docl

'geesteliJke' lecgte dat hct hestaan in de

den

van

heeft i; tanendc, waarbij zeit; voor rcli-

postmodcrnc samenlcving kcnmerkt.

gieuze mensen geldt dat Cod nog

F.chte sceptici zullen derhalvc gcneigd

slcchts al; de Crote Onbekcnde aan de

zijn om de oplevendc helang<;tclling

rand van hun hedendaago;e werkclijk-

voor het 'hogerc' ccrder als cen tekcn

heidservaring figureert Ook li)kt hct

van verveling, dan als ccn sericuze ui-

ling van hczorgdhcid over de toekomst

h6nvlocden, is Etzioni toch mcer ccn

van de cultuur tc duiden.

<>ociaal dan ccn politick denkcr Er i-; in

In dit culturclc klimaat i<> de opkom-;t

zijn communitarischc programma dui-

van hcwcgingcn die gcdrcvcn worden

dclijk <>prake van een primaat van ci1nl

door ccn nicuw culturccl en maahchap-

society, wa;JrbiJ de orde van de politick

pclijk clan mccr dan wclkom. Op het

pa<> op de twccdc plaats komt.

gchicd van hct politickc dcnkcn i-; hct

In dit artikel wil ik dit a<>pcct van zijn

zogeheten

communitari<>mc

zonder

denkcn naar vorcn halen middck ccn
analy<>c van zijn hock T/Je NnP Colden

deze heweging- die vooral in Amerika

Rule, comnlltJJity 11111imomlity

invloed hecft-

de <,ocioloog Amitai

society. l\1ijn oogmerk i<> tc Iaten zien

Ltzioni zcker een van de mee<>t gedre-

waar de kracht zowcl al<> de zwakte van

i<>

dcmocriltic

venen. Wic zijn hoek T/?c Ncu> Colden

Etzioni\

Rule lee<>t, he-;pcurt daarin ccn mcngc-

liggen. De thcma's en kwestie-; die daar-

communitari<>ti<>che

z

Ji' '

1:

I
;c.·

thcoric

ling van encrzijd<> <>chcrpc kritiek op

biJ aan de orde komen ziJn rnijns in-

hct vigcrcnde individuali<>mc, maar an-

ziem van belang voor de koer<> van de

rr·

dcrzijd-; ook van ccn diepgcworteld

Nedcrlaml<>c chri<>tcn-democratie die

z',:

vertrouwcn in de waarden die de We-;-

vanwcge haar aandacht voor de heteke-

tcr<>e -;amenleving hcclt voortgehracht.'

ni-; van het 'maatschappclijkc midden-

hzioni ondcr<>cheidt zich a!-, -;ocioloog

veld' het communitari-;mc al<> een na-

door ccn <>terke helang<>telling voor hct

tuurlqkc bondgcnoot kan be<>chouwcn.

-;amcngaan van kriti'iche analy<>e en

Alvoren<> opnieuw het centrum van de

prakti-;ch-politickc <>ynthc<>e Dat gold

macht op tc zocken zou men er ver-

voor zip1 vrocge wcrk waarin hij zich

-;tandig aan doen zich medc in het Iicht

-;chaardc onder de tcgemtandcr-; van

van de cornmunitari-;ti<>che hcweging

de nuclcaire hcwapcning<>wedloop en

grondig te bezinncn op de noodzake-

waarin hij naar altcrnaticve vciligheid<>-

lijke vooronderstellingen van cen 'iO-

'ilratcgici_'n zocht. Hct geldt zcker ook

cialc theoric over dat middenveld. Aan

voor zijn wcrk in de communitari-,ti-;che

die bezinning ecn bijdragc te lcvcrcn i<>

hcwcging al<> medcoprichtcr van hct

hct tweedc oogmerk van dit artikel.

( OIUIIII1111Iilri,ll1

Platform en a!-; editor van

het tijd<>chrift T/Je

Rcsf>OIJiiPe ( OIIIIIIUIIily.

hzioni z1ct het communitari-;me niet

De these: een morele orde op
basis van vrijwilligheid

zozecr ak ccn politicke lilmotie, maar

De toegenomen onzckerhcid over de

a!-; ccn <>ocialc heweging die ecn andere'

gcldigheid van overgelcvcrde norrnen

'-.<Jnlcnlcving hcoogt. 1 [)czc bcwcging

en waardcn hecft 111 de We-;terse -;amcn-

keen zich zijns inzien-, tegcn de teloor-

lcving ccn verregaandc mate van lihc-

gang van hct gelool in de puhliekc zaak

rali-;cring tot '>land gehracht lndividu-

- t/?c

C:ood- en tcgcn het rclati-

ele vrijheid cchter kan aileen gcdijen in

VI'ime en individuali<>mc dat het hcden-

een <>amenleving die wordt gekenmerkt

C.oiiiiiiOIJ

daag<>c den ken over de <>an1enleving he-

door voldocnde socialc cohes1e. Slecht<;

paalt. ()f,choon hij zelf nict van ccn

wanneer de !eden van cen -;amenleving

-;ocialc hcwcging <>prcckt e11 a!-, <,ocioloog

vooral

i-; gc·l·ntcrc<.;')ccrd

'collli110II

purf>oses' met clkaar delen en

de

daarin tijd en cnergie invc<;tercn i-; ecn

vraag hoc in'ilitutie-; de gedragingen en

<>ociale orde mogclijk waarin vrijhcid
kan hcstaan. 1 Zondcr een dcrgelijke

opvatt1ngcn van

( I lV

''JH

n1cn~cn

in

vorn1gcvcn en

•'
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twijlcl zr>'n nicuwe heweging. llinnen

ill 11
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orde atomi.,eert de <,amenleving, val len

mcen<.chap waar ze uit voortkomen'' zo

de

luidt

gemeen.,chappen

waaruit

zc

i.,

de

<,teeds

weer

tcrugkcrende

voortgekomen uitcen en vcrworden

vraag-'' Vandaar de voortgaanclc discu<.-

haar ledcn tot een amorfc massa indivi-

sic over univcr.;,;clc criteria \Vaa.raan mo-

duen. De opgavc die daaruit re.,ultccrt

relc traditie' en gemeen.,chappen kun-

i., hct (hcr)vindcn van een evcnwicht

nen worden getocht. ltzioni wil het

tu<,<,en <,ocialc ordc en individuelc auto-

con1n1unitarisn1c voor interne gc-.;loten-

nomic. I let gczochte evenwicht kan

heid behocden en ondcrzoekt daarom

echter niet worden hervonden door het

een reeh voor<,tellcn en alternaticvcn

heknotten van individuek vrijhcden.

voor 'rxlr<HOillllllllllty cnterid' om zich ten

Bepcrking van vrijhcid leiclt nict aileen

.,lotte met een vorm van cthi.,ch intu·i7

tot cen autoritaire san1cnlcving, n1aar

tioni<,me tevrcden te <,tel len

lcgt bovcndicn tcvccl hevoegdhcden

Fen twecde kwe<,tie die ik ,lcchh in het

hi) de <,taat en daarmee tevem een veel

voorhijgaan 11oem, hctrclt de <,ociologi-

te grote nadruk op het <,turendc vermo-

.,che thcorie van hct functionali.,mc dat

gcn van het recht. Het hcrvindcn van

zijn dcnken hcpaalt. Ftzioni\ vcr<,ie van

ccn evenwicht tu.,-,en autonomic en

'>O-

deze theorie vat de <,amenleving opal.,

ciale ordc .,laagt aileen wanncer het om

een 'Y'tccm dat onderhevig i' aan cen-

ccn n1orclc ordc gaat, dat \vii zeggcn:

tripctalc en centrifugak krachten waar-

een ordc die niet wordt afgcdwongen,

tu<,<,en een evenwicht moct worden gc-

maar die wortelt in gedeelde waardcn.

vondcn. len evenwichtige <,amcnlcving

Dit i., kort en goed het programma dat

houdt het midden tu.,-,en 'or,lcr' en ·dlilo-

Ftzioni\ 'nell' uo/,/en rule' op formulc

110IIIy';

worclt gcbracht:

dan doen zich anomiei'n voor. De com-

The llCII' Jjoldell rule requires t/J<ilthc te/151011 he-

munitarische <,amcnleving i., op zoek

lrucrn o11r's /H'cfcrcnu'" d11d one'-, )OLiill comrllilHieHI\

he re.luml hy iHucasilll} tiJC

rca/111

of Ju-

wordt hct evenwicht ver<,toord

naar ecn evenwicht tu<,<,cn totalitari<,me
I teveel 'order') en anarchi.,me I tevcel ·au-

tico o11e <~ffinlls <IS social m{lo11sihi/ities - 11ot

to1lOIIiJ}" Dczc theorie lcidt tot de bc-

the md111 of duties that <Ire fonih/y illlflosed hut

<,chrijving van de ontwikkeling in de

the ,-e,dlll of res{lo11sihilities o11c hcliwes o11c

Westcrse <,amenlcving <,edert de Jaren

,/10u/d dischdn}c ""d that o11e hcliwes one is

ze<..,tig in tcTnlcn van ccn 'fH:ndulum SIPIIJ_t(

f<~irly called u{lo11 to <JssuHIC. The Neil' Co/dell

Terwijl de <,ocialc ordc in de Jat-cn vijl-

Rule,

tig nog gocddee]<.., intact \va-,

11.'

n1aar

gc-

In de analy.,e van dit programma zal ik

hukt ging onder ecn tcvecl aan <,ocialc

noodgedwongcn voorbijgaan aan cn-

controle, wcrd ze vcrvolgen' in de Jil-

Lt-

rcn zcst1g en daarna open gcbrokcn ten

zioni\ werk. Zo zal ik hiJvoorhccld

gun.,tc van meer pcr<,oonlijkc vriJheid-"

geen aandacht besteden aan cen kwe.,tie

Dcze beweging loopt cchter in de jarcn

die het lilmoli.,che dchat over het com-

nt'gcntig in zichzell VJ<,t en dient mid-

munitari<.me hehecr<.t, namclijk of het

del' een nieuw evcnwicht in gocde ha-

kelc belangwekkendc a<,pecten van

imi.,tcren op de culturele en traditionele

ncn te worden gcleid. Ftzioni <,prcekt

bedding van moraal wei voldoendc

weli.,waar over ecn dynami.,ch lunctio-

ruimte bat om de normen en waarden

nali.,me in de zin dat de heide centrale

die b!Tlnen cen hepaaldc gemeen-;chap

krachtl'n- 'or,/cr' en ·,tutollollly'- nooit in

gelden te kriti<,eren. 'Worden individuen

harmonic samenwerkcn, maar hct thco-

niet ondergeschikt gemaakt aan de ge-

retische model

hlijlt vrij

'>tati.,ch

1

"

-, z
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orde atom iseert de samenleving, va ll e n

meenschap waar ze uit voo rtko men?' zo

Hierdoor val len Etzio ni 's functiona li sti-

... ~

de

lui dt

sc he a na lyses noga l sc hemat isc h uit. Zo

.....

·~;~

".,
I'

·~::.

·,

~

z
Ll.l

-0
-

ze

is

de

steeds

weer

terugke re nd e

voo rtgeko men ui teen e n verwo rden

vraag6 Vandaar de voo rtgaande discus-

wordt bijvoorbeeld

haar lede n tot een amorfe massa indi vi-

sie over universele criteria waa raan mo-

dac ht besteed aan de blijve nde invloed

nauwe lijks aa n -

duen. De opgave die daaruit re sulteert

rele trad ities e n ge mee nsc happ en ku n-

va n eco nom isc he g roe i e n tec h no-

is het (h er)vinde n va n een evenwicht

nen wo rde n getoetst. Etzion i w il het

logisc he o ntw ikke lin gen.

co mmunitarisme voor inte rn e ges lote n-

Hoe dat ook zij, de verw ij z in g naa r Et-

nomi e. H et gezoc h te evenw ic ht kan

he id behoeden e n onderzoekt daarom

z io ni's soc io log isc he methode maakt

0...

ec hter niet worden hervo nde n door het

een reeks voorste llen en alternat ieven

duide lijk dat z ijn these betreffende de

.,
i ,<t:
\

bek notte n van individu e le vrijheden .

voor 'ex tm-coJJIIIIJJIIity uiteria' om z ic h te n

sa menl ev in g a ls morele orde ni et is in-

Beperking va n vr ijh eid le idt n iet a ll ee n

slo tte met ee n vo rm van ethi sc h intuï-

gegeven door een soc iaa l conserva-

tot een autoritai re samen leving, maar

tion isme tevreden te ste ll en-'

tisme. 11

legt bovendien tevee l bevoegdheden

Een tweede kwest ie d ie ik slec hts in het

com munitari st isc h auteur z ic h tegen

t

I

u
.\

'

waa ruit

tussen soc iale orde e n in div idue le auto -

\

:1

gemeenschappen

Vl

.I,

:1

Ll.l

\

Integendeel,

te rwijl

menig

Vl

bij de staat en daarmee tevens ee n veel

voorb ij gaa n noem , betreft de soc io log i-

het gevestigde li bera le denken keert,

z

te grote nadruk op het stu re nde vermo-

sc he t heo ri e va n het funct ionalisme dat

richt Etz io ni zijn pij le n juist op co nse r-

Ll.l

gen van het recht. Het hervinden va n

z ijn denken bepaa lt. Etz io ni 's vers ie va n

vatieven die menen dat indi vidue le vrij -

Ll.l

ee n evenwicht tussen autonomie en so-

deze theorie vat de same nl evi ng op als

hede n in de Westerse sa menl ev in g

c ial e orde slaagt all een wa nneer het om

ee n systee m dat o nd erh ev ig is aa n cen-

moete n worde n beperkt ten gun ste va n

een morele orde gaat, dat w il zegge n:

tripetale en ce ntrifu ga le krachten waa r-

trad iti one le waarden. Z ijn ste llin g is

ee n orde d ie ni et wo rdt afgedwongen,

tu sse n ee n evenw icht moet wo rd en ge-

ju ist dat co nse rvat ieve n op dit punt ge-

maar d ie wo rte lt in gedee lde waarde n.

vonde n. Een eve nw ic hti ge sa me nl ev in g

va ngen zitten in de vooro nd erste llin gen van de mod erne li be ra le n die ze

' 2:
Ll.l
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Dit is kort en goed het programma dat

houdt het midden tu sse n 'order' en 'a uto-

Etzioni's 'new golden rule' op formu le

J1omy'; wo rdt het eve nwi c h t verstoord

zegge n te bestrijden. Beide posities

wo rdt gebrac ht:

dan doen zich ancmieën voor. De co m-

gaan uit va n een dua li sme tussen een

The JWV golden rule requires that the tensio11 betwefl1 one's preferences and one's social com JJJitments be reduced by i11crensiJJg the realm of dnties one affimJs as socia l resf>onsibilities - not
the realm of duties that are forcibly imposed but
the J·ea/nJ of respo11sibilities 011e believes one
s/Jotdd discharge and that one believes 011e is
Jairly called upon to asswne. The New GoldeJ1

munitari sc h e same nl evi ng is op zoek

zede nm eestere nd e overheid versus het

naar ee n evenw icht tussen totalitarisme

vrij e, ongebonden in dividu. De opposi-

(teveel 'o rder') en anarchisme (teveel 'a u-

tie is di e tussen force ' of freedom '. Dat is

tonoJJJ)'').s Deze theorie le id t tot de be-

het dua li sme dat overwo nn e n moet

sc hrij ving va n de ontwikke lin g in de

worden, aldus Etzioni. 12 De bemidde-

Westerse samen lev in g sede rt de jaren

lin g tussen beide moet worden gedacht

zestig in termen va n ee n 'peJ1dJJ/JJm swing'.

in termen va n de morele orde a ls ge-

Te rwijl de socia le orde in de jaren vij f-

meenschap die in vrij w illi ghe id worte lt

tig nog goe dd ee ls in tact was maar ge-

('a JIJalter of belief rather thm1 force'). 13 H e t is

In de ana lyse van dit programma za l ik

bukt gi ng onder een tevee l aan soc ia le

op deze ste llin g dat ik mijn analyse ve rder za l ric hte n.

RJJ/r,

12 .s

noodgedwongen voorb ij gaa n aan en-

controle, werd ze vervo lge ns in de ja-

kele belangwekkende aspecte n va n Et-

ren zestig en daarna open gebroken te n

zioni's we rk . Zo zal ik bijvoorbeeld

gu nste va n meer pe rsoo nlijke vrijh eid 9

gee n aandach t beste den aan een kwestie

Deze bewegin g loopt ec hter in de jaren

Morele orde: een zaak van
overtuiging in plaats van dwang

die het fi losofische debat over het com-

nege n tig in z ic h ze lf vast e n dient m id-

De socia le orde die communitaristen

mun itarisme beheerst, nam e lijk of het

de ls een nieuw eve nw ic ht in goede ba -

voo rstaan , ve rschilt va n de libera le op -

insisteren op de culture le e n traditionele

nen te wo rden ge leid. Etz ioni spreekt

vatti ng in die zin dat ze meer be he lst

bedd ing va n moraal wel vo ld oe nde

we li swaa r over ee n dynam isch functio-

dan de coö rdin atie tussen indi vidue le

ru im te laat o m de norm e n en waa rd e n

nali sme in de z in dat de be id e ce ntral e

die binn en een bepaa lde ge meensc hap

krachten- 'order' e n 'aJJtOJ10JJJy'- noo it in

leve nsp rojec te n.
Tl1e JJJaill point to the discllSsion here is that
while libertarians aJJd liberal individu~lists do
110t ig1·1ore the need for social order, tl1ey J'lOt

ge lden te kritiseren. 'Worde n indiv iduen

harm on ie samenwerken , maar het theo-

ni e t ondergeschikt gemaakt aan de ge-

reti sc he mod e l blijft vr ij statisch. 10

C DV 5/98

CDV 5/98

only chmnf>ion a tiJiJl order bJJt seek to liJHit the
social order to 011e that is derived from nnd legitimated by individ11als ac tiJJtj as }ree agents. In
coutrast, COJJJJJJJJJJitnrinJJS see n JJeed for social
order that con taiJJ s a set of shared va!JJes, to
which iJJdividJJals are taJJtj!Jtthey are obligated.
Tl1e New Golden Rule, 12.
In de libe rale v isie d ie Etzio ni bestrijdt ,
wordt de be langrijkste opgave van de
sa men lev in g gezie n a ls de coörd in at ie
van indi vidue le be langen. Ee n beroep
op gedeelde waarde n, anders dan de
waarden die in de libe ral e orde ze lf tot
uitdrukkin g komen is in d eze visie ni et
a ll ee n o nnodi g, maar ook o ngewe nst.
Substant ië le waarde n d ie in houd geven
aan h et bestaan dien e n buiten de
rec h tvaard iging van publi eke maatrege len te b lijven . Liberalen , a ldu s Etz ioni , vreze n 'social fonHJJ!ation s of the
co JJJJJJOJJ good'. 14 Co mmunitariste n beschouwe n de noodzaak va n gedee ld e
waa rd e n als gegeven. H et argument
daarvoor steu nt op de ste ll ing van klassieke soc iale denkers als De Tocquev ill e, Durk h eim e n Weber: ee n samen leving die niet door gedee lde
waarden wordt gesc h raagd, loopt het
gevaar te bezw..~jken aan een geb rek
aan soc ia le cohesie. 15 Een procedure le
opva ttin g va n de democrat isc he orde
waa r liberalen zoa ls Rawls zich ste rk
voo r mak; n , kan volgens Etz io n i be la nge nco nflicte n o nvo ldoende regu leren , zoa ls recente 'culture wars ' - bijvoo rbee ld d e st rijd ove r aborttJs
provocatus- laten zien. 16 Zo nder een set
van 'shared care values' is e lke sa me nlevin g uite ind e li jk weerloos tegen de
ove rma c ht va n hetzij ce ntripeta le
krac h ten (de ste mmen d ie o m versterking va n h et more le gezag van de same nlevin g vrage n ), hetz ij ce ntrifu ga le
krac hte n (de ste mm en d ie va n gee n
moreel gezag boven dat van indi viduen
w ill en wete n ). De opvu llin g van het
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morele vaculim door middel van het

: -:·'-1 UJ

conservatieve alternatiel- dat volgem

gens [tzioni dan ook om te doen. Het

Etzioni in Amerika vooral door het re-

openhreken van de socialc orde van de

,.,

I
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Pirtue' Daar is het communitari<,ten vol-

ligieuzc fundamentalisme wordt gedra-

jaren vijltig heeft echter geleid tot cen

gcn1-- kt~n cchtcr evcmnin '-.lagcn. Ecn

situatie waarin individuen steeds min-

UJ

opgelegde

lcidt

der op hun maatschappelijk gedrag

~

slcchb tot vormen van onaanvaardhare

werden aangesproken anders dan door

Vl

ondcrdrukking, zoals zwarten en vrou-

middel van wettelijke regels In de jaren

c..

wen veelvuldig hehhen ervaren. Fen

negentig gaat het on1 de 'rcJ)cnadtion of

weg terug naar de jaren vijl tig is om

uirtue': het weer doen klinken van de

- <t
I

socialc

idcntiteit

die reden niet wenselijk.

'mor,r/ Peller' door middel waarvan indivi-

Het is derhalve van helang om nader te

duen en gemeenschappen hun morelc

hepalen in welke zin er kan worden ge-

overtuigingen tot uitdrukking hrcngen.

Vl

sproken van 'sl1ared cor·e thdues' en onder

'Vir-lue'- dcugd- <;taat hierbiJ voor cTn

z

welke voorwaarden die kunncn hestaan.

kwaliteit van mensen die hun overtui-

UJ

In de heantwoording van deze vragen

gingcn trouw zip1 en dienovcrccnkonl-

UJ

hegeeft [tzioni zich in een reeks di,cus-

stig Ieven. Op dit punt kan hztoni

'>ies die in de hedendaag'>e moraalhlmo-

verduidelijken in welke zin de commu-

lJ
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he uitvoerig worden hesproken. Fen

nitaristische pusitie verschilt van de

morele orde onderscheidt zich van een

conservatieve

<,ociale orde door gedeelde waarden -

A 11111JOr difference hctnwn soci<tl consm"rtiPes

elders spreekt Etzioni van ·~~ sh,md set oj

<tttd cotumuuit<tri<t11S exists in their uietPS m}<tl·-

dejir1itwus'- die hinnen ecn samenlcving

dituJ the le1}itimate llhrys to sust<tltt Ptrtue

worden aanvaard en die worden heli-

While COI11111lll1itori<tns h~tsiurlly h<tPe jaith itt

chaamd door \ocietol fonn~ttious'

[<tith ~tnd seek to cottPtllce f>eof,[e o[ the uoluc of

IK

Deze

waarden zijn derhalve niet het resultaat

their fiositicm, relyi111} 011 the mor,d voice of the

van een overecnkomst, ze vormen niet

cot111111111ily, cduc<ttio11, flersuusioll, mu! exhor-

de uitkomst van een onderhandelings-

tatioll. sociul COI1SCI'I)(rtipes ,m much more illcli-

proces, maar hrengen morelc overtui-

lleci to rely 011 the lucP to fnomote the Palues i11

gingen tot uitdrukking

tPhcch they believe. The NetP Coldc11 Rule, 16

The uood souety must rely l<tn}ely or1 its mem-

Op dit punt wordt de reden zichthaar

bers' re,diz11tiot1 th<tt the u"rys tiJCy <tre exfJeclcd

waarom ik ltzioni eerder ecn sociaal,

to conduct tlmusc/pes ,min Iitle tPiiiJ P<tlues ttr

dan een politick dcnker zou willcn noe-

rPinch they heliwe, r~tlhcr th<tH !7Cl<tuse they }c<tr

men. lJe morelc orde i., in zijn visie niet

fHrhlic <tuthonties or <tre driPett f,y economic

een politieke orde, wordt uok niet he-

itJceutiPes The NerP Col.!eu Rule,

Sli

middcld door de polit1eke orde, maar
gaat daaraan vooral. HiJ kritiseert lihe-

Anders gezegd, de 'cor·e P<tlues' waaraan

ralc individualisten en sociaal-conscrva-

de \eden van de samenleving zich ge-

tievcn omdat ze het evcnwicht tusscn

committeerd weten <,taan niet m een

heide niet in acht nemen. De ecrsten

spanning met hun individuelc lcvem-

ziet hi) als 'uirtue-11POtdct·\', de tweeden

project, maar vormen daarvan een inte-

als 'pirtue-1110110flolizerl' 2 '' Conscrvatieven

graal hestanddeel. 'A !Jood souety requires

Iaten de pohtieke orde in Ieite in de

<tit on!n th<tt is ,di,Jrw! with the mom/ commit-

morele orde opgaan door het recht tc

ments of its r11crnhrrs'

Een dergelijke orde

willen gehruiken jot· 'the ellforcclltCilt of

veronderstelt derhalve een 'conwntmn1t to

mor11ls' l.ibcralcn verspelcn het even-

1"

·;:...;
1Jl

z

more le vacuüm d oo r midde l va n het

virtue'. Daar is he t co mmunitaristen vol-

,w

co nservat ieve a lternatief- dat vo lge ns

ge ns Etz ioni dan oo k o m te doen. H et

Etz ioni in Amerika voora l d oor he t re-

openbreken va n de soc iale orde va n de

li g ie uze fundamenta li sme wo rdt ge dra-

jaren v ijfti g h ee ft ec hter ge le id tot een

ge n1 7- kan ec hte r eve nmin slage n. Ee n

situ a ti e waari n indi v idu e n steeds min-

z
,w

le idt

der op hun maatsc happe lijk ge drag

slec h ts tot vorme n va n o naanvaardba re

werde n aa nges proke n a nd e rs dan door

onderdrukkin g , zoa ls zwarten e n v rou -

midde l van wette lijke rege ls. In de jaren

we n vee lv uldi g he bbe n e rva re n. Een

negent ig gaat he t o m d e 'rege11eratiot·J of

weg terug naar de jare n vijftig is o m
die reden ni et we nse lijk

vitiue': het weer doe n klinke n van de
'111ora l voice' door midde l waarvan indi vi-

Het is de rhalve va n be lang o m nader te

du e n e n ge mee nsc happen hun more le

bepa le n in we lke z in e r kan word e n ge-

overtuigin ge n tot uitdrukkin g bren ge n .

sproke n va n 's hared care values' e n o nde r

'Virlt1e'- d e ugd- staat hi e rbij voor een

:Z

we lke voorwaarde n di e kunnen bestaa n .

kwaliteit va n me nse n die hun overtu i-

,w

In de beantwoording va n deze vragen

g in ge n trouw z ijn e n di e noveree nkom-

,w

begee ft Etzioni zic h in ee n ree ks di scus-

stig leve n . Op dit punt kan Etz ioni

sies die in de hede nd aagse moraalfiloso-

verduide lijke n in we lke z in de co mmu-

'

:-) ~ '

0

( V)

\.L: ' a...
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i
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opge legd e

soc ial e

ide ntite it

fie uitvoerig worden bes proke n. Ee n

nitari stische po sitie versc hilt va n de

mo re le orde onde rsc he idt z ic h va n ee n

co nservat ieve.

socia le orde door gedee ld e waa rde n -

A 111ajor differwce betww1 socia l co nservatives
a11d co/111111111itariat1S exis ts in tl1eir views regarding the legitimat e ways to s11 stai11 virttte.
While C0/1111'/!IItitarians ba sically have faith i11
faithandseek to cotwin ce fJeo fJie of tin value of
their positio11 , relying 011 the 111 oral voice of the
COIIIIIIU11ity, educatio11, persuasio11, and exhortatio/1, social conservatives are 1111Kh more il1clined to rely on the law lo pro111ole t!Je values in
w!JiclJ they believe. The New Golden Ru/e, 16.

e ld ers s preekt Etzioni va n 'a s!Jared set of

defi11itions ' - di e binn e n ee n sam e nl ev ing
wo rd e n aa nvaard en di e wo rd e n be li c haam d door 'societal fonuatioJ•Js'. 18 Deze
waa rde n zijn derhalve ni e t het resul taat
van ee n overeenkomst, ze vormen ni et
de uitko mst van een onderhande lin gs proces, maar bren ge n more le overtu iginge n tot uitdrukkin g.

The good society IIJust rely largely on its IIJeiiJbers' realization that the ways they are expected
to co nduel the111 selves are in line with values i11
w!JiclJ t/,ey believe, ra ther than because they fear
fntblic mtt!Jorities or are drive11 by eco110111ic
incen tives. The New Go/dm Rule, 86.

Op dit punt wo rdt de rede n zichtbaar
w aarom ik Etz io ni ee rd er ee n soc iaal ,
dan ee n politi ek denke r zo u w ill e n noemen. De morel e o rde is in zijn visie ni e t
een politi eke o rd e, wo rdt ook niet bemiddeld door de politi e ke orde, maar
gaat daaraan voo raf. Hij kritiseert libe -

Ande rs gezegd , de 'care values ' waaraa n

ra le indi viduali ste n e n soc iaal-conserva-

de lede n van de sa me nl ev in g z ic h ge-

tieven o mdat ze he t eve nwicht tusse n

co mmitteerd weten staan ni et in ee n

be ide ni et in ac h t ne men. De ee rsten

s panning met hun indi v idue le leve ns-

z iet hij als 'virtue-avoiders', de tweeden

project, maar vo rm e n daarvan een inte-

als 'viliue-JIIOI10po/izers'20 Co nse rvatieve n

g raal bestanddeel. 'A good society req1.1ires
an order that is aligned with the 111oral C0111111it111e111s of its tllflllbers' 19 Ee n derge lijk e orde
vero nd e rste lt derh alve ee n 'co nuu illllfl11 to

late n de po liti e ke o rd e in fe ite in d e
morel e orde opgaan door he t rec ht te
willen geb ruike n for 'the euforce111ent of

111orals'. Lib e ral e n ve rspe le n h e t eve n-
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w ic ht in tegenove rgeste ld e r ic htin g

me n ge mo ti vee rd wo rdt , di e ve rd e r

d oo r d e more le o rde te laten sa me nval -

re ik t dan he t uitw isse le n va n red e lijke

le n me t de pub li e ke sfee r. Wat daarbui -

a rg um e nte n over te ne men pub li e ke

te n va lt, be hoo rt tot d e private sfee r

maatrege le n . Op de ac h te rgr o nd va n

waa rin kwes ti es va n goed e n kwaad aa n
ind iv idu e n ze lf word e n overge late n 2 1

dit p le id oo i voo r 'va lues talk' li gt de geda c hte dat de strijd te ge n de uitwassen

In be ide verwo rp e n po siti es komt de

va n he t in d ividu a li sme ni et in de pu -

-.

more le o rd e als ee n o p z ic hze i fstaa nd e

bli e ke sfee r wo rdt gewo nn e n, maa r in

(J)

soc iale orde te ko rt . H et is deze more le

de soc ia le sfeer.

n ·.;,,.

orde di e wo rdt be midd e ld door wat

The 111ni11 social body is nott!Je state (ar evw the
fJolity ) and the 111aiu actars are ual citizens, but
t!Je body is the society (ns a CO IIIIIIW1il)' of CO III-

me n in Nederland he t 'maatsc h appelijke midd e nve ld' no e mt , bes taande uit
ge mee nsc ha p sti c hte nde in stitutie s zoals de famili e, de buurt, de sc hoo l, de
c lub e n de kerk.
Om deze re de n staat Etz ion i ge rese rveerd

tegenover

hede ndaa gse

pl e i-

"""'ities) nnd the actars are 111e111bers i1·1 it . Social
acliOIJ, such as t!Jatwhich occ1trS i1·1and a111011g
fa111ily lllf111hers, neig/,borhoods, volunlmy associations, and COIIIIIIIII'Iities has priority over po litical actio11. The New Goldw Rule, .", 1.
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dooien voor de rev ita li sering va n 'civic

order' wa nn ee r me n daarmee doelt op de

H e t primaat va n socia le act ie boven

noodzaak va n ee n v reed zaam maat -

po li tie ke besluitvorm in g worte lt in ee n

m '
,l

sc happe li jk ve rkee r waa rin indi vidu e n

th ese di e éé n va n de bekendste discus-

Z :

e lkaa r res pec tere n . In feite heeft men

sies tusse n co mmunitari sten e n li bera-

he t dan ove r 'civ ility' - de burge rpli c ht

le n h eeft opge leve rd , nam e lijk de t hese

om tege nover a nd ere n bepaa ld e, met

va n de soc ial e beddin g va n he t indi -

nam e procedurel e, gre nzen in acht te

vidu . H et lib era li sme gaat uit va n h et

nemen - maar wordt de kwest ie va n
'111oral substau ce' ve rmeden 22 Dergelijke

me t hun e ige n nonne me n wa arde n, di e

bee ld va n o nafhankelijke indi vidue n

ple id oo ie n le ide n o nve randerl ijk tot

me t e lkaar in de publieke sfee r be raad -

ee n nadruk op het be lang va n 'delibera-

slage n over de wijze waa rop de same n-

tiou ' e n 'deliberative de11tocracy ', hetgee n

lev in g zod a ni g kan wo rden ingeric ht

het bee ld oproept va n he t sa me nkome n

dat ieder van h e n d e grootst mo ge lijke

va n individu e n d ie in re de lijk overleg

v rijh e id e n ge lijke kanse n bi edt om h e t

ee n co nse nsus be re ike n ove r de norm e n

e ige n leve nsp roject te rea li se re n . Co m -

e n waa rd e n die z ij in hun sa me nl ev in g

munitari ste n krit ise re n di t bee ld me t de

ge res pec tee rd w ill e n z ie n. Etz ioni z ie t

ste llin g dat het liberale denke n voo r-

hi erin de inv loed va n het Verlichtings-

bij gaat aan d e soc iali sat ie en more le

id eaa l dat de sa me nl ev in g vooral in
procedure le termen opvat 23 Het daar-

vo rmin g

uit resu lte re nd e probl ee m is dat de mo-

ontmoeten.

di e

indi viduen

o nd e rgaa n

voord at ze e lk aa r in de publi e ke sfeer

ge lijkh e id va n ee n more le orde uitslui motivat io nee l pro bl ee m wo rdt behan-

De sociale bedding van
individuen

deJd 2< In p laats daarvan ste ll en co m -

De th ese va n de soc iale beddin g van

munitari ste n he t be lan g va n 'values talk',

he t indi v idu wordt ook door Etzioni

een d ialoog over de waarden waa rd oo r

naar vo re n ge bracht 2 5 D e o nafhanke-

men z ic h gebo nd e n weet e n waa rd oo r

lijke indi v idu e n di e de same nl ev in g in

tend als ee n cogniti e f e n niet als een

CDV 5/98
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hct lihcralc dcnkcn hcvolkcn bc<;taan

viducn hchorcn tc allen ti)dc hct rccht

w

nict lndividucn zip1 \otidl/y tollstitutcd'

van ccn 'nil-optic' tc hcbhcn· zc moe-

:~

lndividuclc identitcit i-. altijd <;ocialc

ten de vrijheid hchhcn hun gcmeen-

idcntitcit die i'> ingchcd in culturclc en

<;chap tc vcrlaten en af<;tand tc kunnen

maat-.chappcl ijkc

0

<(

I

veronachtzamcn

dicn ze dat willen. De centrale hctcke-

ze mccr gc'i<;okerd, hetgecn de ontwik-

ni<; van individuclc rechten in het lihc-

kcling van ccn <;Ocialc idcntitcit he-

rali-.mc wordt gcmotiveerd door de

vcrbandcn

tc

mociliJkl

bescherming van individuen tcgcn de

While

il1-

druk om zich aan traditionclc gemecn-

hr

<;chappen te conformeren. Dit lihera-

il is

l>ossif,lc to think <llJslr<lctly 11hout

Jro111

<1

c01111111111ily

it

111111t

11><11 if 11diuiducds <1re <lllllcdly ,/ef>riuec/ of

li-.mc i'> dan ook geen thcorie over de

the st11hle cmd f>ositiue <J[fectiuc <Jil<JcinHents coiii-

-.ociale genese van individuelc idcntiteit

llfsll>ro!'idc, they exlnhil !'cry fctu of the

n1aor over de n1orclc waardcring van

IIOird

z

HIIIllliifl

11011011

die idcntitcit. AI-. zodanig i-. hct lihera-

o{ <1 frccslc1111ii111} flCrsoll lncsulllecll'Y the illdil'i-

lisme nict vcroordecld tot de 'atomisti-

clilri1JIIicS l01111IIOII1y <JSSOCi<Jted !Pith tliC

w

nemen van traditionek waardcn om

worden n1cn"cn ni~t vrijcr, 111J.J.r rakcn

diPidudls <~l><~rl

u

I )oor

zich tot andere waardcn tc bckcrcn in-

dczc
'·~

vcrhandcn.

du<Jlist l>c11!1dic}ll1 The

i'JCII'

Coldm Rule,

2 ')

<.che' socialc ontologie die door Sandel
en Taylor wordt gckritisccrd Aangc-

w

Deze thc<;c van de 'soci<Jl comtitutJon of the

Zicn cr nauwelijks ecn communitarist tc

self' is de afgelopcn pren uitvoerig voor-

vinden is die hct helang van dcze 'nil-

werp van dc:hat gcwcc<;t en hc:clt tot de

optic' ontkcnt ~ ook ltzioni spreckt hij

slot<;om gelcid dat vooraan<;taandc lihe-

voortduring over 'iltllcmomy

ralc dcnkcrs zeds

~ lijkt de tegenstclling tussen beidc li-

fohn

Rawls and

po<;~tles

dS d

core Ptdur'

grotcndecls

aan

Ronald Dworkin door dczc communi-

losoli<;che

tari<;ti-.chc kritiek nauwelijks worden

<;chcrptc te hebhcn vcrlorcn. C:ommu-

Het bccld van het onalhan-

nitaristen ontkcnnen hct bclang van 'li-

kclijkc individu rcpresc:ntcert een nor-

hcr<~lj>ur·l,oscs' nict,'c evenmin al<; lihera-

gcraakt

De onafhankelijke
individuen die de
samenleving in het
liberate denken
bevolken bestaan
niet.
gcn,

11.,

matid idcaal, het bc-.chnjft

lcn het belang van de socialc genese

geen sociologi<;chc wcrkelijk-

van hct individu ontkcnnen, zodat de

hcid. Zo hcdt hijvoorhecld

vraag rqst of hct verschil tu<;<;cn heiden

de Canadcse lilmoof Will

wei zc wczenlijk i'>.

Kymlicka Iaten zien dat met

Op dit punt vocrt ltzioni echtcr cen

name Rawl<; de noodzaak van

hoog<;t helangwckkende manoeuvre uit

sociale en culturclc bedding

In het begin van zijn bock ondcrstrccpt

al'> voorwaarde voor morelc

hij dat de 'soci<ll ccmslttul!Ot1 of the self' ccn

ontwikkeling hcaamt.''• Hct

sociaal-wctcnschappclijkc

politickc

dat

Daarmcc is in kite reed, crkcnd dat de

Raw]<; en Dworkin vc:rdedi-

kritiek op hct politiekc lihcralismc al<;

lihcralisme

the-.c

is.''

dan ook gccn<.,zin'i gcbondcn

normaticve thcorie door auteurs al-.

aan ccn ontkcnning van hct bclang van

Sandel en Taylor niet erg docltl-cllcnd

die bedding voor morek ontwikkcling.

is. Etzioni doorziet dczc -.amcnhang,

Hct ontkent <;iccht<; dat de gcmccn-

maar zcgt ecn <;tap verdcr tc willcn zct-

<;chappen en tradities waar individucn

tcn dan dezc be1de auteurs.

hun idcntitcit opdocn op zichzclf cen

The cxln1 slr1>

morclc <;tanding zoudcn hchhen. lndi-

thol11ol only ore

o11c

ncds to undcrt<Jkc is to note

1HIIH<Jn

ln'llli}s soc lid l>y nature

hut 11/so thtlt thei1· socit~hi/ity cnh<111ccs thei1· hu-

de vraag in hoevcrre men<;cn in dc

'""" <111d mor<~l/'Oiclltl£1( Soci<1/ t/nnkillcf J,,l\ to

gc'lndividuali,ccrdc <;amcnlcving dczc

U'ii"C PiL'IP/II{j C0/111111/ll(lf dlf£UjJiflC/1(5 tl~ Cdll-

opvatting van hct goede Ieven dclcn.

11011/J,If/s chdilled to i11111<1tes' iC!Js (

is cnricln-3 <111d,

ds 111e

) The self

Dat hct hicr om ccn '11wml C<lusc' zou

sh<lllscc, mnoh/cd hy he-

gaan die 'self-epide11t' i<;, zoal<; Ftzioni om

ill!/ socicd, It is the socicd self tlhit is helcJ h<1ck

btcr in zijn hock wil docn gclovcn, lijkt

hy the l<1ck of flosilillc llllllii{>lc dtldchmmts The

mij zccr CH1aannemeliJk. 11 Wil hct com-

Neil' Co/dm Rule. n.

lllUI1itari<;mc a!<; bewcging kam van <;!a-

De extra <;tap die hier wordt gezet i<;

gen hebbcn, dan moetcn er mcn<;en

dat 'sou£1/,i/ity' al<; een normaticl idcaal

zijn voor wie de '111'11' qolden r11le' imlcr-

wordt gc'l'ntroduceercL De <;ociale bed-

daad evident i<;: mcn<;cn voot· wic 'gc-

ding van het individu hctrelt niet aileen

mccn<;chap' inderdaad ccn even on-

C":·: ~
I

i

n
I
)>,

d1en' </ellese maar ook zijn tclos_ Het gaat

m~<;baar he<;tanddccl

niet aileen om wording, maar ook om

bc<;taan uitmaakt a is de vrijheid om hun

if:,

hc~tcnlnling

gclnccn-

cigcn kcuzcn tc nldken; nlcn'icn voor

v.,.

wic maat<;ehappelijk engagement en de

m

lcn memen z1chzeH kunnen ontwikkc-

aanvaarding van vcrantwoordelijkhcid

lcn,

geen zclfvcrlic<; en du, ook gecn opof-

z.

het

Ieven

i<; ook een

in

van ccn zinvol

<;chap i<; ntet aileen cen voorwaarde wil-

Hct

doel

dat

hun

memzi1n verritkL /\let andere woorden:

;A

lcring maar vervulling hetckenL

Etzioni maakt 'soci£1/n/it/ tot een fundamenteel he,tanddeel va11 het gocdc Ieven. Wie dit he<;tanddecl ontkent, llli<;kent

daJrmee

de

ware

aard

van

Z.

Een bepaald 'soort' mensen:
het probleem van morele
motivatie

men<;elijk hc<;ta<Jn

De vraag i<; nu of individucn in onzc <;a-

Door deze manoeuvre wint de di<;eu<;<;ie

mcnlcving in voldoendc mate worden

lihcralc

gemotivcerd door een Ieven waarin 'ge-

opnicu\v aan gc\vlcht aangczicn

individuali<;tel1 deze <;tap nict kunnen

meemchap' ccn centrale waarde vcrtc-

voltrckken_ In de lihcralc vi<;ie wordt

gcnwoordigc

elke invulling van hct goede Ieven

hoe komcn we aan de men<;cn die hct

l\1et

andcrc woorden:

'ilcchh aan CCn critcriun1 gctoct..,t, na-

gcnwen<;chapsideaal

melqk dat het heantwoordt <Jan de

stclt dczc vraag- tcrecht- al-; ecn nw-

dragcn'

Etzioni

eigen keuze van de hctrokkene.l" De

tivaticprohlecm. Zijn antwoord vinden

e<;<;entie van de liheralc vi<;ie- zo zou

we in cen hootd<;tuk dat de t1tel draagl

men kunnen <;tellen- i<; de morelc hctc-

The 1\ 101<1/ Voice', mijns inziens het mce<;t

keni<; va11 de relatie die ik met mqzcll

cruciale hoofdquk in zijn hock. Uit-

onderhoud, niet de rebtic die ik met

gang')punt i~ hct ~ociologi..,chc gcgcvcn

andercn onderhoud. 11 ' Die twccde rcla-

cbt wJarden zichzell niet in-,tandlwu-

tic i' noodzakelijke voorwaardc, gcen

den, cvenmin a!<; normcn vanzelf wor-

doeL l'tztoni gaat jui<;t up dit punt vcr-

den nagevolgcL I har komt morelc mo-

der en neemt de relatie tot de andct-cn

tivatic aan tc pa<;. Dit drukt Etzioni uit

'wlltlllllllity'- al<; 'core p,lftlc' op in zijn

met het bcgrip van de 'morill Poicc'

hegrip van hct gocdc Ieven naa<;t auto-

The morill Poice is il ficculltir ]onn of 111otiP<I-

nonlic

tlci1L it eliCOtlrd<)eS flco{l/e to il<iJJe1·e to

Het " echter van hclang op te merkcn

1ohlch tf,ey ,uhcrihc It is {'eclllidr hecdti\C tl/1-

P£1/tieS

to

dat de communitJri<;t~<;che po<;itie van

!tkc tyf>lwl lllotiPdtions, it is 11ot

l:tzioni hienncc afhankclitk wordt van

physwlouic£11 en fisycho/o,Jiwl relrdse (like the

( llV I <JS

11

1)11est jo1·

.I

:~z
'w
' "::L
~j

,.',_ z

':_:j

t]ueJJdllll<l of tl11r't /Jy dr111ki11,} '""trr! OJ' J,t~se,i

l1111/,iill,) to stJpe tln·ir child, the /'nsoll 11 1 ho

011" f'lwswc f'rincif,/e_ The seme o{ t~}finlliltJoll

fd~lcd to ndi(tJ/c hrr rcli!}iou.;,

f'cof,/e ht~ue JPhrn they ilhide J,y urdufl is {undd-

110t "'<ltis{icJ' hut el1no/,Je,l hy JPh<lt I

111Cilt<llly di{{crcnt T/1e Nru' Co/,iru Rule, 120.

lr~ckil1<}

<1

/ICitcr

tOill!llllllfllL dn'

ud/.

tm11, Prilue r~lfirlll<ltion The

i\Jell' Coidr11 Rule.

111

In zi)ll uitkg hoc de 'mond Poicr' motivccrt, onder,chcidt Etzioni een inwcn-

Opmcrkelijk aan dezc uitlcg i' nu hct

dig en ecn uitwendig "'peel. Vomal op

lcit dat Etzioni zich ,chaart aan de

wat Ltz1oni over het eer<,tc a<;pect zegt,

zijde van cen tilo,oot aan wicn<, zijde

wil ik hicr uitvocrigcr ingaan. W'c zou-

n1cn hen1 nict zou vcT\vachtcn, nan1c-

den het de 'innerlitke qem' kunnen

li)k Immanuel Kant. Dat valt op te ma-

nocn1cn, dat wil zcggcn: hct n1orclc

kcn uit de nadruk die hij lcgt op het

<;UhJect- het 'ik'- al' motivcrende in-

vcr,chil tu<;<;en II gemotivt'erd worden

'tantie. De wiJze waarop Ftzioni dit in-

door hct hehagt'n dat ik in het doen

z

wcndJge a<;pect uitlcgt, i' opmcrkelijk.

van een hepaalde daad ,chcp- 'silt!'{'"-

w

Hq <;chrijft

tro11'- Ctl 21 gcmotiveerd worden door

I

u

The iuuc1 uoicr, ellldlliltilll} jro111 the oct in<} self,

het he,cl dat ik door mijn plicht te vcr-

t~ddressin<) thilt self, 1111}es" /'n·soll to ohide J,y

vulkn miJzell al' mort'el ,uhJecl heve'-

his

tig l:venal' Etzioni leerdc ook Kant dar

01 IJ(T u,dues <111d to re/rilill jro111 heh""'"'
thot uwlotcs t!JC,c PiliiiCI i\ lost o( us ned not

n1oraal nict-> met de hcvrcdiging van

sociolor}iud or jllycholot}ic,d study to

wcn'it'n c11 verlangen<, ('/ Jpou/,1 like to'l,

collltilt

11

boll' Jl'htJtthis in11rr uoicc is JPe ht~Prjrrst/JoJd

maar aile, met plicht ('I Ollt}ht to'

exf,cricncr o( ill udl. Tyf,ic<llly the 1'11/ce's

doen

lilll

hcelt

Lvcnal,

Ltzion1

van

heant-

or clorm tt~kcs the jon11 of stote111CI1h tl"1t col1t<lil1 "/ o!u}ht to" ill disti11ct Jro111 "I 11'011/rl lrke

woorddc Kant de vraag \VJt icn1Jnd

to" T!JC Neil' ( ;oUe11 Rule,

de waardering die men voor Zlchzelt al,

111

mottveert om z1jn plicht le doen lllt't

De inncrlijke 'tem " du' een morck

moreel 'llhject hcdt. Wat maakt in

de

-.tcn1 van ccn vcr-

ltzioni\ voorheeld de daad van die ou-

Iangen ol een wem die ik heh. Dit hete-

dcr' om hun kind uit dat hrandendc ge-

kcnt echter dat het morek ,uhjcct ZJch-

houw te halen tot een morelc daad~

<..,lcnl en nict n1uJr

zclf motivcert. Ftzioni hcvc<;tigt dit

Nict hct lett dat ze ver,chntrd wot-dcn

door hieraan toe te voegen dat de inncr-

door ang't of het algriJzen voor de vu·-

lijke <;tem nwrcel gedrag voorthrengt

-;chrikkelitke dood die hun kind zal 'tcr-

door een 'sJmiill sense of ilfiir111<1tio11', die ik

ven, \Vant dat zijn in1n1cr-.. n1oticvcn die

gewaar word wannecr ik handel over-

\Vordcn ingcgcvcn door ~~le5irc', llJ!ncltjk

ccnkonl...,tig n1ijn ovcrtuiging. Wat i'-. die

hct vet·langen om hun kind te redden.

\fH:t..itd r.;cn-,c of il][imuJtion''

Niet ontfcrming of hewogcnheid maken

I dill hor,lfJI!t to ji11d trn11s thot C<l/Jture u'h"t <1
/JC1\011 "(eel\' or ">c11scs" (i11unrcct terms, /Je-

dezc daad tot ccn morelc daad, maar

Cdtlsr they i111'oke the let~sure f'rillli/J/c! 1Phr11 the

noh/cd' door de gevoelcm die ze voor

/'Cl'IOII

"/,ides /1y " P<lillr in "''"' h !JC 01 s!JC

zclhc,pcct. I )ie ouder' worden niet

'cl1-

hun kind koe,teiTtl, maar door hct lcit

/Jrllfllfl It is 110t t~kill to the S<ltls{ilction th<lt

dat ze trouw zijn aan hun ·,,dues'

rflults Iro111 ct~ti111} " J111e steok or h<ll'ilu} <1
"t}m!t" scx!I<ll cxf'crinnc The /JCrsoll JPho <}<11'e

Ftzioni\ uitlcg van n1orclc n1otivatic i-..

lon}e contrill/ltio11 (/Jy his or her stond,mls) to

helc theorie van de 'llcll' rjo/de11 111/e' op

<1

the

/100/,

the jl<lrents ll'hO /'<Ill i11t0 d hwllillt}

cbarom opmerkeliik omdat dcze zijn
lo<;<;c -;chroeven lijkt te zctll'n Daarin

C{r1enching of thi1·s t by drinking water) or based
on a pleas11re /Hi11ciple. Tin sense of affinnation
people have when they abide by val11es is fnndalllentally different. The New Go/dm R11/e. 120.

h11ilding lo save tl?eir chi/d, the perso11 who
fa sted lo indicale Iw· re/,giolls CO IIIIIIilllenl , are
I'IOI "sa tisfied " b11t ennobled by what I ca l/,
lncking a better ter111 , 1Jal11e affinnation . The
New Go/dm R11/e, 121.

In z ijn u it leg !?oe de '1noral voice' mot i-

' ':= o
'u
.1

.r,

I

Vl
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~

I
.·1

u
Vl

gaat he t imm e rs ju ist om h e t opheffen

ge ns, pa ss ies e n e m ot ies z ijn o nvo l-

va n d e spann ing tussen we ns e n plic h t,

d oe nd e gevo rmd. De akrat isc he men s

'tl?e len sion between one's preferences and ones
socinl CO IIIIIIillnmts' zo al s Etzio n i ze lf for -

ge noemd ee n 'tlmapy of desire'3 4 Hij mi st

be h oeft wa t Martha Nu ss baum hee ft

mul ee rt32 Door onze we nse n e n ve r-

inn e rl ijke besc h aving, zo u men ku n nen

langens in fe ite b uiten de sfe e r va n d e

zeggen.

Op me rke lij k aan deze ui t leg is nu he t

moraa l te p laatsen- op n ieuw in navo l-

Etzion i's vers ie va n d e Kant iaanse theo-

fe it dat Etz ioni zich sch aart aan de

g in g van Kant - voert h ij d ie s pan n in g

ri e be rust op de im pl iciete aanvaard ing

v ·;

wat Etz io ni ove r het ee rste aspect zegt,

z ij de van ee n filo soo f aan w ie ns z ijde

a ll een maar verd e r op, zo dat d e moraal

va n het bee ld va n d e m e ns die doo r uit-

w il ik h ier u itvoe ri ger in gaa n . We zo u-

men he m ni et zou ve rwac h te n, name-

ook in zijn th e ori e lijkt te wo rd e n wat

we ndi g gezag in bedwang moe t worden

r::r:;: ':

den het de 'in ne rlijke stem' kunnen

lijk Imma nu e l Ka n t . Dat va lt op te ma-

ze b ij Kant ook a l was, name lij k de ver-

gehouden. H e t e n ige is dat dit u itwen-

no e m e n , dat w il zeggen: h e t more le

ken uit de nadruk di e h ij legt op he t

p lic hting om datge ne te doen waar me n

dige gez ag naa r binnen wordt ve r-

subject - het 'ik' - a ls mot iverende in-

versc h il tussen I ) gemotiveerd worden

e ige nlijk n iets voo r voe lt.

stantie. D e wijze waarop Etzio ni dit in -

door het be h age n dat ik in he t do e n

'Moet w ' in p laats van 'willw'

veert, ond e rsch e idt Etz ion i een in wend ig en een u itwe nd ig aspect. Voora l op

p laa tst: wij z ijn onze eigen

Het alom bejubelde

z

wendige aspect u itleg t, is opmerkelijk.

van ee n be paa ld e daad sc he p - 'sa tisfa c-

wordt het dom in a n te ken-

LU

H ij sc hrijft:

tion '- e n 2 ) ge motiveerd worden doo r

merk van m oraa L D eze le-

The inner voice, e111!111ali1·1g fm111 tin acting se/f.
addressi11g that se/f, 11rges a person to abide by
his or her va lues and to refrain fro111 bel?avior
rl?a l violales these val11es. Most of r1 s need nol
consult a sociologica I or psychological st11dy to
kno11J what t!?is inner voice is, we !?ave firsthaltd
ex perience of its ca l/. Typically the voices ca l/
or clai111 takes the forlll of slalen1e111 s tl?at CO IItain "I o11ght to " as distinct frolll "[ wo1dd like
to ". The New Golden R11/e, 121.

het bese f dat ik door mij n p li c ht te ver-

z ing van Etz ioni 's theorie

vu ll en m ijze lf a ls mo reel subject beves -

wordt beves t igd door wat

tig. Evena ls Etz ioni leerde ook Kant da t
mo raal n iets m e t de bev re d iging va n

h ij later zegt over Î?lllllalt
nat11re' vanuit co mmun ita-

we nse n e n verla ngens ('I wo1dd like to '),

ri st isc h pe rspecti e f.

maar a ll es m et p lic h t ('f o11gl?t to ') van

Tf,e COIII111111titarian person is andere 'role models'
th11 s one wl?o is continuoll sly
dan die welke voor
co11flicted between the ca /Is of
nat11re (as 111odulated by society s de revitalisering van
Clllt11re) arrd the 111ora/ voice, a
het maatschappelijk
person "doo 111ed" to a str11gg/e
betwef/1 a lower and a h1jJI?er (a
middenveld nodig
debased a11d 11obler) se/f. Tl?e
zijn.
New Golden R11le, 170.

LU

LU

u

doen

h eeft.

Eve na ls Etzion i beant-

woordde Kant de vraag wat iemand
motiveert o m z ij n pl ic h t te doe n m e t
de waarde ring di e men voor zichze lf a ls

De in ne rlijke ste m is dus ee n mo rele

moree l subject hee ft. Wat m aakt in

stem en n iet maar de stem va n ee n ve r-

Etzion i's voorbeeld d e daad va n die ou-

langen of een wens d ie ik he b . Dit bete-

ders o m hu n k in d ui t dat brande nde ge-

kent echter dat het more le subject zich-

bou w te h a len tot ee n more le daad ?

ze lf mot ivee rt. Etz io n i bevestigt d it

Niet het fe it dat ze ve rsc he u rd worden

door h ie raan toe te voegen dat d e in ne r-

door a n gst of het afgrijzen voor d e ver-

economische succes
van het vaderlandse
poldermodel wordt

v.

n ie t op, dan zijn we te n

d

prooi aa n onze neigingen,

zoa ls

k laa rb lijke lijk

ge-

be urt met me nse n di e ten
prooi

va ll en

aan

di e

we lddadi g heid en agressie
wanneer ze ee n avondje
gaa n

's tappe n'.

Het

is

m e rkwaard ig dat Etzio n i
niet hee ft ond e rke nd dat
de akratische m e ns prec ies
de me ns is d ie pa s t in het
libe rale indi v idualisme dat
hij bes trijdt. Ook d e ind ividualist d ie h ij besc hrijft
is iemand d ie

n iet va n

Begrijpe lijke rw ijs leidt dit bee ld va n d e

harte vo ldoet aan d e normen va n 'colll -

lijke stem moree l gedrag voortbre ngt

sc h rikke lijke dood d ie hu n k in d za l ster-

men s w iens in nerlijk het to nee l is van

lll!lllily' a ls '1 uoral order'.

doo r een 's pecial se11 se of affinnation', die ik

ve n, wa n t dat z ijn immers m otieven die

ee n ni e t aflatende strijd tussen goe d en

D e rede n o m het p robleem van more le

gewaar word wa n nee r ik h a nde l over-

worden in gegeve n doo r 'des ire', namel ijk

kwaad - 'betweeu Satan a~~d God'B - tot

moti vat ie bree d uit te mete n is- naar ik

eenkomstig m ijn overtuiging. Wa t is d ie

het verla nge n om hu n k in d te redde n.

ee n re lati ve rin g van de more le e ise n die

hoop -

's pecial smse of affirlllation'?
rQlll hard Pilt lo fil!d tenliS that capture what a
perso 11 'jeels" or "senses" (incorrect ten11 s, beca use they invoke the leas11re principle) wlnn the
perso n abides by a val11e in which he or she
believes. It is 1101 aki11 lo the sa tisfa ction tl?at
res11lts frolll ea ling a fine steak or having a
"great" sex11 al experiwce. T!?e perso n whogave
a large coll tribllliolt (by !?is or l?er standards) lo
the poor, tl?e pare11ts wl?o rar1 i11io a brmli11g

N ie t o n tfe rmi ng of bewogen he id maken

aan ind ivid ue n ku n nen wo rden geste ld .

Etz ioni's '11 ew goldw rule' ve rond ers te lt

deze daad tot een more le daad , maa r

Het mensbee ld va n Kant komt overeen

een hee l ande r me nsbeeld dan he t Ka n-

ze lfres pect Die o uders worden n iet 'w-

met het beeld va n wat door Aristote les

tia a nse mensbeeld dat hij on s voo r -

IJObled' d oo r de gevoe lens die ze voor

de 'a kra ti sc he me ns' wordt ge noemd .

houdt. D e co mmunitar ist isc he bewe-

h u n kind koes teren , maa r door het feit

De a krati sc he

g in g zoa ls h ij d ie uitl egt, is aangewezen

dat ze trouw zijn aan h u n 'val11es'.

voortdure nd z ijn e ige n onwil

Etzio ni 's u itl eg va n more le mot ivat ie is

overw inn e n om d atge ne te doen waar-

lijke ve rantwoord e lijkheid ni e t be ho o rt

daarom opmerke lijk o m dat deze z ij n

va n hij wee t dat hij het behoort te

tot d e opgaven waa r ze li eve r o nderuit

he le t heorie van de '1uw golden mie' op

doen. Aristote les legt uit w aar het d eze

w ill e n , of di e ze a llee n be re id z ijn o p

losse schroeve n lijkt te zetten. Daari n

mens aan sc ho rt: z ijn wense n en ve rl a n-

z ic h te ne m e n wanneer ze daarvoor

CDV 5/98
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mens

is dege ne d ie
moet

-c;·'·

po litieage nt. Le t d ie eve n

vreemde aberraties van ge-

belichaamd door

;1:/,

hi e rm ee du id e lijk gewo rd e n .

op indiv iduen voo r w ie maatsc h appe -

7

<~ z
.::i UJ

worden hcloond. 'Sourlinlili maakr voor

lli1)h. or so111C other re!IS0/1\- tile thiuuer the so-

hen dcel uit van war zij zicn als een

ci!ll iPCh aud tiJC slackn tiJC 11101'111 uoiu· The

zinvol en waardevol bestaan, zo hch-

NCIP Coide11 Rule,

1 ~~

bcn we gezien. Voor dergcliJke individuen geldt her lngelsc gczegde 'Pi1·1ur i1

In aa111ncrking gcnon1cn cbt de ge-

lls

mcen<,ehap stichtende insrituties die

OlPil rCIPt1rd'.

Etzioni schetst onderhev1g ziJn aan een
Vi

De taak van de gemeenschap

-

C-.

De '111ond uoicr' heclt echtcr niet aileen

functicverlies, riJst ecns temccr de vraag

ccn in\vcndig

naar de kans van slagen voor de com-

- <r:
I

v

n1t1t1r

ook ccn uitwendig

ook door hcmzelt ge-,ignalcerd -

a<,pect. Dit uitwendigc aspect wordt

munitaristischc heweging. Hoc men die

vulgcns Etzioni hemiddcld door de so-

kans ook inschat, ccn conclusic litkt mij

cialc gemccnschap in haar vcrschil-

uit bovcmtaandc analyse onom<,totelijk

Vi

lende geledingcn de lamilie, de -,chooL

te volgen Ais het inderdaad waar is dat

z

de huurt, de cluh, de kerk. Her lijkt nu

de verschillcndc gcmeemchapsverhan-

UJ

de taak van deze socialc instituties te

den waarin individucn in onze <,amcnlc-

UJ

zijn om individuen te steunen in hun

ving \Vordcn gc"ociali'iecrd aan cro~ic

innerlijke strijd tussen \villen' en 'moe-

ondcrhevig zijn, dan komt die kam van

ten'.

slagcn voor ccn helangrijk dee I neer op

L;
UJ

_)

1110r11l Poicc ilhll is rxlcnud

de beschikhaarheid van een bepaald

lo the er)o s 011'11 Po icc, 1h11t mws lo relll}orce the

\onrt' nlcn-,en: nlcn-.;cn voor vvic enga-

Co1111111111ilies /Jape

11

11111cr Poice of the 111e111hcrs. While the i1111er

gement en vcrantwourdeliJkheid gccn

11101111 uoicc rmd th111 oJ the C011111lllllily 11111)'

'la-,t' maar 'lu,t' i-, De hcschikbaarheid

51111) Jrom the s11111e {'!IJ}c there oJieH 11 111 least

van dergcliJkc mcnscn i-, de noodzake-

the fritch. the IJ'Orrll fill/, uoicc

lijkc vooronderstelling van clke hewe-

i11to11es, 1111d the exact 11olrs rae h strikes. The

ging d1e de revitalisering van het maat-

Nell' Coidw Rule, 126

<,chappelijke middenveld bcoogt. Dat

some dJjfcrcllce

111

in onzc samenleving vee\ van dergcliJke
De effectivitcit van gemeenschappen

mcnsen re vinden ziin lijdt voor mij

om deze taak te vervullcn hangr vol-

geen rwijfel, aileen maakt de hccr<,ende

gens Etzioni al van de mate waarin ze

ideologic

worden gevormd door individucn die

vooral als cconomisch succc'> hcgrijpt

die

indivicluelc

vervulling

cen hepaalde sociale identiteit en de

zulke men.,cn vrqwcl onzichthaar. De

daarmcc verhondcn normen en waar-

achterliggcnde gedachte i-, h1er dat hct

dcn delen. Ze zijn succcsvol naar mate

niet waar is dat moderne mcnscn indi-

hun morele infrastructuur intact is zu-

viduall'>ten zijn, maar dat de ideologic

dat ze hijdragcn aan karaktervonning

van hct liherale indiv1dualismc ons met

A 11111jor souologiud J1111Ciiol1 oJ tiJC cOllllllllllily,

cen zecr bcperkt zellhccld opzaclelt dat

111 11 lmild11u) hlock o( iiJe 11101·rd il1}'!-!lstmc1Jm,

wclllig overccnkomst vertoont met de

IS lo rciuforce the chamclcr oJ iudiuid1uds. We

manier waarop

we

hauc

Anders gezcgd:

het alom heJuheldc

'"ll

hou> this U/11 he <IciJJwed /,y the mond

tc1telijk

Ieven. ;'

Poicc, ln11lt 11110 11 u>ch of IIJ/onll!llilfJcct-ladeu

economischc succes van

rc/!ltiolll/>iflS, ii'/Jich !lie 11 COilSlilHlii'C c/c111Cilt oJ

land'>e poldermodcl wordt helichaamd

het vacler-

l0111111lll1liics. /11 J}el1er,i/, ill(' II'C!lkcr the COIII11111-

door andere 'role 1110.le/s' dan die welke

11ily

voor de revitaliscring van het maat-

hllilll\e the f'olml!llioll IHnJOPII is f,i,;h.

there !lrc_fell' shan·d ,,dues. l>flm")e11eily JS

I'll')'

sc.happelijkc middenveld nod1g zijn

Die waamcming zou een chri<;tcn-de-

mcntatic urudair maakt. maJr zict gccn an-

menlcving een andere kant

or

'1\/tlnlluj/l I dill

o[
the conltolltT'-Idlltdlrnc (~[ 1i1e t~o~I/ron I _lolloti' u1d of
t/1c ,nii/Ju}tlllttic~ I/ wtud~, /ot the tl'd'H)/11 I hdPe ,/,-.c~h
,d. I ~n' 110 othn flo•>! liOn 1/Jd/ " IliOn· com{JclluiiJ dH,l
dere op]o<.,<.,T!lg

nloc:rJtl'.;chc hcwcging die n1et de o;;a-

wil, er-

voor moeten hchoedcn om zo <;nel

dU'dtC. o/LoUnl',

CY

ml

f.'f

S.': 1

ti'/Jnh, {lld£/llldllc,dly ~/lL'dk'll1d. eHdhb n11c to cOihlnnl

mogelijk het centrum van de macht op

t/\

d llllllf 101111tf lO//IIJ/1/IIrldlldll fldldtil!/111

te wdlen zocken, zolang daar het eco-

j)

11'

2·1 )J

1\liJ dunkt dat dczc lOilLC<.,<.,IC necrkomt op de

nonli~chc .:.,ucccr.., rcgccrt.

crkcnntng dat IKt plOJL'll VJll cc11 unlvel...,clc

z

tundcrlllg van mor;~;J] per <.,J]do nil'\ -.IJJgt,

l'rof IS Re111dm
\

1

i1

JJI1gcz1cn ccn dcrgcll]kc lundcnng JUt<.,l

/JOOif/mcdr ethiek <1<1n de

nje L/niPITSileil /c i\llclterdmll I li1 is dl/11 deze

grondcn die in JJttotJccl f\[lZrcht d\','tngcnd
Zljll

unipersltnt trPens houder Pi111 de \¥dle111 P<ln
den llmJideerstocl

no1111<1tiwr <llflCcten 1h111 de
harPe
ulfl

Hct lunl tlonJIJ-.ti<.,Lhe dcnkkadc1

ethiek, in /Jet hijzondn

POol

ten he-

Zoi:</PtriCiliii<J

\\Tl

kt dth

n
I
)>.

lllCl twcc ptlrc.Jmctcr..., - <.,oLialc orde en T!ldtvtduelc vr1]hc1d -

dll'

hct mogcll]k mJkcn de

proLc<.,<.,cn tc hc-.LhrtJVCII wclkc cen <.,amcnlc-

met ce11 PerltilczdeliJke hdndi-

Pilll 111e111e11

wd

il;J!l!OilCil dat morclc <.,\Jndaard..., bcru-.tcn op

vmg 111 de cnc dJn wcl de Jndcre nLht1ng

AU' pp -1:5--1-(JI lndTVT-

voorl<.,lu\vcn 1[LL:tollt,

c:

duclc JlltOilOilliC gc)dl dc1 halve ll1l'l ZO?.CCI J)<.,
kcnmcrk VJil indtv1ducn maJr van de <.,Jmcnlc-

The 11e1P 1)olden nde. co11111111111ty and llwmlity
llasic

lloob, NecP York

19"1',

; 11

l (}

f<.l,l~'(ll/loc/l,liJ.r(J

,uduc ,\lo,/t'IJI(' ITanklurt

,\lo,!cl!rily

(dddcn'>

cl

,\u{,/cm Wc1} 111

~uhrbmp. l (),\)')

.\1

~d(-1,/ul/ily

did

1/',dhrrdll

C1}ll

l\ I lLronr /-!.,·~Ji'h

d/1,1

( (liiJIIIIIIIILIIId!l /\·r-,/lt<..IJI't

Pn_,...,...,

tin ( ,mllll!l!l Lood

l"l'\\'

the ( OllllllllllltariJil<.,

I

lutdt

rJ<.,l h rnJJJ den

de

<.,oc1oloog lltct 111 de ontwtk-

hct

!ullLllO!lCITil Vall de <.,,l!lle!l-

11

'Rc...,IWl 1 and

uphold

. . ouctv·...,

-1, 2/

17

2U, 2:,-1

ldK·r,dl<.,lll, / 1/Jdo,oflh' c-. Jlu/11 ll
1

12 '/)~__full' ltd!! fnoccc.l lmu-.lrclutl,nrtly 'dl_t}_tjc>l d udrd-

:257'

-WH-12:2 \V Kymi1Lb

<~JHl ( omnnrnrtatr,Jtll<.,tn' (
lthll{l/ly,

vol

ntngham
lt...,m'

;1//1111'. Vol I 1-1

It\' l<JSH

dlid./idll

tl1c

u/tln' urtdlcr lu,!i-Jld/lic,d

pp

of

JlldXI'

illll'llldiiOI!di, \·ol

pp

lilt

l'd/c 'ttltll,

d

tilt!./ ~otr,d fl/JI!o~oflhy

1-1-

:1\ II'

LtZIOill /\II' p

1\ 1th/

I

h1h1~

lldiOII

11/,lllld{l

U'll/li'

The

wit o_/lhc .]OI'C/11111(11/ Pel'li' t/1<1t tl] /l1r {111,nd tl1c c~util(l/i/)' of t/Jc ~Idle t'n'ir~ 111111 o/

t/1(' llr.fl/'1,/!l,d

l)

t/11_ /lUlu'''·

clrlld/c hctrPfl''ric/1-l!'llil/iiiT,/ru}ht-u'llll} tlm:hn1/

~lli}ill':oh

dltltll:,l

fl/11

IHI-:20-l- I· C:un-

I I 1 I <J<) I,

l11

llld/l

i/Jc~lcOIIIIIIIIIIIL/IIdll i/1111k111_t} /cdjl/IO,j'>

1.f.l/lll

//)11 lldlld/1t}CIIICiitl~ ICt/liHC,/1-. //J,/1 l/11_

"i

( ·otntnunttv, demol r;-rcv and <.,oua-

oU

<111,/

)_~hct,dt...,ln

/otlliidl

p H-

'J•

ll!Cl!\VC (;u)dcn

h v .'\ ( :utmon ( -olll!lHtnrtJrt;Jil cnlJL<., ol
pp

tcgcn hct

\\·ordcn de j)0<.,1lll'Vl' mogeliJkhcdcn van JlldJvt-

li'tniJ

J().S:'J

1

gcmeemLhap<.,dcnkcn' koc<.,lert In lbt den ken

'liJi/101//hc

Z:IC ook p

.r\ It' p . ..J:(J:
dll' Kunnctnatl

])Jll<., de verdenking

;~nd uphold vour Jutonotnv' I lZIOill, 1\ w

\,\'ill

])c Jutcur \VtJ<.,l

duek JllUJilOlllle VlTOilJlhL~Jamd ,,_1.111

de

ttl

k.eltng lll<lJr Ill

lllOicJ! otdet a<., you \VOUid have <.,OUety 1T<.,1X'll

/1c

2~1

p

1111/ltll/dll/

p /:

1)
llldll)'

lrhnldlldll~

,ud ld,n.rlndu'l•ill-

)10-i::(J

dlr~l dlr' tltl!IHc,I/'J IOUt~l/mllrrd.tlloll>

o/

t/Jc ,o1111nor;

l.thi<.,l h llllllilHllll...,llW <.,[;JJ\ voor de opv,llllng

i}iltl,l i1111/ dlt um fl.tll of tlw~· -.otldl t1rd11'

TJ,q, dU}IIt

d,tl lllOil'k· <.,(cliidd.lld<.,

ti1dl c11d1 flt'l\tl/1 ,}Jtltd,/

lliCL

dlldCJ<.,

doll!

(!.111

;-'tlh.c:ell gctclht\acHdtgd kunnen \\oJden

I

1710111

,/(11!('

I

,\II'
,lldll'

p
111:

2 ~I

urr./ i/Jd/

/1: 'idlc/lill<} d /r!i,t/ /Lllil/1

//11 oh>CII'dl:nl: //1.1/ lCII,llli

,~>u,u!llhoH'ti'r·c, /,J 11, "''

l:w

llltlJ.ilr'r

ulJiifldi'u:,jlli

did /11>

dd1 hc1 IWTIH'jl op 'll/-,·ro:,/i'li! ,(11:,1/'h /I Ill cllgLr-

/ltliiLII'' 1111d Jllllll''>

,JijllCIIII'Iit\ t/111/ lli,lll'l<llid/'>

,hnuU

1'tlr'll1!/tllri_)'

tlll'll

1'111111

u'/l'tcl t'lll)'

/n1111'

It\ II'

j)

II

cOiiLI'/'h

I )c JutcuT ondc1 kent hcl p1 ohln_·nl

{!idll!L

}u1muldlc ht'- t1/l1n

I:,-

Voorc~l

lwt

\\Trk van

I )c

lilUJllcvtllc 1..., voo1

hct r\nwttkdJmc Ulllllllll1l1Llll<.,lllc cctl hcL111g
111kc llhj)Tldlichnlll

1"1-:::-:Tolll :\ w

p

z·
;A'

m.

z

h

tO!ilmuc

Lbt ZIJil tcrmnlOiogtc 1h \' hct -.prckcn

lcvnlg 1<., gl'.lll\l'JC<.,<.,eeJd

pp Ill-VI'

)"ell k<nle Jotlllllkrlllg Vclll
Regel

they 11111~1

t/11' tl1 1ndtclllllt/ Jldtll'lll

over ll'fllli]Klalt.·' en 'ccntnlugak krJchten'',

10

p

kccfJ

ccrdcr TlJtuuJ wctctJ<.,( h;-rppcltJk 1<., dJn ht...,to-

1')lJ), met name lwt voot\\'oord gctttcld

h;:tont :\ tl'

·ontourcn vern po<.,ttnodcrnc J!ldJ-

For -.oc 1d!C\ /o h ~L1hlc d1cy llllt>t/Jc liic/il'ld/l/1', 1/1,/1

crop

T/11

Yotk St .!\.L1tl111·...,

(

;\m...,tcrdJtll 1\kppcl· l)oom, 1lJ 1)(J

li'llldb· tl1c111,ci'Pl~· 1;\ tt'

(om-

hndgc Polrtv 1 r-c..,..,, 1()l)]_
·\. l"t...::ronr, ·1 h1 ,·\'ui' Ct1L/ur 1\u/1 ( ommunrty
<tnd ,\\oJ,drtv rn a [)cnw<-rJ.Lll Souctv 1\cw
York· llt~..,rc Uook'> !()'J(J.

\X'e.

van Zl]ll hock. l 1t111 Thu'lllllhLUitHul llddl

lo

/lilt

1

/rc

de lTtcl

vTduJittcll

l!lr1Lh lkck
,\'

Harry Kunnc111an typccrt dczc ontw1kkeltng 111

/>iiiJic>a·l

No ten

21-:21,

VIng Het '" lTn \ouctal Jttnhute 1pp.

,iclccocratic 1ocicly' door A11cltai Etzicmi.

i11 <1

IS-:' 1':1c

ook Robert N . Bellah , 'The Quest for the Self',
in: Etzioni T/n· New Gofdrrr Rule', pp. 45 -57. Zie

z
:, ~

UJ

0
~

.I.

\

\

u

,-.,.,

'

:V>
10-

<(

:I
.1

\

'U
l l/)

·z
IUJ
I UJ

:::?:
I UJ

:u

tlJe Err/ig/Jtmenl nolio11 t!Jot rrasou will free proplr farm
t/Je clrrtciJes of suprrstifiorr aiJ(I igJr ormr c:e.' (A.w., p .

verder het werk van Be llah en z ijn ondcrz ocksgroep waarvan verslag word t gedaan in Ha/Jils
of 11)(' J-lrnrl , lmliPidH tllism mrd Comurilmt•rrl iu AmaiCtW Lift'. New York , H arper & Row, 1985 , en T!Jc
Good Society , New York , Vintage Books, 1992 .
16. 'A~orrs nmlrmlues camr ol be workrd out on mr ad !Joe
ba sis al evt·ry IHnr, nor ccr1r t/Jcy draw on premTnngcd
con/mets. IJ a socirly trit·d /o Jollow t/Jis course t/mr 1}(1/f
t!Je society wou/d be lnwy ers dm]ting co nlmcls ( or
trying /o rvrig!}lt! out of them). /t is nol nccidt•rrtnlllwt
tiJt' most indiPidunlist society, Amcricmr society, is fllso
tbr o11r tiHII is most litigiou s. In effrcl, for n society lo
Jrwctiou, if mu s/ draw 011 culture mrd traditioHs mrd
slwred rwlues tiJey mtail. Orrly t/Jese pa/ues crm pro!Jide
t!Je nonnalim· criteria ureried to J>roceed witiJorrl comlarrl
l:wgg/iug arrdto workout drffereuces wen wlm r rregolialiolls do inkt plncr.' (A. w., p. 94).
17. 'Auotlu·r irrdicalor of t/Je rwnnwr lef! by tiJe t/Jirmirrg of
slwrerl IJalurs, fwd tiJe y eamiug to /Jcwt' the !Jrrnnon
refilled, is tiJe rist of stroug religiou s fuudamwtalisl motJrm eut s irr mmry par/s of IIJt world. (A.w. , p. 89 ).
18. Etz io ni , A.w., p. 12 , pp-85 -87.

97).
25 . De bekendste p leitbezorgers van deze these
zijn Michael Sandel, Libemlism tmd tiJe Limit s of
Justict. C ambridge: Cambridge Ll ni versily
Press, 1982 e n Charles Tay lor, Hegd n11d ModtTII
Socil'ly . Ca mbrîd gc: Cambridge Uni vers it y
Press, 1979. Zie ook Taylors ops te llen vcr zameld in P/JilosoJIIJical Arg urru'IJfs, C ambridge MA :
H arv ard Univers ity Press, 1995 .
26. Z ie bijvoorbeeld W. Kymli c ka, Liln·rrrlism, Cour mrruity rmd Culturr . O xford : C iarendon Press,

19 . Etzioni , A.w., p. 12.
20. Etzioni , A.w., p. 17.
21 'J,rdividunlist, lo t!Je ex leut that t/Jey recogrrize tht• neer/
fora conwrorr good, tmd lo serk lo limit it s mrc/J lo thr
prrblic rerrlm mrd of>pose it irr tiJe privtrlr m rlur ' (A.w., p.

29 . Zie Kymlieka , A.w., pp. 52 -5 3, ' Wiutl is Cfllira/lo
t/Je libtrniiJiew is (... ) tlwt we tmdrrstmrd ourselvcs lo l1r
J>rior to our eiUis, in tin· srrm tiJtil Jto end or gotli is

92 )
22 . To nrgur, as 1 do. tiJlil to have tt civic society is ittsrifficirnl , tiJttl t t rJirtuom society rt'quirrs a core of siHrrrd
t)(//ues, is rrollol dismiss civic order. ft is rr m·ccesnry, but
fn r from tr sufficiwl, rlt•mtlll of tin· socia/ order a good
society uuds'. (A.w., PJl. 95 -96). Etzioni citw1 irrs/t•mmmd Crrlnrd f-limmr/farb : 'lt is uot eJtorrgh, tlmr , to

rw italize ci11il society. Tl1e more urgmt , and drfficult ,
ta sk is to rtmomlize eivil society.'
23. De discu ssie over de beperki nge n van ee n pro cedu rele opvartin g van democratie a ls 'rrrrc/wnism' voor de coörd inatie van in dividuele bela ngen wordt veela l gevoerd in termen va n 'thick'
e n 'tiJiH '. Een 'thick socitrl order' is een orde die o p
gedeelde waarden berust d ie ve rder gaan dan
de gedeeld e waarden van het liberale individualisme. Dit in tegen stelling tot een 'tiJitt order'
die uitsluitend op proced urel e waarden berust
(fun damentele vrijheden , gelijkhe id voor de
wet , gelijke kan sen e .d .). Voor een th e mati sering van deze ondersc heiding z ie Michael
Walzer, Thick aud TIJill . Moral Argumenr H ome
and Ab road. Notre Dame: un iversiry of Notre
Dame Press, 199 4, Etzioni vat communitarisme op als een pleidooi voor ee n 'thi ck social
o rder'. (A .w. , pp. I 0 - 13; p . 88 , p. 91 ).
24. ïndi!Jidualists orgrrt t!Ja l tl society uwy ts tablisiJ its uormati!Je guidmrcr of eauduet mrd its policies by assem-

bliu!.) mt aggregatr of indi"idurds to disctr ss dispassiorrately tbr fa cls of thc sittwlio11, t!Jeir logica / implimtiorrs,
twd t!Jr fll)(/i/aiJ/e policy altrnratives, aud t/Jw ciJoosr tiJr
moslt'tuJ)iricnlly valid mJd logicnl course. This draws 011

199 1, pp. 4ï- 100.
27. Zie her gelijk nam ige boek va n W illiam Ca lston , Librml PurjJosrs. Cambridge: C ambridge
Lln ive rsil y Press, 19 9 1
28 . '\111/Jilr t/Jr discussion droms DH f'oliti cal tiJrO')' mrd socialf>IJilosoplJy, t!Jesc fii"C nol tiJr mtlill foundntion s of t/Jc
m:gJwrwl. T/Jr sociological mul t'lltpiricnl Htrlrm of my
approadJ is simi/ar lo earlier slalrmenl s by co/Junmrilaria m wiJo j1oirrted tot/Je Jlltrm/istic asswuptio11 s uwrlr by

li/Jcrtnrinn s (tmd t!Jose whom politimltln'Dfisls mi/ 'lil>erals') o/Joul t/Je natrrrt of t/Jr irrdi!Jidun/' (A. w., pp. 5 -6 ).

exempt from Jwssi/Jie rr-exmui1wtiorr. For rr-exmiuatio 11
/o bc mcmrirrgful/y CoJJdrr ctrd J /JHISI /Jenb/e lo/ euvisage
JJJ)' srlf eucrunlm·rd witiJ differrrll motiiJalioHs tlwn 1 Jtow
IHwr iu on/rr //)(1/ 1/Jaur somt' reasolt /o ciJoosr onr OrJer
mrotiJer ns more ualuable for me.'
30. Elders heb ik la te n zien dar deze visie haar
wortels heeft in de christelijke antropo logie
van de grote ke rkvader Augustinu s. Zie J .S .
Re inders, 'VVtll niet s km1 wordl'll , sttlt uirts IJOor',
mensen met een ernstige verstan de lijke handicap in het li ch t van de hedendaagse gezondheid seth iek - een kriti sche uiteenzettin g .
Amersfoort : Monografieën s' Heeren Loo, nr.
15, 1996.
31 . Z ie bove n noot , 7 .
32 T/Je urw golden nrle mtrrirrs tiHll tiJe lemiou betwew
OIJt 's prrfemrces mrd Oir t's socinl commitm rJJIS he rrdu ced
/,y iucreasing t/Je rralm of dHiirs orrr nffirm s as socialrrspou sibilitirs - Hol tiJe mr/m of duties tiJat are forcibly
imJ>ostd lmt tiJe rl'fllm of rrspousibi/itirs ont believrs our
siJorrld rlisciJarge nud tlJat orre brliwrs oue is fairly en/led
upou I/Je ass rmrr:1 (A.w., p. 12 ).

33. Etz ion i, A.w. , p. 170.
34 . tvlartha C. N ussbaum , H e TIJerapy of Dcs irr.
T/JrO I)' niJd Prnctice iu Hel/Cll istic EtiJics. Princeton :
Prin ceton Ll niversity Press, 1994.
35. Zie Uellah , TIJe Ü11rs1jor i/" Sdf, p . 50. Zie voor
ee n w ijsgerige ana lyse van he l modern e denken in de zelfde geest. C.A . van der Wal , De
omkering rm11 de wereld. AclJtetgroJJdeu va11 de milieucrisis e11 IJrt ziulooshridsbrsef , Baarn. Ambo , 199 6.

Amitai Etzioni heeft veel om op terug te zien, maar een gesprek met
hem richt zich vooral op wat er- nu en in de jaren die komen - te
doen staat. Kort voor de jaarwisseling 1997/1998 op familiebe-

Schoordijk Instituut van de Katholieke Universiteit Brabant en het
Wetenschappelijk Instituut voor het CDA in gesprek over de perspectieven van het gemeenschapsdenken.
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ni<; kan zijn

<;chappeliJke organi<;atie<; de mcning<;vorming. hinnen en huiten de Vcr-

Recht en moraal

enigde Staten, over de hetekcnis van

'Reliance on the 111ora/JJo/ce' i<; ecn hebng-

gcmeen<;chappen voor een vrije en ver-

rijk richt<;noer in Etzioni's henadering.

antwoordclqke samenleving: het

Wat

"'IIInllnisl1r

ol

coi1IIII11-

gemccn<;chap<;denkcn.

In zijn rccente hock The NcrP Colden

het gemeen<;chapsdenkcn

voor

wetgeving hetekent. hecft tot nu toe
weinig

aandacht

gekregen.

bzioni

1<.11/e' duidt ltzioni hct gemecn<;chap<;dcnken al<; cen altcrnatid voor zowcl

Vers/,u;

Pl/11

m1 tJesf>rek 111et ~~mltal Etzlon/.

z
7'
."T1

z

·.

I'~

z

waar'>chuwt tegen de mening dat je de

be-,lot('n tot nieuwe huw('iljk'>wetge-

lL

<;amenlcving per wet kunt verbeteren.

ving omcbt zowat de helft van de hu-

zondcr je erom te bckommeren of de

welijken op een echt-.cheiding uitliep.

::£:

.,., z

,. ·I

UJ

-.

,....,
:.fl

- :::...
- <t
I

u

morcle ovcrtuigingen in de -,amcnlc-

De wetgcver hiedt nu al'> alternatieven

ving

e('n huwclijk met hererktc vcrplichtin-

voldocndc

ruggen-;tcun

gcvcn.

een

gcn en een huwelijk met mecr omvat-

'>[Jcel-,e variatie op POll C'i<JIISe!Pitz, dat

tende rechten en rl1chten. Wanneer

Etzioni

hetoogt

daarom.

met

{omnost the

men de laat<;te vorm kie<;t, i-; 'cou11scl1111}.

co11till11<ltio11 of Hlor,Jlity hy other lllel/111" (The

voor het huwelijk verplicht, en wordt

"Iiiii' ill

d

1jood society is _first

J

dlltl

Daarom zijn in-

hij echt-.cheiding een hedenktqd inge-

ten'e '111ori!l ,li<IIO<}lles' nodig al, voorhe-

la<;t met verrlichte hcmiddcling. Len

Nell' C:oUen

Rille.

f>

111

reiding or ingrijpendc vcrandcringcn

uitzondering wordt gemaakt al-. cr ecn

de \Vctgcving. Ftzioni nccn1t daar-

acuut prohleem i'>, hiJ voorhceld al-, de

111

v:

mce de rol van hct recht in ecn mo-

z

dernc -;amenleving zcer <;crieu'>. vee!

Deze wet i-; aan de orde gewec<;t in Tin1e

mecr dan in de gebruikelijkc imtrumen-

Ali11}<1Zil1e en daarin wa-; te lezen dat uit

'UJ
:..:J
L.
:..:J

u

echtgenoot alcoholi-,t i-;_

tele orvatting die verondeNclt dat jc

ondcrzoek blcek dat de helft van de

de samenleving per hc-,lult van de wet-

burger-; in Loui-,iana nog nooit gchoord

gevcr

kunt

niet worden gereduceerd
tot een '>rei waaruit de
moraliteit

i'> verdwcnen.

1\kt verwijzing naar juri-;prudentic van het

ll S Su-

fmntc Court (dat advocaten
verhood onware antwoorden van hun clicntcn utt te
Iokken) <;chrijlt hij "court\
11rc 110t 11 qamc. The moral order
is t111dermi11cd 1olmt the }11te of

o11e's /,fe, /iherty, rmd profJerty
<Ire decided <1ccor·di11t} to !Pho
llll1

hadden van de wet, on-

vcranderen.

Ook de recht-.praak mag

p/,,y the I}<IH1e better (or

rpii/J more chips). Justice is 11ot

scmcd hy /1oth sides fJ/,,yill!j the
court {or 11il they C£111 qet (p.

Etzioni's richtsnoer
is een nieuwe
'gouden regel':
respecteer de
morele orde van de
samenleving
evenzeer als je van
de samenleving mag
verwachten dat zij
jouw persoonlijke
verantwoordelijkheid respecteert.

dank-; het fcit dat ze velc
malcn in het 111euw'> wa-.
gew('e<,t. Van de men-;en
die wei op de hoogte zijn,
zijn er heel wat ambivalent
en kiczen maar weinigen
voor de zwaa1·derc variant.
Toch '>[Jreekt dezc nicuwe
bcnadcring van wctgcving

in Loui<;iana Etzioni aan.
de <;amenleving wordt niet
henaderd al-, een groep individuen die rechten kunnen ope!'>en, maar als vcrantwoordelijke pnsonen,
die zich dienen te houden
aan verrlichtingen die ze
up zich nemen. Deze wetgeving i-; ook nict gcn1aakt

1 '57-1

In het gesprek hracht Etzioni naar vo-

ter hestrijding van gebroken huwelij-

ren dat deze aandacht voor de morali-

ken in gctto\ - een problcem dat '>a-

tcll in de rechtsontwikkcling niet hoeft

menhangt

te hetckcnen dat de pcrsoonlijkc ver-

maatscharpelijke

antwoordelijkheid wordt inge<;nocrd

katholiekc kerk -;teunde hct voor'>tel

,\len kan ook kiezen voor wetgeving

evcnmin. De motievcn voor de wet be-

met

de

raciaal

bcpaalde

achterstanden.

De

dte ecn wclovcrwogen cigcn besli"i-,ing

troHen vooral de enorme tocname van

mecr betekeni-, gcclt. In l.oui'>iana i'>

echt-,chcidingen in d(' middenkla<,<,e

lk wet vcrplicht mcn<,cn nate denkcn

hogc aJnzien waarin hiJ on-, de indivi-

over hun cigcn he,li<,<,ingen. Hi1 noemt

duclc rechtcn '>laan; andcr-,om kunncn

dit ·"/'/'orlllllill<} Pirlllr·, deugdzaam geclrag

wiJ iet<, lcrcn van Singapore tcn aanzien

uitlokkcn

van hoc jc met oudcrcn in de '>amenlc-

De morele dialoog in een
multiculturele samenleving

gccn oog voor hct belong van tnorclc

ving omgaat. De 'cli/sslculliherdls' hehhen
dtaloog.

I let pa<,t ook in het gcmeemchap,denken hct rccht van mimkrhcder1 te er--

De mocilijbte vraag i<. wei, wclk r-e-,ul-

kcnncn om hun cigcn <,uhcultuur te

taat ecn morelc dialoog kan opleveren.

handhaven, dat maakt de '>amenlcving

Etzionr

aileen maar riJker cn voedt 'cross-culturii/

-,tandpur1t: ccn appi:l op verantwoorde-

huldigt

ecn

I·,

deontologi-,ch
p·

nrori/1 dlii/o,;r"·s· lp. 2401. Wei ZIJn cr nor-

lijkheid en plicht zou om allen mocten

mcn die mcn gemecmchappelijk moct

aampreken Dat dir zo i'>, blijkt uit ex-

v·

aanvJardcn: democratic en grondrcch-

perimenten die Etzioni hedt gedaan bij

c

ren. In Arm·rib i' <,prake van duhhclc

ongcvecr :100 vcf'>chillende groepen.

loyaliteiten in cen pmitieve zin aan de

Len van de deelnemer<. aan het ge-.prek,

natie en aan de ietni,che) <,uhgroep.

I ian-. Reinclef'> (hooglcraar ethiek aan

Daarom hlijkt dat de ccr'>le toch priori-

de Vrije Llnivcr-.iteitl hracht hiertegen

lei! heelt hoven de tweede

in dat morelc principe<, voor Ftzioni

De krrtiek op het gemccmchap<,dcnken

hlijkbaar nooit a priori va<,t <;taan: het

die Etzioni het mce<,te dwap, zit, i'> de

zip1 empiri'>che uitkom'>ren van ge-

krrriek vJnuit hehoudende chri<,telijkc

'>prckkcn.

kringen, die menen dat hct umrmllllllilnilCod, gchoden al'> groncl,lag voor

[rzioni he'itreccl dar nict, maar bc-

gcn1ccn...,char"vorn1ing zou n1octcn cr-

tougde dat zijn hcnadering toch ander<,

tliSIII

kennerL Kon cn mag de gemcen<,chap

i'> dan cen procedurcle rechtvaardiging

cigcn'>!andig cen dclinitid oordeel vel-

van be-,li<;<;ingen. Hij hccft de ervaring

lcnc I let I'> onaanvaardhaar dat elkc

dat mcn<,en na een ge<,prek wei degclijk

klcine gemcen<,chap cen ddiniticl mo-

iel'> herkcnnen 'achtcr de wolkcn': thm

reel oordcel kan vcllcn. Dat hctekent

is

dater zoict<; moet zijn al-, een etho-, dar

bindende oor<,prong van de moraal,

gemecn,chappcn-over-;chri)dcncl i'> De

maar wil niet dat de gee<,ten zich bin-

il

force out there. Hij vcronderstclt een

univcr<;clc normen van de rechtcn van

nen het gcmeemchapsdenken lang<, de

de men'> vormcn nog maar een heel be-

lijn van geloof en ongelool scheiden.

pcrkt aanknoping'>punt. Len problcem

lht i'> nict aileen maar een tactische

i'> bovcndicn dat zc nret wcrkelijk uit

aanpak, maar ecr'>l en vooral cen kwes-

ecn morcel gc'>prek zijn voortgekomcn

rie van vcrtrouwen in hct gchalte van

en du-, nict wcrkciiJk univcr<,cel gcdra-

de inzichren die met de morelc dialoog

gen worden. Hct voedcn van morelc

kunncn worden gcwonnen.

dialoog tu<;<,cn culturen i-, wezenlijk.
Vrouwenhe'>nijdcni<,

i'> onacceptabel:

Op een vraag van Peter Lstcr (hooglc-

clan moet de morclc '>lem worden vcr-

raar '>ociologic aan de Katholieke Llni-

hcvcn, nict 111Jrrnier<, worden ingezet.

vcr'>iteit Brahant) over het mten<;ieve

C:ulturen kunncn ict<; van clkaar lcrcn.

dehat lu'>Sen po<;tmodcrni'>ten en com-

SingJpore bn ret<, op<;teken van het

nlunitari<;tcn geeft Ltzioni aan dat de

t I 1\' s '"

tegenqrijdigheden in de pmitie<, van de

n1oct worden gcgcvcn aon de <..,<::llncnlc-

po<,lnwdenw,ten hen in de Vet-cntgde

ving op hct gcbicd van zorg, vcilighc1d

Staten huiten<,pel plaat'>t. In de pmtmo-

en

henJderingen i'> het vol-

in ztchzell

rhootddocenl

he,tuur<,-

:::'J)

kunde aan de Katholieke

.:.c....

Univer<,ileil Brabant I van
hebng 'uccewolle manie-

'~

rcn van gcnlcen..,chap:-,vor-

nling

tc

rccon~:.trucrcn.

Ftzioni bcaaml dit. Cchle-

Het pleidooi van

,:...I..:

de j<Jren vijltig '>tond zorg

scheiden.

voor hct milieu in het ge-

om

de

plekken

Hir,ch llalltn merktc op
dat het RiJnland'e model,

Nederland bestond

neiging ze te

la'>lenverlichting

van

is zeer relevant. In

mcc<,tcr<,chap gelukt i': in

docl

jagcn, n1aar hct rcparcrcn

elkaar te betrekken

en bestaat de

gccn

zip1, minder

economic nog nlcTr aan tc

moraal weer op

morele dialoog over rent-

economi'>chc

cbn

uithundig: gccn algcn1cnc

Etzioni om recht en

kcn i'> dat hijvoorheeld de

z

I )c

groc1 n1oct

co-exi,lentie

gem Wim van de Donk

I

tnlraqructuut·

van

derne

hoezecr ook te waardcren,
wei lange tiid te procedureel heelt gdunctioncerd
waarhiJ de hetrokkenheid
van aile partner<, een lcgitinlatic ging vonncn

lo-.

van de kwaliteit van de re-

heel 111et op de bart en nu
wei. Dat duurde wei 10 tot 15 jaar let'>

<,ultaten. l:r ont<,tond cen overcon'>ump-

dergeliJb heelt zich voltrokken ten

tte van de <,ocialc zckerheid, mi'>hruik

aanzien van de burgerrcchten: niemand

en hureaucrati,cring. Het pleidooi van

wil

de

jarcn zc-;tig.

Ftziont om rccht en moraal weer up el-

Ook de relatie lu'>'>cn mannen en vrou-

kaJr te hctrekkcn i'> daartegenover zecr

n1ccr tcrug naar

relevant. In Nederland bc'>tond en bc-

wcn i' veranderd.

'-;taat de nciging zc tc ...,chcidcn.

Europese en Amerikaanse
politieke cultuur

Ftzioni vroeg zich

bzioni had kritiek op de Ameriban<,e

tTn wJnnecr de Furope<,e Llnie zou

manicr van politick bcdriJvcn

zeggen dat zc nict wilde concurreren

Daar

at

\Vat cr zou gchcu-

wordt heel <,terk ingezet op het zo laag

met Ianden waar men<,en <,]cchl'> ccn

mogeliJk houden van de arbeid,kmten.

dollar per dag vcrdienen, en zou zeg-

Dati' een gcvaarlijke weg. Fr wcrd ge-

gcn: de Furopc-,e n1arkt i-, -,terk gcnocg,

kort op collecticvc voorzieningcn in-

WtJ docn niet mee aan de mondialc r11cc

zake gczondheid en pen<,iocn. l\1cnsen

to the hotto11t,

hehhcn gcen tijd mecr voor clka<Jr I )e

'>leeds lagcrc l<mcn en uitholling van

<,ociJie ko,ten hiervan zijn giganli'>ch.

<,ocialc

lm van Ccnnip en Frmt Htr<,ch Ballin

landse ondcrncming bn haar admini'>-

Clohalt<,ering leidt tot

voorzieningen.

Len

i'ieder-

wezcn op de actucle di,cu'>'>ie in de Ne-

tratic in India Iaten doen voor cen

derland,e politiek

In Nederland hc-

dollar per dag. AI, Furope<,e Ianden

wondcren de lihcralcn en <,ommigen in

deze bnt opgaan, vcrliezen zc het

de sociaal-dcmocratie het Amcrikaame

kwaltteitsvoordeel

model. De kern van hct politieke dchat

tuigd dat het helang van de kwaliteit

Hij i'> crvan ovcr-

in Nederland zou echtcr, aldm Van

van de <,amenlcving uiteindelijk ook zal

Cennip, moetcn worden gevormd door

worden ondcrkend in Ianden in andere

de vraag ol cr een kwaltteihimpul'>

delcn van de wereld

Hct wei ot niet meedoen met de we-

kan dat nict vcr<mdcrd worden' Er· i'>

rcldwijde

he,cha-

wei degelijk ccn gemcemchappclijkc

ving'>niveau, de kwaliteit van voorzre-

'>landaard inzakc mcn<;cnrcchtcn, maar

nrngen,

cr>tlLut-rentie,
ziJTl

cchtcr

het

onderwerpcn

waarovcr nog gccn cchtc wcrckhvijdc
nwr-clc di,cu"ie pbatwindt.

nog

'-.tccdl.i ccn

gcn1i-,

aan

gcnlccn-

'chappclijkhcid inzake de morclc voor-

Europa

ondcr<;tcllingen voor wat betrcft '>OCiole

zou hinir1 een voortrckker<,rol kur1nen

voorzieningcn en recht'>praak Fen Lu-

'>pclctl door· zich op te werpcn al' ccn

ropc<,c

F11ir Tr11,/c Zo11c Van Ccnnip '>tgnalcnde

noodzakelijk

morclc

dialoog

t<;

dringend
r- ·'

rn vnhand daarmec dat nu al induqric
uit

Luidoo'>t-Azrc

tcrugkomt

naar

I

Het gesprek gaat voort

Luropa ornwille van de kwalrteit van de

Ltzioni waardccrdc het gcvocrde gc-

lnzcttcn op

'>prck al, ccn voorhccld hoc zrnvol hct

1

-.ocialc) omgcvtng hicr.

kwalrtcit zict hi) al' ccr1 kJn, en voor-

i'> over de grcnzcn hccn met clkaar tc

WJJrdc

di,cu"icrcn en attcndecrdc daarhij op

0111

tc ovcrlcvcn.

hter wee' crop dat de Furopc<,e Llnic

de ll'ch-silc van het Co1111111111ildrillll Nctu,ork.

hrcraan nog nrct voldocnde tockomt.

I )c aanwczigcn zagcn het gcvocrdc gc-

l..r i-, gccn cchtc gcnKTJv.,chop. lntcrniJ-

'>prck al, ccn <;tartpunt voor ccn infor-

tiont~li..,cring

en glohali-.cring nli<.,<.;cn

cen culturcle dimen<,te, tcnzij die van

mccl nctwcrk voor gcmccn<,chap<,dcnkcr' h icr.

2

de t\1TV-urltuur. I )aarnaaq t'> er cchtcr
ecn toenemcndc nadruk op lokale cul-

flro{.dr E i\ I./I 1/irsd, il11ll111 is uoo1Zillcr

turelc identitcit. De k"'nwpoliet en de

de rcd11ctic

provinciaal zijn niet twcc pcr<;Ot1Cil,

11111i)m

maar ccr1 per<,oon

1'1111

11(111

Chri1tC11 l)c1110U<lti\ll'c \1crkcn-

J)e glohali,errng

verzwakt de lokalc cultuur nict, maar

IJr). ,\ 1. .ftntSCJI 1<:. ~n tclori~ Ptlll .lr re.icH lie lh/IJ

verqcrkt

Cfnistcn Dc1110U<71ischc \1erkcnnintjc11

deze

zeit,

Uok

Reinder<,

mcrkte op dat de hrropc<;e rntcgratic
hclcnloal gccn tnorclc ondcrncn1ing i'J.

No ten

hzioni onderh·nck en hcrkendc dcze

T/11" ,\,IJPC :wlrdy

crvaring, n1aar zag ook ltchtpuntcn, hij

fltOU'-'>C'.

voorheeld hrJ de llrit'>e premier lllair,
die net al' de Sak..i,che mini'>ter-pre,ident lliedenkopl <,terk hit hct gemeen'chap'>cknken hetrokken r<;
( lok Hrrv~h llallirl heplcittc op zock tc
gaan naar mogelijkheden om hct tckort
aan politick-moreel dehat in Europa op
te hcllcn Fen prohlccm i'> echtcr dar de
gcopcndc '->tJtlhgrcnzcn nog -,teed-, hct
openhare dehat op,plit<,en. Lcll' gemcen<,chappen waarin dczellde taal gc'>prokcn wordt (Nederland en Vlaandererl I hchhen

niet

dezcltdc

kranter1.

Luropa i'> meek daardoor nog vcel te
weinig een morelc gemeemchap 1\ bar:

( llV
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A

ha, nadat 1k op 2CJ apnl 1'!75

en ad ah,urdum le qemmcn conform

dec\ gtng U1tn1akcn van de

het oordeel - zo al hckend - van de

antm:volutJonaJr<.' frau.c 111

mecrderheid van hct Nednland'e volk.

de Twcede Kamel kwam 111

Want dan zouden minderheid"tand-

ccn tracticvcrgadcring ccn kwc...,tic aan

puntcn lilt de Staten-Cennaal gehan-

de o1·dc, die vooral van helang wa<, voor

neJl worden.

de provincic waar ik woonde en nog

Celukkig i<, de Crondwet prudenter en

<;teed' woon, Zeeland. lk vroeg en

democrali,chcr dan Van Dale

krecg daarovcr het woord, maar niet al-

aileen van de Staten Ceneraal in haar

Wd-

geheel - en niet van de afzonderlljke

vorcn-.. onzc tocnn1tdigc voorzittcr,

door

lem AantJe<;, mij had gewaar,chuwd·

ledcn te vergen dat ziJ het gehelc volk

"Pa.., op, jc vcrtcgcnv..'oordrgt nict hct

venegcnwoordigen Iartikel 50!.

Zeeuw,e, maar het Nederland'e volk.

[)at hiedt de individuelc volkwertegen-

Deze opmerking getuigdc, naar haar

woordigcr<, niet aileen de ruimte om hij

-.,trekking, van ccn zuivcr ...;taatkundig

onderwerpcn waarovcr her volk ver-

inzicht en WLl.<..; ook in ovcrccn<.,tcnlnling

deeld i<, ccn van die volbdelcn met

met het <,praakgchruik volgcn<, Van

nJ.nlc te vertcgcn\voordigcn, nElar gc-

hJedt hen ook van deze

I )ale 111h JJocc volkwertcgenwoordigcr· "icmand die

ruimte gehru1k te maken

het volk in een regcring<,-

Zoudcn zij dit niet doen,

collcgc vertcgctnvoordigt ''

dan

Die le' i<; miJ hijgcblcven

deel van het volk niet ge-

wordt

1mmer'

een

en hlcek makkelijk toepa<,-

repre<,enteerd. De grcnzen

haar bij qrl)digheid tu"en

van die volhdclcn vallen

puur

veelal <,amen met die van

zakclijke

helangen

de politieke partijen

van ccn rcgio en van hct

land.

Door ziJn <,tem uit te hrcn-

Het algcmcen belang i'

gen op ccn van de kandidaten van een hepaaldc

dan ohjeclicf hcrkenhaar
en gaat voor

/)rs Al11rtw llc!rJniJII

partl) mandateert de kiezer

de op de lij<,t van die partij gckozenen

Minderheidsstandpunten

Hun mandaat i' om<;chrcven in het ver-

,\bar hoc volg Je dat V()(mchrift a[, her

kiczing<.,progranlnla en, nng ruinlCT en

algemeen helang niet ccnduidig i<;, hij

dicper, in hct programn1a van uitgang<..,-

voorheeld bij hct al dan niet plaat<,en

punten van hun partiJ. Hct laat,te i' im-

van krui<;rakctlen ot uithreiden van

mer<; toeh<;lcen a[, zich zaken voor-

Schiphol~

docn die in het ve,·kiczing<;programma

Vanzelf,prekend niet door per ddinitie

nict voorzien zijn en hiedt, al' hct goed

i-,, op langcrc termijn dan ccn zilling'>-

Dat '>trcven <,tuilte toen tcrccht op arti-

periodc conlinu'fteil en pcr'>pectiel voor

kel A7, lid 3. Wic zich in ccn uiter,te '>i-

dte kiezcr'> die verder willcn kijkcn dan

tuatic op dat "zondcr la.,t" hcrocpt, <,taat

de actual i tei l

'>lcrkcr al-. hiJ zich tcgeliJkertqd kan he-

i'Jrtijetl en lractie'> die zondcr ot met

roepen op ecn hij hct vcrkiczing,pro-

voorhijgaan van va"itc uitgang~runtcn

gramma gemaakt voorbchoud dan wei,

van

bhinehpe-

in ccn door dat progran1n1a nict voor-

nodc hun programma va<,l'>lellcn en

bhinel'>periode

tot

ztene 'iluatie, op een houdharc inter-

von dag tot dag hun bc~li~-.ingcn nc-

prctatic van hct progran1 van uitgang~

men, maken - ook al doen ZIJ dar in

punten.

aile intcgntcil en rcdclijkhcid- de polittck voor de kiezcr echter mindcr he-

Moraal

trouwhaar Cll voor'>pelhaar dan ziJ kan

,\loraal van dit verhaaL het hehben en

Cll du<, moet Zl)n.

hantcrcn

van

ccn

progran1

van

Ult-

gang'>punten konll hct dcmocrati.,ch

Binding begrensd door
Grondwet

lunctionct-cn van ccn parti) en fractie

I)c binding uan hct ptntijprogran1n1a

de Craaf), maar btcdt pcr<,pecticl op de

wordt hegremd door anikel 67, lid .i

loekom'>t.

ten goede Her i'> gcen hlokkadc iThom

va11 de grondwet· ''de lcden '>lemmen

En wie zo'n idcologi'>ch kadcr af.,chudt

zonder la'>t."

al., ccn

C:ccn lllCll'-. 111ag zich illllllCr'-, zijn cigcn

Kokl verlie'l ztjn klcur·

htnderll)ke vercntooi

1Wim

vcrantwoordeliJkheid Iaten ontnemen.
Daarom i' de binding van de volkwertcgcnwoordigcr

oan

Drs. A larlr11 /lrillrnlit

partijpro-

ZIJ!l

granlllltl gccn contractuclc, llltii:H ccn

morelc vcrplichting. In die zin <,temt hi)
zondcr andere la'>l dan die van zijn cer
en gcwctcn.

,\kt die con<,tatenng hen ik terug hij
ccn van de VOorbeeJdctl die ik in het
begin van dcze column gal

de plaat-

'>ing 111 Nederland van hui,raketten.
Fen handvol lcden van de C:DA-Iractie
- ik Wa<, CC!l van hen - wa<, len prtncipaJc tcgcn<.>tandcr van dczc uithrciding

van

de

kcrnhewapening

dicntengevolgc in die Jat-cn

en

<,tcmde

':i(l

hi) her-

hallllg andcr' dan de grote mecrderheid
van de lractie.
In reactie daarop wcrden, niel helcmaal
onhegrijpelijk, door anderen pogingcn
ondernomen om de morelc vcrplich-

qwm de blrn Pilll de redaclir /'""
li) /Jojlfll di!i!rlJiff

ting tot ccn zo groot n1ogclljkc tractic-

/11 ,/r

eenheid zekerheid.,halve tot ccn ah'>o-

jJrriOOIIfijkr

lutc lormele verpltchring te makcn.

wr ililiiZcl lr <}Well

mill IIIII

OjlPdlill11}fll !Pffr

uoor rrflrclir of ,/chat.

n,
or

7,·

.- ZG

De kabinetsnota 'Belastingen in de 21 -ste eeuw: een Verkenning'

··' .-L
<"'.

onderkent de gevolgen van belangrijke maatschappelijke trends

.

niet of onvoldoende en ontbeert een gefundeerde beschouwing
over de rechtsbeginselen van een herzien belastingstelsel. Het
enige 'vernieuwende' is een omstreden maatregel: de invoering van
:>

een forfaitaire vermogensrendementsheffing. Op het punt van de

:X

tariefstructuur heeft het paarse kabinet niet kunnen kiezen omdat
I

de ideologische verschillen te groot zijn.

z

0

p I I dcu:mher I '!'!7 hch-

tcrrcin aan tc '>cherpcn. len twcede hc-

hen de hcwind<,IJcdcn van

langrijk pohtiek gcgcvcn i'> dat de hui-

hnancii._;n ccn notJ uitgc-

digc coaliticpartijcn hct op ccn aantal

met

puntcn h~cozd gcz1cn ccn<..,

al., titel 'llela.,tingcn in de

gcworden zijn In het oog

hracht

2 htc ecuw. ccn Vcrken-

~pringcnd

ning'

hcvat

van ccn torla1tairc vermo-

cnerzijd., een analy<,e van

gcn<,rcndcment'>hcll i ng in

I )cze

nota

de onvolkomenhedcn

]<..,

de 1nvocring

in

plaah van de huidigc vcr-

van

mogcn-,hcla<,ting c11 dc hc-

inkom'>tenhela<,ting en ver-

la.,tinghdhng van inkom-

nlogcn-..hcb<..,tJng,

.:...tcn

hct

hu1dige

<,tcl.,el

andcr-

zijd'> worden oplm.,ing'>richtingcn

Ll1

t vcrn1ogcn.

De nota i'> zodanig nwdu-

aangcdragcn

lair opgc<,tcld dat ondcr-

voor de toekom-,t. Politick

dclcn '>cparaat ingcvocrd

i-, de nota niet zondc1· he-

i\1r i\1LA

umr

Rij

kunncn

wordcn.

Hct

i'>

tckcni..,. NaJr vcrwachting worden na

gccn aile-, ot niet'> Dat i<, hclangrijk.

de verkiezingcn knopcn doorgchakt

omdat c1· ook grotc vcr<,chillcn van 111

over de dilcrmna·., in de fi-,cale politick

zicht hc-,taan hij dc regcring<,partiJcn

De nota i<, uitgchracht up ccn uitgc-

over ccn evcntuclc nieuwc tariel-,rruc-

kiend moment. De politieke partijcn

tuul-

hehben de maandcn tot de verkiezingcn
gchruikt om met hehulp van de nota

Manco's huidige stelsel

hun politieke '>landpuntcn op li-,caal

f'en helangrijk hcgimel van om huidig

( [)\/ 5

1

)H

'tel,el van inkom<;tenhela,ting rs de

kocrswin'>t onhelast. Ovcrigcns zip1

cr:v' -

draagkrachtgecbchte. l'olitici motrve-

konsverliezcn ook niel attrekhaar !-let

rr-,: 1 -

ren dar hcgimel met de gcvlcugelde

'>tclsel kent in zovcrre nog enkclc ,/il-

r-'i-

woordcn, "I )c \lcrk\lc <;choudcr, moe-

lcmie~.

ten de zwaar"-Jtc la'-.tcn drZlgcn''

hscaal gebcilrteerd

In de hcla,tinghelling hectt drt hcginsel

moet cr voorJI gcdacht worden aan

van

<;oliclaritcit en

rcchtvaardigheid

Zo zijn hcpaalcle '>paarvormen

hcpaalck

In dit verhand

lcvcnsverzekeri ng'>produc-

vorm gekregen door enerziJd' de hela,-

tcn.

tingvrl)e <;ommen, anderzijcl, door het

De lasten op arhcicl zijn evenwel ng

progr-c"ievc larid. BiJ de hela'>tingvnJe

hoog gc\vordcn. i)c zogcnocundc wig,

n:_,'

<;ommen kan cr gediltcrcnticcrd wor-

hct vcrschil lu'>'>en de hruto loonkostcn

:r::

den naar pcr,oonliJkc om'>tandigheden

voor een wcrkgcvcr en het nctto loon

I gchuwd,

allccn'-.taand, duurzt1an1 gc-

voor de wer·knemcr is ccn van de hoog-

'cherden met kinclcrenJ en de progrcs-

'>te in de wereld. 1\lct name aan de on-

'ie houdt ccr1 vorm van inkomempoli-

dcrkant van de arhciclsmarkt wreekt

tick in. De tcrten op een riJtje. Slccht'

zich dat. Bovendien worden vcle hela'>-

2'Y,, van de in totaal lO.llmrljoen hcla,-

tingplichtigcn ontmocdigd om mecr in-

tingplichtrgcn vall qua inkomcn in de

komerl te gencreren, omclat ziJ bq ccn

derclc '>Chi)L Ln ,lccht'

gulden mecr inkomcn cr netto op ach-

17% in de

..,ub..,i-

tweeclc ,chiJI I 50% I. De grootste grocp

tcruitgaan VZlnwcgc vcrlic~ van

heiJ'>trngplichtrgen

dies ol lag ere eigcn hijclragen Ide zoge-

(7()%)

hetJJit

'J(J'l% 1- ecT'>te ,chijl in l'J'JNI aan hc-

naamde floPrrly-lnrf').

]a..,ting en ptTnlic..., volk-.vcrzckcringcn

over hct inkomcn. De IT\lercndc groep

Tenslottc client gewezen te worden op

rll%1 hctaalt geen hcla,trng, omdat

de hogc helasting op vcrmogen, (,()%

het rnkomcn hirmcn de hela,tingvrqe

voor wat hctrel t de 111komstenhclast111g

'"Ill

valt. Hicr tekent zich direct een

en (J.(l7% vcrmogcnshela,ting_ In de

I )c progrc<-;<.,ic wcrkt anl-

ons omringende Ianden i'> de gemid-

pcr J)it komt door de comhrnatic van

dcldc dr·uk op vcrmogcml inkomsten I

vollecligc ahrckhaarheid van rcnten op

aanzienlijk lager De hclcggers wetcn

,chuldcrl, indren die rente gczien worclt

daar rn Nederland inmrddcls raad mee.

al' altrckharc ko\len (hirvoorhcclcl de

Zc hcleggen voornamciiJk in construe-

-.chcctgroct al

lwpothcckrenlc voor de cigcn woning,

tics die in beginscl helastc inkomsten

maar ook de rente hctaald op het ellcc-

convcrtcrcn in onhelaste vcrmogcns-

tenkrcdiet I

winsten regen hi) voorkl'ur zo weinig
mogeli1k risico. Daarnaasl is l'r vecl

I harnaast worclt de hela,thare grond-

kapitaal de grens over gcvlucht. Nil't

,Jag ui tgehold door allcrlei Ii<;calc bul i-

aileen de mobiliteit van hct bpitaal,

terten, zoak het arheid,kmtenforfait

maar ook de mohilrtcit van mensen

I wnkgelegenhcrclsirl\lrument) en an-

nccmt toe.

dere economise he liillrllli. I harentegen

Neclcrlanders geniet van de oudc clag

Fen tocncmendl' grocp

ZIJn hepaalde ophrengsten volledig on-

in het huitenland. Ook clat hctekent

helast, zoal' de ger·cJii,ecrdc koerswin-

dan een gemis aan Ncdcrlandsl' hclas-

'>lcn op dkctcn. Nederland heel t wat

tinginkom,ten over de pen,ioenuitke-

dat hetr·cft ccn unick 'Y'leem in de we-

rrngen

reid, rente vollcdig aftrckhaar·, maar

wei vaak in Nederland plaatsgehad

( I lV

''IS

De aftr·ek daarentegen hedt

~~

groep met irl)l-IO/' hcwar1Cnde rondrei-

Enige relevante trends
Be]a,tinghcfhng '' gee11 ge.t\okcrd pro-

zcnck topmanager'>. Waar wonen zij ci-

ce<; it1 de <,amenkving. De ontwikkelin-

gcnlijk en waar verdienen zij hun geld~

gen in de '>amenlcving hc"invloeden de

>

houdhaarheid en acu:ptatiegraad van

Llilholl1111) l}wnds/r~q

het bela<,ting<;tel'>cl. De volgende trend-,

Over de eroderende he]a<;tingmoraal

kunnen daMhiJ worden genoemd ver-

heh ik zoJui'>l gesproken. Slccht-, 2%

grijzing, glohali-.cring, uitholling grond-

van de hela'>lingplichtigen hetaalt

-,lag en duurzaamhcid.

]-, hela'>ting hetalcn voor de dommen'

\lmjnjzinl}

hi_1dragc nat~r draagkracht tc gcvcn aan

Hct aantal oudet-cn in de <,amenkving

de linanciering van de collcctil've goe-

neemt toe en de ouderen worden lor'>

deren' Aileen al het woord 'collcctiet'

oudcr .~kt het toenemend aantal oude-

doet vele hat·en te bergen rt)zen in een

ren zou de AOW-premie hi) ongewij-

ge"t"ndivtduali<;eet·de wereld.

(}()%_

Wie be'>chouwt hct nog a], een eer een
..lJ

.z

zigd he kid van urea I !J.5'){, mot'len

ParadoxJtd gcnocg ~lilnulccrt de wctgc-

verduhhelcn tot

ver de burger in dit denken. [)oor JUi'>t

n11111

:lO')i. in de ko-

mende veertig jaar De AWBZ-premie

het he]a<;ting'>tel'>cl in<;trumenteel in tc

zou evet1Cel1'> moete11 verduhhelen van

zetten voor de reali'>cring van alln-

circa I 0% tot circa 20'Yrr

hande <,pecitieke doelcinden van over-

Daarnaa'>t zullen ouderen eerder emi-

heid-,helcid moet de hurgerlonderne-

_j

:0

grcrcn dan vrocgcr ,,vaardoor de ~cJcr

mn

laml'>c <,chatki'>t het nakijken hecft op

...;y<.;tcun

zich

wei

het moment dat de vette kip ge,lacht

door een scala van op zichzelt onge-

worcit.

twijrcld

i~

<;]im

op<;tellcn

ondoorzJChtig

Het

gc\vordcn

hehartigcmwaardige

'>teun-

maatregelcn. Hct kortzichttge elccto-

C/oboliscriJJ<}

raal gerichte doelgroepdenken ten top

De glohali'>ering en de technoli<;ering

Zo ziJn de burgers de laat'>le )atTn ver-

hchben ook gcvolgen voor de ti'.calc

hliJd met ongevraagde laciltteiten, zed'>

hegrippen. Aan veel hcttingw;etten ltg-

de ver<;nelde al,chrijving op milieu-tn-

gen tcrritorialiteih- en nationaliteit-,he-

vc<..,tcnngcn. de 'Tantc Agaath'-rc-gcling,

gimelcn ten grond,lag. C:entraal voor

de <,paarloonregeling, de premie'>paar-

de ,ubjectievc he]a<;tingplicht van een

rcgcling, de tichlca-,c-rcgcling, de -,t;:_n-

natuurlijk- of recht<;per<,oon <,taat ell' ry-

ter<,attrck,

'>iekl' woon- of ve'>tigtng<,p]aat<,. In het

huitcngcwone ]a<;tenaht·ek voor kinder-

het

grocn

helcggen,

de

traditionek denken hevindt die woon-

opvang etc. [,door al deze maatregclen

ol ve<,tiging'>plaat<, zich in een <;taat.

het '>tcl-,el tran<;paranter en eenvoudiger

Handel door multinational-, laat zich

gc\vordcn~

echtn nict imnoeren door hct negentiende

eeuw<,e

<,taatkundig

denken.

/)uurZ!l111C sm11C1Jiwi111}

Crenzen he'>laan letteriiJk en tiguurlijk

Door cen vcr'>chutving van directe he-

niet men In de virtuelc wereld van in-

]a<;tingen, zoals de ink01mtenhela'>ting.

ternet i-, het ly"eke hegrip vcstiging'>-

naar de i11dirccte hela<,tingcn. zoal'> dc

plaah een illu-,ie geworden. 1\laar ook

llTW en accip1zen, kan er in hcperktc

de werknemer zal <;teed-, mohiclcr wor-

mate door middel van het li'>calc in'>tru-

den. /\let tham tn de vomhoede ecn

mcnt gestuurd worden naar een duur-

zZlnlc <.,ZJ!llcnlcving. l)c vrZJag i.., natuur-

• vcrhoging van de duurzoamheid

lijk wei ol het lisc<Jic ir1strument nu

de c·ulnomische ontwikkeling.

dJJdwnkclijk

de

noodzJkeliJke

Villl

hc-

\Vll<.,lzi j n.:...vLTZlndcrr ng tc\vccg ztll hrcn-

Hct is opvolknd d<Jt de hewindslicden

gcn ZZll door ccn vcrhoging von hct al-

zich voorn<JnwliJk door economrsche

:.r:

gemene tarid von de BTW vJn 17.5'){,

heginsclen Iaten lciden. Zmr cr icts

-111;

110<1r I 'J% er indcrd<J<Jd minder milieu-

zmdcrs kunncn wor·dcn vcrw<Jcht van

vcrvu ilend gecomumeerd worden. Da t

l'en bhinet dot als Lcilmo/w 'Wcrk,

kiln stnk hetwijlcld worden. Het zal

wcrk, werk' hedt gckozcnc

)>'

veelcer zo zijn dat de ophr·engst hq indirecte helastingerl stahielcr is. ( lngelilllitccrdc vcrhogingcn VZlll

het algemene BTW-tarid
en de accip1zer1 kunnen
echter ook niet strJflcloos
pl<Jatsvrnckn. I lc economische UlllCUrrTnten, zoals
J)uitslond,

kunnen

hin

rnunt ui t slaan.
f-letzelfde geldt vocll· de
invocring

Vtlll

eco-ttlxc<.,

l-en Nederlandse

i\1/cilli}<llll}

zal het hedriJfslcven onno-

Als het aan de
liberalen ligt,
mogen de
belastingvrije
sommen worden
afgeschaft. Oat
betekent het einde

De rTchtsbcginselcn komen er zccr mager a f. Dat

m

valt zo op, omdat hct gc-

7=:

hele denken over helastingen in

twintig..,tc

draagkracht.

dig LOTlCLIITenlil'TladeeJ hezorgerl. lksalniettemin heelt de luro-

ncgcnticndc en
ecu\v

voorna-

rcchhhcginselcn

Llitein-

delijk zullcn de aan cen
helastingstelscl ten grondbreed

gedrZJgen

n1oeten

worden door de hevolking

Da<Jrovcr zwijgt de

nota. Zo wordt er geen
verhZJnde!Jng gegcvcn over de hcgin'-;e-

len van rcchtszekerhcid, rechtsgelijk-

het voor)Jar van I 'J')(, de trTnd gczet

hcid en proportionJiiteit. Evenmin cen

on1 een ver..,chu1ving von directe naar

vcrhandeling over de gr·enzen aan het

de indrrecte hcbstingcn te heplciten

rnstrumcntalismc en het respcctcren

Ook het hebstinghervormrngsplan van

van de economischc neutraliteit. Dit

de huidigc Duitsc coolitic is op die gc-

past in het pragmatisch ontwijkerl van

dachte gecnt

principiclc

stcllingnamcn

door

het

paarse kahinet.

Volgens de hewindsliedl'rl van 1-inan-

hscale wl'lgcving is altijd eer1 compromis tussen doelmatrgheiden rechtvaMdighcid 1 De rechtvaMdigheid is vaak

ucn (pilgina :lS, Notal zJI ccn herzic-

tc ver doorgevoerd in allcr-lci gedetail-

nrng van het helJstrngstclsel aan devol-

lccrde regclingen, alsof de casu'r'stiek

gcndc l'iscn moeten voldoen:

van de samcnleving zich laat vangen in
statische regcls. WJt dat betrdt is in

Het genncrl'n van stahielc helJsting-

het Jmhitienive<Ju van de staatssecreta-

C)phreng.:...tcn·

ris van hnancicn nog cen echte sociaal-

• hcvordering van \Verkgclcgenheid en

democraat te herkenncn: de maakharc

verstnking
structuur,

( !)\/ -"

(JS

van

de

cconomische

7

liggendc hegin..,clcn

pces Commissoris Frscolc 7:aken zell in

Doelstellingen van het nieuwe
stelsel

<
0:

mclijk hepaald is door de

'-;lag

van de horizontale

de

samenleving door middel van het helastingstelscl' In al zijn opgctogenhcid

CJ

i

>

:I

·.z

·-<r:

,cn

•x,

over de net to waarde van de hezit-

heweerde hiJ bij de pre<;entatie van de

I

nota, dot hij invocnng vJn zijn -.y-.tccnl

tingen minu'> de <;chulden per I januari

hct hcia'.tingqci,ei eenvoudiger, groc-

van ccn Jililr Wei zuilcn hela<;tingpiich-

ncr en rcchtvaardigcr zou \Vordcn, bo-

tigen een hcrocp kunncn doen op ecn

vendicn zoudcn er mccr hancn door

vrij<;tclling. ailccmtaandcn van I .i/.500

gecrccerd worden.

en gchuwden van I 75.000. I )c I')(, bn

Nt~or n1ip1 n1cning probccrt de <.,laot-,~c

al., voigt hcrcdencerd worden· 25%

cretari'> van hnancii'n hicr tcgen hctn

I =tariell x 4'){, De ovcrheid, Icc<; poli-

weten in het onvc:renighare met het vcr-

tick, zul cchtcr nooit ccn garantic gc-

cnigharc tc vcrcnigcn. C)nl ccn voor-

vcn dat hct lorlait van 4% ook 4%

heeicl te gcvcn, de Duit<;c chn<,tcn-de-

bil)lt. idem met het tarid.

mocratcn vinclen dat hun heb-,ting<;tei.,ci

()vcrigcn-., i-, de vraag ot .-+<:<) wcl tc-

aanzicniiJk tramparantcr moct worden

rccht i-, I-let huidig cllcctid rcndcment

en plciten voor hc:t al<,chatlen van al-

op

trckpol.,lcn en hct vcrbgcn von tJricvcn

4,5'){,_ lndicn daar de inllatie Viln circa

Hct <;tei.,cl zou ook met name arheid en

2% algchaald worclt, IT'ilccrt ccn hruto

ondcrncmen mocten <;timulcrcn.

recei rendemcnt van 2.5% Daar moe-

~cderiand'>c

<;taat'iohiigatie'>

"

ten de koqcn dan nog at. I )e I~~{) ver-

Enkele stellingen

mogen<;~-cndcmcnhhclling ;., dan in we-

I. De hewl!ld-,licden <;teiicn voor om

zen ccn -to% hdling 1n plaal'i van 25%.

hct <;yntheti-,che inkomemhcgrip in de

lliJ

inkom<;tenheia•;ting al te -,chaHen. Her

hdhng marginaai worden, indien de

aandclcn

daJrcntcgen

bn

de

argument luidt dat hct draagkrachthc-

koer~win-,t

gimei zijn lang<;te tijd heclt gekend. In

dcr nadcci i'> clat hctic<, in plaal'i van gc-

de iireratuur wordr dat hc<;trcden. 7o

1-eaii<>ccrdc oph1-eng<;tcn in de hcthng

heplcittc Prof RiJker'i dat jundi.,chc

worden bctrokkcn. 1\kt gcrcali<>ecrdc

begrippcn en hegimcien worden ge-

vcriiczcn wordt gccn rckcning gchou-

handhaald omdat ZIJ ecn politickc en

den.

111

enig jaar hoog i-,. Len an-

hchhcn.'

lnrcrnationaai kent melt de lorlallairc

Schcndlllg crvan lcidt tot •duipendc

vcrmogcn<,rcndemcnl'ihdhng nict. wei

maat'ichappell)kc

de vernlogen-,win-,thc\a-,rtng. I)c vraag

maat-,chappcliJkc

dimcn'>ie

dc-,intcgratic.

Len

aanta<,ting van de economi<>ch orde i'i

i'i dan ook hoc de voorge'iteldc vcrnw-

het

gcmrcndcment<;hdhng onder de inter-

gcvoig.

ovcrcenkom<;t

Recht'ihegrippen.
( 'j>ilclil

111111

zoal.,

srrPillltlil ').

nationalc vcrdragcn die f'.:cdcdand ge-

rccht<,per<>oon, democratic, geliJkheid

,Jotclt

en rccht-,zekcrhcid zijlt belangrijk in

worden

hcclt

gckwalilicccrd

moet

het rechtwcrkeer tu<;<,en de overhcid en

hronhcla<,ting op dividend en rente vcr-

J., hiJvoorhecld huitenland'>e

de burger'>. In piaat<, van hct draag-

rckcnbaar met dezc lorfaitairc vcrmo-

krachthcgimei at tc '>Lhaflcn zou her

gcn<;rendcmcnt 'ihdting~

d raagkrach t hcg i me I

gercvi ta Ii'icerd

moeten worden. l

Bovcndicn clcnken de hcwind'.i1cdcn in
ai hun gc'>pceidc na·ivitcit dat arhitragcmogelijkhcdcn tot het vcrlcdcn zullcn

2. Er moet gccn lodaitaire vcrmogcn<,-

horcn. De gatcn worden nu al ge<;cho-

rcndement<;hcl hng worden ingevoerd.

tcn

De hcoogde hcHing zal matcricei nccr-

"hoxcn" van de hcrcn Zalm en Vcr-

in de ai-, watcrdichr vcrkochtc

konlcn or ccn vcnnogcn...,hcla~ting van

111ccnd. ( )vengen-, i-, er wcinig ~tcun in

de IJtcrJtuur voor de lodJJtJIIT vcrmogcn'-.rcndctncnt"ihciZl<..,ting.

1

opgehracht door de verhoging van het
algemene taricf van de llTW, de ver-

Het zou dan ook meer in de reclc lig-

hoging van cncrgicbc[a..,tingcn en ccn

gcn

v<..Tnlogcnvv·in<..,thcla.:...ting

aantJI heperkingcn van aftrckpmten in

111 te voeren, zodat Nederland interna-

de inkom<,tenhela<,ting (ondcrmeer at-

0111

tionJal

ccn

gcz1cn

gccn

buJtcnhccntJC

<;chaHing

comumptieve

rcntealtrekL

wordc Op zichzelt i'> voor de ophrcng<..,l van aandclcn ccn lager tarict

De IJPmlc ofltic i<; de alschafting van de

'hi)voorheeld 35% I dan te rechtvaardi-

overhevcling van de ha.,i.,aftrck (-he-

gcn vanvvrcgc de wcrkrng van de duh-

la<;tingvrije <;om)_ In ruil daJrvoor krijgt

helc helling

De renteaftrek zou he-

icdere hela<,tingphchtigc een hetfings-

perkt kunnen worden tot het hedrag

korting, Die hdhng>korting kan gelijk

van dc jaarli,be hciJqe inkom<,[en uit

zijn aan het taridwonrdeel van de

die hron lmaximering en tempori<,e-

overheveling van de hasisaftrek hcre-

ringJ. I)c inntng van ccn gcdccltc von

kend op de eerste schijf It _'L2 11 I

de hela<,ting zou he<;poedigd kunnen

Allcenverdieners krijgen dan een duh-

wordcn door dc invoering van een he-

hclc hdfing.,korting If 6 282) De ccr-

vrijdendc voorhdting

ste .,chiJt bn wat worden vcrlcngd van

'J.l

-!I) .•

-,
,-.,II..

Een omstreden

rcchtvaardigheJd_ Waarom

belastingmaatregel

nwet cen helJqingplichttgc
lllClT

zondcr

vcrn1ogcn

hclo'-,!ing gaan beta-

uit de Belle Epoque

de

hudgettaire

op-

zct voor vcrlaging van ta-

rievcn (34_1%,-!'ll)')(, en

56 2%)

vormt het

len al., hij hJrdcr werkt en
ccn hetcr <,alari<; hedt dan

paradepaardje van

icn1and met ccn vcrn1ogcn

het paarse kabinet

zonder werk' i\laatschappeli)k gezien "clat de ver-

in het fin de siecle

keerde heloningen geven_
1\lct dc rechtvaardigheid

Fn

hreng<;t kan worden inge-

van de 20-ste eeuw.

en <;o!Jdariteit wor<,telt de

l)c dndc of>llc hchel<;t deal<;challing van het sy<,teem
van de hela.,tingvrije sommen_ Dat zou hetekenen
dat zondcr tegenmaatregelcn de alleenverdiener.,
en de mensen met kleine

paar<,c coalitie in het hiJzonder hi) de

haantjes cr netto stevig op achteruit-

uitwerking van de nicuwc tariclstruc-

gaan_ VanclaJr dat hij wijze van over-

tuur in de inkomstcnhe\J<;ting,

gang-;nlaatregcl \Vordt voorgcsteld

Dc nota kent ec11 dJ·ietal hooldopties

de huicligc. ovcrigcn<.., dalcnclc grocp

voor cen n1euwe tarid'itructuur

allcenvcrdieners, nog wei ccn bela<,-

0111

tingvrije <,om te gcven van I 9_5()()_ Wei
De <Wile of>lir i<; in wezen een hehoud

zou met de uitvoering van deze optic

vJn hct hu1dige .,tel<;el. zij het mel

een hudgcttaire ruimte kunnen worden

cnigc tariclvcrlaging (van 16.5 11<) naar

gcschapen van ruim t 40 miljard Dit

H. I% in de ecr'>le .,chi,t, van 50% naJr

hedrag zou ingezct kunnen worden

4SA% in de tweede <,chijl en van (,()'){,

voor forsc tariclverlaging, in de ccr~te

naar 5R.2% in de derde schijfl

schijl tot 20,35%, in de tweede <;chijl

I )czc gcringc tariclvcrlaging wordt gch-

35% en in de clerde schijl tot 50%.

nancicrd uit de I IOmiliard die worden

Overigen<, zouden dan wei de lcngtcn

C I)\' 5 qr;

·.1

I

<

c

I 47_ltl4 11aar I 52_1S4_
'l_ [en ander a<,pect i., de

:'!I
!,

z

dcnivcllcrcndc wcrking van de verho-

'-.]

glllg van hct llTW-tariel en de invoc-

L

ring, c.q. vcrhoging van cncrgicbcla-,-

tingcn. Vandaar hct voorstel van ecn
:::>:

laag nieu\v tanct (20(}{)) voor de bag".tc

e<:
_,

inkomen'>. l:lovcndien zou dat lllstru-

,....,

ment goed kunncn wcrken om hct ar-

v

bctd-.aanhod aan de ondcrkant van de

>

- ~.,e<:
.-

arhcid-,markt tc '>limuleren.

~

Oflltc

1

lijkt

111

de richting van de l'vdA

:I

(zic verkiczingsprogramma) tc komcn.'

',G

Onduidcli)k

,:z

hctling-.korting ook op ge'individuali-

f-

Hcl C/);\ stelt ec11 hnlevilll]
droa<jkroc!JtgcdociJtc uoor

um1

de

of

de

PvdA

de

sccrde hasi-. wil uitkcren aan de nictverdicncndc partner. A\, dat zo i'>, dan

Lfoto Di;hird 13 \f)

~}fl

blijlt

komt de gedachte bchoorlijk dicht in
de huurt van hct zorgloon, zoal-. dat

,<t

w
:::::

door ccn Commi'>'>ie van hct Wctcnvan de schqven bchoor\ijk worden in-

schappclijk lmtituut voor hct C:J)A is

gekort tot t 26.500. Als otter zou hier

geprc<.cntcerd in het rapport 'De vcr-

de

zwcgcn kcuzc van Nederland'

afschaffing

van

de

horizontalc

draagkracht gehracht moetcn worden.
ovcrgang-,maatrcgclcn

Ofllic l in aangepaste vorm kan op steun

voor de he-.taandc allccnvcrdicncrs, he-

van de lihcralcn en de sociaal-libcralcn

tckcnt dit ecn netto-achtcruitgang voor

rckcncn. Zowcl de VVD al<. [)()(, heb-

menscn met klcine baantjes in de zorg-

hcn hij het gcnoemdc notaovcrlcg ge-

Ondanb

de

hulp, maar ook voor hiJverdicncnde

pleit voor af-.chafhng van hcla-.tingvrijc

studcnten. Hct i-. niet zonder reden dat

-,ommcn. \)aarvoor in de plaab hcloven

hct kabinct het bovenstaand dilemma

zij aanzicnlijkc taridverlagingen tot

niet hccit kunncn oplo<.<.cn.

circa 20%, 35% en 5li'J1,. Tcvcns stellcn
zij voor om een arhcid-.altrck in te voc-

kunncn worden gekcn-

rcn. De VVD wil die nog aangevuld

schebt als hehoud van het he-.taandc.

zicn met extra korting voor wcrkcnden.

0/Jiic 1 zou

Politick \ijkt het CDA daarvoor te voc-

llcidc partiJcn vertcllcn er nict bij dat

lcn. Hoewel hiJ monde van woordvoer-

de klcine inkomem (I I% van de hclas-

der Terpstra ti)dem het notaovcrlcg up

tingp\ichtigen J dire<..t hct gclag gaan

23 maart j.l nadrukkelijk gcpleit i-. voor

hctalen, en de allccnverdicncrs van de

vier taricven: 20'){,, 30'!\,, 40% en 50%

loekum-.l. len kcuzc voor dczc optic

In principe stcunt hct CDA hct begin-

laat

sci van de helastingvrije sommcn. AI-

Dcze optic zet de tockomstigc gehuw-

hct

neutraliteitsprincipe

varcn.

leen ccn vcrlaging is hesprcckhaar

den die in ondcrling ovcrlcg kiczen

Tevens hceh de C:DA-Twccde Kamcr-

voor ccn a\ dan nict tijdclijk allcenvcr-

fractic de deur opcngchouden voor de

dienerschap van ccn van de twce echtc-

mogclqke invocnng van cen hcfhngs-

\iedcn op een grotc netto achtcruit-

korting Hct CDA i-. heducht voor de

gang.

f-lct verlic'> kan oplopen tot

I I 0 (100 per Jaar per hui'>houdcn. Optic
'l bn voor hct

C:DA aileen hc'>preck-

worden afge'>chalt

Dat hetekent het

haal- worden. 1ndicn up een aJnvaard-

Het C:DA '>telt jui'>t een herleving van

hare manicr rekening gehoudcn wordt

de draagkrachtgedachte voor.

met deze negaticve eftecten. Bovendien

I let Cl )A heel t met name ook oog

zullen de taridwoordelen rechtvaardi-

voor de lagerc inkomen'> en ,[uit niet

gcr mocte11 nccr,Jaan hii de hard wer-

helcmaal de deur voor de i1woering van

kcndc grocp modJal (circa t 50 0(101 tot

een vorm van hcfling-,korting, zoal.,

twcemaJI modaal. 1\kn-.en die vaak nog

door de Pvdi\ hcpleit

gccn Vl'rlllogcn

hchhcn,

n1aar

wcl

zor-

Na de verkiczingen wordt duidelijk

gen dat Nederland ecotHlllll'>ch goccl

hoc '>erieu' de politicke partijen met de

draa it.

0::: -

-·;: 1.

7

Verkenning zulle11 omgaan. Ln of wij
echt cen gcmodcrni'>cerd <,tc[<,c[ voor

Conclusie

de CellelllWintig'>tC

De nota hedt ecn vcrkennend braktcr.

gen.

CCLIW

zuJicn krij-

Ten onrcchtc worclt 111 de nota hootdzakcli)k de nadruk gclegd op hct in<,tru-

i\1r i\LL;\

mentele brakter van ti'>calc w<:tgeving

ir1 de r}cmecrrlcmad

111

ilrll'iscur

het

'>OCiJal-economi'>ch

beleid.

Rij

1'1111

Cf)J\-{r<~cticl'oor·zillcr

11

1'1111

Wassm,Jdr c11 bcl<islil1<}-

Hclaa' wordt de kan' gcmi<,t om een
gdundccrclc

rechhtheorcti'>che

he-

'>chouwing te gcvcn over de recht'>-

1 R<tppoll ( Olllllli'>C.Ic-~tcvctl'> l ()() 1

Prot R11kcr", Wcckh/,d
Jn 1'Jl),S hlz I 71

3 Zic

gevolgcn van hepaalde maJt'>chappclijkc trend' voor on' hela'>ting'>tel.,el
worden niet ol onvoldoendc onderkcnd,

zoJ[,

bijvoorbeeld

de

uirlual

Hct en1gc 'vernieuwende' i'> de invoenng van ccn tortaitairc vcrnlogcn.;;rcn-

dement'>hclling In I H'J2 in Nederland
ingcvocrd

en

weer

ingctrokkcn

in

191-t Kortum een <llll<,treden hcla-.-

tingmaatrcgel

u1t

de

Belle

Epoque

vormt hct paradcpaardJc van het paar<,e
bhi11et in het lin de '>iccle van de twinCCLI\V.

Op het punt van de taricl,tructuur
heclt het bbinct niet kunnen kiezen,
omdat ideologi'>ch de vcr'>chillen toch
te groot zijn

De lihcralen (VVI) en

DM1 I willen vee I verder gaan met het
al,chaHen van de draagkrachtgedachte
dJn de l'vdA A[, hct aan de lihcralen
ligt, mogen de hela,tingvrije '>Ommen

( I)\! '

'JS

t'(lol

Jezc ook Pro!

111

p<lglllJ

-1-

I I')

r~~ur<~ll<.uhl, 2'J ltmu-

Von ,-'\rcndonk

,\ldc~ri,I/J/,d IU.!,Iilil} /{N/'o!III'!IIi}m nn lllJJrl

111

hct

j\)l)H

Zrc ccrdcr gcnocmdc pro! R11kcro., en prol VJn
1\rcndonk.
Kam

hruJn 1

lllJJr

R

VJil

ook pro!. Steve no., en prot I )c

[cOii0/111'-lhc

Ill

SLr/i,(/1(" nnrdl/("11 VJil

VJll

PvcL\-·f\vccdc Kt~mcrlrd. dr

der Ploeg op 2~

IIIOT'nlc!J

27 !c-

l

Zrc de hl)dr<tgc

rwlily.

tig-..tc

2

No ten

hcgimelcn waaraan ccn hcrzicn '>te!,el
van hela.,ting zou moetcn volclocn. De

,''

einde van de horizontJie draagkracht.

lllJJrt 1

I rnzakc hct ~"·.ln

~

-:I

Het Nederlandse omroepbestel is in verandering. In 2000 komt er
zeer waarschijnlijk een gezamenlijke concessie voor de publieke
omroepen, een nieuwe stap in de Nederlandse omroepgeschiedenis .
.I

Hoe het nieuwe kabinet deze concessie verder gaat invullen, hangt
af van het regeerakkoord dat de komende tijd wordt opgesteld.
Sinds de komst van de radio in de jaren '20 is er continue discussie
over de vorm en inhoud van de zendmachtigingen. En die discussie
blijft actueel. De bundel 'De strijd om de ether' tracht inzicht te geven in de rol die de christelijke partijen door de jaren heen hebben
gespeeld bij de inrichting van ons radio- en televisiebestel.

A

\,

koc.tc goat van de autono-

hct aan hct

CDA hgt bi1Jft

mic van de omroepvcreni-

de

gmgen. Ook <;telde 'paar<

crkcnnlllg

vragen hiJ de lcgitimatic

van het hu1 ge1

van de huidige omrocpor-

initiaticf in de media de

grond..,lag voor hct onl-

gani~aticl), ccn thcn1a dat

roepbe<;te\.

Omroepvcr-

de komcnde tljd zekcr niet

cnigingcn, gcvvorteld in de

aan actualitcit zal inboe-

-.;an1cnlcving, kunncn

tcn. Dat de ovcrhc1d cen

\VCr-

kclijk vcr<,cheidenheid en

pluriform

cchte kcuzcmogclijkhedcn

hod

voor de burger'> rea\i<,crcn.

moet garandcren staat niet

Cczien de politiekc keuze<,

Drs

HAl.

1J<711

llocbmcer

in

intormaticaande

tcr di<;cus'>ic

<,amcnlcving
Hoc dat in

van het paar<,c kahinet i'> dit ccn duide-

de praktijk moet worden

lijk oppmiticgeluid. lmmcr'>, de rcgc-

daarovcr ver<,chillen de partijen van

lllgcvuld,

rende partijcn hehben de atgelopen

mening Op ha'>i'> van de verkiczings-

kahinehperiode ingczet op hct hcna-

programma·, van de paar<,<: partiJen i'>

drukken van ck centrale regie van hct

het reecl tc verwachtcn dat de di'>CUS'>i<:

hc,tcl. Dit komt onder andere tot uit-

met bctrckking tot de omrocp zich de

drukking door het in<;tcllcn van e<:n 011-

komcnde kahinetspcriodc zal gaan toe-

afhanke\ijke Raad van 8c'.tuur wat ten

'>pit'.cn op d<: rol van de omroepvcrcni-

gingctl. de kwalitcit van de program-

omroephc-,tel zo tc nwdcrni<;crcn dat

n1cnng en de organi~o,atJc en linv.nuc-

hct ook

ring vJn hct hc-,tcl.

nog bn hlijvcn hc-;taan. WJt kunnen

1n

de ccncnt\vintig-..tc ccuw

we lcren vJn de rnvlocd van chri-,tcliJke

I\ 1cdiJ vormcn ccn wczcnliik ondcrdccl

politickc pJrtijcn op het ont<;lJJn VJn

VJn de '>Jmcnleving De ontwikkeling

dit hc-;tclc 'I )c <;triid om de ether' trJcht

en orgoni'-.Jtic crvan kun JC dan ook

hier een antwoord op te gevcn.

ntct 1,,., ztcn vJn dtc <;Jmcnlcvtng. Dat

De hundcl, '>JI11cnge<;tcld door Van de

IT '

vcrkiJJrt ook WJJrom icdcr IJnd ccn

Str-cek, Ten Napel en 7wJrt i-; chrono-

r

Jndn omrocphe-,tcl hcclt, pJ.,.,end hiJ

logi-,ch van ophouw en hehandelt in

de cigcn cultuur r:n dJt vnklaJrt ook

vier Jtzondnlijkc hijdragen de <;triJd

waarom cr continue di-,cu">ic i'> over· de

om de radio voor en nJ de oorlog

plJJl<; en tunctie vJn de omrocp 1m-

11'!19-1940. 1'!40-1951), de kormt van

mer·-,, de <;Jmenlcving vera11Clcrt en dat

telcvi-,ie (I 'J+R-1966) en de ovngJng

hcclt weer gcvolgcn voor de po..,itic

nJar· het duJlc he<; tel (I 'JH2-I 'JH'J 1. Ter

van nlcdil! doonn

illu<;tratie worden in drre hiogrJh'>chc

I k ge'>chiedeni-, VJn het omroephe-,tel

-,chet-;en de ideecn vJn de politieke

dotlrolll intcrc<..,<..,antc n1atcric voor <..,o-

kop-;tukken H. van lloeijen (C:Hll),

i'->

ciologcn,

comntunrcJtiewetcn<;chap-

pcr-,, JUrt<;lcn, hl'>toriu en polrticologcn.

I'S Cerhrandy tARI'J en

I

C"l' !KVI'J

helicht

r\bJr ook Juhilcrcnde omrocpcn hlikkcn graag tcrug

or

de hi-..toric van de

De strijd om de radio (I 9 I 9 -

cigcn organr<.;atic

1951)

Vorig JJM i-, 111 de reck-, 'Studic<; over

In het en<;tc hoold-,tuk <,chct<;t Hicm-

C:hr,.,ll'n-democrJtic'

'>lrJ hoc hii de kom<;t vJn de rJdio in de

de

hundcl

'J)c

'>lriJd <Jill de ether' ver-,chcnen Fen zc-

JJITtl '2(1 het cer<;tc overhcid-,optreden

vental h~<,torici en politicologen hc-

het toekormtigc mcdiahelcid,kJder he-

'chr1Jil de onl'>lJJn<;ge-,chiedcni' vJn

PJJide DJt bdcr geclt implicict ant-

hct NedcrlJnd-;e omrocphe<;tcl l.hJrhij

woord op een aantJI tundamentelc vrJ-

'taat centr·aJI de rol van de chri'>tclitke

gen die hun Jctualiteit niet hehhcn

politiekc pJrtijen de ARI', C:Hll, RKSI'

verlorcn Wat i<; de lunctie VJll de om-

later K VI' en vanal

I 'JHO het ( :1 )A

,\1JJr ook de rol van de ovnheid en die

roepc Wie moet de ommep heherenc
Welke rol <;pelcn <;tJJt, kcrk en hcdrijt<;-

von de ornrocpvcn:nigingcn \Vordt hc-

lcvenc Wic hnJnciert de omroep' Hoc

licht. I )c Juteur<; gJJn gedctJrllcerd in

moet <;ociJie diver<;ileit in het omroep-

op de vrJJg hoc de chri<;telijke pJrtrjcn

he<;tcl doorwerkenc Dezc cenlrJlc ordc-

vJnJI de introductie vJn de rJdio zich

ning-,rhcma·, hepJien al '>ind-, de jJren

opgc-,teld hchhcn legenovcr een 'om-

'20 het debat. I )Jt er '>Otll<; weinig vcr-

roephc<;tcl'

andert hlijkt wclurt de comtJtering VJll

Cczrcr1 de lundJmerltclc

di-,cu"ic die om wcdcrom tc wJchtcn

Hicm<;tra dat cind pren '20 de llBC al

'>lJat over de puhlieke omroep i-, dit een

Ji<; voorheeld were! JangehJJid voor

Jcluecl themJ. I )c <;Jtllen<;tellcr-, VJn de

hoc in Nederland nJtionalc omrocp

hundcl '>lellcn dJt invcntivitcit vcr-

zou

kunncn

worden

vormgcgcvcn.

wacht \Vordt von de omrocporgani-.,a-

tie'>, hun achtnbJtlnen en de chri-,tcn-

J)e kom<;t vJn het medium rJdio in de

dcmocrati'>chc politick om het unieke

JJI'l'll '2() cr1 !Jter de tclcvi-,ic riep ook

c

'

vccl vragcn op over de plaats en tunctic

: '<(

'

-'

'

,:..;J

ovcrgelaten aan hct particulier initia-

van dcze media in de <,amenleving. Wat

ticl, niet a an de staat ol cen ncutralc or-

moest men crvan vcrwachten) Hoc

gani<,atie. Omrocp kan niet ingcperkt

gaan mcn<,en om met mediae Welke in-

worden tot een ol ander gcmecnschap-

vloed hebhcn media op individucn en

pelijk neutraal terrein, iedere groepe-

op de <,amenlcving7 Hct zijn vragcn die

ring in de samenleving moet vrq zijn

van hclang zijn hrJ her hepalcn van uit-

ht~tlr lcvcn~ovcrtuiging toe tc pa~<.,cn.

gang<,punten voor mediahelcid en die

Her model zoals dar cr uiteindelijk he-

.,ind.,dien bij de ko1mt van elk nicuw

gin Jaren '.'lO lag, was in stcrkc mate ge-

medium terugkomcn, ook nu weer hij

ba.,ecrd op het gedachtegoed van Kuy-

Internet en andere nicuwe media. "Ra-

per Hiem<,tra kenmcrkt dit he<,tel met

dio i' de vrucht van de taak van de

de term \trucrurelc plurilormiteit'. De

men., om Cod, .,chcpping te hehercn",

totstandkoming van dit model wa., in

aldus 111ini<,ter van Staat A.W.F !den-

belangrijke mate te dankcn aan samen-

burg hij de ecrste radio-uitzending van

werking tu<,<,cn de christcliJke politiekc

de NCRV in I 924. In die tijd werd hct

partijcn en de omroeporgani.,atle<,. Her

gcdachtegoed van Abraham Kuyper.

hood hijna aile hetrokkenen, omroepcn

<,oevcrciniteit in c1gen kring, ook op de

en politick, voldoende mogelijkheden

omroep betrokken. Evenal' <,taat, kerk,

0111 hun doel te bcreiken, nameli1k het

gezin en ,chool werd ook de omrocp

evangelic verkondigen via dit nieuwe

a]-; cigen kring n1ct cigcn rocping hc-

medium in comhinatie met soevereini-

.,chouwd. Dcze gedachtc is ten grond-

teit. Aileen de liheralcn wezen het stel-

-,!ag hlijvcn liggcn aan de vi..,ic van

.,el om principicle en praktische rede-

chri'itelijke partijen op de ontwikkeling

nen van de hand. Zij zijn .,indsdien

van de radio en later televi,ic.

hlijven 'ilrijden voor ecn algemenc 0111rocp.

De discussie blijkt,

De discth<,ie rond de Radiowet van ICJ2R wordt geken111crkt door <,terke verdeeld-

terugkijkend op
bijna 80 jaar

heid over de 111odellcn voor

De oorlog en de kom<,l van de televisic

een omroepbcstel en de posi-

leiddcn

omroepgeschiedenis, tie van lcvcn,be.,chouwelijke
in wezen niet te zijn
veranderd.

Mislukte doorbraak (I 940 1951)
tot

lundamentele discu<,<,ies

over de organisatie van de o111rocp in

omroepen daarin. Politick en

Nederland. Van dcr Heiden heschrijtt

omroeporganisatics

dcze discu'iSie in de pniodc van wcder-

onder-

ling konden het niet eem
worden over de centrale dis-

opbouw na de oorlog
In invlocdrijke ki·ingen,

politick en

cu<,<,iepunten: evcnredighcid en gelijk-

maatschappelijk, wil men in die rqd op

berechtiging hij de zendtijdindeling. In

allcrlei tc1Te1nen at van de vooroorlog<,e

die JaiTn hchhcn de chri'ileliJke partijen

hokjcsgee<,t, ook in de omrocp. Het

omroepcn

nicuwe naoorlog<,e he<,tel moct niet

zich ingezet voor enkelc wezenlijke

mecr op de ouclc verzuiling,gedachtc

u1tgangspuntcn van de puhlieke om-

zijn geba,eercl. vindt men. J)e rcgering

roep: ne cu!turelc hetekcni<, van 0111-

111 halling.,chJp hcclt hovendicn ken-

roep is te helangrqk 0111 dezc door hct

nisgcmaakt met de BBC Men voelt

hcdrij/.,lcvcn tc Iaten hehecrsen. ( lm-

zich gesteund door ontwikkcl111gcn 111

roep moel zovccl

de maatschappiJ en door hct ontstanc

en

levemhe.,chouwelijke

mogL·I1jk worden

'>Jamhorighl'id'>gl'VOl'i

de oorlog

compromis ook nu weer gekozcn voor

Deze opvatt1ng sluit echtn niet geheel

in

een tijdelijkc regcling Deze duurt uit-

aan op de lcitelijke ontwikkeling in de

cindclijk tot I 967.

samcnlcving. lmmers, de omroepvereniging<:n hchhen nog steed., een ach-

De strijd om de televisie

lerhan van hetekenl'> en de steun van

(1951- 1966)

kcrk en maat'>chappij en delcn van de

Van den Berg rcconstruecrt onder de ti-

politick De ARI' en later ook de KVI'

tcl 'len twecde <,chool'>trijd', het televi-

zi)ll voor her'>lcl van de autonomic van

siedehat tot en met de historische val

de

C:HU,

van hct kahinet- t'v1arijncn in 1965. Vol-

voorstander van een nationalc ommep

gcns hem is de ontwikkeling van her

op christelijk-mtionalc ha'>is, lid zich

hestcl in die jarcn vooral ccn overwin-

omroepvcrenigingen

De

in dezc periodc niet zo uil over hct ra-

ning van de chri'>telijke partijen ARP,

diohestel. l!itcindelijk wordt er weer

C:HU en KVI' en de omroeporganisa-

een compromi'> hercikt dat <,terk lijkt

tle'> NCRV en KRO. De discu'>Sic over

op de oudc '.ituat1e. De pmitic van de

de tclcvisie verliep niet automatisch

onucH..·pcn j.., voorlopig gewaarhorgd.

lang'> de liJn van de radiodiscussie

De 'doorhraakregcring' had zich verkc-

l'vleer dan dc-.tijds bij radio speelt de

ken op de steu11 van de ledcn en op het

onhekcndheid met de morele en finan-

kit dat de studio's van de omrocpen

cic;lc a<,pcctell van het nieuwc medium

zi)ll. Omdat hct compromi'> niel lot ie-

een hclangrqke rol in de politieke keu-

dcr., tcv1·cdenheid i'>, wordt door het

ze-, In institutionele (kerk, politick) en

rooms-rode kahinct een tijdeliJke rege-

culturelc kring maakt men zich zorgcn

ling va'>tgeqeld, net als voor de oorlog.

over de sociale conscquentics van telc-

Dcze houdt uiteindelijk hqna 20 jaar

visie en hct passieve gebruik ervan.

'>land. Volgcm Van der Heiden zou

Cal-, <,tclt daarom in I 951 de Televisic-

deze pcriode lang genoeg moeten ZIJn

raad samen om hierover te adviseren.

om de voorslanders van nat1onalc om-

Dit advies leidt weer tot een discussie

rocp ervan te overtuigen dat het pu-

met verschillcnde -,tandpunten over

hliek tevrcdcn "' met ecn he•;tcl geha-

vccl ol weinig 'gczamenlijkhcid'

secrd op omrocpverenigingen.

KVI' stclt in dezclfde tijd een commi'>-

Met de kom<,t van tclcvi-,ie hcgint weer

sie <,amen die moet adviseren ol tele-

De

ccn nieuw hoold'>luk uil de omroepge-

vi<,ic wcnsclijk 1s met her oog op het

schiedeni'>. Op voorhand WJ'> namelijk

algemecn wclzijn. lconomi-,che en mo-

nict direct duicklijk dat de omroepen

relc argumenten voeren ook in dit rap-

ook h1er het voorlouw ncmen. Van der

port de hoventoon. De K VI' vindt dat

1-bden meldt in dit kader de <,trijd tu<,-

de chri-,reli)ke moraal richtinggcvend

'>en C:als ( K Vl'-ministcr van Ondcrwijs,

moct zijn De ARI' en CHU zijn in die

Kunslen en Wetcn<,chappen) en Spit-

tijd minder uitgesproken over telcvi<,ie,

zen I ministn van Verkccr en Watcr-

omdat zc er lihcrhaupt nog niet warm

'>laat) over hct zwaartcpunt van hct te-

voor loopt i!\RI') ot nog geen uitgc-

icvl'>ie-cxperimcnt. Caat hct om de

werkte vi-.ie hedt I CHUJ Vol gens Van

tcchniek, de commercic ol de inhoud~

den llcrg '>pltq de kern van de discussie

lliteindcliJk wint het laatste e11 daar

in de )JITn vqltig zich toe op de om-

!wort e<:n prominentc rol voor de om-

rocpvcrcniglngcn vcr-.;uc.. ecn nalionalc

roepvncnigingcn hiJ. Toch worclt al<,

omrocp.

C:ruuaal

daarhiJ

ziJn

de

:n

Q

<

chn,tclijkc parliJcn tcgenovcr KVP-miUJ

ni<,ter C:al, komen te qaan In de Jarcn

wclk krachterweld de omroep zich in

....J

zc""tig goat de di~cu...;<..;ic vooral over pu-

eire tijd ontwikkelt er1 wclke rol onder

UJ

hliekc ver'u' commercicle omroep wat

mccr het CDA hcdt ge,pceld in hct

zeit, lcidde tot de hi,tori,che val van

<,luren van die ontwikkcling

het bhinct-r'vlari)llen.

dczc hiJdrage wordt weer duideliJk hoc

<r:

-

maat<,chappelijke ontwikkellllgenillldividuali,ering 1. Daarmee wordt heldcr in

-

Kamerdchatten van '55 waar de dric

'.'

Q
UJ

::::

lllOCiJijk het i<,
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Ook in

OVelTen<,temming te

In 1961 plcitten Scholten 1UiUJ er1

hereiken over de toekom't van de om-

Veldkamp i K Vi') in de nota Reclame-

roep. Hct rapport van de Wetemchap-

telcvi<,ie al voor een duaal be,tel. Nict

pclijkc Raad voor het Rcgering,hclcid,

inhoudelijkc maar euJnomi,che en JUri-

'Samcnhangend mediahelcid

di,che argumenlcn zijn hepalcnd voor

hoc degclijk en inzichtclijk ook, bn de

(I

'Jil2 I

de opvatting dat er naa'l het puhlieke

partijen niel op ccn lijn krijgcn Wei

net ccn commcrciecl net moct komcn

krijgcn enkelc centrale thema\ van het

J)e di,cu<,<,ic <,pit<,t zich toe op de keuze

mediahelcid (tocgzmg, plunlormiteit,

'reclamctelcvi<,ic' ot reclame op telcvi-

non-commerualiteit,

<,ie. ,'viet name hinncn de C:HU i' <,lerke

diepgang. ,'vbar de ontwikkelingcn ha-

cultuurl

mecr

verdecldheid over de plannen De ,Jot-

lcn hct hcleid in.

'om dat commcrciclc telcvi,ic een <,tap

'Om Hilver,um valt geen hck tc plaat-

te ver i' maar dat wei in hepcrkte mate

'>en

reclamc op telcvt<,ic kan wor-den tocge-

van IW\i, tcrccht gckozen al, titel voor

latcn, ,Juil aan hrj de opvallingen van

dc hiJdrage van !amen, gcch in ecn zin

de KVI' en C:HLI. De ARI' verzet zrch

weer waar hct 111 die tijd over gaat.

in drc tijd nog lei tcgcn commcJ-cic'lc

C:ompliccrende !actor in de Jarcn 'HO i'

ll'lcvi,ic. Uitel!ldelijk z1jn cr nog twec

namclijk hct

bhrnctter1 nodig, de l'acihcatiecom-

lan<,en comtatccrt dat cr in die liJd ecn

mt<,<,Jc en het Rlt'vl-ciland voordat in

<,panning 1' tu<,<,cn het Furope<,c er1 Ne-

1'l67

derland,c mcdiahelcid. Doordat Neder-

de

Stichting

Lthcr

Reclame

Dcze uit<,praak uit de 1\tcdianota

Luropec' mcdiahelcid.

(STLRJ wordt opgericht

land te veel op hct interne heleid ge-

Geen hek om Hilversum

over hct derde net, ontgaal hen de ont-

( 19 8 2 - 1 9 8 6)

wikkclingen huiten de grcnzcn. ,'vlct

richt i'

geoccupeerd door di,cu<,<,ic'>

!amen pakt de draad vcrvolgen<, op in

name dc di,cu<,<,rc rond dc FC.-nchtlijn

1'JH2. In zi)ll hiJdrage <,chehl hii de

inzake grcn<,over,chri)clcnde tclcvi,ie

ovcrgung naar ccn duaal he<.., tel. I )c di~

I :n cbt hedt vcr<,11 ckkendc gcvolgen

cu<,<,ie over de ml van de ovcrhe1d, in

voor dc kom't van commcrcicle telcvi-

comhrnal1e met die van de opkomcndc

'ic in Nederland. De ontwikkclrng van

conlnlcrcic, konH

\vrecr volop tcrug

~let t'> cen heltigc periodc die lan<,en

hc,chr!Jil.

Ak oorzakcn voor de aard-

ver<,chuivlllg in de Jarcn 'iJ() noemt hi)

het Ncdcdand,c hc,tcl karl niet mec1
lm worden gczicn van dc wcg die LuropJ de Zllgclopcn jarcn

j<..,

ingc<..,\Jgcn

op hct terrc1n van mcdiahclcid. Urt dit

economi,che (commerciali,ering, lihc-

hoold,tuk wordt cluidcliJk clat de wcr-

rali~cring l, tntcrnationalc ( n1ct nLlnlc op

keliJKC vcranclcringcn in hct ommephc-

hrropee<,

lcchnologi'chc

<,tel ccn zecr lange aanloop nodig hch-

I nieuwc media, kom<,t van de kahel' en

hcn. Ln dater 'on1' pa' knopcr1 worden

niveau I,

doorgehakt <JI'> <1r1dcrcn in kite dc lw~

hc,chouwclijke

..,]j...,..,ing ul voor jc gcno1ncn hchbcn.

omroepen en politieke partijen' Wei~

Tens lotte

brcekt omdat hct i' opgebouwcl uit ge~

In de hunckl 'lk qriJd om dc cthcr'

detailleerde, lo<,<,taandc hijdragen die

achtcrgrond

van

de

Iicht dat de rode lijn in het hock ont~

wordt in chronologi'>chc volgorde de

weli,waar in hehandelde periode opel~

1\edcrland'l' omroepge<,chieckni' long<,

k<JZir J.Jn-.lllltcn lllJJr nict in gczanlcn-

de lrp1en varl de chr"i,teli)ke politieke

lijke conclu,ie,. Len alrondcnd ,Jot~

partijen he,chrTven. Daarhij worclt een

hoold,tuk dat uit de diver<,e hijdragen

thcn1a\ aZtngc<..,tJpt die in

die corKiu,ie zou kunnen halcn, ont~

groot

<J.JlltJI

de omroepgcv~hiedeni' telkem tenrg

hrcekt. De vraag<,telling die ten grond~

hlijken tc komen. Het gaal dan voor<JI

,Jag ligt aan de hundel. wordt daardoor

om zaken die c~uci<J<JI zi)n rn iedere eli'~

orwoldoende heantwoord

cu<,<,re over mediahelcid en ~org<Jni,atie.
Die di,uMie hiiJkl, tenrgkijkend op

Len inter"C<,<,ont thcma dat in de inlci-

hiJrla HO Ja<:lr onnoepge,chredeni'. in

ding van de bundel wordt vermeld. i'

wezen niet te zip1 vcr<Jndcrd. ,\kdiahe-

het 'trorning,hegin<,clen de lcgitrmitcit

kid gaal over men dan aileen hct op~

van clc omroepver"enigingcn. Dit onder-

lo<,<,en van! tijdelijkel ordening,pmhlc-

wcrp komt in de hiJdr<Jgen echter Ilau~

mcn in de ether In hct krachtenvcld

welijk, oon de orde. Fn jur<,t de jaren

van andere helcid,terTernerl er1 ontwik-

'70, de tijd waarrn

kelingen rn de 'amenlcving tracht een

nica toctrcden tot het heqel en de di,-

over lll'id de commur1icatievr1Jheid in

cu<,<,ie die hicrover opbait, onthreken

TROS, EO en

Vero~

een lond te w<Jarhorgen. I )at i'> haar

in het hiqori,ch overzicht. Cezien de

!oak. t\bar dot 'telt tegeliJkertiJd vrogen

actualiteit von dczc themotiek i' de

over de rol van die overheid. Fen groot

vraag wat de vi,ie van de chri<,tclijke

deel van de HO-jarigc hr<,torie von de

partijen daarop wa' (en i'l de, te intc~

omroep hehhen de chr"iqeliike partijen

rc'l'-.Jntcr. ln1n1cr-;, de gcvolgcn van de

r"Cgeri ngwerarlt wrHH"del ijkheid

gedra~

ontkoppcling

lidmaat,chop/Jhonne-

ger1. Llit het hock worclt echter orwol~

ment en het mogclijk ver<,chijncn van

doende cluidelijk wot de vr<,ie van de

grati' omroepgid,cn hij daghladen in

chri,telijke partirerl "'"' op commur1ica~

relatie tot hct voornemen van de rege-

tic in de -.ztmcnlcving en op de rol van

ring

de overheid ten oanzien van de media

te verknen met cen mogelijk andere

0111

ccn C011Ce<,<,ie VOOr hct bc<,teJ

Dot roept eer1 aantol vragen op. WoJr

grond,Jag

ging het de pMtrJen nu wcrkelijk om in

noodzakcn een hcrnieuwde vi<,ie op hct

de keuze voor externe pluriformiteit in

<,troming,lwgimel cn de lcgitimatic~

plaZit<., van voor ccn nZttionalc on1rocp~

vraag l)c erkcnnrng van de kwalitcit.

voor

zcndtijdverdeling,

\'>Celke gevolgcn hecft ide ontwikkeling

rdcntiteit en eigenheid van omroepver-

van I hun gedachtegoed rn de loop der

cnigingen zou daarhij mecr inhoude~

gc·,chiedcni' gehad voor de or1twikke~

lijke hetekeni' moeten krijgen don ai-

ling von hct he<,tel' Welke inhoudclijkc

leen ecn gct<Jl<,criterium.

ovcnvcgingcn warcn cr voor hct crkcn-

nen von het pMtiurlier inrtiatiel in de

I )c auteur' van de hun del bo,e!Tl1 hun

mcdit1~ Spccldcn n1ccr <)vcrwcgingcn

hc,chnuwingen vooral op kamcr<,tuk~

mee dan zdken de gezamenlijke lcvem-

ken. noto< vcrgader,tukkcn, archicven

v

v

n

0

van de partijen en pcrsoonlijkc archie-

ningsvraagstuk van de Ncdcrlandse om-

ven van christelijke rolitici. Dit lcidt

rocpgeschiedenis. De vraag is of daar-

UJ

ertoe dat de hi1dragen, op het laatstc

mce hct vraagstuk van de verde ling van

...J

hootdstuk na, stcrk georienteerd zqn

de ruimte in de ether or maatschappe-

w

op het 'pluche' !let i' een verhaal over

liik aanvaardhare wijze wordt opgelost.

::c

Den llaag, politieke kop'>tukken cn

In het kader van de voorhcreiding van

-' <r:

c;
UJ

::::::

omroepvoorzitters,

de

en

daarom sterk intern gericht. De relatie met het

De erkenning van

veld, met dc ontwikkelin-

zou meer

van de ingc:-,lagcn \vcgcn

wordt

laatste hootd.,tuk worden
hredere maatschappclijke

Het past bij Nederland dat
er uiteindelijk weer een
compromi' uit zal komen
tussen omroepen en over-

inhoudelijke

voor hijvoorhecld hct pron1et ingcgaan. Pal.! in hct

toekom't en ontwikkeling
van de puhhekc omroep.

omroepverenigingen

genoeg. Op de gevolgen

gramma-aanhod

inhoudeli)ke vi'>ic op de

eigenheid van

de reactie van het puhlick
hun omroep onthreckt na-

de NOS gevraagd om een

identiteit en

gen in de maat<;chaprii en
op de ontwikkeling van

de Raad van llcstuur van

de kwaliteit,

totalc politieke krachten-

COllCCl.!<.;iC\VCtgeving

!welt staatssccretaris Nuis

heid. Dat zal nict rrecies

betekenis moeten

aansluiten bij iedcr<; uitgangspuntcn n1t1ar (hopc-

krijgen dan aileen

lijkl voldoende praktischc

het getalscriterium.

voordelcn hicden om ern1cc aZtn

ontwikkelingcn in vcrhand
gebracht met de ontwikkehng van het

de "lag

tc gaan.

Of de omrocpen uit de voctcn kunnen

omroerhe,tcl. Fcn dergelijke rcllcctie

met een tijdclijke rcgeling zeds in hct

gcdt het gcheel meer diepgang en de

verleden vaak het geval wa'>, i<; nog

mogelijkheid tot evaluatie van de he-

maar dc vraag. Celct op het belang dat

leidsontwikkeling door de jarcn hccn.

aan media wordt gehecht in de samen-

De ontwikkcling van hct bestel kun jc

leving, zal er altijd wei een striid om de

niet los zien van de ontwikkeling in de

ether hlijven Deze gaat cchtcr steed,

maar...chappij. lmmers, de omroep is wc-

minder ovcr de verdeling van di<;tribu-

zenlijk onderdecl van die samenleving,

tie'>chaarste en mecr over de taak en

en ontlcent daar haar taak en tunctie

tunctie van de puhlicke omrocp in een

aan.

convergerend en divergerend media-

Dat is een dynamisch proces.

Wat heclt, terugkijkcnd, hi)Tla HO jaar
omroepgeschiedenrs

orgelcverd~

De

<;amenstellcrs van de hundel constateren

land,chap Cezien de ontwikkelingen
op dat tcrrein wordt die '>trlJd waarschijnlijk hcltiger dan ooit.

dat het paarse kabinet het niet eens kan
worden over de toekomst van de ru-

Drs. //.AI. (Hm11ineke) l'iln llocbllrW is

hlieke omroepen. Daarom i' de be-

ildl'iscur i\1cdiilhehi Ccntnrle St11{ Kf<.()

lootde Conce<;<,ienotitie van staabsccretari..,

daarovcr

ook

niet

1-/J

l'i111

de Streck. H. i\I.TH f) len Nil["{

vcrschcncn. !-let kahinct hedt slechts

R \ Zuwl (reel) /Je slrqd

overeen'>temming hcreikt over de in-

telr}ke f'ilrlijcn

111
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vocring van CCn gczanlcn\ijkc concc~.,sic

telwisie/mtel. SDL/. Den I Lrt11},

vanal 2000. Fen unicum in bet ordc-

<}irw's

/S/3N

.le ether C/Jris-

de inmhting l'iln /Jet r11dio- en

'10 12 OH)! <iX

1997, 113

f'il-

- :t

5

I\ let I 'J'J4 Bevrijding<,dag Op

markcring<,punt van ccn nieuwe he-

dtc zonnigc morgen met zon-

hoeltc aan richtinggevcnd politick lci-

die

der<;chap. lnhoud, '>tijl, per<,onen, orga-

lllgc

rod1oprogran1n1a's

ohltgatc vraag: Wat hctckcnt

ni<;atie: aile, tegen het Iicht van een

hcvri)ding'>dag voor u' Fn dan dat

nieuw tijdperk. Lr wa<; werk aan de win-

knar<,endc antwoord: cindclijk vcrlmt

kef voor de drie bclangrijk'>le kringen

van zcvcntig jaar chri<.;tcn-dcnlocr(llic!

in de partij: de Tweede Kamcrlractic,
hct Partijhe<;tuur, het Weten<,chappelijk

0

Wat haddcn we mi<,daan in het C:DA~

lmtituut

I lad de /\mcrikaamc <,ocioloog Cal-

Over cc11 punt waren de dcelnemer<;

hraith nict gczegd, dat de Nederland'>c
'-.ZII1lcnlcving zo ongcvccr

de hc-..tc

hct nict ccm: wa<, hct nu heilzaam of

van

niet, in hct Iicht van het radicalc proccs

de wereld wa'>c Had !:leo Brinkman dan

van hcrro~itioncring, on1 gccn regc-

nict geprohccrd ecn fat<,oenlijkc cam-

ringsvcrantwourdelqkheid

pagne te vocren, waarin hij met de <,lo-

wannccr het C:DA daartoe de kan<; zou

gan \verk, werk en nog een'> wcrk' de

krijgenc' Het werd du'> oppositie.

te

dragcn

dreiging van cxploclcrende werkloo'>heicl had willcn cluidcliJk maken ten

Terugkeer van het idealisme

kmte van onze etgen populariteit' I let

De balans van vier jaar oppmitie kan

wu-.

bij hct <,chrijven van dczc pcri,coop

zo

gcn1akkcli_jk

vcrcloczelcn

gcwcc'-.t

dat

tc

met vcrkiezing-,bclohe'>,

nog nict worden opgemaakt, maar er is

Wtltlrop jc nadicn toch nict \Vcrd afgcrc-

vecl te zeggen over de wijzc, waarop de

kend, zoal-, tn de atgelopen jat-cn zo

chri<;tcn-dcmocratie dezc uniekc erva-

duidclijk hlcek.

ring ondergaan hecft. We moetcn dan

Va-,te kzer<, van dcze ruhriek wcten

onder<,cheid makcn tu<,<;en de partij al-,

dot de vrZ!ag-.tclling voor l.,Otllnligcn in

gehecl, de Tweede Kamcrlractic als

hct C:[)/\ geen vetTa'>'>ing mecr WJ'>. De

spil en het Wcten<;chappclqk ln<;tituut.

rZl.dio '-.tond uan ondcrwcg

naar ccn

kloo<,ter op de Veluwc. waar op uitno-

Wie clezcr dagen partijhi)eenkom<,ten

diglllg van de redactie van dit blad al

hezuckt, kan aileen maar con<,tatcrcn,

twec maande11 ccrder een groep C:DA-

dat cr in de algelopcn vier jaren ict<; he-

,lc/"lllr van

langrijk<. gcbeurd i' met die partiJ lliJ-

I 'J'J4 hadden zien aankomcn.

ccnkoln.,tcn zijn doorgaan~ zccr goed

cr'> wa'> uitgcnodigd, die hct
i

mei

011Cin wie Til Cardenicr'> en ham

bezocht, hct kader i<; zccr gemotivccrd,

Andrie'>'>etl

de vrijwillige tnzet is groot van hcrcid-

Op vele puntcn waren de clcclnemcr'>

heid om tc plakken tot inhoudclijkc ad-

het eem. I let jaar I '!8') wa<, niet hct

vi<;ering: Hct Kuyperhui<; i<; soms te

cindc von de idcologicCn, n1aar ccn

klein om de IT'>pon<, op uitgeschrcvcn

( 1)\' ') ().')

0

c..

cxpcrthijccnkom<;lcrl tc hevattcn. Waar

er vuor hem of haar was, er1 niet omge-

0

andcrcn vcr-,tck tnoc'-.tcn btcn gaan,

kccrd. C~ccn gcringc prc-.,tattc, zckcr

kmttc het ons geen moeitc lokalc lij<;-

nier in cen trjd, waarin partijpolitieke

(""',
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ten uitstckend te hemannen en te he-

partrcipatie, bij winnaar<, en verliczers,

vrouwen mel goede kandidatcn. Tien-

hij oppmitrepartijen en regering,cleel-

zij

nemers, in <;neltreinvaart vermindert.'

ondanks seculari<,enng en ondank-, -

1\\oeilijker meethaar zijn de pogingen

:::.::

ovcrigcn-, tancndc -

popularitcit van

om de partij naclrukkelijker in het hart

LlJ

paar-, en het goede ecotlomi'>che kli-

van de samenlcving le pla<:\t<,en. Her

c...

nloJt nict willcn hcru-.tcn in ccn n1argi-

Sociaal en Cultureel l'lanhureau had a!

na\i-.;cnng van de hcwcging, hct daarin

gccon<;tateerd. dat er geen kader van

duizcnden

getuigen

ervan,

dat

belichaamde gedachtegoed en de gro-

partijen wa'>, dal zoveel clwarwerhrn-

tere en klcinere helangen waarvoor het

dingcn had naar nlaJl<..,chappcli_ikc orgo-

C:])A ook <,taat

nrsatie'> als dat van hct CJ)i\, maar eire

I )c ,leer van verslagenheid en de rouw-

per'>onek unie'> zip1 nog niet voldoende

pcriode was van hetrekkelijk korte duur

om tot een wstemali-,che dialoog te ko-

de partij en de trouw en hct cngogc-

men mel allerhandc imlellingen van de

ment van velc kaderlcden hlcken groter

<;Jmenleving. en zeker niel met de

111

dan debiti'>me of opportunisme.' Dat

nieuwe maat,chappeliJke orgJnisatie'>.

de ver,Jagenheid niet fataal were! en de

zoa].., de one i5~uchcwcgingcn.

tTnloralt-,cring '-.ncl op gang kwan1, wzh

Len con1plicatic en ccn uitdaging daar-

met name ook tc clanken aan de alene

bit wa'>, dal her aantreclcn van paar'> ~~

reactie van het Dagelqh lle'>tuur om

zoncler noodzakelijkc cau,alileit - <,a-

onmidclelliJk na de nederlaag een kader

menvicl mel de ophcfhng van ecn aan-

te <;chcppen voor de formulcring van de

tal chri,teliJk-socrale mganr'>atic'> en

klachten. de analyses. de aanhevelin-

hun opgaan in n1ccr o\gcn1cnc vcrhan-

gen. De imtelling van de C:ommi<;<;ie-

den J)e hoeren. het midden- en klcin-

C~ardcnicr-, i-.. ccn zccr gclukkigc, wijzc

bcdrijl en de vvcrkgcvcr<, gllvcn cigcn

en resultaatvolle be-,]i<;<;ing gewee<;l_ AI-,

chri<,telijke organr'>alie'> open daarmee

we dit proces vcrgeliJken met de ruzie'>

werden ook de naamplaatje'> van de

en het tempo van herstel na nederlagen

deuren geschrocfd, waar de chri,ten-

hinncn de l'vdA en de VVD, dan mo-

democratie vrocger automalisch kon

gen we bepaald niet onlevreden zip1.

aanhellcn. Toch heelt dir niet gelcrd tol

Fr i'> nog iet<, ander' aan de hand, door

sen de lcrding van hel C::l )/\ en de top-

ccn -,yqcnloti...,chc inzct van partijhc-

pen vJn de nlaat<..,chappclijkc organi-..a-

ccn vcr-.,chraling vtln de conltJctcn tu~o,

stuurder'>, de voorzittcr voorop, lijkt

tte'>.

het gelukr te zijn de partij zich a!-, her

automali'>che contacten i' zecr veel

lui<,t

door

het

wegvallen

van

ware te Iaten omdraaien. Vier 1aar gelc-

gc'lnve'>leerd in inhoudell)ke gc'>prek-

den werd in deze rubriek ge'>proken

ken, mecle op ha-,is vJn de rappol'ten,

over een he'>luurder,parrq, die over

die hinnen het C:J)/\ vcr,chenen.

haar· !eden heenwalste. In ieder geval t'>

lntu<;<;en hehhen aile partijen te kampen

'>Y'>lemati,ch gepoogd een cultuurom-

met prohlcmen terzake de profc'>'>io-

,]ag tot <;land te hrengen, waardoor het

nclc ondcr-,tcuning van hun activitcitcn

gewone lid. de gewone lokalc he-,tuur-

en mel het draaiende houclcn van hun

der weer de indruk krceg dat de partij

mgani'>atmische inlrastructuur Clok hij

het C:DA deden zich deze problcmen

Mi<;schien vcrklaart dat mcde het ver-

voor. Dat kon in hct dageliJb functio-

ras<;ende mohileringwermogcn van de

ncren worden opgevangen, maar ern<,ti-

partij (en hct Wetenschappelijk lmti-

gcr wa<, het nicl tijdig kunncn stoppcn

tuut) als het gaat om meedenkcn en

van de reorgani<;alievoor<,tcllcn, die nog

meeadvi<;ercn. l'v1i.,schicn verklaart dat

ontwikkeld warcn in de periode van

vooral ook de mcrkwaardige aantrck-

hoogconjunctuur van de christen-de-

king<,kracht van het CI)A op een aantal

mocratic. De op al<;tand plaatsing van

Jongere menscn. die persoonlijke, poli-

de zogcheten gclieerde organi'>alie<, en

tieke en maat-;chappeliJke zingeving

de vermindcring van het aantal zogehe-

aan elkaar willcn verhindcn zonder hct

len vrijc plaahen in hcl Partijhc'>luur

carricreperspecticl ol de tcgcnpre-,tatie

verdicnl herovcrweging, zowcl in het

aan de ordc te stellen.

7
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Iicht van de cohc<;ic van de totalc belijkt' recrutenng van de.,kundigheid en

Deskundigheid, stijl en een
alterna tief

ht'lrokkenheicl In gocdc liJden hlcck

Wat heelt de oppmitierol betckcnt aan

het immer<; hiJzonder waardevol, dat

het lront: in de Twecde Kamer' Het

weging al., van de JUi'>l nu zo noodzake-

men<,en als De Caay

Fortman.

De

begin van die voor vclen zo verra<;<,end

Koning, 1-ranken, Ruding hun adviezcn

nicuwe rol was uitermate mocilijk. In

in de he<,tuur<;di'>CUS'>ie<; kondcn inhren-

de eer<;tc voor de kahinet<;lormatie he-

gen.

.,li.,.,ende maandcn stond hct mandaat
van de lractievoorzittcr, Fico 8rinkman,

l)c groohtc win-,t van vier jaar oppo.;;;i-

zwaar onder druk. lr was grotc onenig-

tic voor de chri<;ten-dcmocralie al<, par-

heid over de te volgcn kocrs, over rcge-

liJ is t'chtt'r gewet'<;t de lerugkecr van

ringsdeelnamc cr1 over de voorkeur<,co-

hct ideali<;mc. Niet dat in het vcrleden

alitre. Daardoor kondcn de kamen bij

het C:DA een verzameling opportunis-

de mislukking in cerste tcr-

tcn en carriCrczockcr..., wa"., n1aar waar

mijn van de onderhandelin-

we nu op worden aangesproken is de

gen over paars niet hcnut

inhoud van de hcweging, haar heteke-

worden. Het aantredcn van

nis voor de <;Jmenlcving en de uitstra-

Enne(i<; Heerma en van paars

ling van haar verhaal. Nu nict ol vcel

vond plaat<; in cen klimaat

minder de machtwraag en de lunctic-

van nict vcrholen puhlicitair

hcklcdingen aan de ordc zip1, maakt

lcedvermaak,

dat er op aile nivcau<; ruimle i<; voor

verschillend van hct publici-

zo

trappant

clkaar aan'>prcken op de inhoud van hct

taire mcdclijden ten aanzien

vcrhaal en de echtc motieven om aan

van J)(,(J na de reccnte ge-

hct cind van dezc ceuw mee te wcrken

mccnteraadwcrkiczingen.

De grootste winst
van vier jaar
oppositie voor de
christen-democratie
als partij is geweest
de terugkeer van
het idealisme.

aan ccn nicuwc ~tort voor onzc bcwc-

ging. Het kit, dat onze inzcl ook nict

Tcrzelfder tijd mocst Heerma zijn ge-

mecr door de huitcnwereld en mt'dia

zag vc<,tigen in een lractie, waar hij nict

onmiddellrjk mel macht en carriere in

uit voortkwam, die nicl gewcnd wa-,

verhand wordt gehracht, geeft ont<;pan-

aan cen oppo<;iticrol en die door hct

ning en ruimte voor hartcliJke collcgia-

ontbrekcn vanwcgc de nedcrlaag van

litcit. We zijn weer maatjc'> van elkaar

een aantal voorzienc cssentielc discipli-

gcworden, en zo hoor·t het ook.

nes onevcnwichtig was -;amenge<;tcld.

(I lV ''lk
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Maar hct mee<,t curieuze was, dat a! in

breed

0

het regeerakkoord en later nog vee\

trckken

0
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gl'voclde

ovcrbodighcid

kon

meer ecn programma op de rails werd
gezet, dat, dikwijls in alwijking van de

In het in samenwcrking met het Wctcn-

paarse verkiezing'>helolles, zecr vee\

<,chappelijk lnstituut tol<,tandgckomen

ging lijken op het programma, waar-

VoorJaar<,manilc'>t van 1995 zien Wl' al

voor Brinkman wa'> afgc'>tralt. Ccwel-

die l'Cr<,tc '>Lhehen

dige tekortreductie (a\ enkele dagen

nieuwc herkcnhaarheid. Met name hct

nJ

van

een

cigcn

~

de vcrkiezingen werden de bezuini-

thcma van dl' mcml'lijkc maat worllt

c...

gingslimieten van de PvdA door de

dan op de agenda gezl'l en hct zal cr

heer Kok a\, achterhaald gekwalifi-

nil't mecr af le halcn zijn. Fen halhaar

cecrd), aile accenten op werkgclcgen-

later a\ wordl hct gezin<,thema i11 de

hcid, wei een Betuwclijn, geen vrijgave

politick gchracht. Stap voor stap wcrd

van soltdrugs; gcen radicalc <,\oop van

zo gewcrkt aan die opbouw, aan dat

de overlcgeconomic I met uitzondering

dc~i!}ll hctcr gczcgd, van ccn altcrnaticvc

van hcl Landbouwschap), integendecl:

politickc hcwcging, die cigcn ant\voor-

loltrompelten op het- toch christcn-

dcn probccrt tc lormulcrcn up zakcn

democratische -

als de cohcsie in de '>amcnlcving, de

poldermodel, gccn
hogc

ovcrdracht van waardcn en normen, de

toonzctting, watlr hct de nonncn- en

afhakcning van het domein van het

radicale

milicu-ingrcpen;

een

waardcndiscussie hctrot, warme woor-

nict-commcrcii'k tcgenovcr de markt-

dcn over 'de geborgenheid' van de <,a-

wcrking, de oricntalic van Lk teLhno-

mcnlcving, en vier Jaar lang iedcre

logte, de hcrvcrkavcling van de vcr-

derek dinsdag in <,eptembcr zon' Ca

antwoordchjkhcdcn

daar maar ecn'> oppositic tcgcn voeren.

zekcrhcid

tcrzake

sociak

('cappuccino-mode\')

l'n

vooral de cigcn rol van die '-;tlll1Cnlcving

Oppmiticvocrcn moest gelccrd wor-

naa<,t die van de overheid en de markt

den, in '>tijl, in dc,kundigheid, in hct

De amhitte van de christen-democratic

lormulcren van altcrnatieven. Het is de

om lang'> dczc lijncn een altcrnaticl tc

grotc vcrdicnstc van Hecrma gewccst,

prcsentcrcn i'> huitcngewoon gedurfd.

dat hij mcteen op hct laatste hecft inge-

Het gaat namelijk niet zonder mecr om

zct. Zijn nadruk op de inhoud Ctl zijn

cen andere politick, maar hel gaat om

initiatiel om metecn te hegit1nen met

hct vcrzckcrcn in onze cultuur en in

zogcheten tracticspccia\-, was onder de

onzc maatschappij van zaken, waar de

om-,tandighedcn hct beste begin van

politick <,\ccht<, indirect invlocd op kan

ecn cigcn, gcloohvaardigc oppo..,itierol.

uitoclcncn, zoa\<, die overdracht van

Daarbij zctte Hccrma nadrukkelijk ook

waardcn en her<,ll'i van ccn vitalc zc\1redzame samenleving. 1 Ccdurtd, ambi-

in op mobiliscring van aile dcnkkracht
en dc,kundighcid breed in de partij.

liCLts, maar nict onmogelijk, en voor de

Door 19'!5 uit tc roepen tot 'het Jaar

kwaliteit van menscli1k Ieven en samcn-

van de inhoud' werd gekozen voor op-

lcven in onzc ogcn wezcnliJk. Fr is,

po'>iticvocren rond de fnnnulcring van

som'> met vallen en op-,taan, vee\ inhou-

eigen, herkcnhare alternaticven. Len

deliJk gerichtc creativitcil losgekomcn,

ambitieuzl' en vooral niet otlmiddcllijk

en dat was winst.

rcsultaal opleverende aanpak, maar de

De ophouw van controlcrcnde dcskun-

enigc, die de christen-democratic uit de

digheid was ecn andere grotc uitda-

zing naar het begin van dit i!rtikcl,-

-;:;

vztn de cncrg1c in ccn richting, die tot

arrogantie

n1ct

m
;;c

ging. Hct ging ook hicr

0111

hct richten

hand

in

hand

gaan

nu toe vee\ 111indcr nodig wa~ gcwcc-;t,

onvermoedc tenmimte anti-chri<,len-

en waartoe vclen zich eigcnliik ook

democratische <,enttmcnten. Sentimen-

nauwelijk'> gcrocpen voelden. Uc om-

ten, die ook ccn normaal men<>clijk ver-

n
:.fl

-,lag van het - creaticl en aanvullcnd -

kcer '>Ol11'> hclcmmcren.

meedenken met de regcring naar het

Dat hcclt om al., vanzell op dat derek

conlrolcren, hetrappcn, uil elkaar <,pe-

clement van oppo-,itievoeren gchracht:

lcn, crgcn-; tcgcn zi_jn, il., nict gcnlakkc-

de 'tijl Arrogantie, dat wa<> hct wat ve-

0

lijk gewec<,l, en dat hcdt ook -,ympa-

lcn in de puhliciteit on<> met nadruk

""=J

thickc lrekken. !let i'> ook zecr de

verwetcn. Lccdvcrmaak en ook dcdain

vraag, ol de achtcrhan van het CDA

wa<> hij sommigen de rcactic na de ne-

ccn oppo<,Jtie zou acceptcren, die zou

derlaag I let CDA, toch al nooit erg

()

nccrkomen op zand tu<,<,en de radcren

populair in de Crachtcngordel en aile,

'>trooicn. MaM zeker i'>. dat het tijd ge-

wat daar omhecn cirkclt, had er vol-

koq hccft en nog koq om de kun'>l van

gem vclcn r10oit mogcn komen, had

ueatid oppo<,ilievoeren te lcrcn. Het

zichzcll hij de gehoortc al overledd en

vcr-,tokcn zipl van t-clcvante llliormatic,

zou tot vcrdcre marginali<>ering ge-

die ecrtijd'> zo gemakkclijk tc vcrkrij-

docmd zi_jn. Nog crgcr io.; o.;o1n~ de \Vccr-

gen wa-, hiJ de departcmcnten, i'> diiar-

zin, die hij 'ommigc para-kerkclijke in-

hiJ een extra handicap.

'>lcllingcn en kringcn i'> lc he<,peurcn

t'v1aar ook hicr ccn duicklijke kcerziJdc

tegen de imtitutionali<>cring van de

hct gcvocl van cigenwilarde kan ook

chri<>tclijke politick. Typcrcnd i'> in dit

gcvocd worden door de oppm1tierol ]c

verhand. dat nu op hct tcrrcin van men-

kunt )e ccr1Voudigweg niet veroorloven

senrechtcn,

mec te peddelcn met door cen regcring

king, en vredc,helcid hct CJ)A relatid

ontwikkeling">amcnwer-

aangcreiktc voor<,tellen. Ook brakter'>,

hoog <,coort, de vrocgcr op die terrci-

die nict van nature andcrcn graag op de

ncn zo grctig gchanteerdc kic~wijzer~

huid ztllcn, en diit zqn er gclukkig ve-

nauwclijh mecr gepubliccerd worden'

lcn in het CDA, kunnen door de noodzakclijkc conccntralic op de inhoud,

Tot slot was cr hct niet onbcgrijpclijke

zrchzcll uitwcrkcn hoven het nivcau

ongcduld van de eigen acbtcrhan, die

van dwar;.,]iggcrij en ccn cigcn dimcn~ic

rcsultaten wilde zicn van het oppmitie-

gcvcn

vocrcn. die herkenhaarhcid vroeg, en

llJil

wat hoort tc zijn: con..:aruc-

tievc oppmitie.

ccn duidelijk 'smoel'

Sommigc paar'>e hcwind'>licden weten

maar soms ook was het zwijgcn in de

Sorm tcrecht,

dat ook tc \VJardcrcn, en gaan ook in

puhlicitcit gccn weer'>piegeling van in-

die '>ituatic cen inhoudelijkc dialoog

activiteit, maar van hct gegcven, dat

met de woordvocrder<, aan. Maar met

ecn klcine oncnigheid hinncn de paarsc

ccn zekere '>chrik moet ook '>Oill'> gc-

coalitic publicitair zoveel intereS'>antcr

wi\ar een

WZI~ dan een grotc aanvaring n1ct de

mccrderheid verzekerd lijkt, die dia-

oppmitic. Tegen dcze achtcrgronden

con<,tatecrd

worden,

dat.

loog tot ccn minimum hcpcrkt hlijft,

warcn er de verlcidingcn van hct zich-

welllig op inhoudcliJkc argumentcn gc-

zcll over<,chrecuwcn, de verongelijktc

rcageerd wordt, en - het moct hclaa-,

klagcrigheid, of hct prcscnteren van

gczegd worden, ook mel een verwij-

utopici'n, zoals sommige klcincrc up-
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positiepartiJen

c

loven.

de grote toekomstvragcn van onze sa-

Langzamerhand heeft zich echter een

achtcrwege is geblcvcn. Hct is niet on-

0

u
'Jl
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zich kunnen

veroor-

de conclusie komen, dat het debat over
mcnleving vanwcge de paarse part1jen

stijl ontwikkeld, die met recht hij de

redelijk om te vragcn van ccn regcring

chri<,ten-dcmocratie

Zakclijk,

om hct niveau van cen compendium

past.

vricndclijk, con<,tructid, maar wei alert

van keuzcmogelijkheden te overstijgcn

~

en vasthoudend. Langzamcrhand ook

en richtingen aan te geven, te kiezen.

w

wcrd oppositievoeren icts gcmakkclij-

Welk ander antwoord is cr te geven

c..

ker. Hoewel de ondcrtoon in de maat-

dan op zijn min-,t te acccpteren, zo niet

schappij hiJ velen pro-paars i<,, is de eu-

te hcvorderen. dat allcsoverhcersend

foric aan het wegehben, nu de aan de

wordt in de cultuur de individuclc he-

christen-democratic toegcdichte arro-

hoehehevrediging, de individuck zelt-

gantic, het monisme, de compromisge-

verwerkeliJking en de individuelc wel-

neigdheid,

va.tlrt~toenJ.n1c~

de

pluchevastheid zekcr

Is

cr n1ecr~

geen monopolie van hct CDA bli)kt tc
zijn.
Overigens maakt het CDA mi">chien

Er is meer: werken aan inhoud

nog vee! te wcinig duidclijk met welk

zijn de oppositiejaren eerdcr cen kans

gcmak de paarse parti)en alstand heb-

dan een trustratie gewecst. Natuurlijk

bcn genomen van hun cigen vcrkie-

had ook het Wetcnschappelijk lnstituut

Voor het Wetemchappelijk lnstituut

zingsbclohes, van hun cigen plcidooien

te maken met <,uhsidievermindering ten

tcrzake 'een andere politick' van trans-

gevolgc van vcrkiczingsncdcrlaag en

parantie en dua!i.,mc, van de volheid

inkomstenverlies van de parti). Dit laat'>tC werd echter grot en-

van de mini<,teriele verantwoordcliJkhcid, van hun
cigen kritiek op de stijl
van het CUA in de regenng. Aileen door de lan-

Langzamerhand
heeft zich een
oppositiestijl

gcrc periodc van rcgcrcn

en

vcrantwoordelijkhcid

nemen is het optrcden van
het CDA nog niet hekmaal verblcckt bij hct gedrag van paars, maar de
kiezcr

kan

gerust

zijn:

paar<, II zal ook op dit terrcin de balans helcmaal
doen doorslaan.
Het

gaat

hier om

een

kwcstie van politieke zeden. Daar kan en moet her

ontwikkeld die met
recht bij de
christen -democra tie
past. Zakelijk,
vriendelijk,
constructief, maar
wei alert en
vasthoudend.

CDA stclling tcgcn ne-

dccl~

ecn

opgevangcn

gencreuze

door

houding

van het Dagelijk-, Be<,tuur
van het C:DA. Ln natuurlijk had ook het lnstituut
tc maken met de consequentie<, van het wcgvallen
van

prestigicuze en

ln-

houdsvolle contacten op
rcgcring'iniveau.

Maar wie mocht denken,
dat de twccde ol derde
plaats in de Nederlandse
politick ook zou leiden tot
ecn vermindcrde bereidheid vanuit de kringen van
wetenschapper'>, dcskundigen, bestuurdcrs, amhtena-

men. Maar de kern van de oppmitie

ren, maatschappclijke organisatics om

ligt toch nog op ccn andcr terrein. Wie

te adviseren en mee tc denken, vcrgist

de laatste vier pren overziet, moet tot

zich. Hct WetenschappcliJk lnstituut

hcdt gctrJcht dat potcntieel te mobili-

de rol van de overheid daarin, hct be-

v

-

scrcn, vJn de conkrcntie op de f-:s-,en-

houd van een eigen herkenbare f-:uro-

m

z.

;;v

burgh, WJJrmce dit artikcl hcgon tot de

pese cultuur, de omvang VJn dat Europa

cxpcrtmectings VJ!l de iJJt<,tc weken in

en zijn vcrplichtingen tegenover de re<;t

de vcrkiczingscampJgne. Ln dJarlu<,-

van de wcrcld, maar ook de eigcn iden-

Vl

momcntcn,

titeit VJn onze natie in dat vergrote Fu-

n

WJJrop de contouren van die <,trategie

ropJo dJt zijn de onontwijkhare vragen,

zichtbaJr wcrdcn om tot een JltcrnJ-

waarvoor de burgers nu staan, en aan

senJn

tclkcns

van

die

T1

.)

tieve sJmcnlcving'>- en politickc visic te

wie propo'>itie'> en keuze'> moeten wor-

c
z.
c ")

komcn, hct zomernummer 1994 vJn dit

den voorgelcgd.

v

blad, het 1nitiatid om tot een StrJtcgisch lkraad te komen in dat nJjJJr; de
buitengewoon impirerende Echteldse
conferent1c VJP november 1994 over

Herpositionering van de
christen-democratie: is het
gelukt in deze vier jaren?

'ZIIlgcving en verantwoordclijkhcid',

De herijking van de antithe'>e, de

dan het monumentalc congre-, over de

emJncipatie, de '>Ociale kwestie en het

'Christen-dcmocratie a]., Beweging van

weer motiveren van politieke participa-

de Toekom'>t', aJngehodcn Jan de heer

tie vereisen meer dan in deze vier jaren

Lubber., in mci I 995; het ver.,chijnen

kon worden opgehracht. Het verei'>t

van hct ri!pport 'Nieuwe wegen, vJ<,tc

ook in de puhlicke opinie en 1n de me-

waarden', in oktoher vJn dat jaar en de

dia een andere perceptie van de echte

Jfronding van de parti)discu<,<,ie daar-

politieke tcgenstellingen, zoJls Etzioni

over in mei 1996, de confcrentie over

hct in het elders in dit nummer bespro-

hcdendaags gezimheleid in JLini en het

ken hock zegt. Het zal nog geruime

internationaJI aandJcht trekkend zo-

tijd duren voor de rond de tegenstelling

mcrnummer over dat thcmJ in juli

arheid-kapitaal gecreeerde links-rechts-

1996, gevolgd door het rapport 'De

JS in het politieke debat kan worden

verzwegen keuze van Nederland' een

vervangen door de J'> individu-samen-

halfjaar later. F.n daarmee kwJmen weal

lcving, vrijheid-verantwoordelijkheid,

volop in de rrsearch en discu'>sie'> over

actualiteit- toekomst, glohaliteit-regio-

het verkiczing'>progrJmmJ 'SJmenleven

nJliteit, traditie-vernieuwing, eigen ge-

doe je niet aileen', met als intermezzo

weten-gedeelde waarden, commerciJli-

het zomernummcr vJn dit hlad in 19')7

tei t- non -commercial i tei t.

over milieu en duurzJamheid en de
dJarop gevolgde conferentie. Kortom,

Maar wie is blijven steken in de negen-

de oppmitielase heeft nieuwe energie

tiende-ccuw<>e tegemtelling en die van

en nicuwe creativiteit lmgemJakt.

de eerste helft van deze eeuw tu'>Sen ar-

Daarnaa'>t wilde het Wetenschappelijk

beid en kapitaal kan beweren, dat het

lmtituut niet afbreken het in een vorige

'links van het midden even druk i-, als

periodc sterk inzettcn in het onder-

op Schiphol' Er zijn nog maar weinig

zoeks- en advie'>progrJmmJ op ver<;ter-

politieke bewegingen, die zich echt

king VJn de inhoudelijke discussie over

prohercn te ontworstelcn aan de tegen-

de inrichting van de Europe<>e samenle-

stellingen van gi'>teren, gegeven ook de

ving. De ontwikkeling VJn een duide-

kennelijke onmacht van zowel de PvdA

lijk per'>pectief op het soort sameJile-

als de VVD om tot heginselprogram-

ving, dat om in Europa voor ogen <,taat,

matische vernieuwing te komen.

C:1 lV 5/'JS

'

:·

J

r::...

Dat i> ook niet gemakkelijk, want die

naliteit tegenover de globa\i-;ering, van

c

zal op een fundamentclc analyse van

de zorg tegcnover de bctaaldc arbcid

,....,

samcnlcving en cultuur geha.,eerd moe-

v

ten zijn. Ln die kan, wat de chri<,tcn-de-

De contnuren van de nieuwe chri-,ten-

mocratie hetrdt, niet op elkaar uitslui-

dcnlocratic liggcn

Vl

tende optic'> hcru'>ten.

gen in hct herstel van het evcnwicht. in

cL

De contouren van de nieuwe chri'>ten-

cultuur zaken a\, individualitcit, zclf-

u.:

democratic zijn zich aan het altekenen.

verwerkclijking,

CL

Dat i-; de grotc win'>t van deze vier ja-

ming, arbeidsparticipatie, gloha\i-,cring,

ren. De kcuzc voor inhoud i'> ecn moei-

marktwcrking

lijke gcwce'>t in ecn tijdpcrk, waarin hct

maar dat die in evenwicht dienen te zijn

u
'l, ~~

J

,-

0111

het andcrs tc zcg-

de erkenning, dat in maatschappij en
cigen

gcwctenwor-

verworvenheden

zijn,

om de poppetje'> en de 011e-li11cr1 gaat,

met waardcn en voorzicningcn. die in

waarin hct o1n den1oni~ering van tegcn-

eerdcre periodes zo sterk warcn en nu

standerl.i gaat of het tocgcvcn aan onbe-

dreigcn gen1arginali~cerd

<,temde, maar daarom nict minder elcc-

Dat i'> mccr dan wat bij-,tuJ-cn, of wat

toraal rccruteerbarc gevoelen'>. Waarin

remmen: de paradoxen van de cenen-

het gaat on1 tocgcven aan de stelling,

t\vinttgste-ccu\v worden nict opgelo1.1t

te \vordcn.

dat het einde van de ideologiel'n i'> aan-

met een bectje mindcr van allchei en zo

gebroken. en pragmati'>me en de,kun-

te komen tot cen onherkcnbaar com-

digheid de doorslaggevende succeslac-

pronli~. Wic rcgionalilicring aan gloha-

toren zijn in de politick

lisering wcet te koppelcn, ol marktwer-

En dan is cr nog die andere verleiding:

king aan ccn duidelijke bescherming

de eenvoud van de radicali'>ering en het

van de domcinen, die niet gccommer-

getuigeni'> aileen. Wie dat a\les a\, het

cia\i-,ecrd moetcn worden, kie'>t niet

politieke antwoord afwijst, als het ant-

voor een bectje protcctioni'>mc, of een

woord op de politieke ver'>chraling, die

hcctje prijsbinding, maar die kic<,t voor

moct niet al tc vcrbaasd zijn de rest te-

cen systecm, waarin hct bestc van beidc

genover zich te vinden, zoal-, in dezc

vercnigd wordt. Om hct verder in poli-

vcrkiezingscampagnc i-, geblcken. t\laar

tieke programmering te vcrtalen, want

dat i-, jui'>t ook een erkenning van onze

daar staat hct CDA voor: wie kiest voor

inzet voor dat andere, dat samenhan-

ecn levenskrachtig en perspcctidvol

gcnde politicke antwoord, noem het-

landcliJk gebicd, kicst niet tegcn de

ambiticus- dat visiocn, dat burgers no-

grote stad, en wie kicst voor ccn <,a-

dig hchben om weer ccht politick te

menhangend

participcrcn.

niet tcgcn vrijhcid. Wic kie<,t voor

veiligheidsbclcid

kicst

Ceen elkaar uihluitende optic'>. Het 1s

ruimte voor zorg kic<;t niet tegcn werk.

zo gemakkelijk te zeggen we zijn de

Wic kic-,t voor een hcrkenhare Ncdcr-

bewcging van de l.ianlenlcving tegcn-

landse samenleving kic'>t niet tcgen

over hct individu, van de non-commcr-

Furopa lol om met Mary Robinson, de

cialiteit tcgenovcr de marktwerking,

ex-president van lerland, tc sprekcn: de

van de gemccmchappcliJk gedcelde

lcrse idcntiteit wcrd jui'>t weer sterk

waardcn tegenovcr de eigcn inzichtcn,

door de toetrcding tot Luropa)

van de barmhartigheid tegenovcr de
zellverwerkelijking, van de traditie te-

Het zal de chri'>ten-dcmocratic nog tijd

gcnovcr de llHH.fcrnitcit, van de regio-

kosten om die cchte dilemma\ van de

eenentwintigste-eeuw

te

vertalcn

in

den, dat een partij, die zein dialoog

elbar verqerkende keuzes Die ri1d is

aandurft, vanuit haar cigcn uitgang-;-

nodig, omdat het g<1Jt om de echte

punten zeker, ccn duidelijke pmitie

analy<..,c<.., van wat cr in onzc cultuur

Jtlll

verdient en krijgt in de nieuwe Nedcr-

de gong i...,, die ujd i-. ook nodig on1dat

landse politieke verhoudlllgen. Zeker:

het niet in eerqe inqZlntie om politieke

vier jaren waren tekort voor die herpo-

kcuzc<..,,

..,itioncring. l\1aar hct hcgtn

'Hztag<..,chc' kcuzc'-> gaat,

0111

111Jtlr on1 de hclcving-,kcuzc'-. van onzc

j-,

gcn1aakt;

het lundamenr gelcgcl.

Hoc de uihlag van de verkiezingen van

6 mei ook luidt (op het moment van
dcn1ocratic

wil

uttgrocicn tot, wil uit-

het ter perse gaan v<1n dit hlad was de

hr·eken r1aar, die groepen

uit"lag

onder de Nedcrlandse he-

Kan1ervcrkiczing nog nict

Vier jaren waren

volking voor wie die di-

hctekenis hehhen. Ln dan
hehhen we het ook over
die grotc grocp vaak jongc

die

cJrril·t-c

ouder-, en kindcren moe-

Twecdc

gclopcn vier jaar hehhen
zondcr mecr her mandaat

Maar het begin is

en

de

liJke discu"ies van de Jl-

herpositionering.

opgelcvcrd om, luistcrend
en ovcrtuigcnd, in dialoog

gemaakt; het

zorg, tijd voor elk<1ar, voor

va.n

hekend, red); de inhoude-

tekort voor de

lemma's echte pcr-soonliJke

en actic, vcrdcr tc gaan.

fundement gelegd.

I)at i~ gecn vcrworven-

ten comhineren, dan heh-

heid, maar JUist een op-

hen we het ook over memen in qeden,

dracht tot voortzetting van dit werk

die de vitaliteir en de welv<1<1rt niet wil-

<1an de pmitionering van die zo brood-

lcn hetalcn met volqrckte Jnonimiteit,

nodige hc\vcging. Fen hc\vcging die in

verloedering van de lcclomgeving en

her politieke dehat de volhcid van de

onveiligheid, m<1ar we hehbcn hct zeker

menselijkc persoon, de kracht van de

ook over mrdere memcn, die nict mecr

-,amcnlcving, de orientatie op waardcn,

kunnen werken, maar toch in lettcrliJk

en de gerichtheid op de toekomst als

voile waarde <1<1n die samenlcving willcn

de centrale noties naar voren durh te

kunnen deelnemen, en we hehhen het

hrengen.

over die tamilie uit ccn andere cultuur
alkom-,tig, die er in Nederland hij moet
horen - op haar eigen marlier- en daar

i\ 1r .IJ/u\1 C)(111 Cer111i{J, dirccteur '"'" hct
Wctcuscharrelijk l11stituut Poor het CDA

ook h<1<1r he,t voor wil doen. We hcbhen hct ook over dat hoercngezin, dat

No ten

inkomcn en respeLl moet verdiencn

'\X1crk

met cllicicnte productie, maar dat ook

gco.,pl<_·k, ('/nt<./cit f)ouot!dlt>chc Vtrh·tutmi}Cii

JJll

de \\·tnkcl Vcro.,IJg van lTil grocpo:,-

Jugu<.,Lu-. 1()').f.

wil hijclragcn aan een echt lcdhare om-

I )ie dialoog met hcwu<;te mcnsen, met

1\TJ<.loop 'CatJ.;.,trolc ol

hetrokken mensen die moet dat per-

lr zijn

in de algelopen vier jarer1, in de woestipltocht, voldoend.- tekenen gevon-

juh.

I )c rouwrcnodc hcclt nu well<1ng gcnocg gc-

duutd' ,!1

'pecticl, dat visioer1 oplcvcrcn.

1
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ct C:DA hcdt ecn twecdc

pen ziJ nict hct ri'>ico een cigcn ka'>tc tc

kecr op rij verkiczingcn

worden, met cen daarhij pa<,<,end ,lr./,1111

veri oren. I )c partiJ hcc!t

voor wat met pa'>t hij de eigen ,uhcul-

( gcnocg l

tuur' Fen week later vroeg 1k netJe' ccn

gcdaan. I )e kiezcr' hchhen on'> dat Ia-

hcricht tcrug van de directcur van de

H

hct

nict

gocd

ten wcten, en we diencn dat '>ignaal <,c-

NOS Daarin wcrd me hct helcid van

ricu<, tc ncmen. Klachtcn over hqvoor-

de NOS uit de dockcn gccban Op on-

hccld cen <,ekcticvc hcnadcring van

dcrdclcn wa' dat ovcrtuigend, maar hct

onzc parliJ tiJdcn'> de campagne door

vcrkbarde nict de <,ckctivitcit die zo nu

de mcd1a ol over de doorrckening van

en dan lilt de herichtgeving <,prak.

vcrkiezing'>programma\ door het C:cntraal l'lanhurcau I C:l'll I kunnen tcrccht

l)at hct CDA hij zichzcll tc rack moct

zijn. 1\laar dat doct er niet aan al dat

gaan, nccnlt ook ntct

hct CDA hij zichzcll raclc zal moeten

rend i'> omgcgaan met CI'B-hcrckcnin-

gtlttll.

gen. Dat hct C:l )A in term en van '>laah'chuld

hctcr

Vv'l'g

'coorde

dat

<..,0111',

clan

(,to-

andere

l)at neemt niet weg dat de herichtgc-

partijen -die hun vccl gcnoemclc la,tcn-

\'Vic zo nu en

verlichting in wczcn op de pot tin<JJl-

dan het NOS-Iournaal volgde, kon bij-

cierclcn- kwam te weinig over het voct-

ving -,onl-, storcnd

\'../iJ'·...

voorhecld zien dat op een wilkkcurige

licht. De <,telling clat b'>lcnvcrlichting

CJvond -cr wo~ ntcr-, van hct clnlpagnc-

de loonkmtcn zal drukkcn en claardoor

tront te mclden- ecr<,t de premier, pro-

tot mccr groci zal lciclcn, were! hoven-

za·i,ch wandelcnd door cen <,tadjc, in

dicn wei erg gctnt1kkc\ijk a]., uitgang-,-

hccld were! gehracht. Daarna vrocg de

punt door hct C:l'll gchantccrd. Dit.

hccr 1-rcdrik, z1ch hardop al hoc het

tcrw11l op vccl lrontcn al cen tckort aan

met de 'grote riviaal' llolkc'>tein <,\ond.

arheid,plaal'>cn "1,\liddcn- en Klcin-

waarop ccn cvcnccn~ nik.,zcggcnd -,hot

hcclrijl,

van de VVD-Icidcr volgde Temlottc

Cev1-cc'd moct worden dat die krappc

nwcht ook mcvrouw llor<,t nog even 1n

arhcid'>markt vccl mecr de loonko,tcll

hccld komcn. C:J)A ol Crocn I ink'>

zal opjagcn dan hct uithl11vcn van cen

lntormatictcch nologie,cctor 1

kwt~n1cn cr die avond nict aan tc pa-..

\a..,tcnvcrlichting van ccn paar ttcntje-.

I lat wa' n1ct de ccr<,te kccr I )ic avond

Wcrkgcvcr..., gaun hij ccn kruppc ar-

heb 1k cen E-mail vcr'>\uurd naar de

hcid'>markt tegc-n elbar opbieclcn l:n

NC lS en van mijn hart gccn moordkuil

al, zich dat gaat voordocn dan hclpt

gcmaakt. Zouden Journali'>len met hun

la,tcnvcrlichting nict zovccl. 1\lochtcn

hetrckkclijkc

we die kant opgaan. clan <,\aal ook de

monopolie

rond

de

nicuwganng en - vcr~pt-ctding zich nict

collcctievc <,ector nog wilt tc wachtc-n

moctcn hocden voor ,clcctiviteit' Lo-

Zic de ontwikkclingcn in de zorg, om

dag komcn. Tcgcmlagcn door-;taan; dat

-:'

druk ombag (mecr pcr,oneel, in een

maakte ook Lubber,, Kok en llolkcstein

z

krappe markt) en moct de loon<;om om-

'groot'

aantrckkelijk te hlijvcn moet de werk-

hoog AI, andere <;ectoren zullen volgen, kmt dat handen vol geld en komt

Professionaliseren

de ruimte voor b-;tcnverlichting <;O-

Waarom dan toch hij jezclf tc rack

wic<;o onder druk tc <;taan. Hier ecn

gaan: Omdat het C:DA moct profc.,.,io-

clam tcgcnop tc wcrpcn lqkt me ccn

na[i,cJTn. Hct doordcnken van thcma's

politick 1tcm van de hovcmtc plank.

op zijn opcrationclc mcritc-; (tot achtcr
de komma nauwkcurig) is tc lang vcr-

Opnieuw bezinnen

waarloo-;d. 1\ let nicuwc ideecn moet

Toch moct hct C:I );\ na de nicuwc nc-

een lractJc prakti-;ch uit de voctcn kun-

clcrbag oplllCLIW vooral zichzelf aankij-

ncn. De kiczcr voclt haar,chcrp aan of

kcn. '!)at i' dan de zovecl,tc kccr'. zal

woordvoerdcr<> hoven hun <>tof -;taan.

remand zcggcn. Vier jaar gclcdcn \va-,

wcten waarover zij hct hchbcn en de

cr de commi<;<;ic-Cardenier<;_ I harna

materic prakti,ch hehhen doorleefd De

kwam

Hct

fractic. de partij en het Wctcn-;chappe-

haattc allemaal n1ct ... en clan nu weer

lqk lmtituut zullcn mecr moctcn -;a-

hct

Stratcgi-;ch

Bcraad.

heztnllcn:

mcnwcrkcn. Lij zullcn ccn lr<Iil

Ia. hezinncn Fr i-; de algclopcn Jaren

moetcn vormcn metals hclangrijkc lei-

.fu11I011

namclijk wei clcgcliJk vee! hcreikt. ln-

draad de prakti,ch-politickc oogmcr-

hottclclirk hcclt het CJ)A vee! op de

kcn en hchoeltcn van de fractic Die

agcndtl gczct. Thcn1<1li'->ch gczicn ho-

zijn immcr' gczicht-;hepalcnd voor de

,·en we hir de voorhoccle. l.a<;tenverlich-

partij Uie 'amenwcrking zal vee! <>y'>te-

ting a[, ondcrdccl van hct hcr<;telhelcid

mati<>chct- mocten gaan pa"cn in een

"vrucht van de periodc-Luhher<; Voor

'->OOrt pcnnZlncntc cJ.n1pagnc,

gcnlccn~.,chap-,zrn en \VZit~rdcngcoriCn

daarhij pa<;<;endc <>trategic I hoc winncn

en ccn

tecrd hclcid makcn nu ook part11en zich

we hct Luiden tcrugc, wat i' er mi-; in

'tcrk, die er ccr<;t de neu-; voor ophaal-

de rclatie met de mcdJa), wannccr

den. Van lachwckkcnd i' hct gezin nu

hrcngen wij wclk geluid naar vorcn',

toppnontcit gewordcn. ,\1ilieu en men-

wic zetten WiJ Wilar in'. hoc heddcn we

<;ellrcchtcn tot onckrdccl van het hclcid

de partij hctcr in in de -;amcnlevingcl

van hedrijvcn zeit maken~; her onder-

I liepgang, opnationclc dc,kundigheid.

wcrp kwam van het C:DA. Om over hct

nctwcrkvonning en politicke ~tratcgie

polckm10dcl I \VI'iJfpaal van paar<> vier

zullen hir clkaar moctcn worden gc-

jaZir

hracht. Dat vcrgt 11aa<;t een duidelijke

gclcdcn \ nlaZir

nict

tc

<.,prckcn.

I ),c hczinn111g op thcma\ mocten we

regie I'! vooral vee! inzct. Hct CDA zal

volhoudc11. Op den duur 'ortecrt dat

gcwoon hctcr. dc,kundigcr. dicpgra-

dlcucn.

vende,· moctcn zijn dan de andere par-

I(

lok al moet crvoor worden

gcwookt, dJ~ d..: ;;z:.r~;j

zoldigde

C'-'C ')CJOrt

hollcvcrancier

voor

onbc-

wordt.! ( )ok i' cr vee! hcreikt op hct
tc1-rein van vcrnicuwing I )c fractic kent
nieuwc gczichtcn. Dat zal cvcnmin ZIJn
uitwcrk111g mi<;<;cn. Clok met de fraLtievoorzJttcr kunnc11 we hcpaald voor de

( !)V

(l

!J.S

tijcn Ook zetc!, kri)g jc 111ct cadcau.

paar'

,!r ;\ Kli11k

z
Cl
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De politiek heeft een milleniumprobleem. De traditionele partij-

z

vorming lijkt zijn einde te naderen. De eenentwintigste eeuw zal

N

twee hoofdstromen kennen: een economische en sociale. De eco-

w

nomische stroming wordt waarschijnlijk het meest duidelijk vertegenwoordigd door de VVD, de sociale stroming is de richting
waarvoor het CDA kiest. Een nieuw CDA dat graag met jong en
oud gaat werken aan de toekomst. Gebaseerd op christelijke waarden, werkend aan een werkelijk sociale samenleving.
cn van de opvallcnd<;tc vraag-

ling van de ccuw. De afgclupcn hon-

<;tukken van onze jaren i<> hct

dcrd Jaar hebhen de memen ccn dynJ-

E

zou

mick en ec11 ontwikkeling gekcnd, die

hct zclf nicl hchhen hcdacht.

in de gc<>chicdcni<; zondcr precedent i<;.

millenniumproblccm. Je

In onze tcchno!ogi<>ch <>teed, <>limmcre

En hct lijkt crop dat die ontwikkcling

maat<>chappij hebben we computer<> ge-

de laat<,tc twintig jaar vcrdcr i<; ver-

maakt die op het be,]i<;<;cnde moment

<>neld. lndcrdaad, met name de compu-

niet tot twce kunnen tcllcn. We hebbcn

ter hcch veel mogelijk gcmaakt, waar-

het over machine<,, die doorgaam veel

ovcr vroegcr aileen maar kon worden

mccr kunnen dan hun gehru1kcr<, zell<>

gdanla<>ecrd Die ontwikkclingen hch-

maar hc,dkn l\1aar op Oudjaar I CJ'Jl)

bcn tal van gcvolgcn ook voor de vcr-

tot twcc tcllen wa<> tc moeilqk. De ovc-

houd111gen Lu<,<;en de mcn<>en.

rigen<; toch Zll hriiJantc ontwerper<; wa-

lk wil twee <;peLlaculaire vllorhcelden

rcn mentaal in dczc ccuw hlijvcn <;tc-

gcven. De ecr<;tc i<; de communicat1c .

kcn.

.~kt een <;chotel "P hct dak van cen lc-

Communicatie en mobiliteit

ecn arm dorp in llurkina Fa<>o \ avond'

Nict aileen computcrontwcrpcr<; verge-

ziet hoc in het venT Nederland l\'brtijn

ten wclccn' vooruit lc dcnkcn. Onzc

Krabbe en Rcinout Oerlcmam op de

\Vil.,~C-

telcvi<>ie miiJoencn gulden' uitdclcn aan

men hut i<> het vandaag mogcli1k dat

hclc <..,iJnlcnlcving

l.,tJZit

voor ccn

in de ogcn van die dorpclingen loch al
[ ),t ,..,

ku

de tck..,t vent de rcdc dll' ( [).-'\.]JI'>llrek-

ell

-lrJUIC\'OOL':IltL'I

I mel IOilg..,tlcdcn

htcld

nict erg arn1c mcn'-lcn, aileen lllJJ.r onl-

De Hoop '-,l he! let

111 \wt 1\JtlollJJl

hond'>t1llht'lllll lc ,-~'lilhtcnLml

V,tk

dat toevallig hun pmtcodc "· Zllal, die
i<; I )aarvoor haddcn zc Ham van dcr

Togt bczig gczicn allcrlci producten

culturen. De wcreld wordt ccn met ba-

-

'

van ccn wclvaarhmaatschappiJ weg tc

~rhallpctJes, ,"-'\acDonalds en de mini-

gcvcn aan mcmcn die gocd lcttertjcs

p\ayhackshow. Fn. Iaten we wei wezen,

7

kunncn r·adcn. Celukkig kcnncn ze in

de modernc communicatie mogelijkhc-

m

Burkina Faso geen Nederlands. Want

dcn hchhen niet onhclangrijk bimedra-

als zc warcn blijvcn kijkcn, was de kans

gcn aan hct croderen van hct commu-

,:.

ook nog groot gcwcc'-.t dat zc daarna

nrstische

m

systcem

van

het

Sovjct-

Frits llolkcstein te zien hadden gekrc-

impcnum. Niemand kan zijn land meer

gcn, die hen vcrtcldc dat cr van de hulp

dclinitid op <,\ot doen voor de ander.

aan anne Ianden best ccn miljard gul-

Ook Saddam Hussein niet.

den at bn, om in Nederland de \a<,tcn

Een tweede <,pcctaculair voorhceld, in

tc vcrlagcn. lk zeg her allcmaal mis-

hct verlcngde van de communicatie-

schicn wat hadincrcnd.

technologie, is de ontwikkeling van de

r\ 1aar wat rk hcdocl tc zcggcn is dat

nwbiliteit. lk ben nog van de lecftijd,

hcclt gcgcvcn

en ik hcb net ra-; Abraham gezien, dar

con1n1unicJtic on'i ogcn

in de keukens van de vcrsrc buren. Fn

ik als kind met mijn nuder<, bij de gren<,

ziJ hij ons. Hct krakerigc "Hallo, Ban-

met \)uitsland of llclgie voor stcvige

gclcdcn i~

grenshomen mocst storpcn. Lr were!

vervangcn door rechtstrcckse klcuren

gecontrolend en er kwamcn <,tempe\-;

satcllicttclcvisic, ccn kwart ccuw gelc-

in paspoortcn. Dan een <,tukjc span-

clung'' von ccn halve

lTUW

den zclfs a\ van de maan. Ln telclonc-

ncnd nicmand,\and, en dan opnicuw

rcn doc jc over de hclc wcrcld met jc

gren,bomcn. met lllcn<,cn met andere

CS,\ 1-ctje op de hock var1 de straat, ol

pettcn

waar hct tocvallig zo urtkomt. Wij we-

strcngc hlikkcn die aile, zagcn. en

ten steeds mccr van elkaar Afstand is

waar<,chijn\ijk vee\ van kollic hicldcn,

en

unilormcn

en

opnicuw

gccn hclcnlnlcring lllccr 0111 grondig

want dJ.ar vrocgcn zc vaak nJ.ur. J)c wc-

kcnnis te ncmcn van clk<Jars hchbcn en

gcn wa1-cn mccqa] t\vcchaans, en al'i jc

houdcn. De trek naar hct riJke Furopa

al op vakantic ging, bled jc rclaticf in

VJn vclc, doorgaan..., ccononll<.,chc nli-

de huurt. omdat hct rcizcn zovecl tijd

granten, kon mcde daardoor ontstaan.

kosttc. Nu rcizcn onze kindcrcn zc\1-

( :ommunicatic he eft onzc we reid vcr-

standrg iu/cnilllrurl of hoc hct allcmaal

andcrd. Optimi<;tcn zicn tegcnstellin-

mag hcten lcttcrlijk de helc wereld

hct-

over. LiJ zien or hun lccltijd met hun

gcn vcrvagcn,

pc<..,<.;inli'itcn

zicn

zcllde gchcurcn met oorspronkcliJkc

cigcn ogcn n1ccr van

allcrlci IZlndcn

Op I mer Jong<;t\cdcn hicld C:DA-lijsttrekkcr Jaap de Hoop Scheller in hct
Nationaal Vakbondsmu<,cum in Am<,tcrdam ccn lczing over de pmitie van de
christen-democratic nu en rn de tockom<,L De organisatie van dczc hiJecnkom<,t wa<, in handen van de Schlemmcrgrocp, ecn grocp van Jonge CDA-er<,
die e'en kccr per maand hrjeenkomt om van gcdachten te wi<,<,c\en over de
tot'kom<;t vein een eigentijd, en herkt'nhaar C:DA. llij de I mci lczing waren
ruim

( J)V ()

<JS

I()()

jongc

C DA-crs en jongc men<,en met allinitcit met het CDA aan-

en

N

z
(]

i

u

volken:n dan WiJ vrocgcr op de plaatje<,

hccrdc tc vcrcnigcn tcgcnovcr <.;ocia\i-;t

z

in het aardrijk,kundchock

en ltheraal. Samcnwerking tu<,<,en voor-

Tu<,<,cn haakje'>, ook die 'ipcctaculair

al katholtek en prote<.tant lag toen hc-

I':
w

vcrandcrde rcismogelijkhcdcn hehhen

paald niet voor ck hand. Kuyper en zijn

hijgcdragen aan de mogelijkhcden van

katholicke evenknie Schacpman zagC'n

de arm en op deze wcreld om hct zel t tc

'ichcrp wat hone! en wat ,cheiddc. Hun

gaan halcn hij de hcvoorrcchten. lk wil

<,amcnwcrking hracht nict aileen riJkc

doarn1cc zcggcn dat hct vraag<·.tuk nict

vrucht 111 de 'ichool<,tt·ijd, maar hctc-

_j
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tc hcnackren i'i vanuit ouderwct'>e ana-

kcnde ook de opmaat voor wat uitC'in-

ly'ie'i die tckort doen aan de verplaat-

deliik hct CJ)A i'i gcwordctl. [)C' par-

~lng~dyndnlick van vandaag. ~~ct i-; ccn

tijvorming in Nederland was ccn wc-

van de vraag<,tukken dtc te maken hch-

zeni!Jk beet van hct proce'i van verzui-

hcn met het maat'ichappclijk millcnni-

ling dat de omvormmg van Nederland

umprohlcem. We moeten mcntaal tot

onder de druk van de tcchnologi'ichC'

twcc gaan tel len, andcr'> hliJvcn we '>tc-

vooruitgang naar ccn n1odcrnc nlarkt-

ken in de ccuw die nu op zijn etnde

cconomic in '>lahielc hat1en lctddc. Hct
poldcrmodel i-, ccht wei wat I11C'C'r dan

loopt

C'cn economi'ich 'iULLC'i van de laal'itc

Traditionele partijvorming lijkt
einde te naderen

daCJg on1arn1cn, on1armcn ccn van de

In de maat'ichappiJ hedt jui-,t en met

wezcmkcnmerken van hct Nederland'ic

namC' de politick C'en millenniumpro-

vcrzuilingsfcnomecn, namclijk het ont-

hlccm. De tradinonelc partqvorming

wcrpcn en in<,tandhoudcn van ecn ruil-

li)kt zijn cindc te nadcrcn. Aan de voor-

bcur'i voor maatschappclijkc wcnsen,

avond van

de ccncntwintig-,tc ccuw

opvattingen en prioriteiten. Zo'n VIrtu-

gaat hct nog tu"C'n c!C' bekcnde groepe-

eel in<,tituut i'i een hijzondcr ko'ilhare

ticn jaar Zij die het poldermodel van-

ringen. ,\!Jar hicr en daar ztt ck 'ilcct cr

vrucht van cen 'amenleving die, clkaar<,

111.

eigenheden IT'ipecterend, in 'itaat i'> te-

~1ct bcg1n van de t\vintig...,tc ccu\v 111Jr-

gcn~tcllingcn tc vcrzocncn en al...,pra-

keerde ook hC'langrijke en wczenlijke

kcn te maken, waarhij icdn aan zip1

vnandcringcn. In de politick wa'> dat

trekkctl kan komcn en daarom gcmoti-

hijvoorbccld hct ont'>laan van de poli-

vccrd hetrokken hliJit

tickC' partijorgatw,atic'> in l"edcrland.

hebbcn

In dat model

de dt·ic helangriJk'ilc maat-

Het politiC'ke krachtcnvcld kwam zo'n

'ichappclqke hcwegingcn, de christen-

hondcrd jaar gelcdcn gcorgani'iccrd in

democratic, het liherali'imc en de <,oci-

kaart en de mdeling van toctl hcdt het

aal-democratie cen cflicicnte heurwlocr

in grotc lijncn tot vandaag volgchou-

gcvonden voor hun handel en wandel

dcn. 1\laar lukt dat ook in de komcndc

Daarom i'i het poldcrmodel wcrkelijk

ccu\v~

ccn product van de dric ...,tron1ingcn gc-

I )c JXlar'-.c

~anlcnwLTking i~ ovc-

rigcm op ztch nict vcrntcuwend. De te-

zamenlqk

gcmtclling link'i-rcchts was in Neder-

daarop cigen octrooirecht. I )e lihcraicn

land

hchhcn er wellicht de 1111n'ilc aHinitc1t

van

oudd1cr

de

tcgC'n'itclling

Ccen van

de drie heclt

tu'i<.cn confc.,.,ioncel en nict-conkssio-

mee gchad. ,l>ylaar ook ziJ hchhcn hct

nccl. I let was met name Abraham Kuy-

'ilccd'i gebruikt, en cr nauwkeung hun

per die met zijn theoric van de anti-

voordcclnlcc gcdaan. En naar mijn nlc-

thc-.c

ning hehben elk van de dric voorlopig

de

chri<.tC'n-dcmocratcn

pro-

nog lange tijd helang hij het in'>tand-

men het in de eerste helft van dcze

houden van dit unieke fenomecn.

eeuw voor mogelijk om <,chcidslijnen,

Hoc keHcrig liberali.,me en <,ociaal-de-

onzichtbaar voor huitenstaandcrs, te

mocratie zich op dit moment ook ge-

trekkcn tu<,sen de ver-;chillende bevol-

dragen tegenover de chri'>lcn-democratre.

king'>groepen

m .

Volgem die gedachte

zou de eigen identiteit nu tenminstc zo
sterk, zo niet stcrker zich hehben ont-

Verzuiling

wikkeld. Maar het tcgendeel is het gc-

De verzuiling heelt elk van de <,lromin-

val. lk zat op een katholieke lagere

gcn in '>laat gc'>leld in mecrckrc ot min-

school met allemaal katholieke jongerb,

dcrc n1atc en narJr gclang n1cn \Ven-~tc,

42, 43 per klas. Zo ging dat vroegcr.

hun dee! van de maat,chappelijke orga-

Wij werden echt actief katholiek opge-

ni;.,tllic vcrgZIJnd naar eigcn goeddun-

vocd, compleet met de kleine Catechis-

ken in te richten. i\1cn ging van de

mus. "Waartoe zijn wij op aarde/' hcr-

vooronder-;telling uit dat zodoende cen

inneren

hijna idealc omgeving en kwcekhak

genolen zich allemaal a!, de eer'>te

kon worden ontwikkcld voor vcr'>ter-

vraag uit die C:atechi'>mm. Van mijn

king en doorgilte van de eigcn identitert.

f licr kan

verzuiling'>denken

men

zien

encrzijd'>

dat

het

mijn

katholiekc

lecftijd'>-

klas gaat hijna niemand mecr naar de
kerk.

<,tabiele

De kinderen van de meeste van mijn

vooruitgang mogelijk hedt gcmaakt,

vriendjes van toen weten weinig mecr

maar andcrzijd-, heru<,tte op een conser-

van de llijbel. Hct systeem gaf achteraf

vatieve maat,chappijopvatting, name-

geen enkele garantie op de uitkomst die

lijk een die uitging van de mogehjkhcid

het heloofde te hebben. Waar ging het

van '>cheiding van geesten. Zoa!, wij

touP Wij hadden geen afweersysteem

vandaag nog ccht n1octcn \Vcnncn aan

opgehouwd lk denk dat een van de

internationale vermenging, zo hield

meest wezenlijke voorwaarden voor

"In zijn I mei-lezing wijst De Hoop Scheffer terecht op enkcle knelpunten in
de huidige samenleving. Knelpunten die liggen op het kwalitatievc vlak en
die in een tijd dat ratio en kwantiteit heilig verklaard worden, helaas op de
achtergrond zijn geraakt. De oplossingcn en de standpunten die het CDA
voor deze knelpunten aandraagt, zijn moeilijk te verklaren op basis van een
links-rechts-tegemtelling. Het CDA gaat meer uit van de tegenstelling individu-gemeenschap en van hct staat/markt-dcnken aan de ene kant en het samenleving-denken aan de andere kant. Deze 'kanteling' in het politiek/maatschappelijk denken moeten we zo snel mogelijk helder maken aan de
mensen. Dan zijn 'Nieuwe wegen, vaste waarden' en 'Samenleven doe je niet
aileen' heellogische verhalen, dan kunnen we onze standpunten naadloos inpassen in deze filosofie, dan hebben we echt een duidelijk profiel tegenover
paars en dan is de burger eindelijk af van de kreet dat aile partijen min of
meer hetzelfde den ken en zeggen."

Frank AM van den Heuvel (aanwezig bij 1 -meilezing)
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een <,tevig verankerd patroon van eigen

De politicke en maatschappelijke ont-

z

waarden en normen is het kenni-; ne-

wikkeling aan het begin van deze eeuw

men van alternatievcn. Hct is net als hij

had ecn sterk democratisch karakter.

N

hct menselijk lichaam. Ovcrmatige he-

Natuurlijk kende men sterk lciderschap,

schermi ng tcgen mogel ijke he-;metti n-

maar per<,oonlijkc inzet tot op hct

gen lcidt tot vee\ grotcre vatbaarheid.

laagste nivcau

:.;_j
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Als ik het goed zie i-, de

In Nederland is de

mee<,te weerstand nog op-

vrijheid bijna

n1et

ge"individualiseerd,

over

godsdiemt en Hijbel hehben

her

gerdormeerde

zelfhewu-,tzijn steviger gevormd dan waar dan ook.

C_~aandcwcg

gering.

banden tot prok'>Sionelc

voJiedig

van niet ophoudendc ondi-,cussie'>

huitcngc\voon

krachtig en de successen
hureaucratiseerden de ver-

kringen. De cultuur daar
derlinge

een vertrekpunt.

nisatie'>

gen wecr<,tand opbouwen.

gebouwd in gerdormcerde

\VJ'-1

Daarom warcn de orga-

\-let lichaam moet de ci-

en de verant-

organi.,aties. De inmidde],
stcrk ontwikkelde invloed
op het overheid-,be-;tuur
zorgdc er voor dar

woordelijkheid is

de

kwartjes en dubheltjc'> van

gecoJiectiviseerd.

de !eden wcrden vervangen door de -,ub-,idiestro-

Zo helangrijk a], verzui-

men van hoven. Ook wet-

ling i'> gcweest voor de
maatschappelijke <,tahiliteit, zo schade-

geving werd en wnrdt daardoor steed'>

lijk i-; het, paradoxaal genoeg dm, uit-

vakcr al-, imtrument gchruikt in plaats

eindelijk gewec<,t voor het instandhou-

van in de private -,feer bereikte maat-

den van de eigen cultuur. De verzuiling

schappelijke compromi">en. Dit were!

hceft daarom in het laatste kwart van

onlangs weer heel zichtbaar in het dis-

deze eeuw waarschijnlijk aanzienlijk

puut over decltijdarbeid, waar Crocn-

bijgedragen aan het stcrke cultuurrelati-

Linb en PvdA voor de bestuurdersweg

vi-.me in Nederland.

van de wetgeving kiczen, terwijl het
C:DA zo verschrikkelijk graag cer'>t ook
de eigcn verantwoordelijkheid van de

Vrijheid geindividualiseerd,
verantwoordelijkheid
gecollectiviseerd

samcnlcving

Het maatschappclijk organisatieproc.es

zeer minder geworden. Dat geldt voor

wil

Iaten

mce.,prcken.

De bevlogenhcid aan de top is nict zo-

in Nederland gcdurende de twinligste

Paul Ruscnmoller bij hct dceltijdwcrk

eeuw heeft nog ecn niet-bedoeld pro-

Het geldt voor zovele politici vandaag

duct opgelcverd, namelijk ecn onvol-

en gistcren in Den Haag. Maar met hct

doende persoonlijk verantwoordelijk-

zittcn in het centrum van de macht

heidshewustzijn

en

wordt ook het gehruik van veronder-

bcd~ijven. De vcrzuiling veronderstelde

stcldc machtsmiddelcn aantrekkelijker

van

burgers

dJII de

VLLllltlJCILdlllCI
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idcntiteit. De ver-,chillcnde maatschap ·

schappelijke overreding en vcrbonden-

pelijke organisatics zijn niet van hoven

hcid. Daar wring\ vandaag een heel hc-

opgclegcil n1aar hijna rdtijd van ondt'rat

lonEfijkc

opgebouwd door vele nijverc handcn

burgers in cen samenleving van verant-

en gee<, ten en geschraagd door de dub-

woordelijkheid en legt die, ondraag-

bcltjes en kwartjes van de gewone man.

haar, neer bij de overhcid. In Neder-

schoen

!-let

ontslaat

de

land i-, de vrijheid hijna vollcdig gdndividua\i-,eerd, en de vcrantwoordc\ijk-

"Mijns inziens zal cr inderdaad

heid i-, gecnllcctivi-,eerd

in de komende eeuw cen twees-

Fen intere"ant en mi"chicn onver-

tromenland ontstaan. De indc-

wacht voorhceld is hct gebruik van al-

ling sociaal tegenover econo-

cohol en drugs. Hct is een grootsc vcr-

misch,

diemte gewee<,t van met name de

VVD, dec! ik echter niet. Hoc

m

kcrkcn maar mi-,schien nog mecr van

ontoereikend

de sociaal-dcmocratic dat men ecn

rechts schema blijft ccn con-

N.

ecuw gelcdcn de arhcidcr uit de krocg

stante in de politiek Het CDA

in hct gezin hedt gehracht Vakhondcn

zal altijd ingcdeeld worden aan

en politick hebhcn daar bijzonder vee\

de rechterkant. Daarom zal in

met

CDA
ook,

tegenover
het

links-

cncrgic in gcstokcn en de rcsultatcn

het tweestromcnland de staat

van toen kunncn in verdicmtc voor de

(links) tegenovcr de ontplooiing

maatschappij nog steed-, nict hoog ge-

(rechts) komcn te staan. De ont-

nocg worden aangcslagcn. Wczenlijk

plooiingsstroming kan de nadruk

voor de aanpak wa-, het hetrekken van

leggen op vrijheid (VVD) of

icdcrcen hij het tT<;u\taat I )e vakhonds-

verantwoorde\ijkheid

man, de kerk ot de partijman zat naa<;t

Het CDA zal cbarom moeten

(CDA).

de arheickr. Op individuecl nivcau

strijden om de grootste partij

moc<,t de motivatie plaatwindcn, an-

Vijll

ders zou het resultaat cr niet ziJn.

worden." Evert Jan Slootweg

Kom daar nog ccm om. l\1ijn rcdcne-

(aanweziq hij t--meilezim})

de ontplooringsstroom te

ring volgcnd zou zo'n prohlcem tegcnwoordig via Haagse wetgcving worden

opgclost. Er komcn waar-,chuwingen

terug" zouden zi1n gcbruikt door de be-

tcgcn drinken op de f\c<,<;en jencvcr,

klimmers van de l'aa'ihcuvel, dan zou

Schicdam krijgt extra hcffingen, er

hct alcoholprob:eem van toen inder-

komt cen rcclameverbod en we kondi-

daad nooit ziJ11 opgclost.

gcn allcrlci voor-,chriften af voor slijte-

Het dcnkcn-varr-bovenaf hlijft trou-

rijen en cafes. [n aan het probleem vcr-

wens niet aileen heperkt tot de politick.

andert dus nicb. Wetgeving drcigt

Het is een brcer:' maatschappclijk ver-

daardoor steeds mccr ecn getuigender

<;chijnscl. Waar vroegcr de topmensen

karakter tc krijgcn dan hct sluitstuk tc

in het bedrijls\e,·en gegroeid warcn in

zip1 van een maatschappelijk dcbat.

het familiebedrijJ, met een stcrk sociaal

Wctgeving wordt dan ccn krachtelom

verantwoordelijkhcid<;gevoel voor 'hun'

in'>trument van hestuurders die het con-

per'ioneel, en grote aandacht voor de

tact met de individuele burger zijn

contimt'itcit, zo .:iet men overal tcgen-

kwijtgcraakt Zo trot<, als de sociaal-dc-

woordig de lcidio1g in handen gekomen
'vUil

alcoholaanpak van een eeuw geledcn,

tic ::,tc.tifL;;~cl.Oilarisscn.

Zij hebbcn

doorgaans lang niet dat gcvoel van vcr-

zo zou zij zich moctcn schamcn voor

bondcnhcid van de directeur/ onderne-

de <,\aphcid waannec men zich opstelt

rner en hcschm;wcn het kidcn van hct

ten opzichte van drugs vandaag-de-

bedrijf als een interessante, en natuur-

dag. Indicn argumenten a is "het hestaat

lijk goed betaaldc, bestuurlijkc klus.

nu ecnmaal" en "dat draai jc toch niet

Coudgerande optieregelingen passcn

r
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"De 1 mei-lezing van De Hoop Scheffer stimuleert het debat over de bepaling
van de christen-democratische politick aan hct begin van de eenentwintigste
eeuw. Belangrijkc vragcn na zijn lezing zijn: Is er werkclijk een tegenstelling tus-

N

sen economische en sociale politick, dus tussen sociaal-democratie en liheralisme

:..:J

enerzijds en christen-democratic anderzijds? Of is deze nicuwe antithese te vee!

..-i

ge"inspireerd door vier jaren van gc·isolecrde CDA-oppositic? Kent onzc maatschappij buiten de overheid nog groepcn die collectieve verantwoordelijkheid

w

-·

2

kunnen dragen of moet ook het CDA zich ncerleggen bij een maatschappij van
!outer individucle belangen? Deze vragen noodzaken tot debat binnen onze partij. Ledcn die volop in de maatschappij staan en die tot op heden nog geen partijfuncties vcrvullen, moeten daarbij betrokken worden. Revitalisering van het
CDA vereist onorthodoxc methodes, maar met behoud van ons elan: Nieuwe
wegen, vaste waarden, goede mensen. Onze missie zal slagen a]., christen-democratischc uitgangspunten weer kwalitatief gocd en eigentijds uitgedragen kunnen
worden-"

Henk Peter Kip (aanwezig bij 1-meilezim})

goed in die mcer alstandelijke positie.

Da<Jrom ook worstclt de Nederi<Jnd-,c

lc eigen portemoncc wordt bei<Jngrijkcr

politick met haar samcnleving. Her

dan het bcdrijf

CDA verloor bij de vorige vcrkiezingen

Evcr1Zo zict men de overheer'>ende rol

20 zetels. En de l'vdA 12. Her toen zit-

van het externe advies. Zowcl in de po-

tende kabinet ging van een twecderdc

litick als in hct bedrijfslcven is het ne-

meerdcrheid in de Tweede Kamer terug

men

naar zelfs ccn gewone mindcrheid. Dat

van

ver<Jntwoordelijkheid

cen

steeds schaarser gocd. Specialiseren en

is nog '>teeds zondcr precedent. Actuclc

<Jdvi-.eren i-, de trend, en daarheen rol-

opiniepcilingcn indiceren dot hct aantal

len ook de guldens, zoals goed is te

zwcvende kiezers nog steeds erg groot

zien in de namiddag op het go!fterrein.

is, tusscn de .'lO en 50 procent. De ver-

Ook voor hct extcrne advie-. geldt dat

kiezingscanlpagnc

de betrokkenheid bij de mensen en bij

hand nauwclijb nog iets tc maken met

de besluitvorming cen hclc andere is,

wcrkelijk contact met de cigen achter-

heelt

langzanler-

dan als men ook zclf verantwoordelijk-

ban. Het CDA is wekenlang op rei'> ge-

heid draagt voor de uitvocring AI met

wcc'>t naar dorp en stad, onvcrmoei-

al vervrcemdt het de samenleving van

ba<Jr, en krijgt het prcdibat: slcchte

besluiten die de samenlcving wei direct

campagne. Wim Kok, sterk en sociaal,

raken. Besturen wordt dan nog risico-

vcrlaat zijn Torcntje ccn enkclc kccr

lozer. En verantwoordelijkheid een vrij-

per dienstwagen om enkclc burgers hct

blijvcnder hegrip. Is het tocvallig dat

voorrecht tc gunnen van zijn aanwczig-

op ccn na aile hcwindslieden van het

heid. "De bc.,te campagne", zcggen de

zittcnde kabinct die ernstige foulen be-

ondcrzocksburcau'>. Hceft u van Wim

gingen, lluitend konden blijven zitten?

Kok de <Jfgelopen wcken vee! dicp-

Nicmand is kennelijk meer vcrantwoor-

gaande gedachten kunnen notcren over

delijk. En de burger beziet het a!, en

zijn visioencn op de samenlcving?

besluit hct daarna in zijn pet te gooien.

Hecft u hem gezien, omringd door

grote groepen

partijgenoten, di'icus-

worden bijgesteld. De verantwoordclijk-

si('rcnd over de prohlemen, <Werre-

heid moet vecl bredcr worden gedragen

dend, ge<;ticulcn:nd, motivcrend, gecn-

en gevocld. In Den Haag is er geen

gagecrdo Natuurlijk, a]<; mini'itcr-presi-

Nico die voor ons de klusje., doct, als cr

dcnt en tclcvisicpcr<,oonlijkheid bn hij

in ems maabchappelijk huis een pro-

op vee] hclangstclling rckcncn. lk las

blccm is. Democratic en vcrantwoorde-

gistcrcn dat uit pcilingcn blijkt dat een

lijkheid zijn twcc verwante begrippen.

groot aantal mcnscn de journa]i.,t Paul

Dan gaat hct dus om verantwoordclijk-

Witteman wei ccn geschiktc minister-

hcid in de meest brcde zin. Naast ver-

president zou vindcn. Hct opvolgings-

antwoordclijkhcid voor de eigen daden

prohlccm voor de l'vdA van Wim Kok

en voor de eigen omgcving is ook bre-

lijkt me gcrcgcld Maar in ccn democra-

dcrc maatschappelijkc verantwoordelijk-

tic moct politick toch icts mccr zijn dan

heid relevant. Het wil zeggen dat men

hct aardigc gczicht van vandaag7 Want

geest, cnergie, tijd en geld beschikhaar

JLiist die <;tcun is zo vluchtig, en de poli-

wcnst te 'ilellen voor gcmeenschappelijkc doe len. Die

tick moet nu ccnmaal ook welccn<; in de
regen met de menscn pratcn.
NatumliJk vraagt ccn tclcvi<;ictijdpcrk

inzet wordt ook gcvraagd van hct be-

om pcr'ioonlijkhedcn die in hun pu-

drijtslevcn. Hct gaat

hliekc

nict

optrcden

jui-,t

en

misschicn

aileen

om

de

vooral op tclcvisic gczag kunncn tonen.

jaarcijlcrs, maar ook

Dat is ccn extra ci<; die men aan politici

om de verantwoorde-

kan stcllcn, dczcr dagcn. Maar tunda-

lijkheid voor arbcid

mclllclcr is

en milieu. Ecn echtc

hct daarondcr liggcnde

Als Wim Kok straks
terugtreedt wacht
de PvdA een
geweldige reactie.

vraagstuk dat ik zojui<,t noemdc Namc-

democratische samenleving is ccn sa-

liJk de indivldua]i-,ering van de vrijhcid

menleving waarin iedereen mecdoct,

en de collcctivi-,ering van de verant-

meedcnkt en mcevoelt. Omdat hct uit-

woordelijkheicL Tclcvisiedemocratie bc-

eindclijk resultaat in icders helang is.

'>taat inderdaad als men die -,ituatie laat
voortbestaan. Het lcidt tot ecn continu
in mccrderheid zwcvcnd kiczcrscorps

T wee hoofdstromen: de
economische en de sociale

dat zich a]<; hct er op aan komt laat

Lliteraard is de vraag aan de ordc ol cr

paaicn door media-impu]<;cn die vcilig-

straks in die volgendc ceuw sowieso nog

lwid en continuitcit hclovcn. Zoals de

plaats is voor de traditionele partijen.

paarsc coalitic nu doet na vier jaar zo-

Als we zo doorgaan heeft <;traks gecn

mcrcconomic. Aileen DA6 valt wat uit

cnkcle politieke partij nog rcdcn van he-

de hoot. 1\ kvrouw Sorgdragcr hcdt eer-

staan, en wordt de zoon ol dochtcr van

gi-,tcrcn nog ccn..., ondcrqrccpt waaron1.

Paul Witteman inderdaad minister-presi-

Maar ook voor l'vdA en VVI) komt cr

dent. Op grond van kijkcijfers

weer ccns ccn cconomisch najaar. Mis-

C:DA wil zo'n bcstcl niet De nedcrlaag

Het

schlcn al sncl. ln dan zwceft hct clecto-

hij de vorigc verkiezingcn heeft ons

raat weer even hard wcg, als dat hct is

over vee] onderwerpen aan hct denkcn

komcn aanwaaicn. Ook die partijen

gczet. De democratische legitimatic had

hchhcn op den duur hclang biJ ccn stc-

daarhij nict de minstc aandacht. Mocten

vigcr wortcling. Daarom dicncn de vcr-

wij zneken naar eigcn Wittemannetjcs7

houdingcn binncn de 'iamcnleving tc

01 willen wij naar ccn fundamcntecl an-
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dcre benadering) Wij hehben gekozen

waar<;chijnlijk hct mccst duidclijk vcrtc-

voor die laat<.te weg. In onze analy-;e

genwoordigd door de VVD, met wat

I'>

het aantal en -;oort van de -;tromingen in

pilarse <,Jtellictje<; in hct kiclzog De -;o-

Nederland vcrandcrd.

twintig'>le

cialc stroming is de richting waarvoor

eeuw hegon met dric hoofd<;tromen, de

hct CDA kie<;t. Fconomi<;chc <;oliditeit

eencntwintig-;te ccuw kent er nog twee.

en een groterc aandKht voor individu-

Dezc eeuw wa<> hct tijdpcrk vJn hct -;o-

ele di-;cipline kunncn cnigc tijd gemcen-

ciali-,mc, her libcrali-;mc en vooral de

schappcliJke punten vJn aandocht z1jn,

chri-;ten-democrJtic. Daarbij warcn '>0-

lllililr de richting van denken i-; toch ge-

ciJlismc en liberalismc gecnt op econo-

heel ver-;chillcnd. Het ded<Jill von hih

Uc

mi-,chc anJiy-;es, en wils de christen-de-

Bolke<;tcin voor het huidigc program

mocratic duidclijk gcpJrcntecrd ililn de

viln het C:DA i<; in dit vcrbond indica-

chri<;tclijke kerken. De volgcnde ceuw

tid. De l'vdA komt in dcze Jnilly<>c niet

Vilngt Jan met twec h<lotd-;tromen: cen

Jiln de orde. Nude hi<,tori-;che twccde-

economische en een -;ociale. In de cconomische -;troming zal de wet van de
morkt ecn beiJngriJk gcgcven zijn. De
welvoart in Nederland kan worden bereikt door de zeilen maximJJI te zctten
nililr

de

internationale

economische

wind. Her vrJagt binnemlond-; om geodcndheid en discipline om die mJximale stand telkens tc bcreiken en Jan te
houdcn. Hct accent ligt op individucle
ontplooiing en persoonlijkc verantwoordclijkheid. In de -;ociJic stroming wordt
welzijn nodrukkelijk ge-;tcld naast cconomi-;che soliditeit. Re-,pcct voor her
mcnsel iJk Ieven viln vroeg tot laat is het
vertrekpunt. Samenlevcn doc je nict aileen, i'> doilr het motto. Het accent ligt
don ook op saJmhorighcid. Ook hier
gcldt discipline. maar don mecr op
grond van morelc wao··den l'erc.oonlijkc
en maJtschilppelijke verilntwoordelijkheid spelen in dit 111ililt<;chi1ppijheeld
cen grote rol. In termcn viln rechts-links
volgen de twce hoofd-;tromingen cnigszJn<; de k!J<;<>ieke indeling: zoal-; vroegcr
tu<;<,en conk<;<;ionccl en niet-confcc.sioneel. De rccht<.-linbindeling viln later,
Wilorbij de vcrhoudn1~ -;tJJt-privailt ot
inkomensverdeling de criteria wJren, is
nu Jl achtcrhaold, zo toont de tegenwoordige opstelling Villl de l'vdA ililn
De economische stro111ing straks wordt

"Volgens de fracticvoorzitter zill
de rechts-links indcling, waarbij
de inkomensverhoudingcn ccntraal stonden, op den duur verdwijnen. In de volgende ecuw
zal er namelijk ecn ncvenstroom
ont<;taan, waarbij welzijn

na-

drukkcl ijk wordt gesteld naast
economische

soliditeit.

Het

CDA zou in dezc 'sociale' stroming

toonaangevend

worden.

Als vanzelf zal dezc twcedeling,
geldgcricht versus sociaal voelcnd, echter niet ontstaan. Zowel de libcralcn al<> de -;ociaaldcmocraten

zullcn

namclijk

hlijven vasthouden aan een indeling, waarhij zij zichzelf kunnen
positioncren. Dit geeft houvast.
Het CDA zal de komende periodc de links-rechts terminologicen moetcn ont<;tijgcn. Hct
feit dat ons program nict te
plaatscn was in bovcngcnoemde
termen hceft de partij deze verkiczingen namelijk wellicht opgcbrokcn."
Nicolien Kok (aanwezig bij 1-meile-

zing)
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"Zoals ]aap de Hoop Scheffer aangecft lijkt het erop dat de traditionele linksrechts tcgenstelling in de Ncdcrlandse politick wordt vervangen door ccn
tweedeling waarbij aan de cne kant het individu, materialismc en kwantiteit
centraal staan en aan de andere kant samenleven, immateriele waarden en kwaliteit. Het CDA hccft op dezc nicuwe as duidelijk positie gekozcn. De uitdaging waar het CDA de komende jaren voor staat is om dczc nieuwe positie op
een eigcntijdse manier in te vullen. llit onderzoek hlijkt dat vee! jonge men-

,:.
r:.
N

sen, ook nict-traditionek CDA-kiezcrs, het op vee! punten ccns zijn met de
inhoud van hct CDA-vcrkiezingsprogramma. Jaap de Hoop Scheffer mcrkt terecht op dat een groot aantal van deze mensen zich echter niet aangesprokcn
voclcn door hct CD A. Tcrmcn als gezinsbcleid en waarden en nonnen worden
nog vaak geassocieerd met cen terugkeer naar de jaren vijftig. De uitdaging
voor hct CDA is om ook deze kiezers te herciken met een modern maar toch
cigen geluid dat aansluit op de uitgangspunten van het CDA. Hierbij gaat hct
zekcr niet aileen om de verpakking, maar ook om de inhoudelijke hoodschap.
Enerzijds ligt hier een grote kans. Anderzijds is het ook een noodzaak indicn
hct CDA ook in de toekomst cen bn~dc partij wil zijn voor aile lagen en leeftijden van de hevolking."
Joost Verheijen (voorzitter Sc!Jlemmerqroep)

lll1g arheid-kapitaal aan relcvantie hcelt

vandaag hier hch gchouden over dt' be-

ingchocl, en de inkomcnwcrdcling hin-

trokkenhcid van ondcrop verondcrstelt

nen de samcnlcving van vcelmcer lacto-

ecn politieke cultuur die in aanzicnlijke

r·cn athankclijk is gcwordcn dan van de

mate nt~linnaal is, vvaarn1ce n1enscn zich

vraag waar Je wicg stond, lijkt de he-

nog gocd kunncn idcntiliceren.

staansgrond van de l'vdA aan stcvighcid
lc vcrliezcn. Daar komt hiJ dat onder
Wim Kok de l'vdA gcen enkele poging

De jongere generatie en het
issue-den ken

hcclt ondcrnomcn in helcid ol in gc-

Over de drempel van de eencntwintig-

dachtenvorming hij tc dragen aan het

stc eeuw zal ook een andere generatic

zockcn van antwoordcn op de wczen-

hct stuur geleidelijk gaan overncmcn.

lijkc vragcn van vandaag en n1orgcn. l_)c

Zijn zij nog hctrokken op de huidigc

l'vdA hedt zrch hckeerd tot hct prag-

politieke cultuurc 1\lct name de jongcre

matismc. Het driJtzand van de kijkcij-

genera tie, zeg maar 40-. is eigcnlijk al

tcrs-popularitcit komt in zicht. Als Wim

nict mcer ingcgrocid in de traditionelc

Kok straks terugtrecdt wacht de l'vdA

partijverhoudingen in ons land. Nict-

ccn gcwcldigc rcLictic.

tcmin zijn dcze jonge manncr1 en vrou-

Fn Europac Worclt ook de Nederlandsc

wen

politick loch niet dec! van een groter

<;tellend 1\laar mede omdat de partijen

wei

dcgclijk

politick

belang-

gehcl'l~ Dat zal zekcr hct geval zijn

hen vee I mindcr ccn -;amenhangcnde vi-

r\laar voorlopig zal her noodzakclijk

'>ic hebben gehodcn. zijn zij cr aan

grocicndc Furopa, en daarhinncn ook

gcwend vraagstukken telkcns op hun ci-

de 1\lont'lairc Llnie. cen huis zijn met

gen mcrite<, te hczien. Dit issue-dcnken

vccl woningen. _luist de analyse die ik

is niet vanzcllsprekend en blijvend.
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Onverminderd geldt dat verreweg de

Een nieuw CDA

z

meeste politieke en maatschappelijke

We staan aan de vooravond van de ver-

vraagstukken heel vee! raakvlakken heb-

kiczingen voor de Tweede Kamer. l'vlis-
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ben met andere ondcrwerpen. Juist het

schien leidt het volgende kabinet ons de

formuleren van idealen kan een moge-

volgende ceuw in. Mel Paars-11 zou ik

lijkheid geven voor meer samcnhan-

daar ovcrigens geen ties wijn op willen

gende oplossingen. Zolang de Haagse

zettcn. Kok en llolkestein verkopen el-

politick in zichzelf blijft gekcerd, kreu-

kaar vandaag nog wei a!-, twec-eenheid,

ncnd onder de massievc berg problcmcn

maar echte licfde lees ik nict meer in de

en zockcnd naar macro-op\o<,<,ingen,

ogen. Het CDA is in dezc campagne

zondcr de samenlcving daar zell op aan

vooral op zock gegaan naar zijn kiczer<,.

tc spreken, zolang zullen idealcn niet

lk denk dat onze karavaan de mccstc ki-

worden gevoed en hlijh issur-denkcn re-

lometcrs hedt algclegd. WiJ hchben

gel. llovendicn, als men men<,en niet be-

vee\ enthousia<,me ontmoet. Wat de uit-

trckt bij be.,\uilvormingsprocc<,<,en heb-

slag ook zal zijn volgende week wocm-

ben zij aileen hct eigcn belang als

dag, het CDA heeh ecn zeer gemoli-

maatstaf voor hct rcsultaal. Hel zoeken

veerde achtcrban, waar wij trot<, op zijn.

naar en het <,amen vorm gcven aan

Mel hen samen willen wij werkcn aan

idealen i'> hct middel om ook de nicu-

een samenleving die het waard is om in

wcre generaties cnthousiast te betrckken

te Ieven. Waar men tijd hecft om vrien-

bij de ook voor hun zo bclangrijke poli-

delijk vour elkaar te zijn en aandacht tc

tieke afwegingen en hesluilen. Hct valt

geven, of het om jong, middelbaar ol

mij trouwen<, op dat de jongcre genera-

oud gaal. Waar veiligheid vooral voort-

tic een bepaald encrgiek engagement

koml uit respect en niet aileen vanwcge

vertoont, en op het punt van hijvoor-

de agent om de hoek (die er trouwcns

hccld waarden en normen niet aileen

wei moet komcn). Fen <,amenleving die

vcrwant is, maar ook uitgesproken en

niet cynisch is, en die idealen durlt tc

gedccideerd. Verwant zeg ik, want uit

hebbcn en durft uit te dragen lk sprak

onderzock bleek onlangs dal vee! men-

in mijn inleiding van cen millennium-

sen van die generalie waarden en nor-

problcem. !\let name in de politick moe-

men aangavcn die, zonder dat zij dit

ten wij onder ogcn zien dat cr nog heel

wislen, heel dicht uitkomen b11 hct

wat sleutclwerk nodig is, voordat wiJ

CUA. Toch is het CDA in die omgeving

klaar zip1 om de drcmpel over tc gaan.

verrc van populair. Hct CDA wordt ge-

Het CUA is de algelopen jaren intensicl

makkelijk vercenzclvigd met oudcrwets,

bezig gewcest met ondcrzoek en orien-

voorhij en hcvoogding. Hct i'> een uit-

tatie. Wij kiezcn voor een nieuw C:DA,

daging met deze gencratie samen hct

dat graag met jong en oud gaat werkcn

CDA om te vormcn tot de <,ociale parliJ

aan de tockomst. Cebascerd op chri'>tC-

van de volgcnde eeuw. lliteraard blijlt

Iijkc waarden, wcrkcnd aan ecn wcrkc-

hct CDA daarbiJ uitgaan van ziJn chris-

lijk socialc -,amenleving. Hct C:UA kan

telijkc principcs. Wij zijn zeer hereid, ja

tot twee tcllcn. Nu de computers nog.

ze!f., verlangend om ons aan te passen
aan de nieuwe tijd 1\laar de hood.,chap

i\1r. JC .!e Hoof' Scheffer i1

van naastcnlieldc u1t het christendom i'>

lijstll·ckkrr c>J frilcliwoOJZillcr

Pilll

J,ci C[)/\

nog steeds nict ovcrlroffen door ecn betere.

( IJV

r,

'IH

Er bestaat geen duidelijke afbakening tussen overheidsregulering

N

en zelfregulering; er zijn verschillende overgangsvormen. Van die
vormen kunnen 'pure' overheidsregulering, geetatiseerde over-

..,..,.

heidsregulering op initiatief van maatschappelijke groeperingen en
de gemengde regulering van onderop (zoals product- en bedrijfsschappen) de toets der kritiek het best doorstaan. Wil zelfregule-

c

ring effectief en duurzaam zijn dan blijft een belangrijke rol voor
de overheid onontbeerlijk.

D

c tntctc<;<,c '"'" zclhcgulc
1111g

<;tel k

1\

de zdgclopcn

tocgcnomcn

JOJcn

vorcn gc,choven. Deze politiekc ovcreen<,tcmming hlijkt hit JlJdcre hc,chou-

I kzc

wing mindcr <,tcrk tc ztjn. De hctekcni<,

tocgcno1ncn hLlang<..,tciiJng

d1e politiekc p0rtijcn JJll hct hcgrip

gcldt n1ct 0llccn voor de wctcmch0p,

zcllrcgulcring

lll00r ook voor de politick

Vccl poli-

1\lct <Jndcre woordcn, zcllrcgulcring i'

tickc p0rtijcn hchhcn hct ondcrwcrp

ccn cont0inerhegrip iZic ook ilJikc-

vcrlcncn

i'> wi.,.,clcnd.

zcllrcgulcring WZ1Zlrt)l1dcr nlcdc hcgrc~

ncndc I'J')H) J)it geldt nict Jllccn voor

pen 'zcllhc<,tuur' 1 lwog in hct V00ndcl

de politick ( )ok de wctemchJppclitkc

<;10011. Zo nccJnt hct thcn10 'zcllrcguk-

d"cu<,<,ic worcit 0111 dczclldc rcde11 vcr-

1

nng' in hct vcrktcZJllg<..,programnlZl van

trocheld. l.cn contJinerhcgrip hcdt 01,

U )A C'l'll hcLlllgritkc pl00t' in. Ook

vocndccl. dJt iedcrecn cr wei 1eh vJn

hct

hlJ 0ndcrc p0rtiJCll iw00rondcr Crocn-

zijn of hZlJr gading in kan vindcn. Na-

Link<,J "vccl 00nd<Jcht Cll w<J<Jrdcring

dccl i<; dJt ccn <;cricuzc di<;LU">ic over

voor zcllrcgulcring tc vindcn. Op hct

de WJardc en hruikhJJrheid onmogclijk

ccr<,tc gczicht litkt ccn hrcdc politickc

wordl gcnlotlkt

COil'-,CI1'-.UI.., JJil\\'CZig 0111 lllCt

hchuJp

VJil

zcllrcgulcring lll0Jt<;choppclitkc prohlc-

Docl VJn dczc hijdr0gc i<; dJarom de

mcn zondcr direct ovcrhcichingrijpcn

achtcrgrondcn

op tc Jo.,.,cn. Zcllrcgulcring worch cbn

Jn0ly<;eJTll. Vcrvolgcn'> wordt cen typo-

van

zcllrcgulcring

tc

ook vaak gczicn o]..., lTil oltcrnaticvc

logic ontw1kkcld op hJ'>i'> WJarvan di-

mtJnicr on1 hct algcn1ccn hcbng vorn1

vcr...,c vorn1cn van rcgulcring kunncn

tc gcvcn.

1

t\ let

nan1c in period c-., \VJZlrin

worden ondcr,chcidcn

Llit dczc hc-

ovcrhcid"ngritpcn mindcr popubir i'>,

<;chouwing wordt tcvcn<, duidclijk dat

wordt zcllrcgulcring 01, JlternJtiel llJJr

het onjui<,t i'> om ccn gla,hJrdc <,chei-

z
('; I

interne

Smith. pJgina --1131, open hare orde en

en ext erne (ovcrheids-1 rcguk-

vei\igheid. Onder andere ondnwijs,

ring. \)c grcns is vlocicnd. Aan de hand

wclzijn, <,ociak zorg en economic zijn

van een aantal politiek-hestuurlijke cri-

gelcidelijk tot hct domcin van de over-

teria zullcn de vorn1cn van rcgulcring

heid gaan hehorcn. Deze ontwikkeling

worden hcoordceld. Tenslottc zullcn er

is eerst gelcidelijk op gang gckomcn

conclusies worden getrokkcn.

(vanat hct einde van de negcnticnde

Achtergronden van de
hernieuwde aandacht voor
zelfregulering

Twccdc \l(/creldoorlog tn een

Vanuit ectl hi-,tori-,ch pcrspccticf wordt

rect. Voordat de ovcrheid deze taken

duidcliJk dat ovcrheidqegukring en

tcr hand hcdt genomen bg hct initia-

zcltregukring elkaar in populariteit Jl-

tic! in ecr'.te instantie hij lgrocpt'n van!

wi.,-,ckn. Som'> ligt de nadruk <,tcrk op

burgers zeit. Fr wa'> met andere woor-

<>vcrhcid-,rcgulcring, in andere peri<>~

den -,prakc van zellh"tuur (Von Stctn·

dingslijn
I zc\t-1

te

trekken

tusscn

LlJ

ccu\v), n1aar 1~ na

u...

N

hct cindc van de
<,~room

vcr'-;nclling gcraakt. l_)czc \\Tcrgavc van

de historic i'> cchter niet vollcdig cor-

den ligt de nadruk weer mecr op zeltre-

'Sr//,il'utl'<tliull<;'l~

gulcring. Hicrondcr zal 'zcllrcgulcring'

door ovcrheidsregulcring en dcels i'>

in een hi-,tori-,ch pcT'.pccttcf worden

ge"incorporecrd in het ovcrhcid-,hcstuur.

gcplaJt<,t ten eindc de achtcrgronden

J)c ovcrgJng van ccn nacht\vakcr-,~taat

ht'ter tc kunnen hcgrijpen

nuJ.r ccn intcrvcntic-..taat kan daorn1cc,

die eke\., i-, vcrvangt'n

op ecn JJntal bekiclstcrrcint'n, -,\cchh
In hcstuur-,hi-,tori-,chc JnJiyscs wordt

ten dele worden hc-,chouwd a\., ecn

gcwczcn op de ont\vikkcling van ccn

ovcrgang van zcltrcgulcring naar ovcr-

'nJchtwJkcr'>- en politick' -,taat nJJr

hcid-,rcgulcring. Lellrcgulcring is vaak

ccn 'wclvaart'-.- en intcrvcntic-;tazn' [)c

nict vcrvangcn door ovcrhcid'->rcgulc-

overheid zou op ccn grot'it'nd aantal

ring maar in hct bdcr van hct ovcr-

maat'>chappe\ijkc terreincn tJkcn tcr

heic\-,he<,tuur gcpiJJtst. Ccsproken kan

hand hchhen genomen. Taken die zich

\vordcn van ccn ontwikkcling van ccn

gckidclijk zip1 gJan uthtrekken huiten

-,ituatil' waarin

de kbssiekc taken op het tctTCt n vJn Ii-

regulcnng aanvullcncl wa'> op de zellre-

nancicn, intra-,tructuur lvolgcn'> Adam

gulcring

naar

ccr<,t
ccn

de

'->ituatic

overhcid-,\\'ZlJr

Dit is het tweede artikel in een seric over Zelfregulcring. Het eerste artikel
in dczc reeks, gctitcld 'Zclfregulcring in poldcrkringcn' van de hand van
prof.mr. dr. _I.P. 13alkcnende is verschcnen in Christen Dcrnocratischc Verkcnningen, --1/1998 (pagina 151 c v.)
l'aragraaf 2.2. in het verkiczing'>programma 'Samenlcven doe jc niet aileen'
is gewijd aan Zelfregulering.
Ecn projectgrocp van hct Wetcnschappelijk lmtituut voor hct C:DA is momentecl bezig de mogelijkhedcn tot hevordering van maatschappclijk vcr·
antwonrde zeltrcgulcring in kaart te brengcn. In samen-,pcl met maatschappclijkc organisaties zullen na de zomcr voorstcllcn worden gcdaan.

de

vcrhoudingcn prccic~ on1gckccrd zijn.

trend' lijken op het eer'>te gezicht een

Sind, de tweede helft van de jaren

vcr...;terking von hct prin1aot van

zeventig i'i de plaat'i en de invloed van

mMkt in tc houden. De 'markt' wordt

de

de overheid in de Nedcrland'ie <,amcn-

door velcn gezicn al' cc11 ge'ichikt or-

lcving wen men tcr di'>LU'>'iie gc'>teld

dening<,mcchani'imc waad1ij door mid-

Kritiek op de overhe1d i'> geen nicuw

del van 'vriJwilligc' intcrKtie wen<,en

vcr,chijmel. 1\lct name vanuit liheralc

en verlangcm van individuen tot uit-

hock i'i reed' eerdcr ge'>teld, dat de

drukking

ovnheid nict aileen een tc groot hc,Jag

.\ lond1gc en calculcrende burger' zqn

kunnen

worden

gebracht

zou leggen op de ( linanciclc en pn'io-

in dczc vi.,ic in ~taat voor hun cigcn hc-

nele 1

bngcn op tc kon1en.

nlaat'ichappeliJkc

hulphronnen

llla<ll" teven' de ruimtc voor het indiv1du
zou heknotten. Wei nieuw in de algelo-

;:o:
Toch hlijkt in de heginjaren negentig

pen twee decennia i'> dat

dat de markt gccn ultiem

deze knt"che vi'iie I mccrl

antwoord

gcn1ccngocd i..., gc\vordcn.

Lo zijn

111

hrede kring

vraogtckcn., gczct hij hct

'>lurend

en

prohlecnwp-

lo<,<,end vcrmogen van de
ovcrhe1d.

I )e

overheid

hlcek geen antwoord te
1

kunncn! hi eden op aile

Bij het CDA is
overheidsregulering
aanvullend op
zelfregulering, bij
de PvdA is precies
het omgekeerde het

n1aat'ichappeli1ke en in het

geval.

hl)zonder
v1·agc'll TegeliJkertiJd heelt

op

'ichappeliJkc
vonnl.

de

tllZIZlt-

prohlemen

I ndividuali,ering

hrengt paradoxalc gevolgen met zich mcc. lnclividu.:di'icring lijkt een grotcrc outonon1ic van bur-

ger<, in te houckn. AI, gcvolg van de tocnemende
complcxiteit van de 'iamenlcving echtcr hlijkt de
interdepcndentic (verwc-

het linanc1cle he<,l,lg van dc ovcrheid

venheid ivan hurger'i toe te ncmen. Dat

op de ccononl!c aanlciding gcgcvcn

hurger'i zich mecr illCiividueel gaan op-

voor ZO\vcl ccn pragnlZiti...,chc o]<.., ccn

<,tellen hetekent niet dat ze onalhankc-

ideologi,chc react1c: het primaat van

lljk van anderen wordcn. Het wcg-

het marktdenken

vallen van traditionele vcrhanden hetckent, dat andere intcrmcdiaire <,tructu-

Voort'> ZIJil ook, in relat1e met hoven-

rcn noodzakclijk zijn De markt kent

'itaande ontwikkelingen, de maal'ichap-

al, intcrmediaire 'itructuur ook de no-

pelqke verhoud111gen gelcideliJk mecr

dige beperkingen. Zoal' hieronder nog

gelndivJduali,eel·d. I )c vcranclcringcn

nodcr aZingcgcvcn zal worden, hlijkt

in '>ociaal en culturcel opzicht hehhen

dat niet aile collectieve actie via de

gclc1d tot ccn zckcrc ZJanta<..,ting van

markt tot <,tand te hrcngen valt. llovcn-

traditioncle

clien veronder'ilclt het primaat van de

lloewel

icolleuieve!

menigmaal

vcrhanden.

ovcrdreven

zijn

markt een '>ituJtie van vulkomen con-

kla.,.,iekc maal'ichappelijke vnhanden

UIITentJe

al'i gezin, IJmdie en kcrk Jan ero<,ie on-

over dezeltde kenni'> en vcrmogen'> te

dcrhevig gcwce<,t. ( )pkomend individu-

he,chikken. Deze verondcr'itclling i'>

Partijcn

1burger'>)

dienen

JI"nw, ontzuiling en deconlc'i'iionali<,e-

nakl gehlcken. Cegeven de imperlec-

ring Zijll 'ilecht, enkele uitdrukking'i-

tie'> op de markt " het niet vreemd dat

vormen van dcze trend. Ook clcze

de mogelqkheden van zeltrcgulering

Z'
(;'.

gcvcr~- en \vcrkncnlcr~vcrtcgcnwoordi

u

van (groepen van) burger'> als derek

z

weg verkcnd worden. Vandaar hct in

gers). Llit dl'ze voorbeelden moge dui-

mindere ol meerdcre mate uitgcsproken

deli]k zijn dat er vnschillcnde vormen

enthousiasme voor zelfregulcring. De

van zellregulering en overheidsregulc-

eX

vraag hlijlt evenwel wat exact onder die

ring ondcrsciKiden kunnen worden.

derek

Voor cen ondcr-,cheiding van de ver-

;..JJ

weg

verstaan

moet

worden

_J

schillende vormen en gradatil's van

:J

u
UJ

eX

UJ

N

zcltrcgukring en ovcrhcid;.,rcgulcring

zip1 de volgcndc vragcn van hclang:

Verschillende vormen van
regulering
Llit het hovcn'>taande koml naar vorcn

War i'> de mate en het karaktn van

dat er geen duidclijkc atbakening hc-

de (zell lregulcring~

-,taat

tu~<..,cn

ovcrhcid'-.tTgulcring

en

W'at i:-, de aanlciding gcwcc-,t

0111

zcltregulning lliJ nadcre he-,chouwtng

I zell )rcgulering te komen en wic

hlijkt dat er vcr-,chillende vormen van

!Kelt hct initiatid genoml'n'

tot

zcltrcgulcnng en overheid-.,JTgulcring
bc-.,taan al naar gelang de rol van ovcr-

llij de cer'>te vraag zip1 drie ondnhg-

heid en maar-,chappelijke grocperingcn.

gende elcmenten te onderkennen. AI-,

Strikte zelhegulcring houclt in dat de

prealabelc vraag moer gc'>leld worden

maat-,chappelijke groepcringcn zcll re-

in hocvcrrc cr ~prakc i-., vJn rcgulcring

gc].., -.,tcllcn (en zorgen voor de nalcving

op een hepaold terrein. Vervolgen'> in

ervanl. In de praktijk komcn evenwcl

wclke mate cr -,prakc i'> van tntcrne

veel overgang-.,tiguren voor die door

lzclt-1 dclll wei externe (overheid-,-lrc-

-.,on1n1igcn we\ en door andercn weer

gulcring. Tcn-,\ottc

n1ct a].., vorn1cn van zellregulcring wor-

wclke mate de zellrcgulcring de hur-

den heschouwd. Lo vormetl collectievc

gcrs-'leden bindt en daarmec vcrhonden

arheidsovcrecnkom'>ten rcgel-, dtc door

ot er cTn interne cn/ol externc ! ovcr-

1

vcrtcgcnwoordigcr'-> van I wcrkgevLT..,

en

werknemer'> worden va'>lgcsteld.

lkze vorm van zellregulering bn in

hcido.,-

J

i'->

hct van bclang in

-.,anctioncring vJn

attnwczig

zc\t-,turing

J<..,

J)c twccclc vraag hl'trdt de aanlciding

vee\ 'cclorctl pJ'> ccht elfcctiel ziJll in-

tot zell-,tur·ing i-, her initiatiel hinnen

dien de overheid de collccticve ar-heids-

de grocp in kwestic ol door ck over-

ovcreen komstcn a lgemecn vcrht ndend

herd genomen' Uok zip1 tu.,-,envormcn

vcrklaarl. Lr i-, daarmee zowel '>prake

mogelqk. In hct geval dat maJl'>chappe-

van zellregulering Jis ovcrherd-,regulc-

lijkc actoren niet zell tot regel'> komen

ring Andere voorheelden zi111 te vitl-

kclll zeltregulcring tohtandkomen on-

dcn op het lerrcin van de product- en

der de dretging van overheidsoptredcn

hl'drijl-,chappen ide publickrechtl'illke

op de achtergrond. Fen voorheeld i-, rc

hcdri}i-,organi-,atieJ. \let zijn ovcrheid'>-

vinden in de druk von hct t\lint'>tcril'

organi-.,atic.., d1c voor de hranche waar-

von Fconomi-,che Zaken op de lwpo-

voor zc ZiJll ingestelcl hindcndc rcgels

theckver-,challcrs om meer en bctere

kunncn vasl'>tellcn. Het he'>luur van

inlortllJtic te hieden Jan cotl'>Lttllenren

deze zogenaamde

Stoal'>'>ccretaris Van [)ok -,chriilt in ecn

\chappen'

wordt

echter voor het ovcrgrotc dec! ge-

brict aan het C:ontactorgaan Hypothe-

vonnd

door vcrtcgcnwoordigcr'-> van

cairc Financier~ dat con<..,unlcntcn on-

maal'>chappeliJke groepcringen lwerk-

voldoende inlormatic hebhen omtrent

hun e1gen linJncii'lc '>ituJtic bij hct al-

de pure zellregulcring waarhij de over-

N::

sluitcn VJ!l een hypothcek. De <,tJJt<,<,c-

heid gecn rol speelt en de zellregulc-

:-n

cretJris '>prcckt haJr zorg uit, mJJr

ring waJrbij de overheid het initiatid

geclt tcven<, JJ!l dJt zij crop vertrouwt

neemt en maat<,chappelijkc groeperin-

,

dat gcldverstrckker-; door middc\ van

gen in Ieite dwingt tot zellrcgulering te

;o·

zellregulcring tot goede alsprJken zul-

komen. Komen de maatschappclijke

lcn komcn (hron, pcr'>hcricht !\1ini'>te-

groeperingen niet tot zcllregulcring

rie

clan zal de overheid ze\1 de rcgc\<, stcl-

van

FconomJ<,che

Zaken

13-3-

r

~

CJ

1')')71. Uit de hrid wordt duidelijk dJt

lcn. Het zijn dcze (a! dan nict door de

c

de <,lJJt<,<,eCJTtJri'> Jandringt op zellre-

ovcrhcid 'algcdwongen') typen zellre-

r

gulering

Op de achtergrond '>peelt

gulcring die tcgcnwoordig, n1ct nan1e

m

voor de gelclverstrekkcr-; de dreiging

in liheralc kringen, het mee<,t populair

;N'

vun ovcrhcid~J-cgukring.

zijn.

7etten we de verschillende dimemic<,

Uit hovcn>taand schema komt teven<,

vJn

naar vorcn dat er een vloeiende ovcr-

z
I ze\1

Jregulering naJ<,t e!kJJr dJn

krijgen we de volgende indeling

gJng bestaat tu<;<;en ovcrheiclsregulcring

initiatief maatschappelijke

initiatief overheid

groeperingen
monopolistische
rol overheicl

geerati,eerde ovcrheid'>-

'pure' overheids-

rcgulering

regulering

gcueelde rol overheid

gemengde rcgulcring

gemengdc rcgulcring

en maatschappelijke

'van onderop'

'opgelegd'

'pure' zelfregulering

statelijk afgedwongcn

groepetingen

geen rol overheid

zelfrcgulering
llovcmtaond >chcmJ kent twec vonnen

en zcllregulering. Lr komen nog twce

wJarhiJ de regulcring in hJnden is van

Jndcre vormcn naar voren waarhij zo-

de overheid, te weten ovcrhcid'>rcgule-

wcl de overheid als maatschappclijke

nng op cigcn initiatiel van de ovcrheid

groeperingen een rol spelcn. llij de ge-

en gcetati<;ccrde ovcrhcidsrcgulcring.

nlengdc rcgulering van ondcrop nen1cn

\)it iJJt<;lc houdt in dJt regulering op

maJt<,chtippclijke groeperingen het ini-

initiatid van maat<;chtippclijke groepe-

tiatief, waJrnJ de rijhoverheid hen de

ringcn tot <,tand i> gekomen, mJJr

hevoegdheid geeft rege\<; tc stellen. In

waorhij de dJadwcrkclijkc (uitvocring

Ieite gaat het hicrbij om een <;oort mix

VJn de J rcgulering door de overhcid ge-

vJn overhcidsregulering en zcllregu-

heun. Ook ten aanzien van zelfregule-

icJ·ing

ring worden in hoven<;tJJnd schema

worden heklced met overheJd>tJken

twee vormcn onder<;chciden, te wcten

(en worden daarcloor een vorm van

!vbJtschappeliJke orgJni-;aties

CJ

·il I
I

z

tunctioneel he<;tuur)

De ecrder he-

Schl'ltema (I 'lWJ 20-22 I '>prcekt 1n clit

u.;

<;chreven puhlickrechtelijkc hedrijlsor-

verhand over het hcginsel van de clie-

ganisatic

hcpaaldc

nencle overheid. Het tweecle <;te\sel van

uitdrukkingworm van dit type organi-

nitcria omvat de recht<;<;tatel;,ke en de

saties. lkdri)fs- en productschappen ko-

dc1nocrati-;chc \Vaurdcn. Hct gaat hicr-

mcn enkcl tot <;tand nadat maatschap-

hij om waarden die in helangrijke mate

u

z

-

( PBO J

is

ecn

eX

pclijkc grocpcringcn (van wcrkgcvcr~

het typischc overheidskarakter hcna-

w

en werknenH'I·sl zcll initiatieven hch-

drukkcn. Aangezien de overheid in ecn

hen gcnomen en cr voldoendc maat-

groot aantal gevallcn een monopolie-

:J

schappelijk draagvlak ( rcprcscntativi-

po<..,itic ten aiJnzicn van de <..,J.!llcnlcving

u

teitl

u.;

eX
LL

gcrnengde

hezit, client in hct kadcr van de demo-

rcgulcring van ondcrop is met name in

cratische recht<;<;taat controlc te worden

het verlcdcn populair gcweest (de pe-

uitgeoefcnd. In de clerde plaats gaat het

voor

be<;taat.

De

riode van de verzuiling) Het I'BO-be-

om duurzaamhcid Verhanden, organi-

stcl <;tamt dan ook uit de jarcn vijftig.

saties, mocten een zekere duurzaam-

Vanuit liheralc kring hc<;taat weer<;tand

heicl hezitten om goed te kunnen lunc-

:..:J

tcgcn dczc vorn1 van zcltrcgulcring

tionercn Dit houdt teven'> verhand met

~

I let CDA hecft zich ccn V()(mtandcr

hct !cit dat er geen alternatieve dienst-

vcrklaart van zcllregulcring van on-

verlcning buiten dezc collcctieve orga-

dcmp, terwijl de l'vdA relaticf mecr hc-

nisaties he<,taat.

langstclling hcdt getoond voor de opgclcgde variant. Voort'> wordt hij het

1-lierhovcn zijn zcs verschillcnde altcr-

C:DA de zclfregulcnng een zelfstandige

nJticvc \Vijzcn

waarde toegekend

Ovcrheichregulc-

schciden. 1-licroncler zullcn deze zes

ring is aanvullcnd op de zelfregulcring.

vormen worden heoordccld. DaarhiJ

lliJ ell' l'vdA is precics het omgckeerdc

\vordt in hclangrijkc tnatc gchruik gc-

het gcval

van

ordcning ondcr-

maakt van de door I jood onderscheiden criteria.

De beoordeling van de
verschillende vormen

I) pure ovcrheidsregulcring,

1-lierhoven hebben we vcrschillcnde

2) geCtatiseerde

vormen van zclfregulcring ondcrschci-

3) gctncngdc rcgulcring van ondcrop;

den. len taxonomic is interc<;<;ant, maar

4) opgclcgdc gcn1cngdc rcgukring;

gcgeven de hernieuwde intere<;<;e in

5) statcliJk

zeltregulering is het van bclang die vor-

ring;

men te waardcrcn. Waankring hcte-

overhcidsregulcri ng,

afgedwongcn

zellregulc-

6) pure zelfrcgulcring.

kent, dat deze vormen gerclatecrd diencn te worden aan hc<;tuurlijkc waar-

Pure ovcrhcidsregulcring lijkt in eerste

den. Christopher Hood nocmt dric

instantie in helangrijkc mate te voldoen

ste\<;e\s van criteria aan de hand waar-

aan de criteria die door Hood zijn ge-

van het lunctionercn van de puhliekc

steld. Vcrgelckcn met hepaalde vormcn

sector kan worden heoordceld.

van zeltregulcring kan in bclangrijke

!-let en'>tc stc\<;e\ van criteria omvat de

mate worden voldaan aan rcchtsstate-

criteria dfcctivitcit en efficiency De

lijke criteria en aan het vcreiste van de

overheid wordt door middcl van dezc

duurzaamheid. Het prohleem is cchtcr

criteria hcoordceld op haar productie.

wei, dat naarmatc overheidsregels min-

( llV '' '!H

der in overeen~.,ten1n1ing z1jn n1et de

ticmerk dat een <,terkc cxternc werking

normcn van de doclgrocp de cllcctivi-

hcclt. Evcnzcer kan, zoa\<, gc-,tcld, de

tcit en cllicicncy van die rcgc\-, mccr

dreiging van overheid-,ingrijpen ertoe

prohlcmari-,ch zal zi)ll. De ovcrhcid i-,

lciden dat maat-,chappelijke groepcrin-

alhankeliJk van de medcwcrking van de

gcn n1ecT interne druk gaan uitoctcncn

l.,Jillenlcving ter ellectuering vJn hJar

om overheid-,ingrijpen te voorkomcn.

\)(·kid. Het ,., tevcn<; voor de ovcrheid

Hicrhovcn i'> cr op gewezen, dat de

gemakkcli,ker met duidcliJk herkenhare

ovnheid aan maat-,chappclijke groepen

groqwn en ge-,prck-,partner'> te werkcn

cen geprivilegeerde pmitic in de he-

Daarom i-, het van he lang h!J de di-,cu<;-

<;[uitvorming en de uitvoering kan vcr-

~.,ie

over de

in~.,chakeling

.,chappcli)kc grocpcringen

van

111Jdt-

lcncn. Voorwaardc i' wei dat die zcllrc-

bij

ovcr-

gulcring door de ovcrhcid op prij-;

c

hcJcktakcn tc hcnadrukken dat zowel

wordt gc'>tcld. Bij zcllrcgulcring kan

-·

de maahchappei!Jke groepcringen a\-,

hct algcn1een belang in gcvaar worden

2

ook de ovcrhcid zcll hier baat hij hch-

gchracht wannecr n1cn tc zccr gcricht

hcn.

i'l op de cigcn grocp. Zcltrcgulcring

kan hijvoorhecld lciden tot kartelvorPure zcllrcgulcring komt in de dage-

ming. Ander, ge<,teld: kartelvorming i'>

liJk'>e praktiJk vaak moed!Jk tot '>land

een vorm van zeltregulering, zij hct dat

\)it wordt voornameliJk vcroorzaakt

cr vt1nuit ccn norn1atievc optick vraag-

door zogehcten collcctievc actieprohlc-

teken<; hij gezet kunnen worden.

lllCll waarvan hicr het 'Jrrr-ri,/cr,dkct'
,()\-,on l'i71 en [)ijk-,tra, Van dcr tvkcr

Pure en gcetat~<;ccrdc ovcrheid-,rcgu\c-

en Van dcr ,1\, leer I 'J'J51 de hclangriJk<;tc

ring kent, zoak hicrhovcn reed-, aange-

i-, l)c vrijwillighcid van dcclnamc aan

gevcn, a\, nadelcn, dat een groot uit-

collcuicvc actic in hct kadcr van zclf-

voering~.,apparaat

hc-,tuur 1:11 -rcgulcring zorgt crvoor dat

worden geroepen om de nalcving te

pcr<;onen wei de [u<;ten wdlcn maar niet

kunnen garanderen. De medcwerking

in

het Ieven

1noet

de la~.,ten. Aangezien het gegeven het

van de te rcgulcren maat'>chappcli)ke

collccticvc ka1·akter van de dien<;ten

<;ector i-, dan gewemt. Die medewer-

mocili1k of zeit, oJllllOgeliJk i<; per<;oncn

king kan makkelijker verkregen worden

van de 'lu-,ten' uit te -,luiten worden de

van een overzichtelijk gestructureerd

\a<,tcJl door cen klcinc grocp gcdragcn.

middenveld dan van individuelc bur-

/cit-, indien deze zcltregulcring wei tot

ger<;

<;tand komt, i-, hct maar de vraag in

groepen worden gecoiiptcerd en daar-

of

groepen.

tv1aabchappelijke

hoeverre de doelgroep zich cr zeit aan

mee gecommitteerd. Voor de maat-

houdt. Dwang kan in pure vorm aileen

<,chappclijke grocpen gcldt a\-, voor-

maar interne dwang ziJIL Dergclijkc in-

dcel, dat men invlocd kan uitoelcnen

terne dwang zal vaak nict dkcticl zijn,

op de hclcidworming en de uitvncring

daar het nwgcl1jk i'> zich door vcrtrck

kan vormgeven naar de wen-,en en he-

uit de grocp aan de zcllregulcring te

l10el ten van de sector. Hel gcmcngde

ollltrekken. Naarmate de zeltregulcring

model van zelfrcgulcring kent twee

!llllldcr dtcctid i'>, zal voort<, ook de

vormen. Allcrecr<;t i-, cr een zelfregulc-

duurzaan1heid ervt1n gering zijn. lr zijn

ring die van ondcrop i<; gegrocid. Daar-

u1tzondcringen te hedenken zoal-, hiJ-

naa<;t he<;taat er een door de overheid

voorheeld een kwaliteit'>keur ot garan-

opgclcgdc vorn1.
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I

de len ziJn geworden I kze prohlcmen

~onlnligcn aangcduid als neo-corpora-

hebhen van doen met een tekortc,chie-

ti<;ti<;ch en hekritic,eerd voor wat hetrdt

tende openhaarheid en controlcerhaar-

'::;:

het vermeende tekortschietcnd dcmo-

hcid (denwcrati<,che en rccht<,<;tatclijke

.....:J

crati.,ch gehalte van de verantwoor-

ci~cn

-_J

ding<;<,tructuren. lr i<; <;prake van een

c
:J

vorm van bindende regulering door or-

J.

Conclusie

ganisaties die nict (volledigl valt onder

llit het hovenstaande volgt dat een gc-

0

de ministcriclc vcrantwoordelijkheid

lcideliJke overgang hec,taat tu<,<;en 'pure'
zcllregulcring en 'pure' ovcrheidsregu-

L.

-

De gemengde regulcring wordt door

_J

Het ba-,isprobleem ic, gelcgcn in ecn

:X

hindend karakter van de zeltregulcring

lcring. Naa<,t deze twee 'pure' vormen

' ...!...

lndien het hindend karakter heperkt

van regulcring hehhen wij vier over-

hlijlt tot de grocp ol sector in kwcc,tie

gang-,vornlcn ondcrschcidcn: gcCtati-

'..c:

en er geen externe eHecten zijn naar

c,eerde overheidsrcgulcring, gemengde

''-I

andere groepcn en -,ectoren, dan doet

regulcring izowel van onderop ont-

zich in principc gecn prohlcem voor

c,taan alc, door de overheid opgelegdl

Men kan immer<; vrijwillig tot de groep

en c,tatelijk algedwongen zclfregule-

toetredcn en indien gewcn<,t vntrek-

ring. De ze<, ver-,chillende vormen van

ken.

Dit

echter onder-

rcgulcring zijn vcrvolgen'-l

graalt a]<, ecrder gezegd

heoordeeld aan de hand

het hindend karakter van
de zelfregulering. Vandaar
dat de werking van gcmcngdc

rcgulering

zich

vaak uitstrekt tot huiten de
eigenlijke

groep.

f-:en

voorbceld is tc vi nden in
de cerdcr genoemde algemeen verbindend verklaring van collcctieve arhcidc,overcenkom<;tcn.
/\let de algemeen vcrhindcnd

vcrklaring

de ovcrhcid

wordt

De meer modieuze
vonnen van

leend aan het werk van
I iood. llit dcze heoorde-

zelfregulering

ling volgt dat zowcl de

kunnen de toets der
kritiek minder goed
doorstaan dan de
gemengde
regulering van
onderop.

van drie typen cnteria ont-

'pure' zellrcgulering al., de
statclijk algedwongen zellrcgulcring ccn gcringc nla-

te van duurzaamheid en
ellcLtiviteit kenncn. Zellregulering,

die door de

ovcrhcid i'-> opgclcgd aan

maatc,chappelijke groeperingcn, valt vanuit dcmocrati<,che en recht<,<;tate-

medcvcrant

Woordcli)k Hct i<; dan ook de vraag

lijke waarden te veroordelen. De drie

over welkc waarhorgcn de overhcid he-

vormcn van rcgulcring die de toets der

<,chikt om toe te zien op een jui.,te nale-

kritiek het hec,te kunnen door<,taan ziJil

ving van de collcctieve arheidc,overeen-

'pure'

kom<;t, nadat goedkeuring i<, vcrlcend.

<;ecrdc overheid<;regulcring op initiaticl

overheicl...regulering,

geCtati-

Het gaat hierbij niet zozeer om de na-

van maatschappclijkc groepcringen en

lcving van de hepalingen over <,alari<;-

de gemengde regulcring van onderop

<,en. Met name kunnen er problemen

i zoals product- en bedrijf<;chappen)

<,pelcn hij de he.,teding van de c,ociale

Opvallend bij deze conclusie is dat de

londc,en, die door de algemeen verhin-

mecr modieuze vormen van zelfregulc-

dendverklaring van de cao (door de

ring de toets dcr kritick mindcr goed

overheid) in zekere zin publieke mid-

kunnen doorstaan dan de gemengde

UlV
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c val van Socharto !e-vert in
Nederland vee! gesprch-

in de '>cptcmhcr-coup en zijn gcwoontc
om tege11'>tandcrs hard aan tc pakkcn.

stol op, zoals macht-,wi">c-

larcnlang wa<, nict hij de oorzaak van dc

lingcn in Congo, V1etnam

corrupt1c, maar warcn het zip1 vrouw.

en [\bit a dicpgaand gcanalysccrd wor-

zijn kindercn ol zip1 gollpartner'> De

den in rc-,pccticvelijk llru<,<,cl, l'arij<, en

mcedogcnlozc hewindvocrders van ln-

Londcn. Het koloniJle vcrlcdcn, de aan-

done'>li' hchhen de politiekc cultuur van

wczJghcid van gcCn1igrccrdcn uit die

dat land vcrnield. lndonc-,ii'rs hchhcn

Ianden en cx{l<JII-itJics ovcrzce gevcn hicr-

argclccrd de contlictcn van ccn multi-et-

voor ccn gedccltclijkc vcrklaring. [en

ni-,chc

gloha!i,cnng in het morclc hewll',tZiJ11

'>prcckhaar te houdcn e11 zc hchccr-,haar

gcvcn

te houdcn door ccn plurirorm he-,tel.

gcdccltclijk

de

1-c'>t

van

en

multi-rcligicuze <,taat

de vcrkbring: voor schrij-

'Zoieh

hracht

he-

nu

IC

ncndc corruptic, onrccht-

ecnmaal 111et tcr <,prake in

vaardigc vricndJcspolitick,

ccn l'ancasila-democratJc'

ccn gcncraai.:...JTgtcnl, ccn

hoordc ik dikwijl-, opmcr-

gckncchtc

ken van hogcrhand in de

rcchtcrliJkc

macht en uitholling van

ticn jaren dat ik cr zeit

aile politickc imtcllingcn

woondc. Hct gcvolg is dat

zi_jn langzan1crhand gecn

zoict'> a!-,

excuse:, n1ecr aan tc voc-

ning-.,vonning,

rcn. Wat vcrhaa'>l is hoc cr

society'

in de we'>ter<,e wereld toch

ding tu<,<,en amhtclijkc en

puhlickc mc-

ol

'tiPil

ccn

cen

-,chci-

telken'> weer argumcnten

politieke

worden gcvondcn

strckt alwczig is Dat dit

<llll

de

ogen te -,Juitcn en zakcn tc
doen a I-,ot cr niets aan dc

Pro[ ,Jr-_ EJ/.i\1. Kimn1ar1

SJ

controlc

dcmocrati-,ch

tckort

volop

kortc termijn tot hinncnbnd'>c onrust, tot afschci-

hctrckking tot lndonc'>~i', is dat tu<,<,cn

ding'ibc\vcgingcn en tot ctni'-.chc of rcli-

1'J45 en 1')(,5 in ons land Sockarno zo

gicuzc vcrvolgingcn kan lcidcn i'i nict

ondcrgcwaardecrd wcrd, tcrwijl tu<,<,en

dcnkheeldig lk heh me lang Iaten ver-

1'J6()

en

1'J'J8

zijn opvolgcr zo lang

tcllen in

lndone-,ii' dat tragmcntatie

ovcrgewaardeerd were!. Werden we hr1

geen rcclc optie mecr was_ ,\Ji.,.,chicn.

de eerste lndone<,ischc pre-,ident door

1\iaar tc hcginnen hij Omt-Timor zullcn

oud-lndiegangers herinncrd aan zijn rol

cr tcrritorialc concc.:...'irC'-. gcdaan n1octcn

tijdens de lapamc hczetting, hij Soc-

worden. Vcrgelijkingcn met de transitie

barto wcrd gczwcgcn over zijn oorlogs-

in de voormalige Sovict-Unic, locgmla-

vcrleden, zip1 raadseiKhtige optrcdcn

vic of Congo zijn zinvol.

C IJV
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rekening houdcn. Er is ccn kleinc al-

Dubbele standaarden
Waarom hanlcrcn wiJ duhhclc <,tandaardcn, waJr her onzc relatic'> met de
Derek Wcreld hctrdt~ Waarom hc'>leden we zo wc1nig aandacht uan univcr-

<,clc criteria al'> mcn<,cnrechtcn, milicunormcn etl llltcgritcit'>ei'>cn~ Hoflclijk
wordt ectl en andcr ter '>prakc gcbracht
op ccn hankel. Dat hoorl nu ecnmaal zo
111 deze ec'uwenoude Aziati'>chc culturen, wordt dan opgemcrkt. Ceneraal'>
die hun la'>ltgc onderdancn mel karahijtl, karwatch en dwangarheid tot de
ordc roc pen, zoudcn n tct graag op ccn
d1rcctc

lllZllliCr

hcvrat~gd worden over

mcmcnrechten, roofhouw van hct natuurlijk lcdmilicu ol vol<,trckt ontoelaat-

'>land tus<,cn de huitcnland<,e politick
van de lcdcrak regering en de huiten-

r'

land<,c activiteitcn van de Amcrikaame

d

ondcmcmingcn. 'Cood corf>or<Ilr cilizcnsl>ifr'
wordt ook overzec vcrlangd. llinnenland<,c <,anctic'> ondcr'>trepcn de crmt
van dit vcrlangcn. In luropa wordt
hicrop wal nccrgckckcn. Dit moraal is
tc concrect en bovcndien zou hct urgcrcn van zo'n n1oraal tc clicht tcgcn wctgcving a ani iggcn. In contra'-Jt h icnncc

<,laan de lurope'>e ontwikkclingen naar
ccn 'lege', dat wil zcggcn. naar ccn pro-

ccdurcle puhlickc moraal. En ook al
tuur matcriali<,tisch en hcdonistisch is,
rlln

hare h nanc icle vcr<,trcngellllgen. 1\1 i<,'>Lhien

moctcn

we

waardcring gaan

toch

wat

mccr

ophrcngcn voor ic-

mand al<, I I' l'ronk, die al al., mini<,tcr in
november I 'J73 in Jakarta een plcidooi
voor mecr men<,cnrcchtenhelcid vocrde
en daama ziJn <,tandpunt tepa'> en tc onpa' hcrhaald heelt. LiJn men'>enrcchtcn,
milieu-'>tandaardcn en ci<,cn van hcdriJf'>cthick loch niet langzaamaan zo
uitgckri'>talli'>ecrd a]<,

minimalc ei<,en

voor ccn 111Cl1"i\Vaardigc -.,anlcnlcving7

In

onze rclatie<, met andere Ianden, nngeacht de <,taat van economi<,che ontwikkcling, diet1cn de ei'>cn van humaniteit,
houdhaarhcid

en

tran<,parantic

vccl

mecr mee te '>pelen dan tot nu toe het
gcval i'> Dit gcldt voor ondcrncmingen,
voor hilatcrale ovcrhcid.,hc'>ptTkingcn
en ook voor zoiet<, individuee]<, al' het

vaak dat de Anlcrikaan-,c cul-

zcggcn \Ve

dczclfdc redcnen durvcn we vanuit

Europa hct zaken docn in het huitcnland niet tc normcren. Ieclerc onderncnling n1oct dat nElar voor zich uitnlo-

kcn. Celukkig zijn cr ondcrncmingen
die dit voor zichzclf ook kunncn uitmakcn en daarvan verslag docn: bijvoorhccld de Koninklijkc/Shell Crocp en
SOCAI\1, ecn door C:::..A in hct Ieven
gcroepen onafhankelijkc monitor van
inknoppraktijkcn.

J, het voldot>ndc7 Nccn. Dczc gocdc
voorhccldcn verdicnen navolging. !\bar
daarnaast i'> er politickc druk noodzakclijk om erkcnning van gcrcchtvaardigde
autonomic at tc dwingen, bcrcchting
van misdadigers en vrijbting van de duizcnden menscn die al jarcnlang zonder
vorm van proccs of zonder ccn rechtvaardig proces worden vastgchouden.
Corruptic, korupsi. Druk uitoelcncn en
cindelons plciten: bijvoorbccld voor dr.

Amerikaanse moraal
Het zip1 tot nu toe de Ameribnen die

Soehandrio die al 32 jaar vastzit.

hct men'>enrcchtcnhelcid en hct anticorruptichclcid

zo

ver

doorgcvocrd

/11 ,Je colw1111 1}WCII

hchhcn, dat afzondcrlijke ondcrnemin-

flCISOOIIJijkC

gcn in het huitenland daarmcc crnstig

CCII iliiiiZCI

de lcdn1 1)(111

orPillfillc}CII IJlCU.

lc

1/CIJCIJ POor

de rcdactic ln111

Z1j ho{lfll

rcf/cciiC

of dc/Jal

,jrlil>lllCf
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Het CDA heeft familie- en gezinsbeleid prioriteit gegeven in het
verkiezingsprogramma 'Samenleven doe je niet atleen'. Een stevige
infrastructuur voor hoogwaardig beleidsondersteunend gezinsonderzoek is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Recent kwam het

:/)

Gezinsrapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit

z

en daaruit blijkt dat nog heel wat kennis ontbreekt, bijvoorbeeld

'-.l

terzake de inkomenssituatie. 1 De Nederlandse Gezinsraad is door

.w

het kabinet-Kok gevraagd om een tweejaarlijks Signalement over

.]

de situatie en ontwikkeling van gezinnen uit te brengen.} Daar-

z

naast heeft de Gezinsraad vanuit de Europese Commissie subsidie

.L

gekregen om als 'voortrekker' te fungeren bij het ontwikkelen van
een Europese Gezinsmonitor. Atle reden voor een gesprek met

:..J

Pieter Katle en Peter Cuyvers, respectievelijk algemeen secretaris

_j

en stafmedewerker van de Nederlandse Gezinsraad.

".

De Nederlandse Gezinsraad

internationaal a\, naar de Nederland-,e

~

De Nedcrland<,e Cezirl',raad ( NCRl i'>

overheid toe), later a\<, onafhankclijkc

'-

oor<,pronkelijk ontstaan in de jaren

stichting met een eigen bureau. Onaf-

zc~tig, al':. gcvolg van ccn buitcnland"

hankelijkheid wa<, bc\angrijk, omdat

initiatiel

het voor nogal ver<>chillcnde aange<,\o-

1\\ini<;tcr van Doorn wcrd

vcrzocht door de lnternationalc Ce-

ten organi'>atie<, a\<, het COC I Neder-

zin-;ledcratie om een aan<,preekpunt in

landsc Vereniging tot lntcgratic van

Nederland, en op zijn uitnodiging ont-

Hommeksualiteitl en het Leger des

'>tond een contactgroep van de onge-

Hei\<, niet eenvoudig was om gezamen-

vccr vijhig organi.,atie<> die zich op de

lijke <;tandpunten tc formuleren

ecn of andere manier met het gezin be-

Er zijn in de afgelopen jaren enonn

zighiclden

vee\ organisatie-; op het welzijn<;terrein

Llit deze 'Natinnalc C:onl~l'zin"bclangcnl

ont-

ge'>ncuveld. Dar dar de NCR niet i'>

stond in een aantal lascn de NCR in

ovcrkomen hedr volgens Kalle en C:uy-

I '!71. Eerst a is gezamenlijke vertegen-

vcr'> ver-;chillcndc oorzakcn. Nicr de

woordiger van die organisatie<, (zowel

onbclangriJk'>te daarvan is de hoge pro-

tJctconlnli"sie

CllV

I1 1JS

ductiviteit, die weer een rechtqreeb

twijfclcn altijd, men<,cn uit de praktijk

-,:.

J!-, 'intcrn1c-

hehhen juist hele pertinente opvattin-

)>

diair' vun ccn groot auntal andere orga-

gen uit ervaring puttend. Bclcidsmaker'i

:::~

·'I

-

!'-

r-

11:

gcvolg i-, vJn de oor.,prong

nisaties. lk NCR vcrzamelt informatie

ziin gewcncl clat ze moeten kiezen, ook

uit aile ttwalshoeken en disciplines. In

a\ is hct moeiliik De dric invalshocken

het hestuur zitten vertegenwoordigers

vullen elkaar dus aan. De NCR is een

-

uit hestuurliike, politteke en vakinhou-

cxpertcentrum en hedt lijntjcs met per-

n"

deliJkc kringetl.

soncn uit heel vcr<,chillende maat<,chap-

De NCR kriigt inmtddels als cxpcrtcen-

heid is hijzonder grout. F.r kan hii wiizc

r.

trum op gezinqcrrein een structurelc

van <,pre ken hinnen vijf tien minutcn

2

suhsidie van VWS en is sinds twee jaar

icmancl over cen willekeurig onclerwcrp

crkend ols hehorend tot de landclijke

hetrcffende

intrastructuur 1naast hiJvoorheeld het

worden: de medewcrkers hehhen een

Verwev Jonker lnstttuut en het Sociaal

breed wcrkterrein en kunnen gchruik

en Cultureel l'bnhureaul met kernta-

maken van de door de NCR periodick

ken als helcidsanalysc en -ontwikke-

gcmaaktc invcntari-.;atic-, van gczin~on

ling, <..,]gnalcring en hct vcrvullcn van de

dcrzoek. Len taciliteit waar joumalisten

platl<>rmfunctie

en programn1an1akcr~ nogal ccn"i gc-

hruik van maken. Voor het uitvocren

:::<:

Gouden letters

van concrete projcctcn i'i hct ganghaar

r

'

'::

'

,1.

j

"

pe\ijke organisaties. De toegankclijk-

het gczin

gcraadp\ccgd

r
rr
I'

7
:./

,~let gouden letters is als hct ware op de

dat

vcrschillende

r,

gcvcl gc-,chrcvcn: de con1hinatic von

dometnen hijccn worden gehracht en

:-rl

wetemchop, helcid en praktiJk. I kze

door die koppeltng wordt het ren-

vullen clkaar goed aan wetenschappers

dement hoger

cleskundigen

utt

A\, gevolg van die

flctn ( ·ti)'IWI (I ) nt Picln Kul/c, rcsfJcctiwcll}k stuflllcdciPCikcr Cit sccrcluris lhl11 de
Ncdnlundsc <JCZIII\Iilild
[foto /)i,k flo/)

'v

·'

r

:Z

wcrkwiJZC hccft de NCR in principe

het verledcn va<,tgchoudcn aan cen

va<,le krachten in hui'> die (vooral I gc-

aantal uitgang<;punten, ook a\, dat suh-

neralist ziJn -en met name 1n <,laal zijn

'>idicverlie'> ol zeit., ophcfting kon oplc-

om de 'vertaling' tussen helcid, praktijk

vcren. De hclangriJkstc daarvan i<; na-

en wetemchap tc levercn. De vakin-

tuurlijk de

houdclijkc experti<;e wordt van huJ-

'leclcenheid' in dc lxced'>le zin van het

ten aangetrokkcn door het verlcnen

woord. Dat hetekent dat de NCR zich

van

nooit hcelt willcn hepcrkcn tot wel-

opdrachtcn

van comnliS'->iC'-..

ot

hct

in'>lcllen

Volgcn~

.'-I

De NCR neemt

van de NCR ook van he-

eigen standpunten

lang gcwcc'>l hi) hct krijgcn van de Furopc<,e op-

in en Ievert vaak

drachL ''Hct slaan van ccn

forse kritiek op het

hrug tu<,<,CJ1 weten<,chappelqkc

kcnni'>

en

belcick

·.!...

kerhe1d i'> onderwcrp van
advi'-lering gcwcc".t en de

NCR hecft altijd va'>tgchouden aan hct helang van
ecn juridi.,che '>ectie
tinu'ltcit i'> de 'neutralitcit'
van de NCR, lcelvormen

zich. Furopc<,e amhtcnaren

_J

Ook

hiJvoorheeld de <,ocialc ze-

Fen tweede punt van con-

beleid.

vragen is hi)na cen vak op

lJ

gezin al'>

zijnwraag<,tukken.

Cuyvers i'> dezc trad1tie
"..L

locu<, op het

- maar dat geldt ook in Nederland

ZlJil

hchbcn weinig aan een rapport van 200

i'> nicl bctcr 111 <,taat kinderen op te voe-

gcll)kwaardig, hct cnc gczJn<..,typc

pagina'-., in vaktazd a\.., zc hun conHni<.;<..,a-

den dan het andere. Uok dit i'> alkom-

ri'> moetcn informeren. Vandaar dat de

'>lig uit de traditie, waarin men met vee\

politicu<, vaak zijn ol haar toevlucht

llcvcnshe<,chouwelijk 1

neemt tot dc journali'>tieke weergave

groepen rond de tate\ moe<,t kunncn

vcr<,chillcnde

van de he.,chikbarc kennl'> uit de krant

z1tten. C:uyvers en Kallc bcnadrukken

Daardoor worden echter mee<,tal de-

daarhi1 dat de neutral1teit van de NCR

tail., en controvcr<;es overhelicht. WiJ

niet voorkomt uit het niet kunnen of

proberen vooral in kaart te hrengen

mogcn kiezen, maar geba<,eerd i<, op

waar men het wei over ecn<; i'>, dat kort

cmpiri<;chc kcnni'>. Wetemchappcrs uit

samen te vatten en oplo<,<;ingen voor

aile gezllldten hebben al jarenlang ge-

helcid<,matige knelpunten te tormulc-

prohcerd te bcwijzen dat <,ommigc ge-

ren. 7oals bijvoorheeld de nicuwe de-

zinncn slccht ot JUist goed zijn, dat kin-

linitie van het gezin die het kahinet in-

dcropvang

midde\<; hedt overgenomen."

cfkcten hedt, etc. In het voor het

.,Jechte

of

jul'>t

goedc

Kalle wij'>t crop dat Nederland op dit
her cnigc bnd i<; wt1t1r ccn dcr-

SCP-rapport

n1on1cnt

over de gczin<;opvocding worden a! die

ge<,chreven

hoofd.,tuk

gellJke comen.,us over een 'modcrne

mythes kriti'>ch geana\y.,cerd, de wcr-

gezin,delinitic' hestaat. In Fngeland hij-

kelijkheid van gczinnen laat zich niet

voorhceld worden eenoudergezinncn

in dit ~oort zwart-\vit;.,chcnla'-, vangcn

nog '>lecd., henocmd als 'gcvallcn vrou-

Kritisch en onafhankelijk

\Vcn'

De NCR ncemt eigcn <,tandpuntcn in
Het <,lrevcn naar contim(lteit i<, een ander centraal principe van de NCR. In

aile

en Ievert vaak tor<,c kritiek op het helcid. Volgcns Kalle i<, er wat dat hctrcft

orgJni...,atic-;

gecn cnkel prohlccm in de rclatie mel

in het welzijnwcld hedt dc NCR in

de <;tdl'>idicgevcr, omdat men daar mccr

de hcr-.tructurcring von

(I lV (,

'JS

waarclc hccht iJ.iJ.tl ccn autonon1c in-

hct tocnmalige wetcn<,chappeliJke tiid-

hn:ng ctl het jui<,t de taak gcvonden

<,chrift van de NCR.

..,.,

wordt van de t'-.:CR om 'voor de muzick
uit te lopcn' [en deel van de NCR-ad-

Vanaf dar moment loopt de NCR min

viezcn zijn 1n de bhinet<,notitic 'Cezin'

of mecr voorop- mi<,<,chicn zclf, wei te

ovcrgenomcn, met name op hct punt

ver voon11t - met aandacht voor het

van de dclinitie, cen dec I ook nict. I )e

mml<1lc gezin. C:entraal daarhij <,laat de

NCR maakt er al lang cen punt van dat

'>Zlmcnwcrking met hct C:BS, ccn imti-

de kindcrhij,lag kmtendekkend zou

tuut dat ltlllllcr'> he,chikt over de cijtcr<,

mocten zip1 op hij<,tand,niveau. Dit on-

over de voile hrecdte van de hevolking.

dank, de trend om middelcn vooral op

Stcekprocven die weten<,ch<lppcr<, op

de kinderopvang tc concentreren. Llit

gczin-aerrein ncn1en zijn vaak nogal

een enquftc die de NCR in ILJ'J+ hll'id

klein en cr zittcn zacht uitgcdrukt wat

kwan1 noJr voren dat priorite1t voor

tcveel hoog opgelcidcn in, wat weer

kinclcropvang vooral hiJ hogcr opgelci-

cen vertekcnd heeld oplcvert van de

dcn 'tcrk wa<,. Lager opgclcickn hccht-

vcclhc<,proken

tcn vecl mccr hcbng a<1n kindcrhii'>lag.

NCR twiJklr c1- gcen <,econde aan dat

( )ok het rcccntc hoekjc over pcn'>ioc-

cr ...,prake i". vJn ccn cn1ancipatieprocc-.;

llen <,l<:lat haak' op w<1t cr recent poll-

dat zich gelcidclijk uihtrckt over de

individuali,cring.

r

z

De

2

tick hc,loten i' de NCR hcclt d<1a1-in

hele hevolking, maar over hct tempo en

gcple1t voor mindcr ind1viduali<,cring

de inhoud van dit proce<, i'> hct laat<,tc

:-rl

nog nict gczcgd.

r,

chn de nieuwc wet hepaalt.

Kalle con-

<,tateen dat hlllnen de NCR de twijlcl,
over indivlduali,enng in de <1lgclopen
!ZltTn op aile punten zijn gegrocid, \Vot

'"Ill'

a,

:-rl

Beschikbare gezinsgegevens
woestijn

tot politick ri,icovollc <,tandpun-

I liermcc zip1 we aangeland hij het on-

ten lcidt 'Wij hehhen oprcchte twiJicl

derzock voor het kahi11C'l, de Signalc-

vallllll cc11 traditic w<1arin de NCR al

ring,rapportage. Voordat ze daar dicpcr

tientzdlcn jJtTil voorvcchter i". vtln gc

op lllgaan - hct i' nogal cen tcchni<,ch

l11khcid van altematievc lcdvormen en

verhaal - willcn Cuyvcr<, en Kalle een

cn1ancipiJ.tic. f\'1at~r het rt".ico i". natuur-

t!]uqratie gcven von de n1anicr waarop

liJk lcvcmgroot dat 1e tot hct con'>crva-

hct kan wcrkcn. Het voorheeld hcdt

tlcvc bmp wordt gcrckend, al wa<, hct

het1-ckking op een <,tccc!, helangriJker

Jllccn JnJor on1cbt cr ·gezin' in Je naan1

wordcnd punt in Nederland: hct uit<,tel

'>laat De NCR hcclt overigen<, indcr-

van het ecr<,te kind. Dat wordt vaak

da<:ld ooit ovcrwogcn om Zlchzcll om tc

ccnvoudig\vcg gckoppeld tJan het ont-

dopcn tot 'ln'>tituut voor prim<1irc lect-

hrcken

vormen, lll<lM dat plan <,nel vcrlaten.

con1hinatic van wcrk en zorg, vooral

van

voorzicningen

voor

de

Niet <:lllccn omdat het nict ccht een

natuurlijk kinderopvang. 1\bar er i'> cen

aJn".prckcndc llJZllll i"., n1aar ook on1dat

heel <..,cJ!a

de lliCLIW'>le analy<,e<, crop wczcn dat

nooit ondcrzoek naar gedat~n i-,. Zo

Jlli<,t hct 'modale gczin' uit hct heeld

duurt hu hiJvoorhceld tcgenwoordig

van de politick wa<, vcrdwencn. I )at i'

vee\ bnger voordt~t n1ell".Cil cc-n 'va.:..,tc

VZlll

andere bctorcn waar nog

toen opgcpakt. en in I 'J'J:l kopte de

partner' gevonden hehhcn. Samenwo-

NRC voor hct ccr<,t 'Cczin nog <,teed'

ner<, gaan in de helft van de gevallcn

dominant', al<, gcvolg van puhlicatic<, in

weer Lilt elkoar. En voor de timing van

kindcren zou het 'moment dat Je de re-

'>panning gaat waarhij aile hcschikhare

latie <;tahiel genoeg vindt' wei cem vee\

de-;kundigheid uit aile di,cipline' wordt

helangriJker kunnen zijn dan de aanwe-

hetrokken, "In vergelijking met de be-

zigheid van een hepaalde voorziening

dragen die in de cconomischc olmedi<,che <,ector in ondcrzock worden ge.in-

N

Het voorheeld van de timing van kin-

ve<,tecrcl <,telt dat niet een'> zoveel voor

deren laat volgen<, C:uyver<, goed zien

Fn leitelijk wordt op dit moment ook

waar het eer<,te prohlcem ligt a\-; je

zckcr zovccluitgcgcvcn aon ondcrzock

onderzoek moet doen naJr de -;ituatie

naar gczinncn, n1aar dan vcr'-lnippcrd

van gczinncn, of her nu goat on1 inko-

over tientallen departcmentcn, ondcr-

n1cn, huir.;vc'iting ot opvocding. Ecn gc-

zoek-;imtellingen en univer<,iteiten AI,

zin

i., geen enkelvoudige,

-;tati-;che

eenheid, maar een dynami,che micro-

jc dat hctcr coiirdincnt, hen Je a\ een
cind op wcg.''

kmmm op zichze\1 Waarhinnen <,prake
i., van onderhandeling en evolutie. Het

Hct ecr<,tc prohlcem dat volgen<, Cuy-

tweede prohlcem i'> dat hijna aile helcid

vcr-, en

wei met het gezin te maken hedt o!

den i'> dat van hct onthreken van 'gc-

Kalk wq.~gc\vcrkt
.
n1oct vv·or-

zin-,gcgcvcn-,' in

krijgt, en omgckccrd.

de

hJ<..,]<..,<..,tJti...,tickcn,

zoal-, ook in het SCI' rapport wcrd geDe opdracht om voor het bhinet een

<,ignalccrd. Cuyvers noemt de nu he-

S1gnalcment, dan wei voor de lurope<,e

...,chikhorc gczin<..,gcgcgcvcn<.., ccn <..,oort

C:ommi<,<,ie een ,\\onitor op gezimtcr-

woc<;tJinland,chap.

larcnlang hehhen

rcin tc n1td\.cn, vcrgt du.., oplo-.-.,ing van

onderzoekcT'> in indiviclucn gedachc

zowcl

het

een vrouw:'ecn lllJniccn kllld. lkzc

hreedtcprohlecm. ln dan moet het ui-

wc,·den aport hc<;tudccrd en nict 111 <,a-

teraard ook 110g met hepcrkte mldde-

mcnhang llij wijze van <,preken, de lau-

hct

dicptcprohlcem

a\,

\cn, 1n de Jntcrnationalc weten,chappe-

teuil aport en de honk. maJr niet het

lijke litcl·atuur die i' geana\y<,eerd Z!Jn

hank<,tcl. Om de hc,chikharc gcgeven'

natuurlijk wei op\o<,<,ingcn voorhanden,

tc

maar die zijn nogal arheid,intemiel

zi111 ll1l'l''>lal Dtra herekcn111gcn nod1g

tran . . lormcrcn

tot

gczin...,gcgeven...,

Kern da<Hh!J i'> tclken'> dat hct gezin

llijvoorheeld op het tcrrein van de tiJd'>-

zcll a]., uitgang..,punt wordt gcnon1cn:

he<..,teding van monncn en vrou\\'Cll JJll

JC gaat na hoc op gczin-,nivcau de (he-

hetaald werk. waar in de a!gclopcn JJ-

kid..., lon1gcv1ng

\Vordt lTVZircn en

hoc

ren loch de nod1gc Jandacht JJn "he-

1c heht er natuurli1k niet zoveel

de gezin,intnaLtie rom! knelpunten

'>tccd.

a\<, de timing van kinde1Tn en de ar-

aan 0111 tc wctcn hocvcc! 111Jnncn en

heid-zorg-conl hi na l1c

vrouwcn gemiddcld werkcn, a\, 1e nict

verloopt. Len

dcrgelijke methode vcrgl per gczin ecn

wcct hoc dar op hct gez111"1iveau pre-

cnorn1c Jnvc...,tcring, omcbt jc voor ccn

cie' aan elbor gekoppcld i'>

goed JT<;u\taat op de <,chaal van 1'-.:edcr-

dat hiJvoorheelcl hetekent voor de in-

lancltoch '>nel I (100 gezinncn mcer dan

kom'>tcn van het gezin Jl, gehccl \'x/at

ticn jaor n1oct volgcn. i)Ziarvoor zijn

zegt de term 'ondcrhollvcrcliener' a\<, clat

miiJoencn

guldcm

per

JJM

en wat

nodig.

net zo gocd ccn gczin kon zijn 111et ecn

Cuyvers zou het reclci!Jk vindcn dat

man die '2 uur wcrkt, ccn vrouw die 1--1

ccn clergc\ijk hedrag wmdt ingezet,

uur werkt e11 een gezamcnli1k inkomen

mit'> het om cen gcconccntreerde in-

van

(,(1_(10(1

gulden.

a\, cen gczin met

een man die 60 uur wcrkt, een vrouw

vensfasc in plaats van 'per groep'. (Op

-n:

die 20 uur wcrkt en een inkomen van

It april zijn de re.,ultatcn van deze be-

;t>

rekcningen ook in Nederland gepubli-

5:::

ceerd, in het economi'iche katcrn van

-I

Cuyvers: "De comhinatie van deze ge-

de NRC-TJ)

r·

geven<, i'i echter aileen in enkclc klci-

naamde 'Family lmf>,lcl Alo11itor project

ncrc

hc<;chikhaar.

uitgegroeid tot een nerwcrk waar aile

Aile grote 'iteekproeven ziJn gericht op

Europc'>e Ianden hij hetrokken zijn.

I RO 000 gulden

C:BS-<;teekproeven

lnmiddels is dit zoge-

.11!

Ill
I

m

individuelc gegevem." Dat wa<, ook een
hebngrijke reden voor de NCR om ccn

De toekomst

m

'iarnenwerkingwerhand met hct CBS

Om tcrug te komen hij de heginvraag:

z

aan tc gaan voor de uitvocring van de

waartoc dit aile.,? Hoc zien C:uyvers en

bhinet<;opdracht. Voor deze samen-

Kallc hct werken aan Signalementcn.

werking wordt het Onderzock Cezin'>-

Monitor<; en Fflccrenrapportagc'> in de

vorming van het CBS uitgehreid naar

toekomst een rol vcrvullcn hij de hc-

I I .00(1 re'ipondenten tu'>'ien de I R en

Jcid.,ontwikkeling7

()

m

N

52 jaar, waarvan de grote meerderheid

Wanneer er hctrouwhare - op grondig

he<;taat uit partner<; I met kinderen).

onderzoek ge'iloelde - 'gezinsindicato-

z

Omdat dit onderzoek om de vier jaar

ren' zijn vastge<;teld zal bijvoorheeld

Vl

gehouden wordt, i'i het mogelijk om

het Ccntraal Planburcau pa<, in <,taal

cc

tu<;<,entijd'i hij ge<;electeerdc groepen

zijn de eHecren van helcidsmaatrcgelcn

m

dicpte-onderzoek tc doen.

in verkiezing'iprogramma'> op een he-

:-

I ht i'i een lange-termijnproJect, maar

trouwhare manicr in te schatten. Nu

n

dat ,Juit JUI'it aan hij de NCR-traditie

lllterprctcert hct Cl'll rnaarregelcn die

"waarin we met afhankelijk ziJn van de

het gezin

vier jaar tot een promotie of de vol-

gdndividuali'iecrd/cconomi'ich en nier

gende verkiezing', aldu'i

Kalle.

vanuit

een

raken vooral

vanuit een

'iociaal/gczin'>per<;pectiel

Tckcnend is hijvoorhecld de vooron-

Europees project

der<,tclling dat het af.,chalfcn van over-

In Europee'i verhand wordt al cnkelc ja-

beveling van de ba'ii<;aftrek (voetover-

ren met eigen middelen '>amen met het

hevcling)

Vbam'>e equivalent van de NCR (geen

werkgelcgenhcid zal oplevercn

automali'ich

veel

nieuwe

taalprohleem) gewerkt a an enkelc t>ilots

wat al., hct ziekteverzuim -,tijgr omdat

voor een 'gezin<;cfkctenrapportage' De

werk en zorg nog niet goed kunncn

l'vlaar

Lurope<,e Commi<;<;Je vond dit 'iarnen-

worden gecomhinend: Voor de socialc

werkingwerhand intcre<;<,ant en linan-

eftecten van her '>lcrk economi>che

cierde vnvolgen'i cnkelc rxfnTIIIIrrlillt}l in

'itreven naar maximale arbcid'iparticipa-

llnJ'>'iel, waar de re'iultatcn van voo,·<;tu-

tie is vooral'inog geen oog. Voor Kallc

dic wcrdcn gcprcl.,cntccrd. l)aar

en Cuyver'i i'i die conclu<.ie cchtcr een

WJ',

onder andere grote inreJT'>'ie voor het

brug te ver In hun pcr<;pecrief heel dat

zogcnaarnde 'gczimdal', dar hinnen de

een 'hypothe<;e'.

NCR i'> ontwikkeld al<; indicator voor
de e!tecren van hcleid op gezinncn. ln-

In andere Ianden dan Nederland i'> men

teiT'>'iant i'> daarb1j dat dit dal gcplaat<;t

al verder met de onrwikkcling van be-

wordt in een lcvemloopnwdeL men

trouwhare gezin'iindicatoren. In de Vcr-

vergelijkt daarhij burger<; in dczclldc le-

cnigdc Staten heeft president Clinton

c:

'

f::;

opdracht gegeven ieder jaar het welzijn

terie van Volksgezondheid, Welzijn

van de opgrocicndc gcncrotic'i in kaart

en Sport iVWS) coiirdincert tor-

k.LJ

le brcngen via kderaal va<,tge<,teldc in-

meel hct gczimhelcid van hct kahi-

I

r-l

dicatoren. I let 'Fedcr<~liulmi<}Cilcy

Cln'lci

net. Staat.,.,ecrctaris Terp'>tra I in hct

r;..LJ

oud Fc1111ily St,llislics' hedt daar inmiddels

huitenland onzc gezin<,mini-,ter) is

l'::c

ovcrccn-.;tcnlnling hcrcikt over cen Jan-

hct 'aansprcekpunt' voor cen Com-

tal indicatoren die de <;ituatie van kinde-

nlic,".ic-CJczin, waarin onder voorzit-

rcn -en natuurlijk hun gczin'ion1geving

tcr<,chap van mini'>tcr Bor'>l ook de

- in kaart brengen. Hierdoor kunnen aile

ministers i\ 1clkert, Sorgdragcr en

Amcrikaame declstaten zichzell nu vcr-

Ritzcn meedoen.

gelijken voor wat betrelt hijvoorbeeld

plan, waarbij nauw wordt <,amcngc-

'J.L

tienerzwangcr.,chappcn, abortu<,<,en, in-

wcrkt met het Centraal Bureau voor

\]

komen<, van ecnoudergezinnen, etc. ])e

de Stati-,tiek (C\lSi, i'> inmiddcls hij

Amerikaan<,e op<,tellers van het rapport

het ~~ 1inisteric van VWS 111gediend.

;.

1~

I
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I
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Een uitgewerkt

,-

'Z

mcrkten vaak tot hun eigen vcrbazing

'u..;

dat belcid werd ver<,neld omdat senatoren niet wilden acceptcren dat hun staat
<;\cchtcr scnorde dan andere staten. leh

"'..LJ

dcrgelijks moet toch ook in Europa mo-

--l

Op andere bclcidstcrreinen i'> hct toch

gelijk zijn
de gewoomte zaak van de wereld dat

"2
"<t
-'-

men doelcn stclt die gehaald moeten
worden, denk aan het linancieringstekort en de inflaticcijfcrs voor de [uropcse eenwording. Om tot betrouwhare
indicatorcn op gezinsterrein te komen i'>
nog grondig en gedetaillccrd onderzoek
nodig en vooral ook een brcde con<,ensu<, tusscn deskundigen

Drs. i\ I. .lause!t is beleids!uednuerkrr l'iJ lJCl We-

lmsdta/'i'el'Jk lusliluul uoor /Jet CD/\

No ten
Zic krittek op hct rapport: M. lan<,en, interview met proldr I.R.M.
CetTis. 'Nationaal en lokaal gezinsbeleid

hard

nodig',

tlmHI!IHIIIIIHfl' Lob1al

gang 2 I, nr

lbtuursjonu11,

Ceziushclcid, jaar-

I I, november 1997,

250. Ln 1\L Jan<,cn, 'Het gezin en
het Sociaal en C:ulturcel Planbureau', Clnislm Dcii!OC/illischc Vcrkn111illl}-

cu
2.

1/'!H,

73-78.

Voor wie dat niet wect: Hct ,\lini<,-

< llV ''

'!K

-::

c Boekcnweek WiJ<; d1t Jilill

functioneclmoetcn ziJil~ En efficient nJ-

gc\vqd

tuurlijk. En met parkeeriJcilitciten nil-

r.-

tuurlijk.

;:<::

'chJp<,innchting en de Klllelc Nedcr-

lk spits die vrailg toe op de architcctuur

if

li!nd-;e houwkumt

Hct thcmil wcrd

en de ornamcntick van ovcrheidsgebou-

:

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

wen. Welke csthctbchc en ethische

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

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

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

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

c
c

D

tJLlll p<K'ZIC

en proza

die Vl'fWIJZen nililr de i!C
tuelc

NcdeJIJnd-,c

IJnd-

dertoon. Wic -;chrijtt cr nu gcdichten

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

over lli<illlflorl Schiphol, over de Bctuwe-

kies dit thcmil op de eerslc plaats omdi!t

lijn, over de grote verkccr-;knooppun-

het

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

menlcvcn doe jc nict aileen' cr iets over

bntoorgchouwen die "I' pi!dde-;toelcn

zegl. Dilar staat "Bij de ilrtistiekc vcr-

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

lrJaiing en inrichting van de publickc

rijzen~ J)JnkziJ hct pli!tgetrcdcn modcr-

ruimlc en in de architcctuur van ovcr-

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

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

CDA-vcrkiczing-;programma

'Sa-

rcchthockiger di!n hct Jndcr Atgczicn

normcn, die ililn de pluri!lc <;JnlCnlcving

vJn cbt enc, op antropo-,olischc lcesl

ten grondslag liggcn, tot uitdrukking tc

gc...,chocidc nicuwc hankgcbouw in An1-

komen' ( ilrtikel I 7 2)

<,terdam, Wililr velcn di!n ook enthousiilst

onclcrzoekcn wclkc pick ethick en es-

Door aldus te

over ziJil. Wie schrijtt cr over de bndin-

thctick, die gc"inspirecrd worden door

nchting, hurcJucrJtisch tckcntalclrc-;ul-

de christelijkc leven.,ovcrtuiging, inne-

toat van de -,chaalvcrgroting in de agra-

men in de dominJnte politicke cultuur,

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

kan tegelijk duidclijk worden welke po-

llchJivc cbn in de gcest vJn Jiles will tc-

sitic de christen-democratic en haar drij-

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

vcndc waarden in hct publiekc dcbat in-

die uit )orwerd vcrdween" Zit er nog

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

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

veri!ndcrde politieke vcrhoudingcn, met

concept Jchtcr de Jctuele houwkumt en

een - (Hik de l'vdA onwJttende - grotc

li!ndinrichting~

Noemt

IJberak mecrdcrheid in het parlcmcnt,

Rijkswilterstilal de nieuwc vii!ducten te-

de komcnde jJrcn ni!drukkclijk zal blij-

rccht 'kunstwerken'c 01 vcrdwijnt dit Ji-

vcn opdringcn.

de

modcrne

les in hct po<,tmodcrnc hescf cbt er gecn
verhindcnde Wili!rdcn men ziJil, de Jr-

De Nederlandse cultuur

chitcctuur achtcrli!tcnd met de cnkclc

In hct h1erhuvcn gecitccrdc progrilmilr-

opdrKht dJt gchouwen vooral multi-

tikcl i-; -;prakc Viln ''de pluri!lc silmcnlc-

-:::

1:,
'I

I

I'

I"'-

ving" In die term klinkt het he'd door

men hen die zich kerkelijk nocmcn uit

"
p
Cl
i:J
i·

van ecn christelijke kerk die haar domi-

gcwoontc, of omclat hun ouclers hct

nantc

heeft

warcn, of omdat ze m1 eenmaal tot de

moeten prijsgeven. Die constatering is

kcrk behoorden, ol omclat men toch

\,J
j,JO
•-

'

.• ::<:
_l_)

Tl-

pmitie

langzamcrhand

juist. Aan het begin van deze eeuw was

iets moet zijn, of om 't voorhcclcl voor

98 '1(, van de bcvolking lid van een

de kinderen, of uit vrees voor wat andc-

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

rcn zouden zeggen, niet mce zou tel-

echter hoe wij deze comtatering inter-

len, clan zou de mcerderhcid van de he-

preteren. Als het al hct gcval is dat ge-

volking waarschijnlijk niet tot de kcrk

loof maatschappcliJk en politick minder

bchoren" Hij voor<;pclde clat de tegen-

relevant gewordcn is in onze samenle-

standers van de kcrk er niet veel mcc

ving, dan geldt dat nict aileen voor hct

zoudcn winnen als de kerk leeg zou In-

christclijk geloof, maar ook andere reli-

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

gics en lcvcnsovertuigingen. De hecrs-

mode werd en geen schade deed. Dat i'i

ende cultuur wordt niet hcpaald door

precies wat we

een andere godsdien'it, maar door de

zicn gchcuren.

Ill!,

hondcrd jaar later.

norm dat icder zelf moet wcten hoc hij
wil Ieven en door een hctrckkelijk gc-

1\ lijn 'itandpunt is dat de dominante po-

ringe bereidheid zich daartoe aancen Le

sitie van de kerk aan het begin van dcze

sluiten. En misschien is dat wei de JUiste

ccuw

typering van de Nedcrland'ie cultuur

secrd. Zo'n romantisering speelt niet ai-

nict

n1oct worden

gcronlanti-

zoals die door de eeuwen heen al he-

leen de Rooms- Katholicke Kerk partcn

staat: cen burgerlijke, cgalitaire samen-

als het gaat om de ,\Jiddelceuwen. maar

leving, gcbaseerd op Ieven en Iaten Ie-

ook de Ncderland-,e Hervormde Ke1-k

ven.

Fen polclercultuur waarvan de

als het gaat om het Nedcrland'ie verlc-

wortels in de Middeleeuwcn liggen in

den. AI-, wij vcrtrekken van de erkcn-

de gemeemchappelijke strijcl tegen het

ning dat protestanten en btholieken

water en Lcgen de vorsten. die tegen de

icts minder dan de hellt van de bevol-

plaahelijke gewoonten in hun regels

king omvattcn en zich niet als de cnigc

kwamen stellen. [en cultuur van 'doe

cultuurdrager kunnen bcschouwen, dan

n1aar gcwoon, dan doc jc gck gcnoeg'

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

die ook naar ecn zekere zelfvoldaan-

voor onzc hezinning op de cultuur als

heid en gezapigheid ncigt als in de wcl-

geheel en de rol van het chri'>telijk gc-

vaart is voorzien. Fen cultuur die mecr

lool daarbinnen. De vraag is hoc de

heil ziet in overleg en compromi<,'ien

christelijke minderheid

clan in revolutionaire omwentclingcn of

<;teeds pluralc '>amcnlcving dczc algc-

in een

nog

groot<;e iclealcn. Tolcrantie binncns-

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

lands en neutraliteit in de huitcnland-,c

dat toe op de publieke cultuur zoals die

politick ter willc van de handelshclan-

tot uitdrukking komt in architcLtuur en

gcn is clrichonderd jaar lang on<, parool

ornamentiek van overheidsgcbouwen.

gcwcesl. In hct conflict tu'iSen de koopde koopman. Zeg maar: Wim Kok.

Architectuur en ornamentiek
van overheidsgebouwen

man en de dominec, wint in Nederland
Aan hct cine! van de vorige eeuw, toen

Op wclke wiJze werd en wordt in dear-

dus de meeste Ncdcrlandcrs lid waren

chitectuur en ornamentiek van over-

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

heJd'igehouwcn thans uitdrukking ge-

( llV I• 'JS

gcvcn JJn een morcel idcaal van de po-

vabiliteit uit te drukken.

litick en wat is het effect dJJrvan7 llij

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

dit morelc idcaal bn men denken aJn

het hedcn. In het heden lijkt een mo-

de plichten Viln de politicu-, ol de ovcr-

reel

hcid,dienJar, de dcugden WJJr hij zich

overheid veelmindcr of niet te worden

aan client tc spiegelcn, de plichtcn en

verbeeld in de Jrchitectuur Viln nieuwe

rechtcn

morcle

overheidsgcbouwen. Of zijn het juist

waarde van de politieke gemeemchilp.

andere normen en waarden7 Hijvoor-

Heel t Luropa en hehben moderne '>ta-

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

viln de

hurger,

de

gestempelde opvJtting van de

tcn nog zulkc idealen7 Kunnen zij nog

de hoek Viln de KJivermarkt en het

wei iet<, tot uitdrukking hrcngcn in hun

Spui stJat nog wei midden in de stad,

architcctuur en ornJmentiek7 Vroeger

maar hct valt met zijn wittc uiterlijk

warcn cr in de politieke prJktijk waar-

niet te onderscheidcn van ccn bankge-

dcn, normen en deugdcn die aan de po-

bouw of hct kJntoor vJn een verzeke-

liticu,, de JmbtenJJr en de burger, maar

ringsmJJt<,chappij. Hct heeft ook geen

ook Jan de kumtcnJJr en de architect

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

appcllccrden. KumtenJJr<, en architcc-

forum, een plein, dat van ver'>chillende

ten hcbben in het verleden in opdracht

kanten open toegankelijk is.

kun<,twerken en gcbouwen geproduceerd die duidclijk expr-c<;<;ie<, en ver-

Ook het nieuwc Twcede KJmergebouw

beeldingen zijn van bepaalde waarden,

in Den Haag i., nauwelijks meer als

normcn en dcugden.

overheidsgebouw in traditionclc zin te
herkennen. De ingang aan het Plein,
waar jc voorheen bngs monumentale

Al·chitrcluur
Voor wat de architectuur betrelt: a!, Je

rechterszetcls de trappen moest bestij-

door ccn Viln de oudere steden van om

gen naar de Hoge RJad, verschilt niet

!Jnd rijdt, valt hct gemeentehui' zo-

herkenbJJr meer van die van cen ge-

mJJr op. Het gehouw drukt op ccn of

bouw als van bijvoorbecld de Bijenkorf

Jnckre m<1nier uit dJt hier de overheid

!:en imponerende architectuur is welbe-

zetclt. Het <,\Jat midden in de ge-

ww,t vermcdcn, jc mag Jls burger niet

meente, mee<,tJ! Jan de hoofdwcg of

bet gevoel krijgen dat je Jls ondcrdJJn

aJn cen plcin. Het 11Cdt cen horde' en

nJJr hinncn gJat. Het gebouw als gc-

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

heel

bevolking kon toespreken en op Ko-

doorzichtigheid uit. De architect en de

drukt

voorJI

transparJntie

en

ninginnedag de Juhadc afnam. MeestJI

bouwcommissie hebben de waarden

moct jc een trJpjc op om in zo'n gc-

'openhcid' en 'saJmhorigheid' willcn be-

meentehui<, nJar binnen te gaan. Wre er

nadrukken. Ook door binnen en buitcn

hinncn komt voelt zich ondcrdaan. Dat

tot een gehecl te makcn. De hemisfcer

bedoclde dre architcctuur ook te zeg-

van de h<1lfronde vergJdcrzaal vJ!t ook

gen. Niet Jlieen de gcrm:entehuizcn

van buitenaf te helcven.

dat

Dat halfronde drukt op zichzelf ook

gold ook gerechtgcbouwen en bankcn.

een morele waarde uit, namelijk dat het

waren

onmiddellijk herkenhJar.

Cerechtsgebouwcn waren hcrkenbJrc

in de politiek gaat om beraadsiJging en

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

compromis tussen partijen die geen van

wcn bcoogden vertrouwen tc vestigcn.

aile de meerderheid hebben. En nict

hun 'zwJre' architcctuur prohccrdc sol-

om twee elkaar bcstrijdende blokken,

c

zoal'i in het Engclsc Lagcrhuis, waar hct

keerplaatscn voor auto's_ De matcn van

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

de kamer<; en de gangen in hct nieuwe

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

Am'iterdamse <;tadhuis werdcn bcpaald

zorgen dat ic111and die zijn dcgen trckt,

door de eronder gclcgen parkeergaragc_

zijn tcgcnstander net nict kun raken_

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

Dat Lagerhui<; hcdt, ook na de hcr-

plaah van hct 'itandva<;tig, hcldhattig

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

en va<;tberaden Zulke gehouwen geven

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

mip1'> inziens ecn verkccrde inspiratie

helangrijkc dcbatten 111oct ecn deel van

a f.

de purle111entaricr<; <;taan_ Zn willcn de

Wat opvalt uit deze voorbceldcn i'i dat

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

er een duidelijkc <;amenhang kan wor-

waar

den gevonden

lcvendig

gedebatteerd

wordt

lu'iScn de hcer"·nck

Dikwijl'i drukken modcrne overheid'>-

puhlicke moraal, ot de afwezigheid

gcbouwcn echter helcmaal geen poli-

daarvan, en de architcctuur van ovcr-

tieke waardcn, normen en dcugden

heidsgehouwcn_ Mijn cnnclu'iie i'> dat

mecr uit, maar vooral dhciency_ Zulke

de traditinnelc ovcrheid-,upvatting in

gebouwcn Iuten in elk gcval, heel Hol-

de architectuur van de nieuwe gehou-

land,, zien dat jc hen goedkoop 111oct

wcn niet meer i'i terug te vinden_ De

kunnen 'ichoonhouden_ Dat de 'Cem-

overheid presentcert zich niet mccr uit

'ito-norm' bebngrijker is dan de pu-

de hoogtc aan een burger die Liange-

hlicke gcrechtigheid Of zij drukken uit

sprokcn wordt als onderdaan, maar als

dat er zoveel

cen open en tran<,parante instelling die

mogelijk ambtenarcn

per vierkante meter mocten worden ge-

de burger aansprcckt op zijn gelijkhcid

huisve<;t_ Het nicuwe Ministeric van

Op zichzclt hodt dat geen verlic<; te

Socialc Zaken in Den Haag werd al-

zijn_ De emancipatic van de burger in

than'> 0111 die reden door zijn cigcn Ar-

de laat-,te decennia uit de rcgcnteske

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

verhoudingen v<Jn de jaren vijftig en

keurd_ En waarom i'>

eerder kan best als winst be<;chouwd

Dikwijls drukken
moderne
overheidsgebouwen
helemaal geen
politieke waarden,
normen en deugden
meer uit, maar
vooral efficiency.

hct nieuwe Haagse

worden_ Toch kun jc je afvragen ol dat

<;tadhuis

wcinig

voldocndc ;.,_ Zou de erosic van het pu-

al-, overheidsgebouw

blieke gezag met zijn rccente mi'i'itan-

herkenbaar7

den in de -,fcer van politic en justitie en

zo

Heeft

dat crmee te maken

zijn gedoogbeleid ten opzichte van ge-

dat het gebnuw aan-

dragingcn die wettelijk vcrboden zijn,

een

nict ook gekecrd moetcn worden met

pcn<;iocntonds werd

cen zekere nadruk op de waarden van

gebouwd en aan de

de recht<;staat en daarbinncn de chri'ite-

gemeente Den Haag

lijke gcdachte dat de ovcrhcid hct

verhuurd ot gclcasd?

zwaard nict tevergeef< draagP En zou-

vankclijk

p~(JL")i..

door

-

h..._t:

l\.:1

.

-\'V·i:JL

van toekomstige ver-

'

•

1

•
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chitectuur moeten kunnen uitdrukken7

huurbaarheid, als de
gcmcente er nwgeliik ooit weer zou uit

Onullllfllfiek

gaan, we! multifunctioneel zijn; Soms

Vnor wat de ornamcntick van over-

ook drukken zulke gebouwen efficiency

heidsgehouwen bctrdt, is het klassickc

uit in de vorm van zoveel mogelijk par-

voorbccld in ons land het Palci'i op de

( DV 6.-'<JH

0

',•
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or de Dmn in Amstcrda111
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Dam .. lc kunt gcen deur door of cr

met een timpaan waarop de strok uit

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

het Wilhelmus staat: "Mijn '>childt ende

hoven. Het gehouw i'> volmet allegori-

hetrouwe zijt Chij o Cod mijn Heer"

'>chc -;childerijen en becldhouwwerkcn,

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

die deugden uitdrukken, die waarschu-

Mient-Jan Faber va'>t ontgaan in zijn

wen tegen corruptic. Daarnaast zijn er

striJd tegen de kruisraketten. We kun-

uiteraard de alheeldingen die verhalen

ncn ook denken aan de tot duwer

wccrgeven van de gloricrijke daden en

geslagcn munten en gedruktc hankbil-

de macht van de regen ten.

jetten met hun rcfcrentie naar stabilitcit

Maar cr zijn vccl meer voorbeelden.

en vertrouwen, al was het door de vorst

Zo hingen cr in het oudc Haagsc Stad-

af te beelden. 01 kijk naar Albrecht

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

Dlircr, die in 1526 - negen jaar nadat

zijn

Luther zijn stellingcn aan de slotkapel

weergcgeven: wij'>heid, rechtvaardig-

van Wittenberg hevestigde - zijn 'Viet

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

0f10"-telcn'

nalcving van die deugden niet voorko-

Mlinchen aanhood, als een richtingwij-

men hebben dat de gcmeente in deja-

zer naar het rccht in vcrwarrendc

waarop

de

kardinale

deugden

;:J.ctn

Oc

~!enH~entcraacf v<111

ren tachtig de artikel 12-statu'> heelt

tijden

moetcn aanvragen? En de gevel van het

Of

Mini<;terie van Defensie in Den Haag

<;tadhui'> van Siena met zijn muur-

aan de Kalverrnarkt wordt bekroond

schilderingen van de goedc overheid,

kijk

naar

hct

twaaltde-eeuwse

0
·~

·v

.
.·~

IIet nin11ue Stodhuis
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de Kaluermorkt/Stllli te Den HamJ

geflankecrd door niet aileen de kardi-

nistcriclc verantwoordelijkheid tegen-

nalc. maar 66k de theologalc deugdcn

over het parlement insteldc, wilde op

van gelool, hoop en liefde Ook die

die wijze in elk geval in de geest aan-

<,childeringen kwamen tot qand in een

wezig zijn hij de beraadslagingen [n

tijd

vanaf de plafondschildcring kiJken tal-

van

grote

onzckcrheid:

Siena

groeide in cnkelc jaren uit van een klein

loze zinncbeeldige figuren mee naar

ltaliaam stadstaatje naar een stad met

wat daar

meer dan I 00.000 inwoner,_ De '>tede-

We zien in deze voorbeelden dat de

lijke overheid had cr hehoefte aan de

overheden in het verleden uitbundig

hevolking te disciplineren. Zij deed dat

gcbruik maakten van ornamentiek in

bem·den

be.,loten

wordt.

nict aileen door muur-,childcringen,

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

maar bijvoorbeeld ook door kloostcr<,

om een combinatie van twee inval,hoe-

te vestigen in de nieuwe stadswijkcn,

kcn: tnoralistische \Vaar~:,chuwingcn aan

vanwaaruit onderwijc. gegeven werd en

burger<, en be'otuurdcrc. en zellvcrhccr-

de moraal van de hurgerij bc'invloed.

lijking van de machthebbcr en zijn

lnteressant is ook de vergaderzaal van

volk. Zij vormen cen zeker contrast

de Eerste Kamer Fr hangt een mccr

met de kunstwerkcn die op initiatid

dan man-;hoog portret van Koning Wil-

van de burgcrij tot <;tand komen. Denk

lcm II rccht tegenover de tafel van de

aan het Wilhelmina-monument cn dat

regering. Deze vorst. die een grond-

van Drees in Den Haag, of aan de Dok-

wetshcrzicning moest toestaan die hem

werker, Anne Frank en Wim

zijn macht ontnam doordat zij de mi-

Misschien is het wei tekenend dat de

Kan.

CllV t>.''JH

omdat de Holland-,c cultuur vccl mcer

-:;

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

door water wordt gcstcmpclcl dan door

m

Lc 'taan dan ook dikwl)l' nict

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

;;c

in de nahiJhc1d van ovcrheidsgchou-

kleinerc vcrgadcrzalen in hct Twccdc

wen. Duidt dit op ecn di-,crcpantlc in

Kamcrgchouw nu zo ingcricht dat de

:JI

de 1nterpretatie van de puhlieke moraal

platond-, wolkenlucht Iaten z1en. dat de

::

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

vloer he-,raat uit rillen die aan zand-

ten zulkc volk-,helden nict 111 het heeld

<,trand docn cknken en dar de ramen

c
c

ovcrhcden ztch vaak geen raZld WJ-..tcn

plaal'icn.

clat de overheden van z1chzelt wilclen

zijn voorzien van vcrticalc zoJl\vering

vc..,tigcn~

die het dkct van regenachtig weer op-

l)at

gceh

een

Jt111\ViJzing

voor mindcrhedcn in om land voor hun

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

poging

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

on1

de

algcn1ene

cultuur tc

heinvlocden'

hinncn de murcn te hrengen, bl)voorhccld in de vorm van ccn tontcin in de

Ki,ken we ook hier eem naar hct he-

hal. Is clit de algcmenc Ncclerland'>e

den, ornamentiek i'> cr in hct nieuwe

cultuur waar wij het in de politick nog

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

over ecn'> kunncn worden, Holland-,

hleau<, met brdinalc deugdcn uit het

\Veer in ecn gchouw dJt vooral open en

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

tocgankeliik moct zip1 en du-, vooral

het nieuwe niet mcer terug tc vindcn.

gclijkhcid uitdruktc t\lct andere woor-

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

dcn, is dit niet de hovcngenoemdc

partyhedrl)t Hct gehouw ging van ho-

I iollandsc poldercultuur ten voctcn uit'

norahcl naar declarahcl, kun je zeggen.

,\barer zijn nog twcc kun'>twcrken in

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

de nicuwc Twccclc Kamer I )ic drukkcn

-,raat aileen nog ecn klein zwart kopje

gclukkig mccr uit clan hct weer. I let

van de koningin. Haar Zlll'>preuk "lc

cnc is ccn crfeni-, van de Hogc Raad.

maintiendrai" onthrcckt, evenal-, clkc

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

vcrwijz1ng naDr \VJt cr nog gehand-

houw had. Het monument bcclclt vier

haatd worclt.

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

Onze nicuwe Tweede Kamer l1eelt ook

ben hepaalcli\1oze<,, Solon, lustinianus

enkele kun-,twcrkcn. Zoal-, de monu-

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

mentale hank op he• voorplein van het

en de humani'>lische hronncn van hct

gehouw met artikel I van de Crondwet

rccht. Dat monument '>prcekt mij hct

- gelijke hehandcling - crin gebcitclcl

mec'>le aan omclat het de wnrtels van

Het monument kwam tot '>land al-, ccn

onzc pluralc cultuur lot uitclrukking

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

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

lijke ontwerp van Kounelli-, wa-, atgc-

in het gehouw moet geheuren. Lth1ek

wezell. D1t ontwerp behel-,de cen con-

en esthetiek gaan er hand in hand op

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

een doclgerichte wi1ze.

uitdrukken dat de democratic het IT'>ultaat wa<, van met hloecl, zwect en tra-

I let tweede kumtwerk hangt in de hal

ncn vcrricht men<,cnwcrk. Het bevatte

hoven de roltrappen naar de vergader-

Ultdrukkclijk geen verwijzing naar Cod

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

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

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

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

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

op ecn veto en bij de andere parti)cn

ningin is gcschrevcn. ZiJ hcclt cr ook

jl

-:;

II

.c ::>:::
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een ki-;tje bij ge,chonken met twaall

immers om het Mini<,terre van Solidari-

appeltjc<;, die zij zeH gebceldhouwd

teit, hct ministeric van naa<;tcnlidde.

heefL De twaall appeltjes, de RiJhap-

Wat is er in een multiculturclc <;amenlc-

pcl i' <;ymbool van vruchtbaarheid, re-

ving dan indringendcr dan het heeld

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

van een l'alcstijn die onthaast en met

in de wereld het cnigc kunstwerk in een

gevaar voor cigcn Ieven een Jood helpt~

parlcmentsgehouw, waaraan de vor<;t

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

zeit hedt meegewerkt. Onze koningin

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

hcdt ermce willen uitdrukken dat zij

zoiets oppcrt.

her parlement niet zict a!, een volkwer-

Ln a!, er wei iets wordt verbeeld gaat

tcgenwoordiging tcgcn6vcr de vorllt,

het om functionelc waarden. Zo <,taan

n1aar als de vertegctnvoordiging van

op de bankbi\jettcn van de Luro brug-

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

gen algebeeld Dat is natuurlijk positiel

litici Deetman en lkelaert<; van Hlok-

bedocld, maar critici mcrken tcrecht op

land, die het initiatiel tot het kun<;twerk

dat dit nogalmager i<;. Is er gcen Euro-

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

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

Nederland en Oranje' mce urt

mensenrechtcn en democratic, dat zich
laat uitdrukkcnc Het ging Luropa toch

Zien we in het nieuwc Kamergchouw

niet aileen om vrij verkeer van gocdc-

du, door toeval(het 'Huge Raad-monu-

ren, pcr<;oncn en kapitaal, maar vooral

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

om hct voorkomcn van nieuwc oorlo-

tiatid nog wei iets nwreel-; terug in de

gcn~

ornamentiek, in vee! andere nieuwe

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

overheid,gehouwen er1 andere cxpre<,-

tiek van nicuwe ovcrheidsgchouwen de

'ies van overheid<;optreden ontbreekt

christeli)k

zulke inhoudelijkc <,ymboliek. Som<,

reerde puhlieke moraal in de vorm van

en

humani<;tisch

gc't'nspi-

hangt er 'kun<;t' uit de contrapre<;tatie,
die met de publieke mmaal niet<, van
doen heelt. Sorw, i' er kunst, die aangeschalt i' om het gehouw te decmcren.
Len pregnant voorheeld vorrnt de hesteding van de I ')(, van de bouwsom
die wettelijk verplicht aan kun<;l moet
wmden he<;teed, bij her nieuwc mini<;tcrie van Sociale Zaken achter hct

1iaag<;e <,lation Laan van Nieuw Oost
lndic. Voor dat geld i' een kumtenare<;
ingeschakeld die een vijvcr heeft ontworpen met geklcurde palcn erin. Op
de vraag wat het verheeldde, antwoordde ziJ dat ziJ er geen bedocling
in had gelcgd. maar dat ieder er zeit
zijn eigen betekeni' aan kon geven. lk
heh daar tegcnover we! eem geoppcrd
dat men betcr de Barmhartige Samarrtaan had kunnen afheclden. Het gaat

De f)okrPcrkn

rn
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brdinalc en theoiogalc deugden niet

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

v

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

dcn zijn, zij hct in dezc minimale mo-

rn

weike normen, waarden en deugden

raaivorm. Liheralcn verwijzen dan ook

:N

daarvoor in de riaat' komcn. Dat iiJkt

graag naar her 1'vlonumcnt op de Dam

aileen nog maar gei!Jkheid le zijn. En

ai' hct '>ymhooi van de vrijheid En de

V1

(';

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

ovcrgchieven echte <;ociaii-.ten vine! jc

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

nog wei bij de Dokwerkcr en hct Troel-

ai'> morelc verhceidingen of dat z1j ziJn

<;tramonument in Den Haag.

teruggehracht tot !outer decoratic. Zo-

Or de tweede rlaah i!Jkt her domi-

0

al'> de wandtarijten in de nicuwe verga-

nante rcrertoire heraaid te worden

-c

derzaai van de Twecdc Kamer en de

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

door hct Holland<;e klimaat geimri-

dcrni<;me Voor hcide gcidt dat Crote

rccrdc aanklcding van de kieinere vcr-

Vcrhalcn hcbhen afgcdaan en dat poii-

·'
,•,t

ticke vraag-.tukkcn onhevangen, dat wil

gadcrzalcn.

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

Het dominante morele
repertoire

reldhe-.chouweiijke tradJtle'>. tcgcmoct
mocten worden getreden. De momen-

Waardoor wordt hct dominante roii-

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

liekc waardcn-. normen- en dcugdenrc-

-.;an1en,

pcrtoirc, dat de progran1n1a\ van ci-,en

de voorkeur voor

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

her

<;teit, hcpaaid. Wat zip1 de hronnen van

over de opim'>ing.

waaru1t de poiitieke cuituur wordt ge-

Waarden, nnrmcn

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

en deugdcn mogen

vandaarrdcrendum.

worden hepaaid door de 'minimale nw-

niet door ccn gc-

raal' van

meemchapreiijke

her iihcraii,me, weikc de

0

worden

'hrcde' moraai wii overiaten aan indivJ-

traditic

duen, die elkaar hij de uitoelcning van

aangcrcikt.

hun morelc rrelcrenlie<; ni•:l mogul

goedc wordt tel-

'>chaden en waartoe de markt a!, hct

kem ornieuw bij

Hct

hc<;tc allocaticmcchani<;mc wordt he-

mcerdcrhcid

'uit-

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

gcvondcn'

Fen

Tezamen vormen
liberalisme,
postmodernisme en
bureaucratische
efficiency het
dominante morele
repertoire in het
publieke domein.

heJd en gciijkheid, die in ortimalc

hindendc

comhinatic recht<;om 1via de VVDI ot

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

moraai

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

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

heJd moctcn lcidcn. Rechtvaardighcid

vcci -.ymrathic voor de idee dat het al-

vooral opgcvat a].., ccn vcrdcling~nlc

gcmccn hclang nict morccl kan worden

chani<;me van collcclievc goedcrcn over

gedchn1cerd en dar de pick van de

individucn en nict a!, gerechtighcid:

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

het naa1· hun kwalitatieve cigcnheid tot

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

hun recht komcn van de <;amcnieving

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

en de vcr<;chiilcnde <;ectoren. gemeen-

Op de dcrdc rlaat<; ii1ken bcide orvat-

'chappcn en imlitutie'> daarhinncn. An-

tingen, die van cen 'minimalc moraal'

dere waardcn dan vri1he1d en geiiikheid

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

acht men daarhij niet nodig en hoeven

de macht. aile ru1mte tc '>cheppen voor

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

n1et-

ot mindcr poiitieke waardcn.

normcn en clcugdcn, zoal-; linanciclc cl-

nen burger<, tn willc van de liherale en

licicncy en esthetJ<,che aangenaamheid.

pragmatisch/p<l'>tmoderne democrat ie

post-

niet hereid te ziJil om hun eigen helang

modernismc en hureaucratische clfi-

ondergeschikt te maken aan de rccht-

ciency het dominante morelc repertoire

vaardigc vcrdcling van vrijhcid en gc-

in het publieke domein. Zq bepalcn

lijkheid7 Waarom zouden zij dar doen7

nict aileen de wetgeving en het beleicl.

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

Tezamen

LL:

vormen

libcrali-;me,

maar ook de architectuur en ornamcn-

Is individueel welhegrepen eigenbclang

tiek van overheid'>gebouwen.

daartoe voldoende, ol is er gemeen-

Het noodzakelijke morele
repertoire

'>Lhapszin zoncler rel1gieuze ol we-

1\ bar bn de pick van de macht wei

cendente. impiratie. al is het maar die

moreel keg' ziJn7 ], niet elke opvatting

van de Aristotelische kardinalc deug-

~chap~zin

nodig~

Kan

zo'n gcnlccn-

reldhe-;chouwelijke, in elk geval tram-

van de macht zell ook een hepaalcle

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

morele intcrpretatie7 1\\ijn antwoorcl

gelijk toen hij zei dat onze heschaving

luidt heve'>tigend.

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

De pick van de

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

mani'>me en clat het VVD-hcgimelpro-

moreic traditie die haar interpretatie in-

gramma dat ten onrechte ge<,chrapt

Ie-

heelt, maar zijn partq wilde hem daarin

ven we nu onder de clominant1e van

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

twee bepaalde interpretatie<, van de

herale moraal zelldragend is, een stand-

gang weet te cloen vinden. In die zin

pick van de mKht: de ldleralc en de

punt dat in de WIJsgerige ethiek op we-

pmtnwclerne. Het totalc mogcliJke po-

ten-;chappelijke

litieke waarden- normen- en deugden-

wordt. Dat geldt ook voor het pmtmo-

gronden

verworpen

rc-,crvoir hcvat ook nog andere optics.

clerni'>me. Het veronderstelt acceptatie

Welke waarden

van de andcr ol'-l gcliJkwaardigc gc-

normen en cleugden

worden weggeclrukt door het hecr'>-

~prck,partncr, \vaartcgcn gccn gc\vcld

ende repertoire~ In elk geval komen de

gehruikt worclt. t\bar die veronclcrstel-

waarden

gerechtigheid.

-;o]idaritelt,

rentmeesterschap/duurzaam heid,

he-

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

op een moreel gevonnd memheeld, dat

trouwhaarheid, onkreukbaarheid en ge-

teruggaat op joodse traclitie I Levinas I,

'>preicle verantwoordeliJkheid er niet in

christelijk gelool en humanisme

voor. De waarclen van de chri'>lclijke
politieke traditie, maar gelukbg ook

1\\ijn standpunt luidt dater nog andere

van andere politieke qrom111gen. De

waarclcn, norn1cn en dcugdcn nodig

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

zijn clan die welke tham verheeld wor-

leen, er valt te zoeken naar een overlap-

den. Die andere waarden. normen en

pende con'>ensus voor de puhlieke mo-

dcugclen zijn nict aileen een alternaticl,

raal.

zij li1ken zell-; noodzakeliJk, willcn wij

Bovendien laat zich de vraag '>tellen ol

de '>ocialc en ecologische, clemocrati-

het dominante repertoire wei zelldra-

sche recht">taat hehouclen zoals die in

gend "'- Veronderstelt het om zcll te

de algelopen eeuwen i'> opgebouwd

hepaalcle

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

waarden, normen en cleugden. zonder

chitectonische verbeelcling van waar-

dat het die uitdrukkelijk benoemt7 Die-

den, normen en deugden ee11 comtruc-

kunnen

lunctionercn

niet

( llV '''IS

tieve rol <,pcclt in de intcrnali'ittie van

correLl inlormcrcn van het parlcmenl,

de puhlickc moraaL dan i' hct van he-

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

hij JLluclc vorn1gcving van

en Patijn met voeten werd gctreden

ovcrhcid,gchouwcn ten cer<,tc wclhe-

tocn zij weigerdcn at te treden in hct

lang

0111

wuq cen hepaaldc, weloverwogcn mo-

lraamc

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

norm van de gerechtighcid, dtc volgen<,

a'ielzoeker<,dchat.

Zoal'

de

chitect en kumtcnaar ten groml,Jag te

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

lcggcn en ten twccdc dczc n1oraal nict

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

te hepcrken tot de ovcrbppende con-

duwen en wczcn he,chcrmt. Zou het

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

parlcmcnt ztch daarmce nict hetcr kun-

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

ncn onu1ngcn dan n1ct gcdccorccrdc

uitdrukkeliJk ook de chri<,telijke traditrc

lccgtc7

in te hetrckkcn

·'·'''

J:en parlcment - de naam zegt het

i'

geha,eerd op de deugd dat 1e macht,umllicten pmhecrt te he,lcchtcn via
pratcn en niet via gewcld. Tencrnde de
macht 1n dieml tc <,~ellen van de gerechtigheid, de vri)iwicl de gclijkhcid,
de ,olidantcit en de duurzaamheid. Die
pick i' niet nwrecl ncutraal ol lceg. In
de ze<,ticndc eeuw - tocn het Stadhui'
op de Dam werd gehmrwd - en in dejaren tu.,.,en de l1eide wercldoorlogen tocn

de

tegeltahlcau'

in

hct oudc

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

men zich daarvan, ander<, dan wij, zccr
hewu<,~

I )c vraag i' ol wij het zondcr

dit hewu<,tziJn kunnen <,!ellen en kunnen vol,taan met de roze wolk van het
/111/l/1)' cOiliiiiiiCI

n

cilizcr!\f11Jl

\XlJttronl nict de wandtopijtcn

111

'....

lJnd-, vcrgadcrzaztl vcrvangcn door pa-

nelcn waarop kumtcnaar<, ook de po<,itieve deugden vcrheelden die de hcdendaag<,e politick hehoclt' Zoal'> de
norm van de onkreukhaarheid, die nota
hcne niel vanzell <,prak maar opnieuw
door de mtni,tcri('ic advi<,cur<, Franken
en lul,ingha moc<,t worden herhcvc<,ltgd in het dehat over procurcur-gerleraal Stcenhui,_ 7:oal'> de norm van de
duurzaamheid, dtc nu eindelqk ccn' hct
Nederland<,c milieuhelcid ccht moel
gaan hepalcn. Zoal'> de norm van hct

f),_

C I Klof' is ilcljunll-,lrrcc/cur """ J,cl Wc-
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zomernummcr<;

Chri<;ten

van

mecr gencigd i'> de '>tructurelc kanten tc

Democrati.,che

bclichten. Zo wij'>t h<:t C:DA op de on-

Vcrkcnningen qaan tradi-

gelukkig gekozen klcur van de pmter<;

tiegetrouw in

het teken

ot de nog te kort ingcwerktc lij-,ttrekker

van ccn actueel ondcrwcrp. In I 'J'H>

en zien buiten.,taander'> ni<:t'> andcr.,

was dat hct familie- en gezimhclcid en

dan het zoveclstc hewijs van de zich

vorig jaar het thema duurzaamhcid.

doorzcttende '>eculari'>atie

Hct zomcrnummer van dit jaar hecft a\.,

Diagnoses en oplossingen

f-

tite\/)umm

1'!9H.

In dit zomcrnummcr reiken auteur'> van

z

[en juistc titcl gezicn de rock draad

binnen en huitcn hct CDA diagnmc<,

van de mccr dan twintig bijdragen Llit

en oplm-,ingen aan. De artikelcn zijn

de artikelcn kan in ieder geval ccn con-

ondcrgcbracht ir1 vier hlokken.

kiczm. Hcl CDA

1111 6

c\u<;ie gctrokkcn worden

mei

het C[)A

hcdt cen zwak politick proficl Na cen
twecde

nederlaag bij de Tweede
Karnerverkiczingcn

kan

verhcldcring van hct politieke prohel niet Ianger uit
de wcg \vordcn gcgaan.

Daartoc moetcn moeiliJke
keuzcs

In het ecr-;tc blok staan de lciten en de

opecnvolgende

worden

gemaakt

waarvoor moed nodig i-;.

cijler'> centraal. Dit omdat

Onderscheid maken
tussen structurele
en incidentele

\)ocl van de ana\y.,e in dit

I)

bijna gehalveerd: ecn
veri ie'> van bijna

verslechterende

CDA.

In acht Jaar tijd i'> de
aanhang van hct C:DA

oorzaken van de

positie van het
Doel analyse

het belangrijk is de leiten
gocd onder ogcn tc zicn:

I ,2

mii)oen stemmen.

21

llovendien
mecrdcrheid

<;(Cill(

de

van

de

chri<;tenen in Neder-

nurnrner is om een ondcr-

land niet mecr op het

'>cheid te rnaken tu.,-,cn structurelc en

CDA

incidentcle oorzaken van de ver-,\echtercnde pmitie van hct C:DA.

Het tweede blok is gewijd aan de vcr-

Dat is bepaald geen eenvoudige op-

jaren hedt hct CDA aan partijvernicu-

gavc. Opvallcnd i-; dat hinncn het CDA

wing gcdaan: de frt1ctic i.;; vcrnicu\vd,

nieuwing van de partij. In de algelopcn

graag op incidcntclc oorzakcn gcwczcn

ook inhoudelijk zijn er inter-c.,.,ante din-

wordt (dar i'> veilig), tcrwijl de huitcn-

gcn geheurd. Wat is cr in de korncndc

\Vacht

jarcn nog nlt.Tr nodig~

vaak n1ct cnigc grctighcid -

C I lV 7
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In het derclc hlok wordr uirvoerig inge-

Nilmcn<; de twce ilnclere lcden van de

gaan op de po,itioncring Viln her C:DA

kernrcdactic, Jan Willem Wit<; en lri<;o

z

in het politieke kr<Jehtenveld. Dir hlok

Fennema, dilnken wij de kun<;tenilre<;

-1

vormt

het

hilrt

van

clit

nummcr

Kilrin

Voogd

en

de

vormgcel,tcr

,\loeiliJke vrilgen worden niet uit de

Bcrtine C:ol<;<;en voor hun creiltieve bij-

weg gegilan. !\ loet her CDA verder ill'

drage en wemen wij u veel plezier bij

niet-chri,telijke pilrtip Kiln de pMtiJ

het lezen van dit zomcrnummer.

0
0

c

zich onttrekken ililn de link<;-recht<;-tcgemrelling" Wilt zijn politieke themil\

7:J

Dt·s. i\1

},IIISCI1

die rypi,ch hij het CDA horen~ 1, het

m

drs. TA

Knj<}cr

1:
-1

CDA een chri<;reli)k-<;ocialc of <,ociaalcomcrvatieve pMtijc Durlt her C:DA,
door

op

gevoeligc

puntcn

nieuwc

<;tilndpuntcn in tc ncmen,

Leren van

uithreken nililr nieuwc kieWelke nieu-

ervaringen van

we coalitie' zouclen moe-

Rabobank,

ten \Vordcn JJngcgtlLlll~

KRO en
In het vierde blok worclt
aandacht he,tced aan de

Stichting

ma11ier Wililrop het C:DA

Natuur en Milieu.

zip1 hoocl,chap ailn de kiezcT<; client te communicetTn. Wat dat bctrelt kiln het C:DA lcren
van de ervilringcn Viln de Rabobank, de
KRO en de Stichting Niltuur en Milieu.
I kze organi,atie' hehhen met het oog
op de vcrilnclerende <,amenlcving reed'
een proce<; van herhezinning doorgemaakt. I )eze ervaringcn worden eveneem in dit numme1 he,chreven.
Het nummer ,luit al met een ,lothe'chouwing door recbcticlicl Ah Klink.

Voorzet voor principiele
discussie
Wq hopen dat dit zomcrnummer een
goeclc voorzet i<; voor een expliciete
principiclc clJ<;cu<;<;ie over de pmitionet·ing van het (]);\in de komende jaren
lililp de Hoop Schdtcr heelt toegczegcl
tn ccn van de volgende Cl )V-nummer'
te zulletl rcilgeren op dit zomernummer

·'

,•,,

opcnlijk tc kiezcn voor het
zer,groepen~
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Woensdag 6 mei betekende een bittere pil voor het CDA. Voor
het eerst in de parlementaire geschiedenis kwam de christen-democratie onder de 30 zetels terecht, en tegelijk was het een novum
dat het CDA twee concurrenten voor moest Iaten gaan. Was de
CDA-campagne in al haar facetten de schuldige of heeft de paarse

z

successtory het CDA vijf zetels dieper het moeras in geduwd? Of,
liggen de oorzaken misschien op een fundamenteler vlak?

z

u...

D

it artikel en dit zomernum-

tij, en zou daarmcc hct vcrtrekpunt

mer zullen op dczc pran-

moetcn zijn voor de komcndc pcrio-

gcndc vragcn waarschijn-

dcn. Elcmcntctl die aan de orde zouden

lijk

ant-

moeten komen zijn '>tructurclc trends in

woordcn gcvcn, n1aar hct kan gccn

het elcctoraat lvergrijzing, oplcidings-

gccn

,Juitcndc

kwaad als politiekc partij

nivcau, waardcnoriCntatic'i

na te den ken over de cigen

etc. l; de omstandighcdcn

po-.itie in de -.amcnlcvtng.

van de vcrkiczingen (eco-

<(

Nooit

nict,

zekcr

nomic. opstelling concur-

nict nadat de chri-.tcn-dc-

rentcn. incidcntcn i 7 <;tra-

n1ocratische

maar

~tron1ing

in

tcgic ithema-keuze. lijst-

acht jaar tijd bijna is gc-

trekkcr, <Jeer). en tactiek

halvecrd.

(aangcwcnclc

Fen serieuze politickc par-

ten) Helaas is het gebrui-

in-.trumen-

tij zal zich bij icdcrc vcr-

kelijk

kiczing eigcnlijk hehoren

niet

tc bezinnen. Bij tclcurstcl-

om dcrgelijke exercities

lcnde uitslagen is de noodzaak evident, maar ook na

Drs. F Fennema

dat
~taan

'dccilioll-llt<lkm'
tc

-,pnngcn

Ang<,t is de redcn. maar
ontkenning van de problc-

gocdc rc~ultatcn i~ her zinnig, aangc-

matiek zal nimmcr lciden tot het vin-

zien dan de wet van de remmende

den van de juiste weg.

voor<,prong en de mctaalmoeheid Inert.

Het C:DA hcdt na 6 mci loch maar wei

Een grundigc analyse van de verkie-

bcslotcn cen wcrkgroep in te stellcn

zingsperiodc kan ons veellcren over de

de werkgrocp Croenendijk-, die het

maatschappij, het elcctoraat, en de par-

vcrkiczing~procc"i zou n1octcn cvalu-

( llV 7
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eren. Spijtig genoeg wilde (mochP)

<;tcmmcn. In 33 jaar verloor de chri<;-

deze groep niet ingaan op de tunda-

ten-clcmocratie dus 33% van de <Khter-

mentelc vrage11, maar werdetl enkel tac-

han. Dat hedt niet<; te maken met lij<;t-

ti-,che a'>pecten aangerocrd. I let cotn-

trckkers of partijhelcid, de oorzaak ligt

mentaar van her Algemeen Daghlad

in <;tructurelc vcrandcringcn in de <,a-

qclde op I(, juli terccht dat al<, in het

menlcving. De helangrijk<;te trend van

rapport gecomtatcerd wordt dat hct

de Nederland<,e politick in de laat<;te

CDA

decennia i<; daarmee overcluiclclijk de

nieuwe

jonge

kiezer<,groepen

moet aantrekken het onzi1111ig i'> voor

ncergang van de chri<;ten-democratie.

het ovnige '>lechh te praten over zaken

Fen tweede <,tructurelc lijn i<; de stahili-

al., de kleur van aHiche., Al,of he.,li.,.,in-

teit van de <;ociaal-democratie. Net al'>

gen op dat niveau zouden lciden tot

hct CDA heeft de PvdA te maken met

ce11 verlic'> van I ,2 miljoen <,lemmer<, in

een in grootte afnemende groep van

acht Jaar. Overigen<; heclt de wcrk-

traditionele kiezer<;: de kla<,<;ieke arhei-

groep natuurliJk gelijk dat de e<;theti'>ch

clers. Anders dan de chri-,ren-democra-

zeer lraaic alliche, niet voldeden aan

tische partijen <;lagen de <;ociaal-clemo-

de helangrijk<;te communicatieve doel-

crati<;che partijen in Furopa er blijkbaar

<;telling hcrkcnhaarheid van bood<;chap

wei in hun traditionelc argumenten aan

Vl

-1
m

n
c:

'T1

m

-1
m

en zendcr. Het hlijlt merkwaardig dat

tc pa"cn aan de veranderde samenle-

waar hijna iedere rcclamelolder vooral

ving. Ongckencle winnaars van de tijd-

wordt gelc'>l, het CDA dergelijke dure

gee<;t zijn de liheralen. De VVD groeit

promotionele middelen zondcr jm-/cs-

gestaag en ook D66 bouwt aan een

r:

tiu<J naar het lront <;tuurt.

grotcr kernelcctoraat. Ter illu<;tratie: het

z

<;lechte re'>ultaat van

J)(}(}

I )c vragcn waar hct ccht on1 gaot zip1

nog altijcl beter clan de uit<;lagen die
Ham van Mierlo in de jaren '80 he-

po<;itie en her he-,taan<,rccht van het

haalde.

CDA in deze vcranderde <;amenlevingc

1, de nieuwe koer<, utt

'/'JicutPC ti'CtJCil,

uas/c

tPilili·3cu' lcvenwathaarc Wa, de thema-

Her C:DA i<; groot gewordcn door twec
<;tructurele lactoren:

keuze en -uitwerking in de campagne

al'> vertegenwoorcliger van het religi-

in het Iicht van 'NiclltPC II'CtJCil, t'<ISic tl'ili/r-

eu<; georicnteerde cleel van het elcc-

,icu'

herkenhaar' l'a<,l de lij'>ttrekker hij

toraat;

de verkozen <;tccr en thema\: .lvli<;-

2. door ak reclelijk altcrnaticf tLMCn de

'chien kan een deel van deze vragen

elkaar uit<;luitende polcn kapitaal en

<,nel atgehandeld worden. gcrechtvaar-

z

in 199S is

echtcr van een andere orde. Wat i<; de

arbeicl te tungeretl

digcl zijn zc zeker om toekomqige val-

AI, naar de religie in Nederland wordt

kuilcn het hoofd te hieden. Om de 'smsc

gekeken valt te con<,tateren clat <;incl-, de

o/ tmJCilcy' aan te geven hieroncler enkelc

Tweede Wcrelcloorlog ontkcrkelijking

cijtcrn1otigc gcgcvcn~.

en decontc<,<;ionali'>ering in ecn rap

Woen.,clag (, mci I 'J'JK hlcck I 8,4')(, van

tempo voortgaan. OntkerkeliJking i<; de

de Nederland,e <;temmer<, het C:DA te

atnamc van het aantal kerkclijke leclen

'>leunen. Fen hiqori'>ch dieptepunt en

Llit het rapport Cod iu i\!c,/c,/aitd I 1997)

i,H% minder dan in I'J'J-1 BiJ de verkie-

valt op te maken dar de kerken in de at-

zingen van I ')(,5 hehaalden de voor-

gelopen 30 jaar 20% van de lcden heh-

gangcr'> van het CDA nog 51% van de

hen ingeleverd. Hoewel het tempo van

"

'

;J>

n

:

.,

de ontkerkelijking afneemt verliezen de

De processen van ontkerkelijking en

kerken nog steeds rer jaar I 00.000 zie-

dcconfcs~ionalir.;cring gaan nog in1n1cr

len. Conlc">ionalisering is de mate van

voort en zullen de traditionelc C:DA-

religieus stcmgedrag. In het verzuilde

achtcrban in de komende jaren verder

tijdrerk gingen kerkleden llJar christc-

doen afkaiven. Waar de l'vdA het vcr-

lijke scholcn, waren lid van chri<;tclijke

iies in de traditioneie arheider-.grncpen

vakbonden en stemden uiteraard op

compenseert in de middengroepen is

in

de aantrekkingskracht van het C:DA op

1'!5(, koos '!5'){, van de Katholieken

andere dan kerkeiijke groepen nihil. In

christelijke partiJen. Ter illustratie

voor de KVI'; 'J3');, van de Cerefor-

hct gebied der niet-gelovigen wist het

meerden voor eer1 confcssionelc parti),

CJ)A bij de meest recentc verkiezingen

aileen de Hervormden vreien met een

slcchts 4% aan te spreken. Hoewei het

rercentage van 63% een heetje uit de

CDA zichzelt niet typeert ais een ker-

loon. Bij de verkiezingen in 1994 iagen

keliJke partij, hli)kt uit imago-onder-

die cijkrs op respectieveiijk 53%, 52%

zoek dat de kiezers dat wei doen. De

en 43%. Op () mei hecft die daiing zich

chri-.teiijke associatie

met enkelc procenten doorgezct. De

vornlt voor vee! nlct-gclovigcn ccn on-

hij

het

C:DA

Nijmeegse onderzoeker Eisinga ( 1998)

overkomeiiJke drempel.

conciudeerde dat de teioorgang van de

Simpel gezegd komt het er· op neer dat

christen-democratie voor tweedcrde is

de vijver waarin het CDA vist krim-

toe te schrijvcn aan deconfessionaiise-

pende is, en dat de vis daarin steed-, on-

ring en voor eenderdc aan ontkerkeiij-

gevoeiiger wordt voor het aa'>. Ai-, het

king

C:DA er niet in siaagt via een verver-,ing

De afnemende ioyaiiteit van de kerke-

van zijn argun1cntcn en 1111ago n1cuwc

iijke kiezers heelt ertoe gelcid dat het

kiezersgroepcn aan te <;preken komt

C:[)A na 1998 in gecn enkeic provincie

hinnen vijftien jaar de gren<; van 20 ze-

mecr de grootste partij is. Zells in de

tei-, in zicht.

oude

Wanneer

machtsbolwerken

I jmburg

en

Brabant zijn l'vdA en VVJ) het C:J)A

traditioneic

achtcrbannen

siinken wordt de aantrekking-,kracht op

voorhij gestoken f let zuideiijk verlies

andere groepen, en zwevende kiezers

is waarschijniijk voor een belangrijk

van groter helang. De anti-polen kapi-

dccl tcrug tc vocrcn op de tcruggang

taai IVVDI en arheid ll'vdAi ziJn naar-

van het C:DA in het katholieke seg-

eikaar toe

ment: van 40% naar 34'){,. De PvdA

CDA niet mecr het enige aiternaticf is.

maakte onder de kathoiieken een op-

Ook de opkomst van D66 speeit hierbij

merkeiijke sprong voorwaarts van 18')1,

ccn rol. Kiezers siuiten '>teeds minder

naar 29%.

partijen uit. Fen ovcr-,tar van de l'vdA

T:rlirl

1

Alllxi111ilillf'otcnticcl clcctor,~<rl,

19H9-1 w<i 1

1989

1994

([)A

4W>i)

-t!J

I' velA

41>

51

VV!l

.l2

-!5

I )I, I>

H

5()

CrocnL

27

B

gekropen,

waardoor het

-::J

naar de VVD kan men tegcnwoordig

het C:DA in sommige grote steden

zondcr <,chaamtc in het openbaar ver-

bijna geminimaliseerd is. Neem Am-

0

dcdigcn

sterdam, waar omgcrekend naar ge-

lf)

Hct bclangrijk<;tc bcwiJs daarvoor is

mecnteraadsverkiezingen het CDA in

ccn tocnamc van hct 'maximaal poten-

enkelc declraden niet eens de kie-;drem-

ticcl clcctoraat' dat een partij hcdt. Hct

pel meer zou halen. Van minstens zo

potcnticel clcctoraat zijn de kiezer., die

groot belang is de vergrijzing van de

aangcvcn dat partij 'x' een rcdclijkc

C:DA-achterban. Vier jaar gel eden ver-

kan<, maakt op zijn stem. Voor <,teeds

lonr hct C:DA de hellt van de <,teun on-

meer lllen<,Cn komcn lllCCI dan ccn par-

der de jongste kiezers. Daar werd nu

tij in aanmcrking, zie tahcl I

niets van teruggewonncn -het positievc

Vier van de vi1f groot<,tc politickc par-

daarcntcgcn vielen de groot<,te klappen

tijen vcrtoncn ecn groci van het poten-

op 6 mei in de categoric 35-49-jarigen.

ticlc clcctoraat. Enkcl het C:DA laat een

Het gevolg is dat het C:DA-electoraat

nccrgaandc lijn zien. Dat de in de tabel

voor bijna de hcllt hcqaat uit 50-plus-

wccrgcgcvcn daltng nict ccnn1alig

\VJ<.,

'ers. De vcrgriJ'>de achterban houdt in

laat het jaar I 'JR+ zien, waarin het C:DA

dat het CDA biJ iedere vcrkiezing on-

is dater ook nict vcrder werd veri oren-,

nog een potentieel elcctoraat van 54')(,

geveer I ,5 zetel lcttcrlijk ziet af,tervcn.

hezat.

Wil het C:Di\ overlevcn dan zal het

... ,
-1

m

n
0
?

-1
m

z

'
r.

<,chicn ccn middcnpartij zijn, clcctoraal

want, uit onderzoek dat aangehaald

z

"dat nict hct gcval. De achterban van

werd in diver<,e artikelen in HI'/De Tijd

her CDA i' van de grote partiJen hct

en Trouw in de campagnepcriode valt

mee'>t schcrp afgehakcnd. De aantrek-

op tc maken dat de christen-democrati-

king,kracht op de ovnige delen van

'>chc inhoud goed valt bij een grote
groep jonge memen. De zogenaamdc

terhan van het U )A gelovig, laag op-

ncn, jong en hoog-opgelcid, zouden

geleid, oud en woonachtig buiten de

collectivistisch, op de memelijke maat,

lmiddcl lgrote <,ted en Deze ecnzijdigc

en immatcrieel inge<,teld zijn. Teven'

ophouw van het C:DA-elcctoraat her-

'>pee it in dit segment de combinatie van

hergt ccn aantal gevaren in zich. Het

arbeid en zorg mecr dan gcmiddeld

gelovige a'pect i' reeds hchandeld,

Dczc groep zou in hogc mate ontvan-

daarnaa<,\ kan op termiJn hct onthreken

kelijk zijn voor de inhoud van 'Nie~uPc

van ccn ..,tcvigc ha"'i"' in hogcr opgc-

IPC!}CII, Pilslc ll'!lilrdc11'

lcide segmenten het intellcctuelc dcbat

program Smllc/1/wcn doc jc I! let ,i//cm F.nkel

en hct verkiezings-

in de partij doen opdrogen. Hct ab,o-

het imago van het C:DA, oubollig, con-

lute aantal te vcrdiencn stemmen in de

<,ervatiel, kcrks, i'> voor hen een brug tc

( middellgrote <,\eden i'> onevenredig

ver om de aanwezige sympathie om te

grool, en zal door de ontvolking van

zetten in een <,tcm.

het plattcland aileen nog maar toenemen. Na de grotc klap in I 'J'J+ in de

De

grote stcdcn "hct CDA daar nu 2,5%

decrt dat het aanpakken van hct imago-

vcrdcr teruggezakt. Dat hetekent dat

probleem

( llV 7 S 'IS

werkgroep-Croenendijk
in

de zojui<;t

conclu-

heschreven

.

~ ~

m

aanhoren. Daar liggcn mogelijkhcden,

'zorgzaam po'>l-materiali<;ti<,chc' per<,o-

;,

·'

Hct c:J)i\ mag dan idcologi'>ch mis-

ring. Fnig-,zin~., gcchargccrd i~ de ach-

~

.,

nieuwe jongc kiezer<;<;egmenten moeten

het elcctoraat zip1 daardoor zeer ge-

I'

! !

r:

·'

groep de opdracht van hct CDA voor

lict het CDA in de campagne de gc-

de toeko1mt i5. Dat wi<;t het CDA ech-

zin<;mini5ter en het thema arheid en

tcr al vcr voor de verkiezingen, de<; te

zorg link;., liggcn. J\1ogclijk ingcgcvcn

opmerkelijker i<; het dat die wctcmchap

door de voor de gcloofwaardigheid do-

in de campagneperiode wcrd vcrgeten.

dcliJke vcrwikkelingen rond hct wette-

Hocwel vergeten. in het calllflilgne-

liJk recht op deeltijdarheid

handhoek 'Cmllfl<lt}IIWOrrrll doe jc 11irt 11ilrr11'

I )e christen-democratic in Nederland

worden hewu<,t vier levens<;tijl<;cgmen-

cigcnlijk heel Europa- <;taat onder druk

ten tot doclgroer aangcmerkt, maar

Nict vanwcge 5lcchtc kandidaten of

niet het hroodnodige lcvemhloed van

een zwak progrillll, maar door funda-

de

mcntelc ontwikkelingen in de '>ilmcnlc-

toekom5t:

de

fl05l-matcriali5ten.

Fen imago orhouwcn duurt )JITn, een-

ving. Het C:D/\ zal moetcn crkenncn

tje afbreken enkcle uren. Celoofwaar-

dat brons nwmentcel her hoog<;t haal-

digheid en comi<;tentic zijn de helang-

harc i<;, en vanuit dat hc<;d moctcn zoe-

rijhtc dcugden in de politieke arena.

ken

Hct kan niet zo zijn dat het CDA die

Daarhij <,laat de inhoud niet tcr di5cu<;-

naar

ccn

\Vcg

tcrug,

on1hoog.

ha,isregcl'> niet onder de knie heeft.

sie. 'Ninul'c ll'fl)fll. Pilstc ll'il<ndc11' hiedt im-

Waarom werd dan in de campagne cen

JlllTS

andere kcuze gemaakt ten aanzien van

punten. Wei zal hct CD/\ zijn argu-

mccr dan gcnocg aanknoping'-l-

nicuwc groepen, en waarom 5traalde de

mentcn; de cultuur en uit<;traling,. de

campagne niet hetzellde uit al<; de

keuze van de thema\, de concrete han-

voorgailnde drie jaar' Na 'Nintii'C II'CI}fll,

delingcn c11 hccldhcpalcnde per5onen

1'1151r lllil£11'dr11' <,teeg de stemkan<; in de

tot een eenheid moeten smedcn om de

gcnoemdc nieuwe kiezer'>groeren. On-

tak tc grijpen die het CDA uit het drijl-

der meer door ecn <,ociiller prolicl,

zand kan redden. De ccr'>te <;tap daar-

meer nadruk op het milieu (het ter di'>-

toc i~ ccn grondigc oriCntatic van waar

cu<;<;ie <;tellen van het concert Neder-

hct C:DA nu <;taat, en een eedijke he-

lilnd J)i<;trihutleland en de auto), en het

antwoording van de echte vragen he-

thema gezin. Veel kiezer<; raakten gc'l'n-

trctfende de campagne. Laat dit zomer-

daartoc

de

ahrap

tere<;<;eerd, maar door de korte tijd'>-

nunlnl<.:T

panne hleet de twijlcl over de oprecht-

waarna de hal biJ de partiJ komt te Jig-

gcvcn,

heid van de omslag. Hoc i<; het aloude

gen. Hct C_])A i..., nog vitaal gcnocg on1

verwijt 'links lullen, recht<; doen' betcr

de tak van de redding, he5taandc uit

rccht tc doen dan door in de pcriodc

jongc nicuwc kiezcrsgrocpcn, tc pak-

waar het op ailnkomt -de vcrkiczing<;-

ken. Maar, Wililk voor een nude dikkc

campagne- terug te vallcn op oudc rc-

makkelijk te pakken tak. Deze wordt

llcxen. 1\lainport Rotterdam 5tond weer

hijccn gchouden door oude imilgo-elc-

recht overeind,. Schiphol moc<;t toch

menten en va<;tc rellcxcn. c11 zal hi) ccn

maar gewoon uitgebreid worden om de

volgcnde aanrilking alknarpcn en hct

vakantievluchten niet in gevaar tc hren-

drl)fzand haar verzwelgcndc wcrking

gen; de iluto werd weer de heilige koe;

Iaten verrichtcn.

en de harde woorden richting a5iclzocker'> en dililrvoor richting de kerken

/)r, F Frllllflllil is COIIIIIIIIllicdtir-ddPisrur hi;

met betrekking tot hct kcrka5icl deden

Sc/Jocfl r11 \ 1,m cirr Toorc11 Co1111111111iciltir Co11-

het <,ocialc prolicl gccn goed. Ondanh

'ull<it1lY.

de ecr'>te wcthoudcr voor gezin<;zaken

( I lV 7
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Het secularisatieproces in ons land zet zich onverminderd voort.
Dit bleek onder meer uit een recent groot onderzoek dat resul-

v

0
V1

1

teerde in het hoek God in Nederland

1
•

Dit secularisatieproces is

-,;-

voor het CDA niet zonder gevolgen gebleven. Maar wat zijn nu

-l

precies die gevolgen? En welke mogelijke toekomststrategieen zijn

r-: .

..

I

,•,,.

er voor het CDA te ontwikkelen? Moet het CDA nu wei of niet
()

het confessionele karakter handhaven?

v
)>

I

n hct begin van dczc ccuw wa'> in

gcnocmdc dric ondcrzoeken naar het

Nederbnd hct aantal huitenkcrkelij-

kerkelijke Ieven in Nederland vcrgclc-

ken vcrwaarlomhaar klein. Smd., die

kcn. De belangrijk'>te conc!u.,ie'> uit Cod

"T1

tijd nam de onkcrkclijkhcid in om land

ill Nederlalld zijn dat de betrokkenhcid

m

toe. en dit proce<, van <,eculariscring

van de Nedcrlander'> op het kerkelijke

ver'>neldc nog cem vanal de jarcn zc-

Ieven gcringer i'> gewordcn, dat de tra-

-l

'>tig. AI <,ncl bcgonncn '>0-

ditionelc chri-;telijke god'>-

m

ciologen

te

dicmtigheid is vcrzwakt

houden met dit vcrschijn-

en dat ook de hctckcni'>

z

'icl: uun hct hcgin van de

van de kcrkcn en de chri<;-

jarcn dcrtig vcr'>cheen de

telijkc god.,dierl'>t voor het

ccr<,te -;tudJe over de on-

Ieven en samenleven van

kcrkclijkhcid

de Ncderlandcr<; is afge-

land'

z1ch

In

hezig

in

Neder-

nomen.

llJ66 deed hct

wcckhlad i\ 1£1u}rict vcr.,bg

niet zondcr gevolgen i'>

ligc ondcrzoek naar gcloof

gchlcvcn voor de groohtc

en kcrk in Ncderbnd. Dit

christclijke politieke partij

onderzoek wcrd in I 'l7'J

Dr. A Need

hcrhaald dom journalisten van

het

in Nederland hebbcn de

rcccntc vcrkiczingen uitgewezen. Van-

weckhlad f)c Tijd, en in l'l'l6 nam de rc-

Lilt het CDA kwamen naar aanlciding

dactie

programma

van de vcrkiezingsuitslag geluidcn op

Krui,f>lllli-IP hct initiaticl om dit ondcr-

om ccn fundamentele di.,cus-,ie te voc-

RKK/KRO

zock nogmaal'> tc hcrhalcn. In llJlJ7

ren over het karaktcr van hct CDA 1 .

ver<,chccn hct hock Co,/ ill Nedcrla1d

Moct het CDA zich rich ten op de mccr

In dit hock worden hoven-

uJrl'>ervatief ingcstclde kiczcrs, deC: Ia-

t'IIH>-1'!')(,'

z
n

Dat dit secularisatieproces

van het ccr'>tc grootq_ha-

van

r-:

m

;I

;'::!

'.1

~~ :

if;

ten voor wat het is en een duidelijke

::...

c.:

middenpartij worden, of moet het CDA

niet religicus en ook nict religiew, op-

0

w

een principiecl-chri-,telijke partij blij-

gevocd'•. Tahcl I laat een steed., verder

U-

ven? In dit artikel gchruik ik de gege-

doorzcttcnd proce'> van ontkerkeliJking

vens van het onderzoek God i>J Neder-

zien, en een afnemende voorkeur voor

0

u
I

I

If]

c.:
:_:_J

u
z

tweede generatie buitcnkerkelijken zijn

land, 199() en de Nederlandse Kiezers-

hct CDA. De groep kerkverlaters is in

onderzoeken om de gevolgcn van de

vijfentwintig jaar tijd rnccr dan verduh-

ontkerkelijking voor het C:DA op een

bcld en de groep tweede generatie bui-

rij te zetten•. Daarna ga ik kort in op

tenkerkelijken is gegrocid van 18 pro-

mogclijke <,trategieen voor de partij in

cent in 1971 tot 24 proccnt in 1994.

de tockomst.

Tegclijkertijd zien we dat de grocp

w

Afname van godsdienstigheid
en minder stemmen op het

het C:DA uitspreekt alneemt van 40

f-

CDA

in I 'J71 tot 20 procent in I 'J'J4

w

::...

z

Nederlander-. die cen voorkcur voor
proccnt van de Ncdcrland-;c hcvolking

Tabcl I vergeli)kt de samen<,telling van

w
U-

met de politieke-partijvoorkcur van de
Nederlanders tu<,sen

<t
!"\

u
w

Stemmen steeds meer nietchristenen op het CDA?

de hevolking naar kerkclijkc gezindte
1971

en

In een artikel uit de bundel \fa11 de fJos-

I ')')4.

We vinden onderaan in tabcl I het per-

torie naar hcl lorcnlJC. Ecn

centage rcspondenten dat aangaf op

politick -,chetstc W.F de Caay Fortman

hct C:DA (of zijn voorloper<,) te hebben

in 19'J I dat <,teed-. meer menscn die

fCIIIP

wlijessionclc

gestemd'. Voor de periode voor 1977,

niet onrmddellijk met het christendom

waarin het C:DA nog nict bestond, i-, de

vcrhonden zijn op hct CDA stemmenc

voorkcur voor de voorlopcrs van het

l3ij deze - veclgchoorde - uitspraak wil

CDA (ARP, C:HU en KVI'l samcnge-

ik hier een aantal nuanceringcn plaat-

f-

voegd

scn. Ten eerstc wil ik Iaten zien in hoc-

uitgesplitst naar tweede generatie bui-

venT huitenkerkelijken cen voorkeur

if;

tenkerkelijken en kerkverlaters. Kerk-

voor

0

verlater., zijn wei religicus opgevoed,

tweedc welk aandeel van de stemmen

maar he'>chouwen zich op hct moment

op het C:DA alkomstig ziJil van huiten-

van interview nict meer als kerklid; de

kcrkclijken

::...

De groep buitenkerkeli1ken is

TtJhcl 1 De S<I111CT1stellilli} umr de hwolking

1111111

het

C:DA

uit5prckcn,

en

ten

kerkclijkc t}ezindte CIT /JCrwtl<U}e stenllnen ofr lrcl C[)!l

lussrn 1971 e11 199-1 (m <H))

1')71

1')72

1'!77

1981

19H2

I 'JH(>

llJWJ

I'J'J-1

Kerkelijkc gczindtc
Rooms-katholick

39

35

37

.38

35

33

30

2!>

Ncdcrlamk hcrvormd

I'!

22

I'J

IH

17

15

15

I-I

Ccrdormccrd

II

12

10

10

')

6

'J

7

lluitcnkcrkclqk Kcrkvcrlatcrs

13

I-I

lh

17

19

25

21>

2')

Tweede gencratie huitcnkcrkcliik

18

17

I'!

17

21

2I

20

24

CDA

40

33

36

34

28

33
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Poorkcur

llddr

kcrkrlijkc i}CZilldtc ill

1966, 1979 c11 1996

(in o/t1)

0

1'!71

1')/2

1977

I'JHI

I<JH2

I'JH6

19H9

1994

62

50

55

55

4H

52

55

41

Knkclijkc i}cZi11dtc
Rooms-katho!Jck
Ncdcrlands- hcrvormd

:15

32

:l I

42

41

2')

(/)

(l.1

''

il

C~crcft>rmccrd

72

64

53

5H

57

50

I

(,

II

6

6

16

15

5

Bu1 ten kcrkc\, 1k Kcrk vcrlatcrs

4

Tv./cede gcncratic huitcnkcrkcl1jk

Tahel 2 laat overtuigcnd zien dat de

7

Vl
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:n

n

v

aandeel van de stcmmen or ecn rartij

aantrekkingskracht van het C:DA onder

afkom<;tig zijn van welke groepen men-

religieuzen over het algemeen sterk i'.

sen. Ook al <;tcmt maar il procent (in

)>

·'
"T1

algenomcn, terw1jl ook de groer hui-

I'J94) van de buitenkerkelijkcn op hct

tenkerkelijken in I'J94 in geringere ma-

CDA, als dezc grocp mecr dan de helft

te een voorkeur voor het CJ)A heeft

van de Nederlandse bevolking omvat is

dan in 1971 In I'JR6en I<JH<Jstemden

het ecn voor een politieke partij ecn

relatiel vcel huitenkerkeli,ken or het

nicl tc negeren deel van het electoraat.

CD A. I )at <;teed<; mecr men<;en die niks

In tabcl 3 staat voor elke kerkelijkc gc-

met het gelool van docn hehben een

zindte welk aandeel het in ht't elccto-

voorkeur voor het C:DA uitspreken. zo-

raat van hct C:DA uitmaakt.

z
het CDA in 1971 96 proccnt van hun

1971 srrak I()'){, van de buitcnkerkelij-

stcmmen kregen van kerkleden, terwijl

ken een voorkeur voor hct CDA Lilt, in

in 1994 nog maar 81> procent van de

I 994 was dit percentage R) maar voor-

CDA-stemmen alkmmtig was van kerk-

namelilk door het kit dat de groer hui-

leden. We kunnen dus, zoals De Caay
Fortman beweert. stellcn dat er inderdaad steeds meer huitenkerkelijken op

Van welke groepen krijgt het
CDA zijn stentmen?

dat dit grotendeels te wijten is aan het

Flcctoraal gezien is het voor politieke

leit dat de groep van kerkverlaters gro-

partijen helangri1k om te weten welk

ter i<; gcwordcn en niet aan het feit dat

het C:DA stemmen, met de nuancering

};7/rr/ L \11111 !Nikc kcrkc/l}kc qczindtcs krl}qt het CDA zljn slcrri111C11

111 19615, 1979

m

19Q()

(in r:u))
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19H2
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I'JWJ
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56
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4'!
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17
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4

12
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Tahel 3 laat zien dat de voorlopcrs van

kcn dat nu meer dan vroeger docn (in

tenkerkelijken veel groter is gcworden.

-l

m

al<; De Caay ~ortman beweert, komt
dus niet zozeer omdat buitenkerkclij-

:n
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4

1:

,\<'

'I
:·::,

:::...

0
0

v:

a:

Tc7/Jcl 1, I )er/ Pilll de heuolkil1<}
"h<l{'f'clqkc o/ldcnPCI{'e11 (i11

i11 1G%

dat Pill,lt ,/at de krrkc11 zich 11Jocte11 111110rekn1 oucr Jllilill-
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.16
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buitenkerkclijkcn nu meer dan vroegcr

tweede

een voorkcur voor het CDA hehhen.

Ook hierin i<; door de tijd hccn nauwe-

generat1e

buitcnkerkelijken

Merk ook hicr Ofl dat hct C:DA in de

lijk<; verandering tc ontdekken.

jaren 1986 en 1989 een rclatid groot

Wannccr 17 procent van de stemmen

dec I van zijn <,temmcn ( rc<;rectievelijk

(in 1986) op het CDA afkmmtig i'> van

17 en I 6 rrocent) van de grocr van

kerkverlaters, en het seculari<;atieproce<,

buitenkcrkelijken krccg, maar ook hier

zich steeds verder voorlzct, i<; cr dan

krijgt het C:DA de mecste stemmen van

toch iet'> voor le zeggen om het chris-

de kerkverlater<;, en niet zozeer van de

telijke karakter van de partij wal mindcr

tweede generatie buitenkerkelijken De

tc benadrukken7 lk wil hicr een aantal

aantrekkingskracht die rrcmicr Lubbers

argun1cntcn nocn1en tegcn hct opgcvcn

0

or de huitenkcrkelijken hedt gehad,

van de christelijkc identiteit van het

:::...

moet dus voornarnelijk gezocht worden

C:DA Ten cerste valt te verwachten dat

lJl

onder de kerkverlaters, en niet zozeer

het C:DA door een middenpartij te

bij de twecde gcneratie builcnkcrkelij-

worden onder de kerkleden stemmen

ken.

zal verliezen, een groep waarvan het

Als we onze aandacht richten or de

C:DA il'l proccnt (in 1986, in 19')4 wa<;

tweede generatie buitenkerkelijken dan

dit 88 procentl van zijn stemmen krijgt.

vallen twee zaken in het hijzonder Ofl.

Ten twcede heeft onderzoek Iaten zien

Ten eerste, deze groep voelt zich nau-

dat kerkverlaters, naarmate het Ianger

welijks aangetrokkcn tot het C:DA, en

gelcden is dat zij de kerk hchhen verla-

in de afgelopcn decennia is hierin ook

tcn, steeds mindcr gcneigd zijn om up

weinig verandering opgetreden. Ten

het CDA te <,Iemmen' Allereerst hre-

tweede heeft het C:DA elcctoraal ge-

kcn zij de band met de kerk, en op ter-

zien ook nicls hij deze groep te halcn:

mip1 hreken kcrkvcrlaters ook de band

slcchts vier procenl van de stemmen op

met

het CDA i<; in 1994 afkomstig van

moeten we bcdenken dat de kinderen

chmtelijke

partijen.

Daarnaa<,t

van kcrkvcrlatcr<; tot de twccdc genera-

wcrpcn moctcn uit-;preken, en welk

-:;

tic huitcnkc:rkclijkcn hchorcn, en dat

dec! van de CDA-kiezers vindt dat de

0

dcze groep in het gchecl gccn voorkcur

kerken zich over deze maat<;chappelijke

:J1

voor hct CDA hcclt. Op de lange ter-

prohlemen moeten uihprcken.

mijn lijkcn de cx-lcdcn voor hct CDA

We zicn in label 4 dat een helangrijk

du'i lllCt de mcc<;t gc<;ehiktc grocp om

dec! van de Ncdcrlander-; vindt dat de

'ilemmcn hij le werven.

kerken zich over actuclc maat<;chappclijkc

problcmcn

moeten

-l
m

uitsprekcn.

De rol van kerken in de
Nederlandse samenleving

Van de men<;en die ccn voorkcur voor

Tot <;lot wil ik ingaan op de mening van

ter dec! dat de kcrkcn zich publiekelijk

de hevolking over de rol van de kerk in

moeten uibprekcn over dczc prohlc-

het C:DA uit<;prckcn vindt ccn n6g gro-

n

c

_.• ,

)>

de Ncderland'ie <;amcnleving. De on-

men. Wannecr we de hcvolking uit-

,r

dervraagden van hct onderzoek Cod in

<;p!it<;cn naar kerkelijke gczindte, valt

.', ~

i\Jedcrltnd

krcgen vcr<;chillcndc on-

op dat de tweede generatie huitenker-

dcnvcrpcn voorgclcgd n1ct de vraag of

kclijkcn her mimt vindcn dat kerken

de kcrken hicrovcr puhlickelijk een uit-

zich over maat.,chappelijke onderwer-

'ipraak moeten docn. Tahel 4 laat zien

pen moeten uit<;prcken, terwijl kcrklc-

19'!1'

r:
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m

wclk dec! van de bcvolking van mening

den dat over het algemcen vee! mecr

i'i dat de kcrkcn zich over dczc onder-

vinden. Cerclormeerden zip1 over hct
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algemeen hcl <;tcrbl van mening dat de

gaat over soci<1le onderwerpen <1\., di<;-

kerk een aclicve rol hedt hij maal-

crimin<ltie.

-,chappelijke

hehalve

voorkeur geven vakcr de voorkcur aan

wannccr het om zaken a\<; de dood'>tral

het 'voorwaardeliJk aanvaardcn' van el-

UJ

ondcrwerpen,

({olo

t\;\cmen

ll<1115

met een CDA-

en armoedc gaat. Opvallend i'> verdcr

hi.,che en <;ociale ondcrwerpen.

dat een mccrdcrheid van de hevolking

01 cen politieke parlij a\<; hel CDA cen

Vi

vindt dat kerkcn zich uit moetcn -;pre-

hiJdragc moct leveren aan de op\o<;<;ing

C)

ken over zaken a\-, di<;criminalie en ar-

van dezc maar-,chappell)ke prohlemen

f-

::::....

moede"

hli)lt de vraag. Aan de ondervra<Jgden i<;

Welke uit<;praak de kerken dan moeten

de vraag voorgclcgd ol de kcrken over

docn over dczc maat<;chappelijke on-

deze maahchappelijke prohlemen een

derwerpcn

I'>

te vinden in tahel 5 In

uihpraak moeten doen, en

deze label

I'>

voor een aantal politick

vraag ol een politieke p<1rtij a\<; hel

rclcvante

onderwcrpcn

aangcgevcn

niel de

C:DA dal moet doen. De hicr gepJ-c<;en-

wclke uit<;praak de kcrken daarover vol-

tccrdc gcgcvcn'-J Iaten cvcnwcl ovcrtui-

gem de gehele hevolking moeten doen

gend zicn dal hct C:DA gcen '>Lemmen

en volgen<; de memen mel een CDA-

hceh le verwachten van mcmen d1e

voorkeur.

geen cnkele hand mel de kerk hehhen·

Over het algemeen zien we dal memen

van de huitenkcrkelijkcn hehhen aileen

met een Cl )A-voorkeur con<,ervaliever

de ex-lcdcn in gcringc n1atc ccn voor-

en gematigdcr zijn dan de gemiddclde

kcur voor hcl C:DA; lweedc generalie

Nedcrlandcr<; wanneer her gaal over el-

huilcnkerkelijken

hi.,che zakcn a\-, echt<;chciding, abortu'>

een voorkcur voor her CD A. I )aar

hehhen

nauwclijk-,

en euthana<;ie, maar ook wannecr her

komt hij dat hel C:DA op de kiezcr<;-
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De verkiezingsuitslag van 6 mei is aanleiding tot discussie hoe het

w
c....

1-

verder moet met het CDA. De koers van de partij moet zich be-

cC
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c....

w

c;

z

wegen in een richting waarbij het no-nonsense-beleid van Lubbers
evenwichtig wordt gecombineerd met betrokkenheid, verantwoordelijkheid en zorgzaamheid. Geen fundamentele wijziging van de
inhoud van het verkiezingsprogramma, maar van accenten in beleid, presentatie en partijcultuur.
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innen het CDA wordt vcrschil-

der moet, zullcn bang zijn voor onrust

lcnd gcdacht over de vraag of

in de partij. Die angst het zwaarst Iaten

de verkiezingsuit;lag van () mci

wcgen zou echter struiwogclpolitiek

jongstleden

Zijl1.

aanleiding

moct

zip1 tot een grondige discussic over hoc

Nu we op dit punt aangeland zijn, zal
de houding van andere

we nu verder moctcn. Dat
is op zich niet zo vreemd.

partijen

:J

Dat het moeilijk zou zijn

CDA onvcrschilliger wor-

UJ

om in het gevecht tu•"cn

den. Alsof onze partiJ al

Kok en

bij na

z
cC
u_;

>

llolkcstcin vol-

tcgcnovcr

afgeschreven

her

i;.

doendc aandacht op te

Niets zou

eisen, werd verwacht. lle-

moeten zijn. In 1989 haal-

mindcr waar

paald onverwacht was de

den we nog 54 zetck

nnwang van het verlics,

Dat hetekent dat undanks

zeker omdat velen op een

de

stabilisatie ol Iichte groei

klcinc I 0 jaar gel eden nog

hooptcn. Weer vijl zetels

ruin1te

mindcr dan de toch al dra-

tc christen-dcmocratischc

matischc .i4 van I 'JCJ4. Zo-

l\!Jr.drs H P Kifl

icts kidt tot dtscussie. Lhar"' gcen ont-

secularisatic
wa~

volksparti)

cr

een

voor ccn gro-

Dat zou dus

nog steeds mogelijk moeten zijn. Hcb-

komcn aan. [r is hovcndicn ook aile

bcn we dan de afgelopen vier jaar, on-

rcdcn toe; nog een cc/Jcc en het CDA is

danks de inzct van velen, niet ellectiel

niet Ianger ccn wezenlijke factor in de

gewerkt aan her her.,tel~ Is de kwalitcit

Nedcrlandsc

Tegenstandcrs

van onzc polittek niet zo gcwcest dat

van ecn discussie over hoc het nu ver-

hct electoraat het CDA hcdt heront-

politick

dcktc lllijkbaar nict En jui>t daarom

rijk dee\ op dezeltde kiezcrsmarkt

moct cr wat gehcurcn. I )e analyse in dit

als de VVD

<

Het !cit dat in de

artikcl richt zich op de inhoud en de

prcsentatie (niet in de inhoud!) van

;N

vorm van onzc politick en op de partij-

het vcrkiezingsprogran1n1a de na-

z

cultuur. Rode draad is het zoeken naar

druk te vee\ lag op de progreS'>ie-

mcthoden die de kwalitcit van onzc po-

verc punten hecft negatief op het

litick vcrhogcn.

rcsultaat van de vcrkiezingen uitge-

De krittck op de parti] wordt hieronder

werkt

met enigc schroom gdom1ulccrd. Het

De koer'> van de partij moet zich in

is makkclijk vanaf de zijlijn tc advise-

een richting bcwegen waarhij hct

rcn. De strekking is cchtcr steeds hct

no

C:Di\ zijn positic in het spectrum van

cvenwichtig gecomhineerd wordt

nonscme-helcid van

Lubbers

de Ncdcrlandsc politick tc Iaten her-

met bctrokkenheid, vcrantwoorde-

winncn en niet af tc gcven op vcrant-

lijkhcid en zorgzaamheid. Dit bete-

woordeliJkc partijlcdetl in verlcden of

kent in relatie tot hct laat<,te verktc-

hcdcn.

zing'>programma geen fundamentcle
vcrandering van de inhoud, maar

c
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De inhoud

we! van accenten in het bclcid en

~let gaat in hct C:DA primatr om de tn-

van de presentatie.

''--

houd. Vcrnicuwing van de inhoud kan

Dit moet lciden tot aamprekende

rr

noott lcidcn tot het verlatcn van onze

en herkenhaar christen-dcmocrati-

christcn-denwcra tischc

sche thcma's:

uitgangspun-

ten, omdat dat uit clcctoraal oogpunt
aantrekke\ijk zou zijn Bovcndien is dat

De toekm11st P!lll de arheidsmarkt

ccn vcrkccrde taxatie Fr hlijft in Ne-

Over enkclc jaren begint de uitstroom

dcriJnd mccr dan voldocnde ruimtc

van de naoorlogse geboortegolf len

voor ccn hrcdc chriqcn-dcmocrati-,chc

overschot op de arbeidsmarkt zal om-

vo\k.,partij die mecr oog hedt voor de

slaan naar ccn tekort. Het C:DA moet

markt en sccptischcr i'> over de <,taat

met een visie komen. In die visie moet

dan de <,ociaal-democratic en mecr so-

rckening gehouden worden met een

ciaal-hcwogcn is dan hct lihcrali-,me en

acceptabele invulling van door werk-

zich daarhij - op basi<, van de eigcn spc-

gevers geeiste 'n~tployahility' en door

cihekc uitgang<,pttntcn - voldocndc on-

wcrknemcrs ver\angde flexiht!iteit

dcrscheidt van hct vrijzwcvendc prag1

ra<u}tekem hij sc!Ja,dum}roti111}

mati<,mc van I )6!J.
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!\let hct oog op de inhoudclijke pmitic

Hct C:DA heeft op alle niveau-, meege-

van hct CDA kom ik tot de volgcndc

werkt aan <,chaalvergroting. Dit leidde
tot een maatschappij waar individuen

ohscrvatic'>:
I )c verkiezing<,ncderlagcn van I 9'!4

zich verloren voelcn. De informatie-

en I ')')8 zijn mcer tc wijten aan

maatschappiJ hicdt kan<,cn de trend te

struhhclingcn binncn de partii. dan

wqztgen.

aan trcndn1atigc <..,ccularisatic die cr

-,chien wei de toekom'>t, omdat kennis

Schaalverklcintng

is

mis-

onmiskcnhaar

niet

snel en op af.,tand he-,chikbaar is. Voor

vcrhindcrdc dat hct CDA in I '!89

de bcpaling van de juiste schaal. moct

nog 54 zcte\., hchaaldc.

kwaliteit de doorslag gevcn. 'Croter' is

lkt C:DA opcrecrt voor ccn bclang-

in icdcr geval niet altijd beter.
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positie van de Sociaai-Economische

Hct CDA kan, gclct op zijn uitgang<;-

Raad (SI-:R) Het CDA

f-

puntcn, helder zijn in het actuelc dchat

ticke voorloper<,
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over het 'zinloze gcwcld'. De inciden-

verdediger<, van de ovcrlcgcconomie.
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ten van de afgelupen pe-

De jaren tachtig hebhen
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riode hehben aangetoond

Iaten zien dat aileen zo
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bevolking behoefte heh-
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hen aan duidclijkhcid over
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het

menselijk

Ieven

langjarige loonmatiging en

overlegeconomie

een degelijk her<;telbeleid
te

voor de toekomst

het verei<;te re<;pcct voor

I..L
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Het CDA moet de

dat hrede lagen van de

:JJ
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en zijn poli-

ziJn de natuurlijke

behouden.

en

rcaliseren

zijn.

Her

CDA moet er werk van
maken de negatieve kan-

de maatschappelijkc om-

ten van de overlegecono-

gangsvormen. Het spontane verzet van

mie ( zoals de soms onduidelijke verde-

de hevolking tegen het 'zinloze geweld'

ling van verantwoordelijkheden tuS'>en

duidt op een vaculim. Het CDA moet

overheid en sociale partners) wcg te ne-

proberen hicr al., mobiliserende en sa-

z

men en zo dit model voor de toekom<;t

menbindende

te hehouden. Sociale cohesic door be-

&:

Cczin

ties en vakbonden moet voor ons e<,-

Het CDA heeft de individualisering in

<;entieel zijn.

factor

op

te

treden.

trokkcnheid van werkgcversorganisa-

:J

w

onder andere de <,ocialc zekerheid Iaten
gebeuren. Het gezin is weliswaar 'her-

Cclnuik

z

ontdekt' maar de uitwerking moet aan-

Nederland dreigt te verstoppen. Zon-

sprekender zijn (als hct inkomemplan

der onorthodoxe keuzes zal Nederland

c.::

voor de middengroepen al in dit kader

over een of twee decennia va<;tlopen.

w

een poging tot gezinsbeleid wa'>, is dat

Dar vraagt om nicuwe ideeen op het

>

mislukt; het was vee I te ingewikkeld om

terrein van woncn, werken en reizen.

P<l11

de o{lC11hure mimte

het te kunnen verkopcn). De samen-

Paar<; hecft zich voornamclijk heperkt

hang tuS'>en gezin, school en (openba-

tot het uitvoeren van plannen van cer-

re) vcilighcid verdient aandacht van

dere kabinetten, maar nagt'laten helder

Oil'>. Daar valt grote winst te halen in

te zijn over wat de toekomst hier van

de strijd regen de criminaliteit.

on~ vraagt.

Ecn uitdaging voor hct

CDA derhalve.

Zorg 0111 sammluuuj en ku,uliteit
lfl>i1U}

lhm

de

S<1111e11-

Zwervers, junh, ontwrichte gezinnen,

Etnojl!1 en de m}io's

Het CDA is altijd cen ferm ondersteu-

etc.: onze samenleving ziet hct maar

ncr van de Europese gcdachtc gcwecst.

doet nicts. 'De mens is de mens een

Europa hedt ons veel goed., gehracht

zorg' moet hct uitgang<,punt van hct

maar het is ons niet gelukt de burger er

CDA zijn

warm voor te makl'n. De overheid hecft
hier een taak Iaten liggcn Het C:DA

Oualcqec 0110111ic e11 sociale colwsie

moet kiezen voor een voorzichtiger uit-

De paarse partijen docn alsof het pol-

bouw van Europa en tegelijkertijd de

dermodel hun uitvinding is. Niets is

burger Iaten cmanciperen in zijn eigen

minder waar. Aan het begin van het

regio Democratische betrokkenheid is

paar<,e optreden begon de aanval up de

daarbiJ

een

essenticlc

voorwaarde.

( [)V 7 k '!S

Hct <,prcckt voor zich dat het CDA

dat De Hoop Scheffer zich in de media

<

moct va<,thoudcn aan de <,ucccsvollc

hcelt kunnen profileren en ccn eigen

m

clcmcntcn van onzc politick uit de ja-

stem pel op de partij hedt kunncn druk-

;;o

rcn ti!Chtig, zoal<, cen '>olidc hnanciccl

kcn, is te kort gcwcc<,t om ccn mcrk-

ovcrhcid.,hclcid, ruimc aandacht voor

haar effect te hcbbcn op de verkic-

z

wcrkgclcgcnhcid, etc. !-let aandragen

zing-,uitslag.

m

van nicuwc thcn1a\ n1oct zovccl nlogc-

lijk uit de p<1rtij zcll komcn. Daarnaa<,t
vcrdicnt hct rapport NieuePe epeqe11,

Naar aile waar<;chijnlijkheid vocrt hct

c
<S

l){l\le

CDA de komcndc Jarcn opnieuw oppo-

IPtltmlen hernieuwdc aandacht. Vee! van

'>ilie. Dat zal hctcr moctcn dan in de

wat tocn <1angcdragcn is, zou de partij

vorigc pcriodc, zoveel is duidelijk. Hct

hclpcn op de weg naar inhoudclijkc

laatste Jaar is daar al mee bcgonnen,

vcrnicuwing.

maar het i'> nuttig nu stil te staan bij de
kenmerkcn van ccn dlcctieve oppo'>i-

Een nieuwe vorm

tie:

z
Cl

<
)>

Na de vcrkiczingcn hehhen commenta-

z

torcn opnicuw va'>tgc'>tcld dat hct C:DA

VernielllPCitde in f,J,wts

de slap van natuurlijkc rcgcring<;partij

Het C:DA moct oppasscn niet tc belan-

met '>terk he'>tuurlijkc trckkcn naar op-

den in de positic dat tclkens opgeko-

v

positiepartij niet gocd hcdt door<,taan.

men wordt voor hct hcstaande, dat

m

Dit is ccn tcrcchte con<,tatering. De

paars probeert al te breken. Te lang

Prill

renllllCtlde fJOlitiek

lractic van 1994 krccg tc makcn met

va'>thoudcn aan de uitgeholdc verzuilde

":J

ccn nicuwc <;iluatic. Oppositic vocrcn

structuren in de media, het ondcrwijs

)>

tegcn ccn kahinet dat op ccn aantal tcr-

en het maatschappelijk middcnvcld in

;;o

rcincn politick vocrde die ecn voortzct-

hct algemcen leidt tot een verliczcrs-

ting was van hct hclcid van kahincttcn

stigma En zoals hckcnd, kiczcrs willen

waar hct C[)A prominent
aan mcc deed, is niet makkclijk

Hcerma kreeg de

ondankhare taak dit vorm
tc gcvcn

1-:n, cerliik ge-

zcgd, dat lukte nict. fr zat

niet hij de vcrliezers ho-

Ook de middengroepen verdienen
steun van het CDA.

wcinig richting ir\ cigen

rcn. De uitdaging moet
zijn vaste christen-dcmocratischc waarden uit on<,
Progran1

van

Uitgangs-

punten om tc zcttcn in
moderne vormen die hrc-

thcma's warcn cr nauwclijks en het ge-

de lagen van de bcvolking aansprckcn.

hrck aan christcn-dcmocratischc vaan-

Daarbij moeten we ons nict bcpcrkcn

dcldragcr'>, die altijd in hct kabinct za-

tot de zwakkcren, hoc nodig aandacht

tcn, deed zich gcvoclcn. De lractie

voor dezc grocp ook is. Laten we niet

bcstond voor hct overgrotc dec! uit ka-

vcrvallen in de fouten van de !'velA van

mcrlcden die gcpokt en gcmazcld wa-

de jaren tachtig; ook de middcngroe-

rcn in rcgcring'->polinck n1aar van nature

pcn die hezig zijn hun Ieven op tc hou-

mindcr gcschikt waren voor de oppmi-

wcn vcrdicnen onze aandacht en <,teun.

tic. De ccrste dric jaar na de vorigc vcrkiczingcn zijn mi<,<,chicn in de partij gc-

Ai}endohcfltllendc i11 f>loats

hruikt om ccn verandcring door tc

politick

1)(111

agmdaPol_qende

zcttcn, richting de huitcnwcrcld was de

Hct is vaker gecomtateerd: Holkc<,tcin

prc<;cntatic onder de maat. De periode

hepaalt de politieke agenda De andere

-l

,', ~

politici reageren slecht'i. Het i'i ecn

den immcr<, - of we het nu leuk vinden

zwaktehod lloike'itein daarover verwij-

of niet- in de ma'iSamedia (en dan met

tcn te maken. Wat telt, is het ze\1 heter

name op televisie J gewonnen of verlo-

doen; zelf de poiitieke agenda bepaien

ren.

of andere partijen afrekenen als ze een
prodhallon oplaten die vanzclf leeg-

De partijcultuur

loopt. (Hoc vaak is Bolkestcin eigenliJk

De partijcultuur van het CDA is, zoals

door het CDA ter verantwoording ge-

die van de meeste ovcrige partijen, niet

rocpen over de resultaten van zijn bril-

met de tijd meegegaan. Reiatid weinig

jante invallen7) We moetcn aanspre-

\eden zijn actiel. De \eden die wei ac-

kende thema's hebben. De Ieiding van

ticl zijn (uitgezondcrd \eden in verko-

de partij moet gehruik maken van het

zen tunctiesJ, zijn vee\ tijd kwljt met

cnorme potcntieel aan \eden dat het

organisatorische en hestuurlijke aangclegenheden Merkwaardig

C:DA nog steeds mecr dan
welke andere partij dan
ook heeft. Vorm groepen
van

experts

die

onder-

werpen voorbereiden, die
kunnen weten water in de
maatschappij

lecft.

Laat

dcskundige \eden nadenkcn over hqvoorbeeid de

genoeg is op vee\ bcstuur'>-

Geef

vergadcringen weinig tijd

persoonlijkheden
de kans zich te
ontwikkelen in
de media.

PR-aspectcn, over de con-

de inhoud van onzc politick tc

hespreken.

Dit

vergt ook een andere instelling en andere vaardigheden,

redenen

waarom

het lijkt dat het inhoude\ijke dehat smm geschuwd

tacten met de media.

of heperkt wordt. Hct hespreken van

Pmoo111ijkc, puhlicitcitst}CtJoeliyc flo!Jtick i11

op ccn avond, waarbij aile onderwcr-

het landeliJke verkiezingsprogramma

J,/,wts p,m ec11 hrslrJJJrliJkr ilil11/Wk

pen aan de orde ge'>tcld kunnen wor-

Het CDA als oppmitiepartij moet in

den, is gcen uitzondenng. Zo'n cultuur

ecr<;te instantie nict problemcn oplos-

schrikt \eden al die primair inhoudelijk

sen maar oppo<,itie voeren. Onze con-

ge"intereS'>ecrd zijn. Was het hen er om

tacten mel journaiisten zijn gezien de

tc doen organisatorisch of hcstuurlijk

aandacht voor het C:DA in de media

actid te zijn, dan is ecn positic in cen

biijkbaar slecht. Ais natuurlijke regc-

bestuur van een sport- of welkc andere

ringspartij warcn het C:DA en zijn

vercniging dan ook misschien wei inte-

mini<,tcr'> a is hct ware '<tualit,!le qu11' voor

ressanter. Op deze manicr gaat vee\

de media intcressant. Nu nict mecr.

talent verloren. De klas-,ieke partijcar-

Het C:DA-gehaltc van journalistcn is

rierc vergt geduld, aandacht voor rand-

bijzonder laag

Op natuurlijke '>lcun

verschijnselcn, kennis van rcglcmenten

hoevcn we dus niet te rekencn. Dat be-

en hct zoeken van steun bij geledingen

tekent dat we zelf contacten moeten

in de partij die te vricnd gehouden

lcggcn en mccr aandacht mocten gevcn

moeten worden. lr komt immers cen

aan hct ontwikkeien van die expertise

n1otncnt van hcrverkicztng, van ...,anlcn-

in aile iagen van de partij, maar zckcr in

stei!Jng van iijsten voor welk orgaan

het Haagse circuit. Ceef pcrsooniijk-

dan ook. Leden met een drukke baan,

hcden de kans zich te ontwikkclen, met

die tijd willcn voor hun gezin en socia-

name in de media. Verkiezingen wor-

lc omgeving, gcven ondanks hun chris-

([lV7S'lS

tcn-democratische idealcn dan niet snel

De 5/uizm}rocfl is

hun laatste vrije urcn aan het C:DA.

democmtell dat lll!lllJidelijks bijccllkomt om

CCJJ

t}ezclschafl }01tge christell-

<

tc

m

gacm hoc hct CDA o{r cell modcrllc f1Umia de

;;o

Hoe zou het misschien andcrs kunnenc

clnistcll-demouatischc uitgullgsflrmtell km1 toc-

Het C:DA moet open staan voor men-

z

flusscll Cll

sen die op een enkel onderwerp inhreng leveren. Die inhreng ligt bij
voorkeur in het verlcngdc van hun
maatschappelijke activiteiten. De orga-

uitdrcujcll.

lla

m

c
<i

nisatie zal mecr ad hoc en minder gestructureerd mocten zijn dan we gewcnd zip1. l.ielst ook met mecr mcno;en

_.•:J

z
()

uit hct hedrijfsleven, omdat de achtcrgrond van onzc n1en':.cn in vcrtcgcn-

woordigende luncties te ccnzijdig gericht is op

de collectieve sector. De

groepen van experts die zo gcvormd

<
;I>

z

kunnen worden, moeten in rechtstrceks
contact worden gebracht met onzc gc-

:::::;

kozcn partijleden Zo moet het lukken

m

de kwalitcit van onze inhreng tc verhogcn. Dit gcldt niet aileen voor de in-

v

houd. ook de vorm dient kwalitatieve

;I>

verhetering. Jn,chakeling van dcskundi-

;;o

ge partijleden daarhij is essentiecl.

-l

Het uitdagende verlies
,\lijn conclusie is dat hct CDA zich
sncl moet vcrnicuwen naar vorn1 en ten
dele naar inhoud van helcid. De partij
moct ruimte makcn voor mensen met
ideci'n, pcrsoonlijkheid en gcvoel voor
politieke marketi11g. Durt moct heloond worden en niet afge'>traft.
In de partij moet cen klimaat ontstaan
waar kwaliteit kan gedijen 1-let CDA is
nog altijd de partij met de mee.,te lcden. Daar moet de kwaliteit uitkomen
en niet aileen uit onzc 29 vertegenwoordigers in de Tweedc Kamerlractic.

i\·1.-. d.-., 1/mk flcta Kifl is scuclc1ris Alc;cmcllc
ZakCll lhlll de Nederlalldse Vcrcllit}int} Pilll
lla11kcll en lid Pan de SllliZm}rocfl ill
i\111\lcrdcllll.

U JV 7

s 'IK

I

"
,',<'•

Bij de behandeling van de Rijksbegroting 1998 introduceerde fractievoorzitter Rosenmoller (Groen Links) het begrip 'Groen Poldermodel'. Hij doelde daarmee op de noodzaak van een veel tijdiger en indringender betrokkenheid van natuur- en milieuorganisaties bij de beleidsvoorbereiding op thema's die de kwaliteit van
onze leefomgeving raken. Het poldermodel - in l 994 nog verguisd vanwege de stroperigheid die het in beleidsprocessen zou
veroorzaken - wordt nu weer omarmd en beschouwd als een van
de dragers van het sociaal-economisch succes van ons polderland.

ort vnnr de verkiezingcn

mogelijkheden voor maatschappelijkc

pleittc ook minister-presi-

arrangementen.

K

dent en lijsttrekker van de
l'vdA, Wim Knk. voor ccn

grocn poldermodcl. Nu kunnen er al-

Faseverandering in beleidsontwikkeling
Om het proces van maat·

lerlei (politieke) overwegingcn zijn on1

de

schappelijke herpmitionc-

natuur-

en milicuheweging indrin-

ring te kunncn verklaren

gcndcr hij de hclcidwonr-

moct ik u mcc tcrugnemcn

hctrekken.

naar 'H7 en 'HH. Tot die tijd

llovendien kan hct hcgrip

waren tal van natuur- en

'groen poldermodel' op tal

milieuhedreigingen welis-

van manicrcn worden in·

waar onderkcnd. maar zc

gcvuld

Zckcr i., wei dat

werdcn door politick en

vanuit

overhcid

bcdrijh,leven

hereiding

te

en

he-

maar

lievcr

anders wordt aangckckcn

ontkcnd. omdat crkenning

tcgen natuur- en milicuorganisatics. De ontwikkc-

AJM.

PmJ

de11 Biggelaar

zovccl

toch

dri)fslevcn an no I <J9H heel

mogcliJk

vCrgaande -;ociale en cco-

nomische

cnnscquentics

lingcn in het natuur- en milieubcleid en

zou hehhen. De werkclijkhcid was na·

de wijzc waarop de natuur- en milieuor-

tuurlijk wat genuancecrdcr; zo wcrd op

gani.,atie<; zich daarop herorii:'ntccrdcn

hct gehicd van cncrgie, alva! en gcvaar-

en herpositioneerdcn hicdcn nicuwc

liJkc stoHen ook tocn wei helcid ont·

CllV 7 S 'JN

'md-of-rire' De

aarcle' l::r ont<;toncl breed in de <;amen-

<

hooldtaken van Stichting Natuur en

leving het gevoel clat WtJ zo nict door

m

1\\i\ieu ISNt\IJ- ik heperk mij in de rc<;t

konden gaan en de SER <;telde in het

wikkelcC ma<1r voor<1l

van dit verhaal tot deze organi<;atie -

advie<; over het Brundtlandrapport dat

waru1 tot dan toe vooral het kriti<,ch en

'de docl<;tellingen van milieuhclcid van

indien nodig hinderlijk volgen van de

cen hogere orde zijn dan de traditione-

helcichontwikkelingen, Jllridi,che ac-

lc V!Jf <;ociaal-cconomi<;che doe\<;tellin-

tie'>. politieke advi<;cring en lohhy. De-

gen'

ze ilcttviteiten <;tonden aile in het teken

hcid'iqrcven ccn nicuwc fase ingegaan.

En daarmee wa'> het duurzaam-

van het op de politiekc en mailt<,chap-

Het gevoel van urgentie om de proble-

pelijke agenda krijgen en houden van

men nu echt aan te pakken were! breed

de natuur- e11 milieuprohlcmen. Fr wa<;

in de ~an1enkving crvarcn.

z
m

c

z
Cl

du<; vecla\ <;prakc van een tT<lctieve op-

llinnen de natuur- en milieubeweging

<;te\\,ng met de daarhij hehorende lcl-

vertaalde dit gevoel van urgentie zich

!lCid die pa<,t in het '>pilnningweld tu<;-

in ccn drJng tot vcrdergaandc 'iJlllCn-

'en 'geliJk hehben en ge\ijk krijgen'

werking. Men rea\i<;ecrde zich dat het

<
)>

\)ie op<;te\ling pa<;te ook hij de la<;e

beleid than' in de la<;e van implcmenta-

waarin de helcid<;ontwikkeling met be-

tie wa<; gekomen en dat daarbij de <;tra-

trekking tot natuur en mtlteu verkecrde

tegi<;che doelcn van duurzaamheicllor<;

Het rapport ( )ur (

Future van de

in bohing zouden komen met de tradi-

VN-commi<,<;ie Brundtland I I 987) en

tionelc economi<;che helangen. De be-

het rapport Zon}rll Poor ,\lou} ell van hct

\VcgJng zou aileen ;.,uccc-,vol kunncn

Rijk,in<;tituut voor Volk,gezondheid en

ziJn indien door midclel van '>amenwer-

t\lilieuhygict1e

hr<1chten het na-

king mecr politicke en marktmacht zou

tlllll-- e11 milieuhelcid in cen nicuwe ta<,c.

worden opgebouwd De la<;e van geli1k

Het Brundtlandrapport hracht de wc-

hehben w;~<; gepa<,<;cerd, het ging nu om

rcldwijde

het gelijk krijgen

0111111011
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milieuverloedering

en

de

bal,lag van de natuur in heeld en lcgde
de dircctc relatie met de cconomi<;che

SNM op weg naar

ontwikkelingcn in de indu<;trielanden

Voor SNI\1 wa<; dit inderdaad de aanlci-

en met de toenemende welvaart<;tegen-

ding om zich te hezinncn op haar pmi-

:2 1ste eeuw

<;tellingcn tu<;<;en 'noo1·d en zuid'

tie in het maahchappelijk krachten-

I let R\V,\1 pt-c<,enteerclc <;amen met

vcld. Daartoe were! eer<;t een interne

meer dan vijftig in<;tituten een zecr

di<;cu<;<;ie up gang gehracht aan de hand

compleet heeld van de natuur- en mi-

van een toekom<;tverkenncnde notitie

licuprohlcmen

'SN!VI op weg naar de 21 ste eeuv/. In

vooral in Nederland

en gal daarhij zecr gedetaillccrd aan

deze di<;cussicnota wcrd een analyse

welke kwalitatieve doel<,tellingen noclig

gemaakt van de vcranclerende maat-

zouden zijn voor her<;tcl van de natuur

<;chappelijke omgeving van SNM, wer-

en een gezonde lcdkwaliteit. Het WJ'>

den de vcr<;chillende maatschappelijke

het Jaar waarin de Troonrcde repte over

actorcn in het krachtenveld geanaly-

'Nederland wordt <;choncr 1 met name

scercl, en wcrdcn de potentie<; van ecn

Iucht en water', maar waarop de Ko-

verdcre profe.,-,ionali'>ering van de orga-

la-

ningin in haar Ker<;ttoe<,praak op in-

nisatie in kaart gebracht. AI met a!

dringende wijzc tcrugkwam met uit-

gen in dczc notitie zoclanig vcrgaande

<;praken ak 'ln langzaam <;terl t de

organisatie- en cultuurveranderingen
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besloten dat duidelijk werd, dat voor

ecn

blanco start.

De verschillende

het doorvocren van deze heroricntatie

bouwsrenen voor die nieuwc identiteir

f-

externe hulp nodig zou zijn.

waren in de voorafgaande pcriode a!

cz:

Daartoe werden de diensten van Twijn-

wei gevormd, maar m1 moesten die

<(

stra en Cudde ingeroepen. Van cruciaal

bouw'itenen tot een solide bouwwcrk

belang voor zo'n proces is dat de or-

worden samengebracht. Het resultaat

c...

ganisatie 'tot in de haarvaten' de nclOd-

daarvan - en dus de basisidentiteit van

1-lJ

zaak van verandering inziet. Twijn-,tra

\Vaaruit wij nu wcrken - wcrd neergc-

0

en Cudde maakte aan de hand van een

legd in een nieuwc missie. ])ezc is

1-lJ

groot aantal interviews met de st<lke-hol-

sentieel en bepalend voor de wijze

c...

dns van SNI\1 cen srerkte/zwakte-analy-

waarop SNI\ 1 z1ch thans in de politieke

se en prescnreerde deze nogal zwart-

en

wit aan hcstuur en bureau. Deze con-

\Veegl.

frontatie tussen her zellheeld van de or-

Zrt luidt

cz:

l

z
<(

>

maatschappclijke

ganisatie en het beeld dat de buiten-

'Wij Jllillen hijdnu)eJJ

0

wacht daarvan had, gal de organisatie

ecofo<)isch

z

een hehoorlijke schok. Her valt immers

m htll<l<lr·,liq is

n1er mce om

1\lede of' h<1sis

~
:J
;..:J

z

overtuigd van je gelijk,

dlllllZddlll
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he-

die

sociil<lf
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altem<ltiCPCll /were11 Poor illtJrslrten socidtd-

integriteit en Je maatschappelijke idea-

11'1/

len - te moeten constateren dat de hui-

udturele en eco110111ische lltlllZei(sfmkcndf,edell.

tenwacht de geli)khebbcrigheid en 'het

\Vij 111ohiliseren dddrtor de kmcht,

vermanende vingertje uit de Donker-

pford h11 <11le r·elwmlle fl<lrtl)ell.

straar (waar SN/\1 gevestigd is)' toch

Wij 1Pille11 ecn

knlllis fll I II-

te'"'' zij11 ddtlllthlmkt i11

ill\flire-

bcpaald minder pos1tiel bcoordeelde.

rcud en c11thousit1S111crcnd

cz:

Los van de constatering dat die buiten-

di<)t tot \/111/CillPCJ-kell ,

;..:J

wacht natuurlijk rcgelmatig last had en

Om de transitie van het oude naar hct

>

ook moet hehhen van een lobby- en

nicuwe in1ago tc hegrijpcn is cnige toc-

actieorganisatie als SNM, en daardoor

lichting op dir lllissioll-st,ltnllcnt op zitn

PmliO<)fll,

ddt uitno-

haar beoordeling laat bc'invloeden, was

plaats In de kern zijn de doelstellingen

ccn goed inzicht in deze krirische he-

van SNI\1 niet veranderd, het gaat om

oordeling essenticcl als basi-, voor de

een lecfbare en duurzame wereld nu en

heoogde hcrpositionering en reorgani-

straks. Zo'n doelstelling is weliswaar

satle.

abstract, maar gedr wei aan waaraan a!
onze activiteiren dienstbaar dienen te

Het oude imago afgeschud

zijn, het lcidend beginsel van de orga-

In deze fase van heroricntatie was in-

ni'iatie.

tern als het ware cen identitcitsvacu(im

De omslag die SNM heelt gemaakt he-

ontstaan dat nu moest worden inge-

vat zowel strategisch-inhoudelijke als

vuld. Daartoc hecft de helc hureauorga-

methodi-,che elemcntcn,

nisatie zich gedurende twcc dagen te-

naast ecologischc duurzaamheid is

ruggctrokken en onder profcssionelc

socialc

begeleiding 'gewerkt aan een nieuwe

schikt toegevocgd Onze inspiratie-

rcchtvaardigheid

nevengc-

identiteit', die intern gedragcn moe<,t

hron wordt weliswaar gevormd door

worden en die moe<,! aansluitcn bit

cen vitale natuur en een gczond

maat-;chappelijke trends en amhities.

licu, maar daarmce is nog geen duur-

Lliteraard was daarbq gecn sprake van

zame wcreld hinnen bereik. hlllda-
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mentcle mcnscnrechten en cerlijk

dan ook aangcpast aan de cisen die

<

dclcn in de wclvaart zijn notie'> die

zo'n nieuwe po'>itionering stelt.

m

wij nadrukkelijk in on'> werk hetrek-

Dit proces van omschakeling oogt op

;;o

issue heweging dus;

papier wellicht simpel, maar wa'> in de

z

in plaats van hct aileen kritiek heb-

praktijk omvangrijk en ingrijpend. Hct

bcn bevat de mi<.sic de uitdaging om

opbouwen van een gchcel nieuwe orga-

belcidsaltcrnatievcn aan te dragen,

nisariestructuur op basis van thcma-

vvaanncc de tran"itic i-.; gcn1aakt van -

teams, en vooral het zich eigen maken

vooral

reactid naar pro-actid en

van nicuwe werkvormen, gericht op

waarbiJ hct 'traditionclc natuur- en

oplossing'>Strategiecn en maatschappc-

milicuvcld' i<. vcrbreed tot het soci-

lijke arrangcmenten wa<, een enorme

kcn; gccn

o11e

aal-culturclc en cconomischc spcel-

klus, die eigcnlijk nooit is atgerond

vcld,

Juist ccn organisatie als SNM, die aan

terwiJI de samenwcrklllg in hct vcrle-

de basi<, van maatschappelijke verande-

dcn zich vooral richttc op de collc-

ring<,processen moet staan, moet zclf

ga-notuur-

voortdurend llcxihcl zijn: 'een hewe-

en

n1liicuorganisatic:-,

SNI\1 had zclfs ccn lormcel <.tatutaire

ging in hc\vcging'

band met een groot aantal daarvan -

lnmiddels komt het lunctioneren bin-

m
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zockcn wij vandaag de dag de <.a-

ncn maatschappelijke arrangementen

Ci

menwcrking met 'aile' partiJcn, die bij

goed van de grond en zijn projecten op

m

cen bcpaald natuur- en ol milieu-

het gchied van duurzame energie, duur-

issue bctrokken zip1. In de praktijk

zamc landbouw, natuurontwikkeling en

-:J

wordt na ccn prohlcemanalysc de

-behoud, ccologiscring van het fi.,cale

)>

'nlJ.Jt<..,chappclijkc on1gcvtng van dat

<,telsel, ovcrheichinvc<,tenngen en maat-

;;o

prohlccm' in kaart gehracht. Vcrvol-

schappclijk verantwoord ondernemen

-l

gcn'> worden de actorcn hcnaderd

op poten gezet.

omacticf dec I te ncmen aan de oplos-

In een voortdurend vcranderende sa-

'>ing van hct problcem, waarbij de

menleving kan een organi<,atie als SNM

ge<,prekshasis wordt gevormd door

aileen dfcctid opcreren, indicn de or-

het gemecnschappelijke bclang en

ganisatie voldoende interne dynamiek

waarhij cventueel tegengcstelde be-

en spankracht weet op te brengen om

langen - zonder dezc te ontkcnnen -

zich voortdurend a an te passen. Daar-

ti)delijk 'buiten hakcn' worden gezet.

naa'>t i'> van evident belang dat de orga-

Dcze verra<,<,ende maatschappeliJke

nisatie

arrangcmenten

collcgaorganisatics

Iokken creativiteit,

veelal in samenwerking met
niet aileen de

onderling vertrouwen en oplossing'>-

kracht van argumenten weer te ver<,ter-

gerichte zoekproce<,<,en uic

ken, maar bovenal haar juridische en

tcn.,lotte is van belang dar SNI\1 niet

maat.,chappelijke acticmacht weet te

mecr de oprel<,om i'> van zecr gedre-

vcrgroten. Hct be.,chikken over dit

ven en de.,kundigc individuen, maar

soort 'macht<,in<,trumentcn' en brede

in toenemendc mate een team is, dat

steun in de <,amenleving i'> onontbcer-

evengoed dc.,kundig en gedrevcn,

lqk voor hct <,ucccwol opereren in

multidi.,eiplinair

maatschappelijke arrangcmenten.

naar

duurzaam-

heidskwe'>ties kijkt en oplm<,ingsrichtingen vcrkent. De organisatie-
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structuur en -cultuur van SNI\1 zijn

dirrcleur
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De kans voor het CDA om blijvend nieuwe wegen in te slaan is
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ondanks de verkiezingsuitslag van 6 mei nog nooit zo gunstig geweest als nu. Er is een groot draagvlak bij zowel de huidige politieke Ieider, Tweede Kamerfractie, partijbestuur als ook aan de
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partijbasis. Bijeenkomsten van Partijbestuur, fractie en Partijraad
:cJ
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hebben dat herbevestigd. Belangrijk is dat uit het campagne-evaluatierapport 'Nieuwe wegen in aanleg' blijkt dat ook aan de regio-
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nale partijbasis de brede steun voor de lijn van vernieuwing is blijven bestaan. De partijvernieuwing is daarmee stevig verankerd en
onomkeerbaar. Het is zaak nu op dit fundament voort te bouwen.
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n hct, over de campagne, zeer kriti-

uit I<J'J5 luiddcn: vcrtrouwcn-,hcr-,tel

'>chc rapport wordt door de lokalc

tu<,<,cn top en ha-,i-, en partiJVCTnieu-

en .provinualc CDA-ge-,prekspart-

wing. De vertrouwen<,~-clatie tu"en par-

ner<,

tijlcJding en partijha-,i-, i-, de atgelopcn

cxplluet

melding

gemaakt

van tevrcdenhcid over het

jarcn <,terk verbctcrd. De

de

harmonieuze slecr tijdem

nicuwc

progran1n1J,

nicuwc ]i)<,t en de verbe-

de

tcrde interne verhoudin-

nog

gen.

draagvlak en de daaruit

can1pagnc. 111Z1Zlr nlc<.::r

het

grotc

voortvloeicndc

>

loblc
relatieve

betekent

rust waarin de ingri)pcnde

eer'>t ccn -,chcts maken

vernicuwing doorgcvocrd

van de huidigc '>ituatie en

werd, illu-,treren dit.

Voortbouwen

van de gewen<,te aanpa<,-

De e"cntie van dit partij-

...,ingcn.

vcrnicuwing~procc<..,

Het beeld van het C:DA

het

kent op dit moment twee

CDA aan de politick ge-

gezichtcn Fncrzijd-, is in

TJi\1. Helgers

de partij intern veel pmitiels bereikt.

aanpassen

van

\VZh

het

wijzigdc on1geving en de

nieuwe ei<,en die daardoor aan de parti)

Andcrzijd'> i'> de partij extern verder

gcsteld werden. Zaken die

vcrzwakt. De twee hooldopdrachten

den van hct CDA a]<, automati'>che rc-

111

hct verlc-
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regionale rartijbcsturen

in

<

gcring..,rartij jarcnlang cHccticl warcn

kale- en

gcwcc<,t, hlckcn in de rol van oppmitic-

<,land te houdcn. llij vccl andere par-

m

rartij inccn<, contraproducticl

tijen lijken deze be<;tuurlijke- en partiJ-

;:o

lr warcn vier '-JKcrruntcn gclormu-

organi'>atielijncn op lokaal niveau a! in

lccrd.

elkaar te vloeien. /\1ct a!, ongcwen<;t

z

gcvolg raad•dractie'> die hun cigcn vcri\llcrccr'>t de lwodl,hllfl. Fen inhoude-

kiczing<,programma's moeten <,chriJvcn,

!

m

lijkc hcrpmitioncring met <,chcrpcr gc-

hun eigen can1pagnc n1octcn vocren,

c

prol ilcerde keuze<, Via het Stratcgi'>ch

hun cigcn lcdcnvergaderingen moctcn

<S

Beraad met her raprort Ntcutoc tPCI}Ctt,

organiseren. Een cnkclc partij heelt

ll'illlf<icn, vta hct gczin<,rapport /Jc

zelf., a! mocitc met hct rccrutcrcn van

kcuzc Pl/11 Ncdcr/<ind en via hct

aspirant-raad-,leden' Nog kan het CDA

vcrkiczing..,progran1n1a Si1mcHlcuc11 doc JC

onk deze kernfunctie vcrvullcn, maar

nicillllmt wcrd dczc liJn uitgewcrkt.

ook de gemiddelde lcdtijd van de

P<illc

PCrZ!PC<Jnt

CDA-Icdcn wordt hoger, ondanks herTwccde srccrrunt hetrof de hoodsd"tflflns. I

let invc'>leren in een nieuwe gene-

kcnbare inzet van grocpcn zccr gcnloti-

vecrdc jongeren.

Dankzij

cen

vcr-

z
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ratie C:DA-hcelddragcr'>. Op aile Iron-

schijnsel als de (prc)VUT kan in een

ten is zichthaar dater srrakc i'> van cc11

vrijwilligeNJrgani-,atic als hct CDA het

0

politieke gcncraticwi<,<,eling hinncn hct

ver<,chijnsel dat de gcncratic .10-45- ja-

m

CD A.

rigen nauwclijk-; nog gelegenheid vindt

Het dcrdc <,pecrpunt hctrof de Pcrkoojl
van

hood.,char

en

voor politick vrijwilligerswerk, opge-

"C

vangen worden.

:t>

hood.,chappcr<;.
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Door nieuw opgezet ondcrzock hc<,taat

CDA en PvdA vergeleken

er hcter inzicht in de kiezer<,achter-

Om de '>chcts van de huidige situatic

gronden. Daar <,taat tegcnovcr dat het

compleet te makcn kan ccn vergelijking

aanhorcn van de vooral nieuw gedcfi-

met ccn andere partij helpen Cclet op

niccrde kiezer<,<,cgmenten in I 'J'JR niet

de gezamenlijke nedcrlaag in I 'JCJ4 ligt

gelukt i,. Win'>l i' in elk geval dat het

ccn vcrgclijking met de PvdA voor de

C:Di\ nu dutdeli)ke keuzc<, durlt tc ma-

hand.

ken en nict Ianger via het o11twijken

I )c ontwikkclingcn hinnen PvdA en

van gcprohlcerdc '>tandpunten icdcrcen

C:DA vanat I 'J'J4 lijkcn spicgelheeldig.

te vriend proheert tc houden.

Het CDA i'> door de partijvernicuwing
intern wc!i,waar vcr<;terkt, maar door

De vicrdc prioriteit hetrof de lcdwon}il-

de vcrkiczingsnederlaag extern vcr-

ni:,olic. I)czc invc..,tcring i.._ naar huitcn

zwakt. De PvdA is daarentegcn Jlli'>l ex-

het min<,t zichthaar gehlcven. Wcli'>-

tern vcrsterkt, maar intern verzwakt. In

waar i'> de daling van hct lcdcnhe<,tand

hct jong<;tc nummer van SociillisHtc en

vanat I C)<)(J atgczwakt en wordt zeit, in

I )cHtOUillic wijzc11 de PvdA-ers h-am

I <J<JS weer lcdcnwimt gcboekt, loch

lkckcr en Roos Venncij op de verder-

hlijlt er reden tot zorg Nog '>laagt het

gaandc crosie van de PvdA al'> rartijor-

C:DA er in, al'> cen van de weinige par-

gani..,Jtic.

liJcn, om 11Ja'>l de he<,lumlijke lijn van

tcn, markante verschillen met ontwik-

lr

zijn, naaq overeenkonl~

CDA

raZtd"-- en ... tatcnlractic-, ook nog lTll

kclingen hinncn het

vohvZtZtrdigc partijorgani ... aticlijn van lo-

Zo i' in hct procc'> van vernieuwing
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Ecn vcrnicu\ving<..,procc.., ovcrigcn"i dat

hlocd.

in1mdde\-; grotcndee\-; in daden i-; om-

<C

llij de laat-;te kandidaat<;tc\ling wa-; deze

gczct.

c...

hcperkte rol duideliJk zichtbaar. het

blijkt dat vee\ van wat met het nodige

hogc rand-;tadgehaltc van de \ij<;t vcr-

aplomb were\ aangekond1gcl noo1t ten

~

oorzaaktc vee\ gcn1or 111 de gcvv'C<..,tcn.

unvocr i;., gchracht.

In hct CDA droegcn de provincialc al-

,'v\et de <;tart van het kahinet- Kok 1

dcllngcn her procc<.., van vcrn1cu\ving.

-;tokte de partljvernieuwing hinncn de

IX
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bronnJng en hcrpo-,itJoncring

verlcden cen hchoudcndc rol a\-; hct
g1ng on1 rccrutcring van nicu\v

lF
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(])A ccn loutcrend proce-; van her-

tcn <;tcrk ingcperkt Zij -;peelden in hct
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hinncn de PvdA de macht van gewc<;-
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Ook d1t wa<; duidcliJk zichtbaar hi) de

l'vdA. lk comtatcer dat niet met lccd-

kandidaat-;te\1 ing

vcnnauk. ccrdcr

In de !'velA i-; de tormelc partijh!i'rar-

De intemc klachten over de WIJZC

Lhlc vcrvangcn door inlorn1clc nctwcr-

waarop de PvdA hct vcrkiczing<;pro-

kcn.

de

gramma op<;tc\de de campagne zdlccn

macht rocpt hinncn de PvdA vee\ hi-

gcricht op Kok. de ermic van de part!j

tick op. In hct CD/\ J<; de pmitic van

a].., organt<..,atic hct ontWt!kcn van tun-

\)czc

Congre-;,

~

:.:J

z

intorma\i-;cring

Partijraad
in

hct

van

rapport

-;chuwen de PvdA dat de

'ic. de ang<;t om hclcid-;-

van de inhoud

comemu-; te vcr-;toren. hct

wint aan
geloofwaardigheid

flOUlct

:.:J

opzichtc van de lractie

>

Bczorgd <;tel\en ze dat de

n1oct

vorn1cn

ten

Z!Jll

cvenzovelc

van

herkcnn1ng

als het CDA
weer partij van

puntcn
uit

hct

vcrkdcn van het C:[)A a\-;
rcgcnng..,portlJ

partiJ mccr de tolllli<TI'Ililint}

IX

tifld pu-gcvocl

Vernieuwing

I hTkcnhoilr "'' dol}l'<li!rdit} 1

Becker en Vermeij waar-

n1ct L'l'll

damentelc 1nternc di-;cu-;-

en

l'anijhe-;tuur Jui-;t verdcr
vcr-;tcrkt

::J

Llit de lllternc PvdA-ana\y-;c

.t\11..,-..chicn

kan hct zcll-; we\ nict andcr-;

,\\J<;<;chicn hicdt ai-

leen de rclaticvc ruJmtc in

invloed van de pal'liJ hin-

debat durft te

ncn de PvdA vcrdcr at-

worden.

nccmt. [)c wijzc waarop in

de opp<hJtie ccn potcntiCic rcgcring<.,portlj kan-..cn
voor ingriipcndc oonpa-....,~

zcer klcine kring het l'vdA-vcrkiczing<;-

ingcn. \)it omkr<;trecpt nog cc11<; te-

progrJilllllZl \vcrd opgc..,tcld nocn1cn zc

mccr de 110odzaak dat hct voor hct

daarvoor exemplari-;ch Helaa-; wzh dat

C[)A nLJ de tiJd i-; om bliJvcndc vcr-

gccn lllLident aldu' de ,chriJV<:r<;. In het

nicuwing door tc vocrcn' \k hcrhaal de

( :r )A

vanat 1'!'!4 de impu\-; van

opcning-;zin, de kam voor hct (J)A om

inlwude\ijke vcrnicuwing daarcntegcn

hliivend nieuwe wcgcn in te -;\aan i-;

JUi<;t vanuit de partiJ komcn. In de vcr-

nog nooit zo gun-.tig gcwcc-..t a].., nu!

lll1JC<;t

Z\varc ncdcrlaog hcbbcn

f let U )A zal opnieuw ccn acticplan

vooral partij cnWeten-;chappclijk lmti-

voor de toekom<;t moetcn va<;t-;tcllcn.

tuut via hct Stratcgi,ch lkraad en hct

Welke prioritcitcn vraagt clczc hliJ-

nicu\vc vcrkiczingsprogranllllJ de in~

vcndc vcrntcuwing~

\Vorring no

de

houdclijkc kocr<; llltgc<;tippeld. Waar in
plaatwond, zeit-; hct actua\i-;cren van

1 . Concretisering van inhoud
en vernieuwing van vorm

hct oudc uit i1J77 <;tammcndc hegimcl-

Fr i-; al vee\ hcrcikt op hct geh1cd van

programma werd uitge,tcld. -;tarttc het

inhoudclijke hcrpmitioncring. maar de

de l'vdA gcen wezcnli1ke koer-;di-;uJ<;<;ic

goede item'> moeten veel concrctcr in

opnieuw de vanzelt,prekende macht'>-

<

de

Zoal<,

lactor in de Ncderland'>c politick kan

m

praktijk

worden

vertaald.

Wim

I ketn1a11

opmcrkte "concrcct-

worden en de politickc attitude koc<,le-

:;c

heid,

authcnticiteit en duidcliJkheid

ren die daar hij hoort Ook ketelmuzick

z

ZIJn trefwoorden waarmce je kiezer'>

van men'>cn die zullcn prohcrcn her

wint"

C!)A in achterhaalde politiekc '>Jahlo-

l)c Tweede Kamerfractie moet

hier kidend in zijn

Daarhij kan de

tractie nadrukkell)k <,amenwerking zoe-

ncn tc pcr-..cn.

I )tc

de n1euwe polit1eke <,cheid,lipl tu<,<,en

ken met het WetemchappeliJk In,tituut

gemecn,chap'>denken en individuali'>-

en de portijorgoni'-lotic.

nlc. (~ccn \Vcg wctcn n1ct vcrzct tcgcn

Vcrnicuwing Vtlll de tnhoud \Vint oan

voortgaandc cconon1i-.;cring van de '-.Zl-

geloofwaardighcid a!, het C!)A weer

nlcnlcving. f)ic gccn wcg wctcn n1ct de

parti1 van dehat durft te worden. Een

<,ociaal-traditionele C:DA-kocr'> in het

parttj waar ook ruin1tc i-. voor htndu-

gcdatecrdc

mentelc cultuurkritiek op de architec-

hinncn de partij zal deze geprofilecrde

tuur va11 de <,amcnlcving. Ook hi1 de

concret!'>ering van 111houd en vernicu-

linh-rcchts<,chema.

Ook

vorigc ccuwwi-,'->cling wa..., de chri....tcn-

wing van vorm ,Jikken zipl, vcrtrouwd

dcnlocratic ccn hcwcging n1ct tunda-

al'-1 n1cn nog i~ aan hct n1iidcn

Vdll

con-

mentelc knt1ek op de architectuur van

tlicten, hct tcchnocrati'>eren van maat-

de toen ongehreideld kapitali'>ti'>che

<,chappelijkc di'>CLI'>'>ie'> en hct zoekcn

Lnaal'>chappiJ Dat vcrci'>l dehat waarin

van con<,en'>U'>. 1\lct deze begrijpelijke

het C:!)A zichzclf uitdaagt Dat vcrci'>t

reactic client rckening gehoudcn

zelfhewu<,te deelnamc aan puhlieke di'>-

worden, tcgelijk mag deze voorspelhare

cu"ie'> via mcd1a. Aileen zo kun 1e de

reactic hct procc<, nict vcrtragen ot

polit1eke agenda mcde hepalcn. De

blokkeren.

te

waardcring voor de maat'>chappeli,ke
analy'>C'> en cohcrcnte tockom'>lvi'>ie'>

2. lnvesteren in de

van het (_I)A "' groot. Tevccl hlijven

ledenorganisatie

deze '>tandpunten echter opgc<,loten in

l'olitieke partiJen vormen het hart van

cigcn knng. zc worden !outer intern

de democratic. In ti)clcn van nood hlijkt

gecon'>tllllccrd.

dehattcn

cen vitalc lcdcnorgani'>atic onmi'>haar

over actuclc onderwerpen moetcn in de

voor her<, tel. Dat i'> in I<)<)~ en de jaren

Openharc

toekom'>t dezc Cl )i\-vi'>ie'> verder aan-

daarna ook gehlcken. Het hdmaat'>chap

'>l hcrpen.

van hct C:DA moct een cllcctieve ma-

Dat vraagt aanhorcn van

nieuwe netwcrken. Netwerken van kri-

nier zijn om maat'>chappelijke invlocd

ti<,che wctemchappcr'>, organi<,atic'> e11

uit te odcncn. l:cn partij waar maat-

<..,chrijvcr<.,

'>chappelijkc hctrokkenheid omgezct

()pzct en vorn1gcving van

C:l );\-hqcenkom<,ten

moeten

hierhq

kan worden in politickc dadcn. Dar

tltln-..luitcn.

vraagt een partijcultuur die hcrkcnhaar

Len dcrgeli1ke kcuze zal door <,ommige

en open is, gericht op maat<,chappeli)kc

c:J)i\-er'> vanaf de kantlijn met ketel-

actic en gcricht op participatic van lc-

muziek hegelcid worden. (J )i\-cr<, die

clcn. Tcvccl i'> de Nedcrland'>c politieke

wctgctTn tc crkcnncn dot de \Vijztgin-

cultuur gekcnmcrkt door ccn zekere

gcn van de Nedcrland'>e pol1t1eke ver-

ge'>lotenheid met eigcn interne code'>.

lwudingen llJ I 'J'J~ delinitic! zipl I )ic

De cultuur i'> teveel gcricht op hc'>luur-

de ovcrtuiging hehhen dat het c:l );\

liJke procedtiiT'> Tevccl i'> participatie
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gccn wcg we ten n1ct
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slcchts mogclijk door lcden in tc pa"cn

cieel hc:drijt zijn productc:n voortdu-

in hc:t keur-,\ijt van de hc:staandc: partij-

rend aanpassen aan de wensc:n van de

f-

structurcn. l'artijc:n hieden in kite maar

markt.

:L

ccn route aan

politick actid tc: wor-

maar het C:DA hll)h ee11 'aanhodge-

<(

den. De route van activitcitc:n via de lo-

stuurde organisatie' Dit stelt aparte c:i-

c...

kalc hc'>tuurlijkc: lijn

"icn aan

In dit vcrandc:ringsprocc:s is hct van he-

ktezingen operecrt her CDA in ec11

c...

0

01
v:

:L

il

/c kunt accenten vc:rlcggen,

de

con1n1unictJtic, want vitJ vcr-

U..l

lang c:c:n paradoxale ontwikkc:ling hin-

nadrukkelijk

,...,

nc:n het CDA te ondcrkc:nnen. Waar na

Door de vcrsnippc:ring van hc:t aanhod

l.L
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0111

z
<(

>

u
z
~
:J
:..:J

z

'vraaggcstuurde

markt'

I CJ'J4 de lokalc partijbasts diendc: a is

hc:staan echte massamc:dia nic:t mc:er

aanjt~gcr en dragcr van vcrnicuwing op

Wc:lk TV-programma ot krant dan ook,

landelijk nivc:au, lijkt die situatie nu

hc:t bcrc:ik komt nic:t mec:r hoven de

omgc:keerd. lnmiddels is de vc:rnieu-

15'){, uit. Om een grote groep tc: herei-

wing landelijk stcvig gc.{mplcmenteerd

ken zul je du<, vee! meer moeten doen

en

dan pakweg 15 jaar geledc:n

hebhc:n

vee\

lokale

atdelingen

moeite het tempo hij tc: houden. Vee\

Zonder

aandacht muet dan ook hesteed wor-

imago vaak helangrijker is dan lcitc:lqke

vreugde

constatcer

ik

dat

den aan hc:t scheppen van voldoendc:

kcnnis van zaken als het gaat om hc:t

draagvlak In cen vrijwilligc:rsorganisa-

maken van keuzes door burgers. C:om-

tie ligt de halans tussen draagvlak en

municatie is hierin onmishaar

slagvaardighc:id in een verandc:rings-

Dc:ze korte analyse dic:nt tcr onderstrc-

proces anders dan in een prokssionelc

ping van hct helang van ellcctievc:

organisatie' Tot slot is van helang het

communicatie als aparte prioriteit. Zo-

proces niet te Iaten verzanden in ec:n

wel intern naar de lcden als extern naar

:L

structuurdi-,cussie over statuten. Het

de kiezcrs. Het CDA zalmoetc:n invc:s-

U..l

gaat over cultuur en niet over structuur.

teren in het gc:hn11kmaken van mo-

>

!-let investcren in de lcdenorganisatie

derne datahestanden, nieuwe media en

zal vee\ inzet en tijd vragen. Deze prio-

relaties met hc:staande media

riteit i<, hovendicn vee! minder spc:ctaculair dan de c:c:rste, maar ahsoluut on-

Samenvattend

mishaar als lange termijninvestcring

De vernic:uwing moc:t de komc:nde pe-

voor ecn gczondc n1a~"ialc vrijwi\ligcr"i-

riode

organisatie als hct C:DA. Her CDA is

l'artijlciding en basis willcn het. De

de grootste lokalc partij van Nederland.

onl"itandighcdcn zijn gun"itig.

h\ijvend

uitgc:houwd

worden.

Dar schept mogelijkhedcn om ec:n par-

Concrctiserc:n van inhoud en vc:rnieu-

tij dichthij mc:nsen tc ziJn Hct CDA

wc:n van vorm, invesrerc:n in de lcden-

moet die kans pakken.

orgtJnisatic en con1n1unictJtic zijn duar-

toc de m1ddelcn.

3. Communicatie
Her vaste kernc:lcctoraat hij aile politic:ke parti)en necmt at. het aantal zwc:vende kiczc:rs stijgt. Dit stelt in de toekomst hogerc eisc:n aan de communicatie met kiezers, vanzcllsprekendheid van keuzcs vc:rdwijnt

immcrs.

Het C:DA kan niet zoals ec:n commer-

v,

i

if

i
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positionering
van het
CDA in het
politieke
krachtenveld

Het CDA beschouwt de door velen geopperde verdwijning van de
links-rechts-tegenstelling als een aantrekkelijke kans voor herposi-

-::;

~
V:·

tionering. Deze biedt ruimte voor profilering als 'gemeenschapspartij' tegenover het individualistische liberalisme. Het is echter

-l

.r

',', ~

onwaarschijnlijk dat het CDA zich zal weten te onttrekken aan de
links-rechts-tegenstelling. Kiezers plaatsen partijen nog steeds in

'-'
'"'

z

sterke mate langs deze lijnen. Bovendien heeft het gemeenschaps;;o

denken tot nog toe weinig concrete vertaling gekregen.

z
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D

c link<;-rct~ht<;lcgcmtclling

ha'i' en een crodcrc:ndc: conk.,.,ionclc

i<, al vaak achtcr-haald vcr--

1dentiteit cen aantrckkeliJk uitgang<,-

klaard, maar de algclopcn

punt. Het biedt ruimte voor de prolilc-

Jarcn gchcurt dat met mecr

ring van andere tcgcn<.,tc\lingcn.

ovcrtuiging..,krucht: in de pZ1ar"lc coalitic

onthreckt het

U)A al' grotc midden-

De in de chri<;tcn-democratic gewortelde

gcmeen<,chap<;zin

zou

<
)>

z

daarhiJ

ccn gocdc uitgang'-;po-.;itic

I

deling<,conllictcn <,laan po-

n1octcn zijn voor ccn wcT-

..

litick 111 de ,chaduw van

vcnde antithe-,e legcnovcr

-l

link<,-noch-rccht'c vraag-

her (<,ociaal-1 lihcralc ge-

partij

traditionelc

vcr--

.,tukken van inlra,tructuur

lool

en cthiek, en internatio-

en markt.

in

111dividuali,ering

naal kri1gt de vraug ·,p/Jt~l is

Lr kunncn vek rcdcnen

lcjP.

zip1 waarom dezc nieuwe

)>

na de val van de muur

en 1n di.,cu.,.,ic' over mili-

tcgcn~tc11Jng nog nict zo

lJire vrcdc<;operatic:<, even-

uit de vert komt ot althan<,
de kiczcr<, nog nict ma<;-

min een hcvred1gcnd antwoord al.,

·"''"1/ 1'

ruj/Jt1

'aal mobili,ecrt. In dczc

bij

de prioritering van open

Dr. P /)ekker

hijdrage wordt .,lccht' in
gcgcvcn

dat de

link-,-

1nternationalc markten en nationale he-

ovcrwcg1ng

Iangen

rechr-,tcgcmtelhng te <,ncl i-, afge,chre-

Hct vcrdwi)nen van de link<;-recht.,·te-

vcn en ten gcvolgc daarvan de ruin1tc

gen.,telling i' voor hct C:I)A al., mid-

voor

dcnparti) met c:c:n alblvende <,ocialc

ovcr.,chat.
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Wie is links, wie rechts?

moct dan ook onderscheiden worden

Q

Van oud-;her i-; de onderscheiding van

van de links-rechtspmities die hen door

llu

link-; en recht-; een wezenlijke in de

onderzockers worden toegekend op ba-

Nederlandse en West-Furopese poli-

sis van een unitormc meting van hc-

'I'

0
0

i.

<r:
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u

1-

Vl

1-U

I
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tick.

In Nederland worden links en

leidsvoorkeuren, doorgaans op sociaal-

rechts traditioneel geassocieerd met

economisch gebied.

ongclovig en conlcssioneel, cen voor-

Wat de zcllplaatsing hetrelt i-; er divers

keur voor mecr en minder socialc en

materiaal waaruit hlijkt dat cr gecn

economische gelijkheid en voor mecr

sprake is van cen trendmatige toenamc

1-U

z

en minder politiekc en culturclc vrij-

van het aantalmenscn dat zich niet kan

::...

<r:

hcid I Middendorp I CJ<J I). Op has is van

of wil pbatscn.

>

een wereldwijdc inventarisatie noemt

De tabcl op de volgcndc pagina laat

La ponce I 198 I) onder andere: cgalitair

zicn dat in de jaren ncgcntig wei nlin-

v

ver-;u-; hicrarchisch, arm versus nJk, niet

dcr mcnsen zich links ol rechts plaatsen

z

versus wei religieus, en discontinu'iteit

dan in de vooralgaande decennia. Met

0::
1-U

z
,-,
'--'

1V1

c
::...

ver-;us contim(ltcit. In hi<;tori-;ch ltali-

name de extrcmcn worden gemcdcn.

aans pc1·specticf hlijft het voor Bobhio

Over de helc periode wordt de hevol-

(I 996) in wezcn gaan om cen horizon-

king gemiddeld icts link-;er. Dat geldt

taal en cgalitair vcr-,u~ ccn vcrticaal en

hlijkcns de cijlcrs onderin de tahel ook

hicrarchisch maatschappijhceld. Rcchts

voor de aanhang van het C::DA I het nla-

onderscheidt zich niet door religiositcit

tcriaal geeft nict prijs ot dit komt om-

en ook nict door vrijhcid ldat kcnmerkt

dat C:DA-kiczers linkser worden ol <llll-

gematigd links en 1-cchts tegenover ex-

dat recht-;e kiezers mindcr de voorkcur

treem links en rechtsl, maar door cen

gcven aan het C:DAI. Llit de omvang-

voorlidde voor verscheicknheid. In het

rijke gegcven-;hestanden van de NII'O-

vcrlcngdc van strijdpunten uit hct vcr-

wcckpeiling hlijkt dat de gemiddelde

lcden worden n1cuwe pol1tickc conflic-

links-rechtsposities van de aanhang van

tcn en kwcstics in de links-rcchtsdi-

partijen dichter hiJ elkaar ziJn komcn te

mensie geahsorheerd. Links en rechts

liggcn in de atgclopcn decennia.

zip1 geen stellingnamen die vooralgaan
aan de politick, maar in hct politicke

Link-; en rcchts zijn nog steeds hclang-

stl·ijdveld krijgen ze hetekenis en hicdt

rijk ter onder<,cheiding van de aanhang

de polariteit oricntatie aan politici, an-

van partijcn. Dat hctckcnt nog nict dat

dere poht1eke part1cipantcn en aan hct

partijcn ook als zodanig. in tcrmen van

toezicnd elcctoraat. Als samcnvattendc

links en rechts, worden waargcnomcn

politickc positioneringcn hliJvcn de tcr-

dom de kiczcrs. Ook dat hlijkt het ge-

nlcn Vtltlg, ook a! i-; cr vaak grotc ovcr-

val te zijn. Dat kan worden aangetoond

ccn-,tcn1n1ing over wic en wat in

de

ac-

n1ct

gcgcvcn..,

uit

de

nationalc kic-

tuclc politick 'links' en 'rechts' zijn

zersonderzocken. I )esgevraagd word t

Fvenals politici in Nederland ll'ellikaan

cent van de gecnqucteerdcn aan de

voortdurcnd door zo'n ncgcntig pro-

en de KciJser 199H) hehbcn kiezers ver-

drie grote partijen i:n aa11 !)(,(, en

schillcnde assm iaties hiJ de hcgrippen

Croenlink-; een plaats in het polit1eke

als hen wordt gevraagd zichzell te

links-rechtsspcctrum toegekcnd

plaatsen

hct pol1t1ckc spectrum.

de plaatsing van de klcine C:hristeliike

De politieke zellplaatsing van burger-;

partijen hectt men iets mecr moe1te.

in

1\let

Dat geldt ook voor de xenofobc popu-

polarisatie en dcpolarisatic.

\istcn die zichzelf als 'Centrum' affiche-

Daaruit volgt gcen wetmatigheid, maar

ren. Algezien van de laat'>tgcnoemdc

wei de waar.,chuwing om nict a\ te snel

groeperingen, staat bij de rcspondenten

een spoedig verdwijnen van de poli-

van de kiezer<,ondcrzocken het CPV

ticke links recht'ipolariteit tc verwach-

gemiddeld

tcn.

voortdurend

het

mee>l

_,
0
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Kansen van nieuwe tegenstellingen

VVI) het meesl recht'i en de l'vdA het

In het voorgaJnde ging het om de poli-

meest link'i. Daartusc;en c;tJJn in gelijk-

tieke zelfpbat'iing van hurgerc; en hun

Even-

politieke piJJtc;ing VJn pJrtijcn. ZoJ\c;

Jls hij de zeltp!JJt'iing vJn JJnhJnger'i

gczegd zit ten daar vcr-.chillt-nde ideecn

vJn pJrtijen treedt ook hier convergen-

over de hetekenic; van 'Iinke;' en 'rcchtc;'

tie of depolaric;Jtie op. i'Jrtijen worclt-n

Jchter Tu'i'ien bnden ver'ichilkn de hc-

hlilvende volgorde (:J)A en

\)(J{J

in her midden van de IJren negentig

IJngrijkste hctckeni'>5en en in de tijd

dichtcr hij e!kJJr gepiJJt'il dJn in het

vcrJnderen ze ook. Zo -.peelt in Neder-

hegin VJn de jarcn tachtig. Dit spoort

!Jnd thJm contcc;-,ionaliteil hi1 de on-

met de convergentic die is gcsignalcerd

derscheiding vJtl Iinke; en recht'i vee\

kwJnlttJttd ondcrzoek vJn vcrkie-

minder een rol dJn in het begin VJn

ztng"'progranlnla'.... 1 Penning" en Kenlan

deze eeuw. Nieuwe c;tri[dpunten wor-

I'!'!-+ I

den voortdurend gcah'iorheerd door de

onderzoek

toont

voor

Wec;t-Lurope'ie Ianden nJ de Tweede

\inkc;-recht'idimensic. Dat gJJl niet van-

Wereldomlog Jlwi'i'ielend perioden van

zeit. AthJnkelijk van de JJndJcht die

s 'lS

_,

I '!75-1 '!'!7

WJt de grote pJrtijen hetretr. 'itJJt de

~

m

c:

rechtc; en CroenL111b het meec;t links.
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grocpcn nv...::t partijvoorkcurcn·
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de oudc kweqJe<; opei"·n i' cr bij de

n1cn: lihcrtairi-..nlc vcr...,u'-. Jutoritari...,nlc

"""'·

hestaande

materialisme \Trsu<; po<;tmateriali,me,

~

'--'

c

poqmodernisnw

]i...,nlc, conlllllll1itari-..n1c vcr-.u'l individu-

er onthrandt <;lrijd rond de n1euwe

alisme, alsmede tegenstclllllgen rond de

kweqie' binnen de hestaande panijcn.

[uropese eenwording e11 de multicultu-

Na vcrloop van tijd is de links-reclw,-

relc <;amcnlcving

I

tcgcn'->tclling aangcpa<..,t: gruene purtijcn

nicuwc dinlCJl".ic..., vZllt vee! tc zcggcn.

hlijken linbe partiJcn te zip1 geworde11,

maar daarvoor onthreckt hicr de ,-uim-

z

'nieuw linb' is verdwcnen maar zijn

tc.

<t

dm-l<,tellingcn zijn ondertu"cn 'typi,ch

ri-,nlc vcr-;u-. individuali-.nlc j~., Jntcrna-

>

link< gcwordcn de vrouweJlemancipa-

tionaal, maar zekcr ook in t\cdcrbnd

tic i' mel succcs vcrkaveld lcomcnsu<;

na hct aantrcden van het sociaal-libc-

v:
rY

C-

v
z
c£.
LL

I )c

versus

lundamcnta-

Over elk van dczc

tcgcn-.tclling van conlnlunita-

over gclijke rcchtcn, pmilicve actic i<;

ralc kahinel Kok in I')') 1, hct intcTe<;-

link' gcworden en abortus hlijlt mel

sanlq

cuthana'lic ccn cthi..,ch cong\on1craot

i nd ividut~l i'->cri ng en conlnlcrcia!J-.cn ng

huiten

Tegcnovcr de 'doorgeschotcn'

Stri)d-

van dit kahinet worden door mel name

puntcn en partijen lm van de linb-

hct C:[)A accentcn geplaatst op ge-

rechtstegcmtelling hlqvcn in het poli-

mccnschapszlll, de hescherming van in-

de

links-recht,ordeJ

z

tlekc macht<,<,pel in de rcgel marginaal

fonnelc en vri)willige <;ocialc verhandcn

~

lethischc kwc,tiesl en instahiel (oude-

en op 'grcnzcn ztan de groci'

ren)

stellig nicl at te docn als een coJlserva-

'---'

I

voor

Er worden n1euwe panijcn opgcncht en

I-

~

openhc1d

lllCLIWC ]'-.'-,UC..,.

·!I 0
li

~

pJrlijen

I'J:

C)
C-.

positioncnng,

Het ah<;orpt1evc:rmogcn van her Nedcr-

tievc

landse vcelpanijcnstclsel is groot gehlc-

slecht' zal lciden tot ccn positie van

D66,

PI'R,

PSI' als het

Afgezien van
gezinsbeleid en

ware al te wachtcn op JJJlhztng

'nclP

n1et

ondcrwcrpen

als

{HJiitic.., '-

milieu,

emancipatie en dcmocrati<;cring. lnmiddels kan men
in Nederland len l)uitslandJ

de links-rechtszelt-

plaat~ing van burger<, hctcr

voorspellcn uil hun materiali-,ti<;chc ol postmaterialisti<;che

op

termiJn

her C:DA rechts van de

kcn. In het begin van de
Jarcn zeventig <;tonden de

die

I )at i'-1

zondagsrust, is in de
praktische CDApolitiek van
communitaristische
begeestering weinig
te merken.

waarde-orienlJ-

ties dan uit hun kcrksheid or sociaJI-

VVD

Vergell)khare

ccntcn

worden

ac-

gcplaat<-.t

door de klcine C:hristelijkc
partijcn en door Croenl.i nks \ Duyvendak 19Y71.
Ln hocwel daJr meer achtcr zit dZln ccn gclcgcn-

heidscoalitie van oppositiepJrtiJen,

JS

het

toch

onwaarsch!Jnlijk dat zich
hicr in ccn communitaristische pool rormeert lcgenover de indJvidualisti-

sche en lihcralc VVD en j)(,(, I met de

economise he hclcidsvoorkeuren I Knut-

l'vdA vcrdecld in het midden I fCilo-

sen I 'J'J51.

sol isch is hct wei cen Jardig idee en hct

h- zijn de laat<,tc jarcn vcrschillcnde

Ievert VJSuecl ook wei ecn mooicr poli-

nicuwe politicke dimcnsies ol tegen-

tick landschap op dan ccn enkclc links-

stcllingen gesignalccrd I Zie biJvoor-

rcchtslijn, maar lmachtsl-politick zit er

hceld de hun del van Boven<; ct . a!.

toch niel in. Daarvoor hcdt hct ge-

I I 'J'Hll. Om cr slcchts enkele tc noc-

meenschapsdenkcn

lc weinig prakti-

CllV7S'JS
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Ullks-rcc/Jtslcl}wstellinL} Zdl door

11/Cl/IPC

strijdflluilm, uitdili}llll}en

e11

/Jedreii}inL}m llilll

1Joto llert \1crlwff)

bm1ktcr /Jii)Pm Pcrd!ldcren

I
m

sche politicke comequcnties, z1jn de

om J<lll te nemcn dilt linb-rcchts Jls

'comn1unnori.,ti...,chc ptlrtljcn' ovcrigcn'-J

politick orii'ntaticmiddcl <,lerk JJn hc-

tc hctcrogccn, en j-, cr cigcnlijk tc

!Jng hccft ingehoet

\VCi-

nig omstrcden. I )iscus<,ies over norm en

--l

Hct '\inb-rcchts-

monopolic' (Beck 19931 wordt nauwc-

:J

Er zijn gcen nieuwc

v

icty -,uggcrcrcn ccn breed 'vcrlangcn

tcgcnstcllingcn in zicht die cen altcrn<J-

)>

nilcr gcmccnschap' I Koenis 19971 in

ticl voor ot ccn gclijkwJardige aJnvul-

Nedcrlilnd in de J<llTn negentig. Lr is

ling op de dezc dimcmic kunncn vor-

en vvaardcn, -,ocialc cohco;,Jc en
l

liPilso-

lijk-;

hcdrcigd

niet zozccr sprJke vJll cen nieuwc po-

mcn. Wei kan worden verwacht dJt de

lcriteit als viln een verJndcrende tijd-

links-rccht,tcgcmtclling VJn karaktcr

gec'>l. Men kiln z;ch er hoog<,ten'> over

h\ijlt vcrJndcrcn door nicuwc stri)d-

verwonderen dill her C:\ )A Ji'> natuur-

puntcn lmcdi-;chc tcchnologicn, uitda-

liJke voorhocdcparti) in dit verhJnd

gingcn lnwlticulturclc sJmenlcving:)

dilcr elcctorilill zo weinig prohjt van

en hcdrcigingcn I intcrnJtionale econo-

heclt. Fen IJctor is wellicht dat, alge-

mic:). Mi.,schicn wordt gcmccmchaps-

zicn vtln gczin...,hclcid en zondag-;ru-,t,

zin we\ mecr ondcrscheiclcnd, mis-

in de praktische politick van de com-

schicn ook nict. Niet allcs wat bclang-

lllllnitari-..ti-,chc bcgcc...,tcring van hct

riJk i'> wordt politick sailbm.

C\);\ weinig te merken is.

Politick is voortzctting vJn de depolaris<Jtic cen drcigend pcrspcctief

Len re-

Tot besluit

prescntaticve democratic hecft tegcn-

\)c geschehte dcpobri'>atic in de zelf-

stcllingen nodig en die mocten nict te

piJatsing van kiezcrs en in hun pcrccp-

ingcwikkcld zijn, want anders verliczcn

tie' Villl pJrtijcn is onvoldoende reden

burgers hun hetrokkenheid. Ln dat zou

( I JV 7

s <JN
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hijdragen aan 'nieuwe rolitieke tcgcn-

R. lnglchart. ,\1odmrizlltion mrd post111odcr-

0

stellingcn' van ccn geheel andere aard,

11izatio11. Princeton: Princeton Univer-

u

namclijk geen tcgcnstellingcn van in-

sity Press, 1997.

('

;I '"'I
. ';I

i

if

I

.I

ticke arena, maar tegcnstcllingen tusscn

0. Knutsen. \!,due oricntdtions, flolitiwl

groepen die de prcstatiemaatscharpij

conflicts and left-right i,!CJrtijiwtion. Eumpccm

mentaal 'voorhij' zijn en grocpcn die er

lounra/ of Political Rcsccmh 28 ( 1995)/ 1:

niet in mcc kunnen komcn. Voorhccl-

63-93

den daarvan zijn de tegemtclling van

S. Koeni-;. /let

z

postmodcrnismc en hmdamcntalisme

Amsterdam: Van Cenncr. I 997

<(

hij lnglehart ( 1997) en van nicuwc

f-

w
I

I

cr:
L

c..

houdclijkc voorkcuren hinncn de roli-

>

progrcssiviteit en populistisch comer-

JA. Laponce. Left 1111d riqht, tlJC topoc)l'll/Jhy

vatismc

of fJO!Jtiecd pcrcefJtions Toronto: llniver-,ity

hij

Elchardus

(19941.

Aile

u

gocdc dingcn van links en rcchts en ge-

z

mccnschapszin en liheralitcit zijn daar

e<:

w

z
c
f-

CP Middcndorp ldco/o,Jy in Dutch f>oli-

voctcrs zijn vcrvrcemd van de dcmo-

tics

cratischc politick en waar-;chitnlijk pas-

1991

AS'>en/i\1aastricht Van Corcum,

sic! maar evcntucel ook gemohiliseerd
door <;temmingmaker<,. Hct is tc hopcn

H. l'cllikaan en I. de Kcijser Kamerlc-

cbt de links-rechtstegenstclling in de

den in de politieke ruimte. In: /Jwcns rt

politick voldocndc intcgrerend vcrmo-

Ill 19 1)8.

gcn hehoudt en span- ning herwint om

I' Pennings en _I.E. Keman. '!.inks' en
'rechts' in de Nederlandsc politick In

l..fl

c..

of Toronto Press, 198 I

vcrcnigd op een pool, maar de tcgcn-

dat te vcrmijdcn.
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Het CDA moet het niet hebben van de 'wapenwedloop' met de
VVD wie zich het beste 'crime-fighting' imago kan aanmeten, of de

-::;

c

.,

VJ

strijd met de PvdA om het 'sociaalste gezicht', of van het 'investeI

ren in organisaties als Amnesty'. Het CDA moet het hebben van
zijn eigen meerwaarde en eigen voorstellen. In de oppositie draait
het om de macht van het idee, het bewaken en uitdragen daarvan.
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H

et ( I )A '' or zoek naar

christcn-dcmocrotie zijn gcwijd, deze

een n1euwe IJS<,chot<, De

om<,tondigheid ncgcren. Toch ;, zc von

z

oudc bitt at onde1 d1uk

wezcnlijke invlocd or de kamcn von

Cl

von tamell)k onomkcerbo

het CDA in de komcnde reriode Ze

re vcr,chijmelcn ols deconlc.,.,ionolisc-

stelt srecificke ciscn en hcrcrkingcn

ring en ontvolking von het rlottebnd.

aan het rolitiek orcreren von partij en
froctie.

Hoewel ze nog breed gcnocg

1'> 0111

<
}>

z

nog ccn tijdjc

or tc hlijven <,loon, moct

CDA en middenveld

de roni1 or zock noor oon-

Hoc weinig lcidende roli-

I

vullcndc, nicuwcre <,chot-

tici dot hcsdfen, hlcck uit

r:

<,Cn die nict metccn mcc

cnkek commcntaren die

-l

vcrdwijncn met hct rcligi-

konclcn

cu' bc,d.

kencl

Aileen

met

ccn ccrlijkc

worden

tijdcns

opgetclaatstc

()

Partijrood in Zutphcn van

de

v

onoJy<,C Von de roJitiekc

(, juni jongqlcdc;n

context onno

moetcn mccr invcstcren in

helclcrc

llJlJH,

roliticke

gouvcrncnlcntccl

}>

cen

organic.atic~

hood-

schar, ccnsgezindhcid en
(>gcnd

"We

Drs. C P \lerstcel} h

a!~

An1ncsty

International" hcctte het
daar. Ecnzclfde gcluid viel

lcidcr,chop kon de nicuwe ,chots wor-

tc verncmen tijdcns de lractichijeen-

den gcvonden Die ccrlijke anoly'c he-

kOimt in llockclo.

gint met de vo<,htelling dot de chri<,tcn-

f let zijn trcurig-stcmmenclc reactie,_

democratie in de oprositie zit, en voor-

Kcnnclijk ;, de cli'u"'ic over de vcr-

lorlg in de oprmitic hlijft

houding tu<;<,cn portij en micldcnveld

Hct ;, opmcrkclijk hocvccl von de

,;nels I ')')4 nauwclijks opge,chotcn. De

con1mcnto1Tn, die sinch h mei oon de

commi<,<,ie-Cordcmer' constoteerde in
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immer<, precic'> hctzeltdcc

toonaangevcnde maat<,chJppclijkc or-

Ook die evaluJliecommi<,<,ie ricp de

gani'>atic'> in ge'>prek tc zijn over het rc-

pJnij op mccr lc invc<,tcrcn in maat-

gering'>l1Ckid. I let i'> immcr<, de kla<,<,ic-

<,chappeliJkc organi-;atie'>. De oprocp

kc en uitcr'>t rc'>pectahclc en bclangriJ-

dcmon<,~recn ccn zwJk gevoel voor de

kc taJk van de oppmitie om op die ma-

juli

I <J<J4

politieke context en verhoudingcn tu<,-

nicr bronnen VJn maat'>chappeliJkc on-

'ien politick en middcnvcld an no I 'J'JS

vrede op te <,poren, politick te vcnJicn

A]<; cr ret<, de algclopcn jaren gehlckcn

en pJrlcmentJir tc kanJli,cr-cn.

i'i, wa'> het wei dJt organr<,atie'> Ji'> de

Dar i'> echter wat ander'> dan tc prohe-

"-

z

genocmdc nJuwclijh op grotc hemoci-

rcn pani1genotcn op be<,tuurlijke pm-

c.

<r:

cni'> van politickc partijcn

ten van <,pccilieke '>tichtin-

zrtten tc wachten. en Ji

gcn

>

hclcmaal nict op die var1

v
z

oppmiticpartijcn.

In

de

modcrne mediacrJtie hchhcn organi<,alie'> a]-; Amne<,ly lnternJtronal hun ci-

::L
:..:J

gen manieren om !eden
tc werven en invloed uit

z

tc oelcnen op de puhlic-

v
""

kc opinic (zie de groot-;chcep<,c hJndtckcningen-

f-

actic vJn Amne<,ly vJn cnkclc

lllJJndcn

gclcdenl.

Rcactie-; van hiJvoorhceld
nliiH_'u-organi"iatic-.

latcn

:::._

zien dat hct oude model
vJn politreke pJrtijcn die
llZlllW

VlTWiJllt

Zl)ll

middenveldin'itJntie'i.

ol

v<..TcntgJngcn

tc

krijgcn

en uiterst

lui'il het CJ);\ heelt in dit

respectabele en

opzicht

ccn

voor...,prong

op andere pJrtqcn lihcrJic

belangrijke taak van

tormalie'> Ji'> VV[) en I)(,(,

de oppositie om

hchhen

nooit

ccht veel

handcn mel het midden-

bronnen van

veld gchJd, J<l. koe'ileren

maatschappelijke

dJJrvan zcll, ccr1 idcologi'iLhc

onvrede op te

Jikecr

De

l'vdA

hcch de laahtc ticn jJar

sporen, politiek te

l/1

'-'
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Het is de klassieke

vccl van die hJndcn doorgc'>neden. mel uitzondc-

vertalen en

ring van de FNV wellicht

parlementair te

Door part i1 en trJctic zo
in tc rrchten darer pcrmJ-

kanaliseren.

ncntc dialoog i..., n1ct grotc

111Ct

organi'>Jlie'i bn hct CDA

ter

[)c kocr...,vcrlcgging van de

tekencn VJn onvrcde met kahincl'>-

Stichting Natuur en l\1ilieu hijvoor-

helcid op-;poren en. na toct'>ing aar1 de

ziclc i"i.

hecld wa<, wat dar hctrelt eer1 intcrr.''i-.;antc

l)c aankondiging van dnTctcur

cigcn politicke uitgang'>ptllltcn. politick
en

parlcmentair vertalcn.

De

pJrtiJ

Van den lliggelaar na rccenlc tcicur'itcl-

moct zich daarhiJ niet uit het veld

lingcn in de milieupohtrck van paar<,,

Iaten

om mcer direct zakcn le gaan docn met

-;praken

hedrqvcn zcll. wa'i ccn aanwijzing cem

he"' die deze pogingcn onmidclelliJk

te meer van de lundamentele verande-

di,kwalihccren

ringcn in de vcrhouding tu'i'ien politick

hernieuwcl

en maat-;chJppij

-;]aan

dorll·

van

de
a],

voor-;pclhJre
paa"'e

machtheh-

opri'>pingen

corporatr<,llle.

uil-

van

Contactcn

mel tclcurgc<,tcldc hocrcn- milreu- or
onderwij'>organi'>atre<, hchoren tot het

Hct C:DA hcclt overigcn<, al, groot<,te

wezen van elke oppo'iltiepartij, ol zou-

en helangrl)k<,te oppmiticpartij wei de

den daar in elk geval toe moeten heho-

taak om permanent met iille grote en

ren.

Bestrijden van maatschappelijke desintegratieverschijnselen

de <,amenkving aangcwezcn als hct po-

I )at het ( '[);\ Ill dit opzicht wat tc k-

C:omcrvatieven al<> C:hri<,topher !.ash

ITI1 heelt, hewiJ<,l de rccentc di'>CLIS'>ie

maar ook liberalcn als l\iickcy Kau<,

rond '-.cgrcgattc in hct ondcrwlj'-..

hehhen ver.,chipl'>elen hel1cht die zich

Fen voorz1chtige indruk lecrt dat ITclor

wcli~\vaar nog nict ~chcrp voordocn in

litieke 11111r van de komende decennia

de West-Luropcse .,amenlevingen maar

'encollcge tamelitk aiken <,tond in ziJ11

algaandc op wat zich in de Ameriban-

klacht dat het minderhedenheleid van

<;c volu-ckt, z1ch ook h1cr mecr kunnen

de ( lnderwq<,hewindslieden ncrgem op

manile.,leJ-cn.

gatle

en

11

I
r;

z
,.
j',

In 'The En,/ of Eq11o/1ty' I I 'J'J2) kvcrde
Kau<, scherpe kritiek op wal hij het

duidelitk k"n maken welkc paarse regc-

lll'Y /tl,crdlillll. van linb noemt 1 Daarhij

die '-lcgrcgatic aan-

doelt hq op de geclachte, in Nederland

'niO-

nlocdJgcn

vooral vertolkt door l'vdA en [)66,

I kze Cll11iS<,JC is des te pijnlijker omdat

nlJJr gck gcnocg ook door klcine chri<..,-

het hier om ccn disu~<,sie gaat die het

telijke partijen al'> de

hart van de UlA-iclcologic hctrdt de

dat de samcnhang en gelitkhcid tu<;<,en

Rl'r

en hct CI'V.

z
c:
)>

z

mcn'>en vooral wordt gcdiend mel nict

Tc vat~k, ook in de vcrkicztng'-l-

al tc g1·ote inkomenwcr.,chillen. Nog

I

Llllllpllgnc, i'-. d1t ccn ah'1tructc krcct gc-

tiJdem de laabte verkiezing.,campagne

m

hlcven

gevoelcns

were! dezc geclachtc harhtochtelijk vcr-

die

!outer

weci.'

_,

Clprtep Te weinig is duidelitk gemaakt

dedigd door de Pvc!;\ met hct oog up

op welke punten de C[)A-po!Jtick op

de komende hervorming van hct bela<>-

n

d1t punt mecr te hieclen heelt clan de

tlllg<,tcl.,el.

c;

andere

Kaus noemt deze di<>cu<;<;ic echtcr ou-

part!JC!l

!:en heldere hoodvan

derwct<> en achtcrhaald, niet waar hct

de chr~<,ten-clemocratie wccrgal, ont-

gaat on1 hct garandcrcn van ccn toctTt-

hrak. I lat " om mecr dan ccn rcdcn

kcnd en hcschaald hcstaan<>minimum,

schap die de

111111]11<' scliilu} f'olllls

jammer. AI, Clppmitiepartq moet hct

m<1ar \vel waar hct gaat on1 hct vcrnlo-

C:l )i\ hct daar jui<,t van zip1 eigen voor-

gcn van de ovcrhcid cvcnwichtigc in-

stcllcn hchben. Hct bn geen m111ister<,

komenwcrhoudJgen al tc dwingen. De

in de <,trijcl

vrqhcid van

wcrpe11 d1e \ecol10111hch i

'>Uccewol hclcid kunncn uitdragcn. In

intcrnationalc gelcl<>tro-

men. de toenemende hscalc concurren-

haar nieuwc pmitie zal de partiJ hct

tic en andere tinanuclc ontwikkelin-

mecr dan de decennia daarvoor van de

gcn, tuqcn dat vcrn1ogcn tundan1cntccl

macht van het 1dee nwetcn hchhe11.

JJ!l

Anders dan vclc onhei[<,prolcten wilkn
doen geiClven die hct einde van de

1\tJar cr i"' nog ict~ hclangrijkcr'-.. hxatic

chri<,ten-democratic zien nadercn, hcdt

op matcriclc 1on igelijkheid lcidt de

het Uli\ op dit vlak gcen gckkc uit-

aandacht at, aldu., Kau<,, van inmiddel.,

gJI1g'-,JlO'-,It1C

veel helangrijkere, en .,chrijnender vor-

1\ominente polit1cologen, met name 111

men van ongelijkhcid

de Verenigde Staten, hebhen hct vraag-

soort geli1kheid - niet de inkomemge-

<,tuk van de samcnhang en kwahteit van

lijkheid, maar de gclijkheicl in de ma-

(I JV 7
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"Fen kmthaar

,,

<

herocmde kwaliteit van de samcnleving'

1:
I·

;;o

taire actie van het C[);\ onthrak, die
rrng...,nlJatrcgclcn

_,
'--'

dat de etni'>chc '>egre-

verder VCl<ll·tschritdt. l'arkmcn-

V1

1
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nicr waarop we clkaar hehandclcn

het midden van de negenticndc ccuw

Q

drcigt te verdwijncn", <,chreel de Amc-

kwamcn daar de scholcn, univcrsitci-

u

rikaan.

tcn, wnningbouwvcrcnigingcn en an-

Rijkcn en minder rijkcn Ieven steeds

dere instcllingcn waann uitecnlopcndc

flL

I

'
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minder '>amen, nict in dorpcn, nict in

inkomcn<,grocpen met clkaar optrok-

wijkcn van stcden. In scholcn, klinie-

kcn. 1\\i<;<;chien wa'> hct nict tocval-

kcn ot andere 'publickc' voorzieningen

lig dat het ecn bi<,<,chop wa<, die deal-

komen hlankcn en zwartcn, kindcrcn

gclopcn kahinet<;periode lurorc maaktc

uit de gcgocde middcnkla<;<;c en die uit

met zijn strijd tegen de soualc uitslui-

z

wat

ting.

<r:

clkaar steed, minder tcgen. De dicnst-

>

plicht die de doctorandu<, in ccn tent-

vrocgcr

arheidcrsklas<,c

heette,

Sociale dienstplicht

hocrcn-

Helaa<, ondcr<,cheidde hct C:DA zich de

v

zoon tijdcm ccn legeroclcning, is at-

algclopcn tqd te wcinig met voorstcllcn

z

gcschah De gesegregccrdc wijk, huurt,

die dczc -,egrcgatic kunncn tcgcngaan.

je deed

school

hclanden

en

met

de

De

gczondheid-,-

klinick rukken op. Dczc
0::
WJ

wijk, buurt, school

rallel met wat Kaus de in-

z

krimping van de publickc

0

ruimte
dienstcn

f-

De gesegregeerde

ontwikkclingcn !open pa-

nocmt.

rukken op.

catie trckkcn zich terug uit
lf)

0
c...

zich

oudcrwctsc

dchat

inkonlcn-,clngc-

de

hcgrip

'sociaal'

kreeg in hct CDA, onclanks rctorick die hct tcgendccl mncst hcwijzcn,
ecn matcriclc lading. Om-

wijkcn, die verandcrcn in

qo

rielc,
over

haaldc

gezondheidskliniek

zoals openbaar

vcrvocr en telecommuni-

lict

lijkhcid. Her vccl aangc-

en

l'uhlieke

partij-elitc

mccslcpcn door her mate-

l'uhlickc plaat'>en waar vcr-

vangrijkc linanciclc stcunoperatics voor

schillcndc grocpen elkaar tcgcnkomcn.

de laagstc inkomen<, dominccrdcn hct

zoals hioscopcn, moeten hct atlcggcn

verkiczi ng~progran1n1a.

110

drr£1:1.

tcgcn de video thuis. Zeit<; groot<, op-

Daarmcc kwam hct C:DA terecht in

gczcttc popconcerten zijn op hun

een wcdloop met de l'vdA en Crocn-

IT-

l.inks over de vraag wic hct sociaal<;te

tour.

gczicht kon Iaten zien. Hct wa<, ecn
Als cr ccn politiekc hood,chap i' die de

dcbat dat de chri<,ten-dcmocratic aileen

chri'>ten-dcmocratic op

gc-

maar kon vcrliczcn. omdat char de

schrcvcn is, i'> her wei het hcstrijdcn

mecrwaardc van dczc politiekc <,tro-

het

lijl

van dit <;Oort maat<,chappelijke dcsintc-

ming helemaalnict ligt

graticvcr<,chijmelcn In Nederland is de

Waar die wei ligt. kan onder mccr

christen-democratic de politiekc forma-

een kurt maar hcvig politick dchat van

tic hij uitstek om dczc uitdaging op tc

zcs jaar gclcckn duidcli1k maken. In

Vanal haar oor<,prong heel t

I 'J'J2 steldc de toenmalige tracticvoor-

die, vccl mccr dan liheralen en sociaal-

zitter Elco Brinkman voor om voor jon-

pakken

dcnlocratcn,

oog

gchad

voor

hct

scheppen van plckkcn waar matcriclc

gcren de <,ociale dienstplicht in tc <;tellen.
de n1ilitairc

ongelijkheid gecn rol <,pcclt of in elk

l)ir tcr vcrvanging van

geval gcen rol hehoort tc <,pelen.

dictlstplicht die in dezelldc tijd zou

Hct hcgon hij de dorp<,kerk, maar vanal

worden

alge'>chaft.

J)c

verplichting

voor jongeren on1 enige tijd door te

Moderne solidariteit

hrcngcn al-, hulp in ccn vcrplceghui'>,

Zijn waar~chuw1ng i~ gccn ovcrbodigc

hejaardentehui'>, 'ichool of al, opzichtcr

luxe: Luhhcr<, vcrwccrde zich dc-,tijd-,

van plcinen en porkcn, zou volgen'>

tcgcn Brinkmam voor-,tel onder mccr

Brinkman ecn nieuwe impul-, kunncn

met cen

geven aan de '-;O!Jdariteit in de sanlcn-

jcugdwcrk-garantieplanncn. /\1aar daar-

lcving.

mee mistc de tocnmalige premier hct

Hoewel Brinkman met zijn plan de

punt waar het om draa it.

nodige

Hct gaat hij de <,ocialc dien<,tplicht

z

lumni-,ten, opinie-artikcl-,chrijver-, en

hclcmaal niet om -,cheppcn van kanscn

m

hct femini-,ti-,ch tijchchrilt Opzq, wa'>

voor kansarmc jongercn. Daarvoor zijn

toch vooral kritiek zijn dccl, inclu-,iel

andere,

'-;yn1pathic

oog'-;tte

van

co-

verwijzing naar hc<,taandc

veel

gcspcuali-,ecrdcre

0

;t

pro-

van zijn cigcn partijgcnoten zoal~ de

gran1n1a\ nodig. l---Iet gaat on1 'ddss-

z

toenmalige

I .uhher'>.

'''ixillq' zoal-, Kaus dat nocmt: dat jongc-

c:

hure<lucrati'>chc

ren van rijkc ouder<, lercn hoc zc met

romp-,lomp en vcr'>toring van de ar-

hchodtige bcjaarden rnocten omgaan,

Die

premier

vree-,de

Ruud

tevccl

heid-,markt Zeldcn i'> zo'n

dat zwartc jongcre ")Jillcn-

intere<,<,ant

wcrkcn met blankcn hij

zulkc

voor<,tcl

met

onintcre.,.,antc.

Sociale dienstplicht

en

als nieuwe, moderne

voor wat hctrclt de vcrstoring van de arheid-,markt,

mogelijkheid voor

inmiddels achterhaalde hc-

het organiseren van

zwarcn om zeep geholpcn.
lmmers, de <,ocialc clien<,l-

moderne solidariteit

plicht raakt de kern van

is niet een kwestie

de di-,cu<,<,ic over immatericlc ongclijkheicl. Niet

van Iauter

voor nict'> he-,teedt ook
Kau-.

de

nodige

idealisme.

pagi-

maar

significante

ondcrbrc-

I
m

ni-,eren van modcrnc 'ioli-

-l

daritcit i-, niet ccn kwcstic
is tcvcn<, ecn helangriJk
wapcn

tcgcn

vervrcem-

ding, zmg over dcsllltcgratic

en

daarn1ce

gc-

-,ocioloog I )e Swaan heelt crop gcwe-

king van ccn patroon waarhij gcgocdc

zen dat <,ocialc politick gccn kwc-,tie

jongcrcn

111C-

van idcali-.nlc \va-. n1aar van cigcnbc-

hlankc

lang van de hovcnlaag die ander'i de

-,cholen in -,uhmbia Kau-, waar-,chuwt

horden over zich hccn zag komen.

aileen

deJongcren

n1aar

gegoedc

tegenkomen

op

tegen een -,lordige di-,cu<;<,ic hicrover

Hct creercn van nicu\vc vorn1cn van

Vaak worden ver'ichillcnde doclcn van

cidll-lllixnuJ valt in cliczclldc categoric.

de

Dati-, mecr de-, CD/\\ dan tc prohcrcn

<,ocialc dien-,tplicht

dom elkaar

gehaald zoal-. karaktervorn1ing, kan'-;-

in een <,oort wapcnwedloop met de

llrlllc jongercn nicuwc kan-.cn gcvcn.

VVI) de <,triJd tc winnen wic zich het

tekortcn

hc-,tc crill~r-[i,}htm,J-imago kan aanmeten.

aan

arheid'ikrachtcn

in de

actuccl 1 I,

I )aarvoor gcldt namelijk hctzelfdc al-,

en de vcr-,chillcndc maat-,chappelqkc

voor de concurrcntie mel de l'vdA op

zorg'>ector aanvullcn

I hoc

kla'>'icn met elkaar in contact hrcn-

'iociaal vlak: het " ecn <,trijd die hct

gen.

CJ)/\ uitellldclijk aileen maar kan ver-

( I lV -

s 'IS

z

gclijkhcid vom het orga-

ver-,chaming'ircflcxcn. De

cialc die11qpl1cht i-, een

p.

plaat<, Socialc dicn<,tplicht

van loute1· idealismc Hct

·'

<

al-, nicuwc, rnodernc mo-

paardc ang-.tgcvoclcn~ en

na', aan d1t voorstcl. Soklc111C,

hct toczicht op ecn <,pcel-

"
'.',c

:1
Ci
p.

I·
1-

<

liezen, omdat zc de mcerwaardc van

aarde i'>. zijn cchter onvoldocnde om

II ::J

hct C:DA niet in de kern raakt. Het zou

de chri-;ten-dcmocrarie terug tc brcn-

on1 divcr'->c rcdcncn erg intcrcs~a.nt zijn

gen 1n het centrum van de politieke

voor de C:DA-tractie het dehat over de

arena.

-;ociale dicn<,tp\ichr rc heropcnen, Deze

Daarvoor is mecr nodig

appellcert aan con<,crvatievc noric'> hij

n1oct Iaten zicn in ..:;taat tc zijn nicuwc

I
I,

::0..

c
c

u
f:..:.J

I

""u.
::0..

Het C:DA

de achtcrhan waar veranrwoordelijk-

regeringwcrantwoordeliJkheid te dra-

heid en di'>cipline hoog aange-;chrcven

gen, De Khtcrhan van het C:DA i'> te

sraan. Nu hct C:DA alwecr

gouvcrncnlcntccl

z

cnigc tijd de rcgcring~vcr

voed, en de Nederland<,e

<
>

antwoordclijkheid

Het gedisciplineerd,

mi'>t,

<,taat hct !inancieel-econo-

eensgezind en

mi'>ch heleid niet mccr ter

'media-miek'

u

hc-;chikking om dat <,oort

z

waardcn als <,oherhe1d en
degc\ijkheid

in

hct

uitdragen en

pu-

bewaken van eigen

hlickc dehat te bnccren.
:Y
LLJ

ideeen is ten minste

Dar vergroot automati'>ch
hct hclang van voor<,te\lcn

z

a\, het genoemdc

c

1\\ct

de

-;ouale

zo belangrijk

geworden als het

dicmt-

plicht kan het C:DA zich
f-

bedenken ervan.

rich ten op dat dec\ van de

()

c...

hcvolking tc zccr gcvoclig
voor gczag, on1 zich tc-

vredcn te <,tellcn met een
<,cherp opererend, oppositioneel geze\.,chap,

De

\3rir'>e Lahourlcider Tony
Blatr

WiJ'-;

voor zijn aantrc-

den a\<, premier nier aileen
een

el !eerie!

opererend

oppmitielcider HiJ wekte
revens hct vertrouwen dar
het land-;hc<,tuur hij hem
in gocde handen zou zip1,
Voor deze koers nwet de

<,amenlcving dat zich zor:J1

opgc~

gen maakt over oprukkendc commcr-

partij in de ecr<,te plaat<; weer ecnheid.

cialisering en de 'vcrsjo!cling' van de

teamgeest uit-;tralcn en een gezamen\ijk

puhlieke voorzieningen, en dar gevoc-

gedragen politiek programma pre"·ntc-

lig i'> voor noties als vcrantwoordclijk-

ren, Zeit-; de niet-gc'lntormcerde kiezer

heid'>gevoel,

di-;cipline

en

gcmecn-

hereikten de algelopen kahinchperiodc

schap'>zin,

overduidclijke signalen van het tcgen-

Ook kan hct a\-; tegenwicht dienen te-

deel Fractie en partij waren clkaar<, tc-

gen de tendcn'> tot pro!cS'>iona\i<,ering

gcn~tandcr, en dat wa:-, on1 n1ccr dan

en veramhtelijking van het maatschap-

een redcn -;chadelijk voor het gouver-

pclijk Ieven. waartegen hct C:[)A vaak

nementeel imago van de partij. Dat de

ten strijdc trckt. Verdediging van de

partijlcden 'maat)cs van elkaar' warcn.

puhlieke ruimte is heel wat ander<; dan

zoa\<, enkelc maanden geleden in dit

her promotcn van amhtclijke en semi-

hlad wcrd opgemerkt, zal de meeste

amhtclijke hulpdiensten zoa\<; huurta-

kiezcr'> ontgaan zijn. 13cmoeieni<,<,cn

genten en plcinwachtcn,

van hijvoorheeld het Weten<,chappelijk

Vertrouwen wekken

gisch centrum voor de partiJ

Len eer\ijke analyse van de politieke-

kocrs van de tracrie Ivia hct Srrategi-

lnstituur voor het CD/\

het ideolomet de

maatschappelijke context, een heldere

-;che Keraad hijvoorhecld I werdcn door

en moderne politieke hood-;chap, en

de tracrielcden met argwaan hekeken

concrete voor<,tellcn die een antwoord

Daardoor -;\aagdc de tractic er niet in

geven op de vraag waartoe het C:DA op

het poliriek-ideologi'>ch dehat in de

partij te incorporeren en enthou<>i<J<,t uit
tc dragen. Hct vcrkiezing<>programma

Drs. CP Vmteeqh is {lolitiek rcdilclc11r
NRC Handelshlad

Pil!l

van de partij were! door de fractic nog
he~Prrkillg

in het zicht van de vcrkiezingen ge-

/-let artrkrl is cell

amendecrd met allcrlci nota'<> en mani-

krl over bet CDA dat op H mel 1998 iJJ NRUhmulelshlad uerschcm Vrrstecgh wcrkt momCI1-

fc<>ten.
Hct gchrck aan cenheid wa'> ook fune<>t
voor hct 'hcw<Jken' van de cigcn i1s11rs.

Uilll rcJJ ojJi11lc-arli-

tcel """ cw hock ouer het (J);\ en ,{e ojJ{lolilic,
dat 1111/l /Jet rind 1)(111 dit )1111r umchijllt.

0

Noten

;;o

I )c lotgevallcn van de gezimdi<>CLI'>'>ic

~

hctckende w<Jt dat a<Jng<J<Jt ecn harde
lcer<>chool. Doord<Jt zowel hinnen de
fractic al<> tu<;<;cn fractic en partij vcr<>chillcnde ideecn hestondcn over de
uitwcrking van het gczin<>helcid, kon-

z

.\11ckc\

KoLh

Jjdll'

1'1lll\-0--!-(J5-0lJH 1·~-2

noob

I lJl)}

-.

j\jcwYork

z
c:

den andere p<lrtijen gem<Jkkelitk met
hct initi<1t1cf aan de ha<JI gaan ("lk hen

de cchtc gczin~nlini~tc{, zci fllJni~tcr
1\lclkcrti. Zcker in ecn tijd van catch all-

{l<Irlrcs, wa<Jrhij de ondcrlinge vc"chillcn

<
)>

z

tu<;<;cn politickc partiJcn klein gcworden ziJil, zijn cr vccl k<Jpcr<; op de kust

I

en

r:

'medi<J-miek' uitdragcn en hew<Jkcn van

-1

Het

gcdi<>ciplincerd.

ccnsgezind

eigen ideecn i<> ten mimte zo hclangrijk
gcworden

al<>

hct

bedenken

ervan.

De tijd dringt voor C:DA-Ieidcr De
Hoop ScheHcr om tc Iaten zien d<Jt hij
mecr k<Jn doen dan het woordvoeren in
de I<J<Jt<;tc tcrmiJil v<Jn politick heladen
debatten in de Twccdc Kamer Z<JI hij
gezagvol Ieiding kunncn gcven aan de
interne di<>cus<;ic in lractic en partijc Z<JI
hit de politieke hoodschap van hct
C:J)A <Juthcntiek, crc<Jticf en conucct
wetcn uit te dragen: Wcct hij uit te
groeicn tot ccn van de gezaghehbemte
lcden van de Twccde K<Jmcr" Fen die
Rmenmiillcr aftroclt al<> oppmitieleider,
maar het C:DA cvcnccn<; voorhcrcidt
op nicuwc rcgcring~vcrantwoordclijk

heidc
Hct ziin gcnocg vragcn voor ccn even

onzekerc

( I JV

~ N 'JN

al<>

intcre<;<;<Jntc

tockom<;t.
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Het gaat nog niet vanzelf met het CDA. Binnenskamers lijken veel

0

problemen minder geworden of opgelost, maar de buitenwacht

v
f~

I

z

blijft zeggen dat we er nog lang niet zijn en de kiezers )open weg.
Het CDA is dan ook kwijt wat zijn grootste kroonjuweel was geworden: de macht. Andere partijen tooien zich nu hiermee, en dragen dit kleinood nog verdienstelijk ook. Maar gaat het aileen nog
maar om macht in de politiek?

<C

>

v
z

I

n iedcr geval vindt menigeen dar

enkel opzicht een vernieuwer wa<, hij

de verkiezingsuihlag van 1994 nio

veclliever op de oudc, vcrtrouwde voel

aileen de grote -,ul was van her

cloorgegaan, met het Cl);\ Nu were! de

C:DA, maar ook de grote mazzcl

n1cc~t con-.;crvoticvc voorn1an van

van de Pvc!A. Uok die partij verlom

CY:

clramatisch, maar wist nipt

:..:.J

de

grootstc

te

dat

moment een politieke pionier met de
allures van een <,taatsman.
Kok mocl zich in het he-

worden

z

I )aardoor hlccf de Pvc! A

gin vaak in de arm hehhen

1n

were!

geknepen: clroomdc hiJ nu

'"""'

Wim Kok minister-presi-

of niet: !let ncmen van

dent van een politiek ver-

cleze hocht gaf trouwen<,

nieuwcncl kahinct. Zoals

n()g ccn honu ..... paar..., kon

'-'

f-

de

macht

en

in I 'J86 de Pvc!A ("Cn over-

zichzelf ee11 politieke voile

v:

wi nni ng<,-ncderlaag

aflaat geven: aile zonden

'"""',

(\vel

nicl rcgc-

uit het verlcden wcrden

::....

rcnl, zo hehaalcle men in

eenstemmig op het conto

I <J~J4

gc;.,chn:vcn van de partiJ

winncn,

hct

lccd

tcgcnovcrgc-

..,tcldc: ccn ncdcrlt~tlgzcgc

Plus onvcrwachte honus

Drs .IS/ Hilln1

d1e uil de hocht was gevlogen het CDA. Lht ge-

Want het vcrnieuwencle clement, paars.

vocl were! ook in de samenlcving hreed

gat de !'velA de unieke bns hct weinig

gedeeld Het gat her (]);\ een Ollmo-

succewollc nahije eigcn verlcden voile-

gelijke achtcrstand.

dig at te schermen, Cll inccns promi-

;\\aar als het in !994 nu ccns drie zetel-

nent tc worden hinnen nieuwe polit1eke

tjes andcrsom was gewee<,t' Was Kok

vcrhoudingcn. Kok wist niet wat hem

clan de mislukte politicus geweest na de

overkwam, zoveel weelclc Zell in gecn

zoveclste neclerlaag: Was de I've!/\ dan

in een dicre cri'>i'> geraakt• Had hct

iclcaliter hct sluitstuk van het maal-

C:[)A zich dan regerencl kunncn her-

-.chappelijk clebat en claarum wcrkelijk

<;tcllenc

ordcncnd, i<; <;teed-; mecr gcworden tot

Waar-,chijnlijk

allemaal:

ja.

een

I'vbar hct i-, nict zo gelurcn.

V1

:

tamelijk machteloze getuigeni<;,

waarvan burger<,, bcdrijven en nota

___,l

Rondtrekken om Jericho

bene ook de overhcid zelf cyni<,ch de

Die laahte paar regek lijken relativerin-

grenzen verkennen, oprekkcn en zelfs

0

gcn. Mi"chien vooral voor het C:DA

zondcr veel <,chaamte overschrijden.

Len heel kleinc tromt, die ovcrigen-,

Juriclisering

z

nict-, helpt l\1aar ze cluiden tegelijk op

plaats in van tegenwoordig al gauw

ccn prohlecm clat grotcr i<; en <,tructu-

na'ict gcvonclcn deugden als fat-,oen en

neemt

daarom

ouk

de

m

;;o

_,::1

reler. Waar zijn we met de politick mcc

imchtkkclijkheid. Het kmtbare goed

hczig al-, voor<,poed ol cri-,i'> van zulke

van tolcrantie is vervangen door de

z

,.

tocvalligc tactoren alhangl~ Hebben

kitsch van vrijhlijvenclheid. Het indi-

Cl

'.',<'•

f>arli)Cn nicl<; mccr tc bicclcn dan bc-

vidualiseren van de vrijhcid en het col-

hcndigc hc'>tuur-,kun-,t en goeclc PR7

lcctivi-,crcn van de vcrantwoordclijk-

<

Ccldcn dczc vragcn de huidige

JT-

hcid hedt de agenda van de politick

:r>

gcring-.;partijcn nict cvcnzccr al~ hct

overladen gemaakt onder het gclijktij-

( .DA! AI-, wordt gczcgd dat het C [)A

dig t-cduccrcn van mogclijkhedcn voor

z

het groot-,tc decl van hct beleicl van

cen oplossing. Het nemen van bc-,lui-

poar..., voor zijn rckcntng kan ncn1cn,

tcn krijgt cen steed-, grotcr ]ericho-ge-

I

wat i'> dan zo chri<;ten-dem()(_rati<;ch

halte: men draait er net zo lang om-

r:

aan dat heleid' En al'> Pvc!A en VV[)

hccn tot hct prohlccm zichzcll oplmt.

-1

het

konden

Dat werkte mi<;<,chicn toen, maar van-

voortzcttcn, wat \\'J<.., dan zo "'OCiZlal-

daag (neem Schiphol! zekcr 111et mccr.

helcicl

van

Luhhn-,-111

denwcrati'>ch ol liheraal aa11 dat beleid~

In ieclcr gcvallijken politici steeds mecr

Zijtl we allcmaal zo inwi<;<,clhaar ge-

lakeien die. ongeacht hun politiekc

worden~ 1-, in onzc nwckrne communi-

klcur, mel ecn intcrc<,<;ant gczicht ccn

catiedenwcratic de li)ll met de kiezcr

stoet bcgclciden waarvan ziJ fcitcliJk de

aileen nog de prc-,entattc' In iedcr

richting nict hepalcn.

gcval t<, duiclelijk clat <,tructurelc pro-

In dat Iicht gczien t'> de oppmitic

hlcmen kcnneli)k nog bchoorliJk lang

waarin hct CDA zich hevindt ecrdcr

kunncn worden gecamouHccrcl door

ccn kam dan ccn nadeel. l)oor-t-cge-

-,uccewol

rcnd had het C::Di\ zich <;tellig verzel

Kokl

lcidcr-,chap

il.uhher<,

en

toevallighecletl en publicitaire

tegcn al te kriti<;che zeltrdlcctic. lk
hcrinncr mij hijvoorhccld als lid van de

rugwind

I -let Ci);\ i-, wat miJ hetrdt du-, nict de

partijwerkgroep 'Politick dicht bij men-

enige partij met een prohlcem. On-, dc-

sen' I I <J<J I) dat clke nciging tot wcr-

nwcrati-,ch <,tel-,cl wor<;telt met zijn le-

keliJk

gttinlatic. I.Jat ik hct wat Z\Vttrt-\vit lor-

'-.teed-.. van bovcnat zorgvuldig wcrd

mulcren

ge-,moord

I )ragendc

ideologiccn

die

lundamentclc zeltkritiek

toen

Onze groep dicnde mar-

voor -,amen hang, verhondcnhcid en gc-

kcting-in<;trumentcn aan te reikcn voor

organi'>eerd maahchappclijk altru.t\me

verdere uithouw van cen <;ucce<,-tor-

zorgdroegcn zijn vcrhleekt en ingeruild

mulc. Twijlcl aan het product zell wcrd

voor <.;pcciJ.\i..,atic<..,, cxtcrnc adviczcn en

hepaald niet op prij<; ge-,telcl

calculcrend individuali-,me Wetgcving,

nu het CDA op ztchzclt i'> terug-

I''vlaar
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gcworrcn i-; cr ccn uitncn1cndc gclc-

als concurrent. Het CDA in zijn hui--

genheid de stand van zaken op tc ma-

dige pmitie vnlccnt bcide partijcn du'>

ken.

ccn duhhclc diemt. De kiczcr'> !open
over

En zijn krachtclomhcid gcclt

f-

Alternatieven voor paars
Voordat ik aan miJn kernpunt tockom,

tc n1octcn rcgcrcn,

if:

doc ik ccr'>t nog ccn politickc om-

ekctoraal <,chadc-ri'>ico te !open. Voor

0

gcving'>ob<.crvatic Dliil i'> de partij die

paar'>-11 i'> gccn altcmaticl zegt men,

::::_

de gang naar de oppmitie van het (] );\

en de vaderbnd'>e journalistiekc echo

beide parliJcn het alrhi met de antipool
zondcr daarvoor

hedt belcdd als ccn triomL 1\laar het

kakelt het hraaf na. t\laar voor paar'>-11

bclang lag in tocncn1cndc n1ate bij

waren wei dcgclijk altcrnatievcn, al-

l'vdA en VVD, niet aileen om de

lemaal met het C:DA. PvdA en VVD

nu gcreali,ecrdc zetclwin<.l, die men

hadden cr gcc11 enkcl bclang biJ dezc

kan zien al'> ecn tu'>'>en'>tap. Sneu voor

nu op de agenda te krijgen. 1\laar ook

maar hct belang van l'vdA en

in paars komt de ,lect; als de voor-

VVD i'> grotcr dan paars. Deze partijcn

tckcnen niet hcdricgen <,pocdigcr dan

i)(J(J,

hchhcn cr aile hclang bij hct CDA

menigecn vcrwachttc

voorlopig

du'> haa'>t moctcn betrachtcn met zijn

onclcrworpcn

tc

houden.

De VVD i'> hcz1g hct grootstc dec! van

Het CDA zal

herorii'ntatie.

hct C:l )A-clectoraat over tc nemen.
1\ len wcn'>l daar nict hi) gc<.tomd tc

Bestuurlijke behendigheid

worden.

Kcrcn we tcrug tot de hoo~dvraag: \vaar

Tcgcnovcr de grocicnde libcralc on-

gaat hct om in de politick~ AI, het ai-

de

l.,iJillcnlcving 111oct ccn

leen maar gaat om hc'>luurltjke hchcn-

krachtigc -,ocialc tcgcn'-.Lroon1 -,roan.

digheid, dan moet het antwoord voor

dcr<.;lroom in

De PvdA zict graag die rol voor zich-

het CDA nict nweilijk tc vinden ziJn

zclt wcggelegd, maar vr-ce'>t het C:DA

A is goed gcwortclde en brcdc volk,par-

( IJV 7

s 'lS

tij hc-;chikkcn wij op onzc lcdcnllj'>t

zijn waar individuelc belangen kunnen

over heel wat vooraan-;taandc licdcn,

worden

die toch moctcn ziJn op tc porren

kamen en -;ociaal altn(i\me vanzelt

zichthaar meek aan hct rocr tc -;taan.

wordt mcegcvoerd. Zij moct tcgcn-

Wij moctcn on-; manik'>lercn daar waar

wicht bieden aan autonome ol door-

hct gehcurt, maat<;chappclijk op de

-;chietende

voor<;tc riJ, in de lampen van de puhlici-

zwakkc hehoeden en <;terkcn. De chri<>-

c

teit, zichthaar -;uccewol en ook tu<;<;cn

te\ijke tilmotie van naa-;tenlidde en
ecnhcid rcikt daarvoor bergen bouw-

z

hct grotc geld. Iammcr dat nwmcntccl
de

<>tcncn aan. In elke ti)d zijn de idcalcn

maahchappelijk

gc-;\aagden

een

gebundcld

tot

krachten.

wcderkerige

Zij

moct

-l

hct

CT

van C:hri-;tu-; actueel. Ook in 1'J<JH.

;>:::

ni-;cren zijn' In hct hedriJt-;lcven ont-

Fr zijn een aantal proce<;<;cn die de hui-

?

waar 1k tal van azcn die bij on-; zittcn ot

dige maat-;chappelijkc -;ituatie het eigen

zatcn, en die daar mocitcloo-; -;teed<>

karakter geven.

hogcrc toppen hercikcn. Kunnen ze

cnkclc. In Nederland hcdt de vcrzui-

<

hct (\)A cr nict bij docn' AI d1c vra-

ling op drie kwart van dcze ccuw Z!Jn

;c.

gcn <;~ellen i-; ook zc hcantwoordcn. Bc-

om-;\ag hcreikt. Fen van de react1e<> i-;

'>luurlijkc hchcnd1gheid i-; ccn noodza-

dcconk-,-;iona\i-;ering. De collectievc

ke\ijke,

hcctje aarzclcn openbaar hiJ on-; te willcn horcn, maar dat moct loch tc orga-

voor-

hc-;chutting van vroegcr hccft, a\-; hq
overhe-;cherming tegcn bacillcn, ecn

tc Z!Jll. Het CD;\ zeit i-; daar ccn lcer-

zodanigc

zaam

met z1ch gcbracht dat de vcrwijdering

nict

voorhccld

voldoendc

van.

Ecnmaal

dat

Subsidiariteit als

cr \Vcinig dar nog hocit

lobh1e'>

n1ocitcloo~

vcrandcren
vJn

kwct-;baarheid

wezenlijk beginsel

richting

De publiutcit wcndt z1ch

in openbaar

al :Zij d1e gcwcnd zijn aan

bestuur.

de zonnigc kant vun de

-;traat tc \open '>lckcn nict over J:n de

en atkccr

c

Voort'i i-; ccn

middcl van de verzuiling,
de pacilicatie, ecn doc\ op
zich gcwordcn. Maar zonder de drijvcnde kracht

van -;tcrke idealcn vcrwordt e<ln>cn-;u<,
tot ecn -,ti\<;taand binncnmecr waarin
clke bcweging ccrder vcrstorcnd dan

Iucht

de

dynami-;crend wcrkt. De partijcn van

kwct<-.haar

de vcrzuiling, met name de <,ociaal-dc-

onhandig,

log

maar
en

aan

mocrati-;che en chri-;ten-dcmocrati>chc.

De wereld verandert

hchbcn hun grip op de -;amcnlcving

Len chri-;ten-dcmocrati-;chc politiekc

zicn vcr-;chuiven van bodem naar top.

partij nwct mccr zijn. 7ij moct het kri>-

Waar oor-;pronkclijk de brede bcwc-

tall"aticpunt zijn van 1dcalcn cn vi-;ioc-

ging de macht-;lactor wa'>, wcrd dit al-

ncn. /ij nwct icckr individu tcllcn. ZiJ

lcng-; de macht van de puhlieke -;ector.

1noet ordcncn en <,tabil i-;ercn op ba-;i-;

Voor de !'velA a\-; '>laat-;ideologi-;che

van drJtJgvlJkkcn waarin tnccrdcrc hc-

partij ccn logi-;chc ontwikkeling, voor

langcn ziin algcwogcn en die in hct

de chri<,tcn-dcmocratie a\-; maat<>chap-

i1cht <;taan van hct gcmecmchappc\ijke

pclijk bindcnde kracht ccn hi-;tori<>chc

vcrgez1cht LiJ moct hct >troomgchicd

vergi<;<;ing

(I lV ;-

<; '!<;

r

(

mccr te zockcr.. Len adclaar '' 111 de
indrukwckkend

J

voc\cn-; van vijand>chap

kiczcr<> hchhen cr tcn-;\otte du-; wein1g

grond

2

vcr-;neld wordt door gc-

kroon)uwcel ontnomcn, "
I )c

individuclc

En in icder geval hchbcn

-, ~

-

I

,,.
,',

lk nocm cr -;lccht<>

waardc om poliuek <;tructurccl relevant

maar

c-

.::1

~

"'''
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<t

heide partijen kortsluiting gekre- gen

,.-.,

met de basis. lnternationaal noem ik

hcid op zn laag mogelijk nivcau. Daar-

u

twee ontwikkelingen Sinds de val van

tegcnover staal het primaat van de poli-

c

]

1-

L

het communisme zoekt de wereld naar

tick van libera]i.,me en <,ocialisme. De

nieuwe evenwichten in politick en eco-

chri.,ten-democratische bcgrippen wa-

nomic. De libcralisering van het kapi-

ren daarmee her fundament van cen

WJ

lf'

""

'

I

van zoveel mogelijk vcrantwoordelijk-

taal en de glohalisering van de econo-

maatschappelijk bouwwerk waarin tu<,-

mic makcn krachten los die ontzag-

sen markt en ovcrhcid ccn derde cle-

wekkend zijn, en waarvan de vraag zal

ment tot zeer waardevolle ontwikkeling

U-

z

zijn hoc en door wic deze zijn te be-

kon komen het maat.,chappelijk mid-

"'-

<t

hecrsen.

denveld. Encrzijds burgers en hedrijvcn

Verble king

collectief

u

We staan op de drempel van een

gend voegde men met ziJn plaat<, in het

z

nieuwe ecuw. Ook de Nedcrlandse sa-

maatschappelijk proce'> zodanige waar-

mcnleving <,laat voor wezenlijkc afwe-

dc toe dat ovcrhcid en burger'> bcrcid

>

:::L

cu

organi<,erend en bindend en anderzijd.,
vcrantwoordelijkheid

dra-

gingcn. Natuurlijk i'> or1ze plaats cr ecn

hlckcn tot delegatie van vcrantwoorde-

binnen de intcrnationalc orde. Achtcr

lijkhedcn, zelts van bevoegdheden De

de duinen zijn cr nog ecn paar holletjcs

afstand en hct wantrouwcn tu.,.,en riva-

L

om zich vcrstoppcn. maar nict voor de

li-,crende helangcn werd -,y.,temati.,ch

'""'

hclc bcvolking en ook niet voor ceu-

hehccr<,t door intcrdepcndcntic en gc-

wig. De curo zal dit procc'> verder ver-

organi-,ccrd ondcrling vcrtrouwcn. Hct

v

stcrkcn. Andcrzijd-, roepl de onher-

Nedcrlandsc bcstuur wcrd daarmcc ccn

hergzaamhcid van de open vlaktc om

van de mec'>l doorcbchte varianten van

lokale he-,chutting Helmut Kohl prc-

hct Wcstcurope'>e continentale hestuur,

dikt daarom de '>ubsidiariteil al., wezen-

later het Rijnland-,e model genoemd

lijk heginscl in hct openhaar hestuur

l)aartcgcnovcr -.tondcn in on-. dccl van

Het is cnerzijd-, nict vrccmd dat dczc

de wcreld het volk-,democrati.,che mo-

grote Furopese chri<,ten-dcmocraat ecn

del van her communi'>mc, met zijn

van de hclangrirk'>lc advocaten hicrvan

'>laahalmacht en wantrouwen naar aile

is. Hct is anderzijd-, intere<,<,anl dat de

kantcn, en hct angel.,ak'>i'>chc model,

intcrnationak -,chaolvcrgroting on~ pa-,

Wil<Hhij tu"cn staat en markt het hin-

weer mel de ncu'> drukt op dit hasi-,lw-

dwed-,cl

grip

christcn-dcmocratischc

breekt, de ongelijkheden per dclinitie

maat<,chappijvi-,ic. Nationaal warcn we

dus vee! <,cherper en grotcr zijn, en ver-

van

de

hl'l zicht daarop al lang kwrjtgcraakt

trouwcn

Len hislorische vergi.,-,ing, noemde ik

klein.

Viln

tusscn

her

middcnvcld

ont-

de diver-,e groepcn

dat hicrboven. In Nederland kcndc dit

In Nederland were! de pmitie van hct

hasishcgrip twcc variantcn: suh-,idiari-

midclenveld de laat-,te

tcit en -,ocvcrcinitcit in cigcn kring

door protc-.~ionali'icring van zijn orga-

I let eer-,tc katholiek en het Lwecdc pro-

ni.,atic en hc"ituur, door daJraJn gc-

:w

j<1ar vcrzwakt

tc'>tant-chri-,rcliJk. DaartuS'>cn zat wei

paard gaancle al nemende democr<1ti-

principiecl ver-,chil, met name a!-, hct

-,chc hctrokkcnheid van de achterh<1r1.

de zcggen.,chap en vcrant-

door hct vcrandercn van de geld'>lro-

gi ng on1

woordelijkheid van hct hogcrc gczag.

mcn lminder van onder, mccr van ho-

J\1Z1Zlr hcidc gaan uit van hct nccrlcggcn

ven, <,teeds autonomcrl. en door vcrsta-

( I JV - N 'JS

tclijking Hct zich allcngs tcrugtrckkcn

aan hij de optocht, hier en daar corrige-

"'

op de top van de structuur in de samen-

rend, en naar buiten suggererend dat

0

kving deed ook steeds meer chriqen-

wij de richting zelf hebben bedacht.

dcmocraten zweren hij het doen zwel-

Meer dus van het huidige zelfde in de

lcn van de overheidsmiddelcn en hi)

Nedcrlandsc politick. lntussen kunnen

het zoeken naar oplossingen via de

we gadeslaan hoc bijvoorheeld Rabo en

ovcrheid, daarmce gelcidelijk het prin-

Achmca

cipc van

enormc hclangen die vroeger door het

de

christen-dcmocratische

bezig

zijn

de

nog

steeds

-l

c

zich

z

getend Het lcidde voorts tot niet altijd

marktconform toe te eigenen, met wel-

m

consistentc keuzes met hetrekking tot

licht het gigantische vermogen van bij-

;;o

maatschappijvisie

verbtend

en

ver-

middcnveld

werden

hewaakt

_'t)J

het middcnvcld, waarvan de eigen ver-

voorheeld de woningcorporatics ( ook

antwoordelijkheid steeds onduidelijker

al zein product van het middcnveldJ als

z

wcrd en

volgende buit. Ot hoc steeds mccr he-

c:

de tinoncil;Jc en

\VJJrvan

ciaal-cconomische

'-lO-

aangclegenhcdcn

steeds mecr in hct vcrlcngdc kwamcn

de

lc l1ggcn vtln

prohlcnH:n van

de

'>luurder'>

In

rijker vinden dan de contim(fteit en ver-

Einde maken aan

dezcllclc
wcrd

spagaat

de

clcctoralc "trcng doorgcra-

individualiteit

tcld met de ccgcn achtcr-

(vrijheid)

han

en collectiviteit

Nieuwe kansen
I let ([)A staat voor hc-

( verantwoordelijk-

langri)kc kcuzes. Clobalisering en de tevcns reeds
in

Nederland

trend

richting

hun

antwoordeli)kheid van hct

cicring via lastcndruk tot
koopkracht

ondernemingen

kwartaalcijfcrs en beurskoersen hebng-

ovcrhcid zell, van tinan-

gclcidclijkhcid

van

heid).

ingczcttc
Angclsaksisch

hedrijt in socialc zin, we-

I

stimulcert tevens de hrcdc

r:

jacht op ongezond hoge

-l

aandelcnrendementen die
steed-,

verhand

:J

houdcn met de fcitclijke

mindcr

::;

productivitcitS'>tiJging. We
)>

slaan gadc hoc in de samenleving hreed hct calculcrend cyncsme het wint

van het latsoen. h1 daarom zien we
ook toenemcnde hcloning van oppor-

hesluiten hct traditionelc chnsten-dc-

tunismc en zorgcli)ke onderwaardcring

11HJ<Jatischc maatschappclijk gcdJLhtc-

van hct dragen van verantwoordeliJk-

gocd op tc gcvcn. In dat gcval zic ik

heid.

wcinig mogcli,khcdcn noch hcstaansrcdcncn voor ccn groot Cl )A We kun-

lk kics licvcr het altcrnaticf Coed lui-

ncn natuurll)k ccn onsJe-meer/onsje-

stcrcnd naar Kohl, kijkend naar de

mindcr parliJ zijn tusscn l'vc!A cc1 VVD

schaalvngroting van morgen en lcrtend

in, ccc1 praktischc middcnparliJ met hct

op de enormc potentics van hct oor-

socialc han op de goedc plaats, met

spronkclijke christcn-clcmocratisch crf-

name succcsvol als I've!/\ en VV!) weer

goed wil ik plciten voor ecn grondigc

tcgen clkaac· polariscren of als we kun-

hcroricntatic up de suhsidiariteit en de

hcschikkcn over in ons commu-

soevcrciniteit in cigcn kring. Let weL ik

nJcJtlc-tijdpcrk aangcnaZinl en gczag-

heh het niet over hcrzuiling' luiq in

hchhcnd lcidcrschap. We -,luiten ons

ecn tijdpcrk waarin vcrhandcn vcrlorcn

~

s 'l,S

z

derom Verenigde Staten

model

( I lV

)>

versus Rijnland Die trend

I voorkeur van de VVI) I kan on'> do en

llCil

<
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c
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toenemen, hct rc<,pcct voor de mcm

mcn<,en tellcn en die -,amen <;ericu<, nc-

onde1· druk <,laat, het geld <,teed<; mecr

mcn. 1-!et brengt de politick eindclijk

de norm dcr dingen lijkt te worden,

weer dicht bij mcn<,cn en organi-;atic'>.

U-

c.

aton1iscring

en

tnachtiger

Hct is wezcnlijk, want verplichtcndc

worden dan <;latcn, ovcrhcdcn machtc-

democrati<;cring voor de gehclc samen-

lozcr worden, puhliekrccht zip1 kracht

leving l'.:ict het vrijhlijvendc reccpt van

ztct vcrn1indcrcn, -;teed-; grotcrc groc-

D6o voor wic het leuk vindt om mce te

pen zich kunncn onttrckken aan gezag

doen.

z

en controle, waardcn en normcn verva-

Zo'n CJ)A zou welecns voor de toc-

<r:

gcn en vrijblijvcndhcid ecn manier van

kom<;t van t'-.:edcrland ecn heel wczen-

>

uverleven worclt, jui-;t in zo'n tijd is een

lijke,

werkelijk gemecmchappelijke inrich-

rende, -;timulcrende en uitnodigende

ting van onzc on1gcving gchodcn. Fen

parti) kunnen ZIJn

tinanciClc
u.;

I

"'

men <;crieu-; ncmen. Hct doet <;amen

gaan,

fu

anonin1i~cring

<r:

v
z
cL
u.;

conglon1cratic~

moderne,

inrichting waaraan iedcreen hqdraagt

[)rs. JS I Hillr11 is

klein-;chaligheid bijdraagt tot overzich-

TiNr,ir K11111Ujn11lir. Hii is k<iilicr/i,l s11ids

tcli)kheid, waarin memen ge-

kend

1'100

/)ddii'OOr 11'<15

hrt

worden, waarin burger<; en hcdrijvcn

z

gezamenlijk zoeken naar antwoorden,

Pmlo</1/CPrrl>ij /Jet

0

-,oms wat dich- ter bij de markt, <;om<,
collcctiever ol afgedwongcn, ecn

111-

richting waar de macht worclt gecontrnlcerd maar ook waar mogelijk gcdc-

U1

,,-.,

lcgecrd.
lk roep het C:DA op daaraan met de
groot~tc ..,pocd en tocwijding tc wc-r-

0...

<;tahiJ,.,c-

naar zijn of haar vernH>gcn, waar-bij

Voorlit /Jtill<} of>

f-

hindendc.

ken, samen met organi<,aties van werknemer-; en werkgever<;, in de volbhuisvcqing en in de gczondhcid<.,zorg, n1ct

de kerken en met al diegencn die zich
willcn inzctten voor ecn samenleving
waarop we met zijn allen 111rl vcrder de
grip verliezen. Waar latsocn ccn deugd
i-; en gecn na·icve zwaktc. Zr>'n op<;telling vcrplicht aile declnemer<; en maakt
ccn cindc aan het actuclc <.,pagaat van

individualitcit ivrijheidl en collectiviteit iverantwoordelijkheidl. Hct vnplicht tot gc<,cheidcn maar clkaar aanvullende verantwoordelijkheden in wedcrzijd-;e bctrokkenheid 1-lct verplicht
tot cen hcroricntatie op het procc'> van
schijnhaar on'>lllitbare vermarkting van
voorzieningcn

en

zekcrheden.

1-let

duct samen grenzcn <;tcllcn en die <;a-
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Uit de gang van zaken in de EVP kan het CDA de les trekken hoe

-::;

nadelig het is om te pogen via karakterverlies politieke macht te

'---'

~

v:

vergroten. Een catch-all party kan geen trends zetten en geen Ieiding geven aan de ontwikkeling van de publieke opinie. Het CDA
kan leren van deze strategische en principiele fouten.
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H

ct ZIJI1 zwa1 c tqdcn voor

<,amcnlev1ng. Ecn opmerkelijk voor-

J)lliltJekc 'it! atcgo-'ipelcJ <,

heeld i., hct lot van de <,tudic 'I+ I= <.a-

moct jc

men'.- ecn <,ludic die tegen de individu-

hrcngcn ai'i de markt gril-

ali-.;cring jui'->t de watndcring voor va<.;tc

lig i'>c Welke kocr'i moct JC varcn al, de

twecrelatics stcldc. Het <,lratego om de

Wclk

product'

wccr~vcnvtlchtingcn

7:J

z
0

wcintg

macht tc vcrgroten was ovcrigen<, ook

houva<,t hicdcn~ Dat l'i vooral vcrvcknd

nict zo sterk. 1\kn dacht som'i 'zwe-

<

vcnde kiezcrs' tc kunnen

)>

zicht hchhcn op zin en

bucicn door zelf ccn zwe-

z

hcdocling van de chri'itcn-

vende rartij le worden en

politickc

voor hen die onvoldocndc

dcmocratie. In hct CDA

de inzichten van de In-

kcren <,teed., weer die lwcc

yale kern te verwaarlozen.

vragcn tcrug: de macht<,-

Rampzalig wordt hct al.,

vraag van de 'ilratcgo-~pc

de machtsvraag de zin-

m

-1

lcr., tde trcndvolgcr<.) en

vraag

in rlaats dat die daaraan

mcnen

diemtbaar wordt gemaakt.

v

trcml'>elter moct zijn. In

In 1994 hchhcn een aantal

)>

hcidc i'i hct C:DA nict erg

'prominenten' het gczocht

gocd

het

CDA

Vrocgcre Twccde

Kamerlractie'i hadden al

Drs. AA1 Oostl<Jnder

ovcrhccr'-;cn,

I

de zinvraag van hen die
dat

gaat

in een zwcnking naar kil
neo-lihcralismc. De 'C en

vcrnicuwingcn

het <,oualc mocsten mindcr worden he-

vanuit de eigen chri<,ten-democrati<.che

nadrukt. ~o zuudcn nieuwe kiczcrs-

tc vaak de nciging

0111

door-

marktcn kunnen worden aangeboord.

\vrocht de argun1cntcn voor zo'n nicu\v

De hcdenker., van dezc neo-lihcralc

hclcid ook warcn). Dat <,pccldc vooral

strategic bcscltcn niet dat zo de weg-

traditic

tc

wantrouwen

(hoc

al., hct C:l )/\ ovcrtuigcnd voorop zou

wijzcr<, naar VVI) en D66 wcrdcn gc-

Jlloclcll !open al., l!Tnckcttcr voor onzc

zet. I )at lcvcrde ccn ongehoord IT'>Lli-

([JV7S'IS
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n

·'

<(

-:~!

c.

c

0

u

c
f-

v

u..;

I
C!

I..L

c.

z

taat or: 20 zetels verlie<.. Zodoende kan

nieuw, crisi-; onder de -;terrenwiche-

het CDA nu niet oogsten wat de kahi-

laar<,. ,\\octen we nu naar rechts ol

netten-l.uhhers hebhen gezaaid. Het

moeten we nu naar links'

door on<, en de christelijk-<,ocialc bewc-

Dit artikcl he-;prcckt de positic van de

ging ontwikkclde poldennodcl alsmede

christen-democratic in Furopa. Som-

het door CDA-kahinettcn gevocrde -;o-

migc stratcgi<,che en principiclc loutcn

ciaal-cconomi<,ch helcid krijgcn intcr-

docn zich daar in nog grovcrc vorn1

nationalc erkcnning. paar<, hec!t er al

voor dan in Nederland Baken-; in zcc

snel van algezicn om met het \trore-

voor het C:DA

rige middenveld' korte metten te ma-

<(

kcn. De arhcidsmarkt draait inlu<,<,en al'

Een herkenbare familie

>

ccn Licrclicr. n1aar paar-; ging toch nog

De christen-democratic is een stroming

u

z
X
:..:J

z
C)

de verkiezingcn in met de ,logan van

met ccn hcrkenbare politieke inhoud.

gi<,tercn: 'werk. wcrk. werk'• De hreuk

Vandaar dat er in de Lurope<,c Unic

mel

resultecrde

JEUI en daarbLIIten ccn partijlamilie

voor het CJ)A in een electoralc klap en

hc<,taat 7ells tot in l.atijns-Amerika

ccn vcrlic-.; aan vcrtrou\vcn die zo erg

zijn verwante partijcn tc vindcn. Som-

waren dat ze tot in de laatste verkiczin-

mige conlc<,<;ionclc stromingcn lcidcn

de

pcnodc-Luhbcr<,

gen door cchocn. En toch was het

tot maatschappclijkc opvattingcn, die

C:DA inmiddcl<. weer op ecn hcrkcn-

als christclijk-<,ociaal kunncn worden

harc wcg heland. dank ziJ het rapport

getypccrd. ,\let name in katholieke en

partij-uit<,rrakcn

protcstantse Ianden i<, dat hct geval In

daarna. In 199R hebhcn de kiezers on'

de ecrstc jarcn na de lormcle oprichting

innerlijk hcr<,tel nog nict voldoendc or-

van de christcliJke partiJlamilies heclt

gemcrkt. Verlic<, naar aile kantcn. Op-

men zich gcwiJd aan de opstelling van

Ca,·dcnier-;
f-

'J:

en

de

()

c..

De clniste11-democroten zijn em minder/1eid _qewordw

i11

de E\fP

hegin-,elprogranl~ en progran1n1a''i voor

tuurlijk

polit1eke actie. Vanuit hct CJ)A i<; daar

chri<;telijk-<;ociaal. Zij voelen zich thui<;

ook

chri<;ten-dcmocrJJt

en

in ecn <;leer van polari<;atic en mcnen

tor'i aan dcclgcnon1cn.

dan ook dat overal waar een tweedeling

Groei met behoud van
identiteit

he<;taJt

de

rccht<;c

grocpcring

hun

-l

natuurlijke partner i<;. Bovendicn zijn de

Onze bmilic' he<;tond aJnvankcliJk uit

Duitse partijen zeer gericht op macht<;-

groepcringen met een duidelijk ge-

vorn1ing. I)c -,tratcgic 1~

mccn<;chappelijk prohcl. Hct warcn de

het karakter gaan overheer<;en. Een

z

C:J) U/C:SU, de lknclux -partijen, de

klcine partij zal hct bij hen al' kandi-

m

home tv1RP die <;toelde op hct chri<;te-

daat voor de lVP allcggen tcgen een

de

vraag naar

()

li,kc pcr<;onali,mc en de ltaliaJn<;e DC:I.

grote, onafhankelijk vJn de vraag naar

!.eider<; vanuit die partijen gaven de

de inhoud van de gevoerde politick

z

<;tuot tot de Europe<;e integratie. Dat

J)aarom zijn, zecr tegen de zin van de

Cl

wo..,

llenelux partiJen,

een

uitcrn1ate

vcrr<:h'icnde

en

trendhepalcnde aLtie. Die

con<;ervatieve en ook Jiberale grocpcringcn lid van

heht, al, je goed weet wat
Je ten d1ep<;te met Europa
wilt. Daar kid je vervolgen<; een el kctieve <;trategie uit

af.

l)ic

crvaring

hcelt een hand gc<;chapen,

Als climax van

de EVP-fractie geworden.

vertroebeling geldt
de Duits-Spaanse
paging om de hele
Forza ltalia lid te
maken.

De

partijlamdie

hcclt

<
)>

z

trouwen<; de naam 1-:urope<;e Volkspartij gekrcgen

I

om gecn la<;t te hebbcn

m

van de 'C bij het werven

-l

van andere partijen. De
toetreding van deze con-

:J

J)oor de,integratie van de

<;ervatievcn lukte omdat ze

c

I\1RI' en door toetreding

bercid warcn aile, ll' on-

en ook een ruime hlik.

)>

van partijen uit nieuwe lid<;tJten werd

dcrtekcnen wat hen werd voorgelegd.

de

-,anlcn..,telling wat gctnengder Par-

Hct zcttcn van een handtekening werd

ti)cn uit een andere traditie. vaak met

nogal pragmatisch hcoordceld. AI, cli-

LOil<;ervatieve trekkcn, wcrdcn naa<;t

max van vertroehcling geldt de Duit<;-

echte chri<;tcn-dcmocratischc grocpen

Spaan-,c poging, in nH.'i van dit joar, on1

toegclaten. Ondank' de vcr<;chillcn wa<;

de hcle l'orza ltalia lid te maken. Die
ontstond

hct voor aile dcelncmcr<; echter duidc-

kam

lijk dat de chri<;tcn-dcmocrJtic de toon-

christcn-democraten, na hct verval van

aangcvcndc lijn moc<;t zip1 van partij en

de DC:l, hun hergrocpcring nog niet

tractic

hehhcn voltooid. De uitnodiging aan

De uitbreiding loopt uit de
hand

dat de EVP hang zou moeten zijn voor

omdat

de

ltaliaan<;e

Fmza ltalia (Ill had als duhieu<; motief
de vorn1ing van ccn ..,terkerc lractie tcr

Van I )uit<;c z11dc hcclt men echtcr

rechterziJdc Het bled, vanwege hard

..,teed.., intcn-,cr gc-,trcctd noor ccn uit-

verzet van een dcel van de lcdcn-par-

hrciding van de partijlamilic De Duit<;e

tijen en van vooral de ltaliaamc (chri<;-

parti)cn hantcrcn uitccnlopcndc ctikct-

tell-democrati<;che' I premier l'rodi, be-

tcn voor zichzcll:

parti)Cil van hct

pcrkt tot opnamc van ecn twintigtal

1nidden, comervaticl en lihcraal en na-

ind1viduele lcden van de Fl-grocpering

C I lV ~ N 'JN
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steeds meer voluit

dud 1e aileen te ondcrnenlcn a\-, jc een ovcrtuiging
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c

<r:

in her Europ<.TS l'arlcment ([!'). Ber-

zo'n lm-,e lractie hicdt aileen voordelcn

r,

lusconi wordt nu gclukkig zell niet als

bi1 het verdelcn van de baantjes in het

r,
v

r
';

'I

1;

fu

,,

:..:J

I

"'w.
c.

een EVI'-partijkider gezien. De EVP-

parlement. Hct mccst opvallendc van

fracticvoorzitter l'vlartcm hecft in dczc

de laatstc gelorccerde uitbreiding van

aHairc cen dui-,terc rol gespceld. Hij

de lractie is niet de kwantitaticve grocr

genecrde zich cr niet voor om I met cen

ide 11-ltalianen zijn mee-,tal afwezigl.

Duit<,e vice-voorzittcr) bij llerlusconi

maar de daarvoor nodige schol kring

op audientie te gaan om hem voor

van partijen die de oorspronkclijke he-

dcelnamc aan de EVI' uit te nodigen.

dueling van de christcn-dcmocratische

z

En dat tcrwijl tcgcn deze llerlusconi

!amilie vcrtegenwourdigen. Het gevoel

<r:

ecn vijftigtal strafproce<,<,en lo-pen. De

van verplichting verzwakt daardoor.

>

telcvisiemagnaat meent door de val van

Dat gchrek aan verhondcnheid met de

de regcring-l'rodi de rcchtsgang in ei-

christen-democratic

gcn voordeel tc kunnen be"Jnvlocden.

sterbt hij partiJen die liever conserva-

u
z
c:<:
u.;

is uiteraard

het

Martens i., met ziJn uitnodiging aan

tid en libcraal willcn hcten. Vandaar

llerlusconi ingcgaan regen de wil van

dat het heroep op her chri<,telijke nict

ZIJn C:VI' Het is dus niet waarschijnlijk

mecr vanzclf.,prekcnd is. In <,ociaal op-

dat de

zicht dreigt hct mecrderheids-,tandpunt

partij

hem

nog eens voor

Europce<, l'arlement zal k;111didercn

harder te worden. De Europcsc integra-

z

Maar het kwaad i<, geschicd De chris-

tie wordt niet door aile !eden al-, het

0

ten-democratcn zijn ecn mindcrhcid

cigen gee-,te.,kind gezien. In het drugs-

gewordcn in de EVP. De getrouwen (de

belcid moct de plaats voor schadche-

Bcnclux-dclegatic<,, de lercn. de Carala-

perking bevochten worden op !eden

f-

die vindcn dat wi<.' nict ho-

ncn en de Hasken. zes ItaVl

0
c...

liancn en zells de Nca Dcmokratia)

hcbbcn

zich

vcrenigd in ecn actiegroep
'Athene'. genocmd naar de
<,tad waar ooit het EVI'beginselprogram

werd

vastgc<,tcld.

Via karakterverlies
politieke macht
vergroten is
uitermate
kortzichtig.

rcn wilmaar moet vo<.'lcn.
Dat C:DA-cr'> over homorechten sprekcn wordt al-,
ecn

buitcnissigheid

ge-

duld. De nadruk op mensenrechten in d'-' buitenlandse politick wordt als
onzakelijk crvarcn. Nationale belangcn gaan. gocd

Verandering van
karakter en dus van boodschap

comervatiel, ecn grotere rol spelen. De

De EVP is zodoende bczig tc vcrvallen

christelijke formdilr<J Jatlms van de Euro-

tot een 'dakorganisatie'

Daarbinnen

trcft men <,tromingcn en nationalc delc-

pe<,e integratie zoudcn zich in hun graf
omkeren.

gatics aan. Soms. zeds bij het beleid
inzake de oorlog in Joegmlavic, hen je

Wat te doen?

je ervan bewu<,t dar delcn van. hiJvoor-

N<.'derlandsc kiezers <,temmcn op Ne-

beeld, de Tory-delegatic tot je extrecm-

derland-,c lij<,ten. Zij hcbben du., nict

ste tcgenstander<> behorcn. In ccn nor-

direct met de EVI'-fractic te maken.

male fractie bcstaat cr een zckerc mate

Her i'> zclf., hun belang om het CDA-

van di.,cipline. Maar ecn dakorganisatie

geluid zo duidclijk mogclijk te Iaten

hcdt hct morclc recht nict om die van

klinkcn. Hun '>tcm komt goed tnecht.

haar lcd<.'n tc vragcn. De omvang van

t'\\aar de schade i'> groot. We zullen on-,

( DV 7
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uitcrstc best docn om die te bcpcrken.

te makcn. Het is commercialiscring van

De actiegroep Athene hcdt daarom al-

het partij- en campagnewczen. De zin-

gcsprokcn dat ze zo goed nwgclijk zal

vraag is irrelevant gcworden. D66 is, a is

nagaan hoc de stcmlijstcn totstandko-

tcgcnstander van duurzame politieke

mcn. Als de adviczen nict vcrtrouwd

bcginsclen, eigenlijk de partij die daar-

worden, zulkn cigcn alternatieve stem-

in voorop is gcgaan. Vandaar de voor-

lijsten worden opgesteld. Dat is een

keur voor rcfercndumdemocratic. Dat

vcrschiJnscl dat z1ch nu al incidcntccl

i' ccn vorm waarin de rcclamcmakcrs

voordoet. In de toekomst zal dat syste-

hetvoorhctzcggenhebbcn.

-l
r,

v

z
r;-:

matisch gcbcurcn. Lr ontstaat dus een

Hct CDA daarentegen hcdt smds de

soort van sub-tractic. De voordclcn van

dramatische lcs van I 994 een heel an-

de FVI'-tracticvorming, voor hct wcrk

der pcrspcctiel gcwczen. Een inhouds-

dcr !eden, ncemt al

Lr zal veel mecr

volle politick waar je voor nt tcgcn kan

z

verdccld worden gestemd dan vrocgcr,

zijn Maar in elk gcval een die de kiezcr

()

tocn we de stemlijsten doorgaans vcr-

nict vcrlaagt tot object van premanipu-

trouwen kondcn. Teluit JC winst'

laties. In tcgcndccl de burger blijft
hicrin subject van zijn pnlitieke kcuzcn.

Lessen voor het CDA

Hij is gccn klant van ovcrheidsbeleid,

Llit de gang van zakcn in de EVP kan

maar mcdebcpalcr daarvan krachtcns

worden gelecrd hoc nadelig het is om

zijn verantwoordelijkhcid als burger.

:;v

<
)>

z

tc pogcn via karaktcrvcrlics politiekc

Zo'n CDA heclt de taak om de waar-

I

macht tc vcrgrotcn. I k kwantltcit blijkt

dighcid van de mens in politiek opzicht

rc

illusics op tc lcvcrcn

Hct vcrmogcn

te garandercn. I )aarom is hct een cis

-l

om gczamcnlijkc standpuntcn in te nc-

van democratie dat de !eden zeit 111 de

men nccmt drastisch at en daarmce ook

partij de macht houdcn en nict de man-

de invlocd. Fen verdecld hui' met cl-

nctjcsmakers.

kaar tegcn<,prekendc bcwoners, hoog-

Hct CDA moet het hcbbcn van au-

<,lcn<, in staat tot <,\Jrrc interne compro-

thenticitcit. Daar zoeken mcnscn naar.

misscn. Zo'n clliciHill party kan gcen

Fn dat is wat de per-. steeds uittcst.

trend-; zcttcn, gccn Ieiding gcvcn aan

Men zoekt naar bewijzcn dat onze keu-

de ontwikkcling van de publickc opi-

zen niet op opportunismc maar op ccn

nic Zoicts kan ook in Nederland, ook

nvcrtuiging bcrusten. Vee! kiezcrs zijn

met hct C:DA, gebeurcn. Celukkig ziJn

dcstijds aan het twijklen gcbracht

wiJ ons er in grotc mecrdcrhcid van bc-

Veel nicuwe kiczcrs moctcn hun kcus

wu"'t dat ccn pdrtqorgani"iatic gecn lege

nog maken. Hun vertrouwen kan wor-

huJ, i' die, na marktanaJy,c. van een

den ( tcrug l gcwonnen als het CDA

politicke inhoud wordt vonrzicn. Het is

zich als bctrouwbaar bewijst en als ccn

nict LT!l orgt1n1~atic die zon1aar ict" kan

partij die de samenhang, de crcativiteit

uitdragen onalhankelitk van de overtui-

en de moed heeft die nodig zijn om

ging van de !eden. Als ziJ vcrgetcn wor-

sturing te kunncn gevcn aan de poli-

den dan wordt het ovcreind houdcn

tick.

van de organisat1e hoolddocl
I hartoc worden de stcrrenwichclaars
van hct marktondcrzoek ingehuurd en
de sloganmakcrs van de reclamcburcau<,. I\ let democratic hectt dat wcinig
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Drs Ai\1 Oostlander is voor !Jet CDA
lid van het Europees Parlemmt.
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Een terugblik op de verkiezingsstrijd van 1998 heeft aileen bete-

Q

kenis als blik vooruit. Het CDA had de tijd sinds de in verwarring

v
1UJ

en vernedering geeindigde campagne van I 994 gebruikt voor een
strategische herorientatie. Het programma dat op basis van
'Nieuwe wegen, vaste waarden' door de partij was vastgesteld,

I

werd herkend als een product van eigenzinnig, in christelijk-so-

z
<(

>

ciale tradities geworteld gemeenschapsdenken. Het CDA was
daarmee in staat een contrapunt te plaatsen ten opzichte van de
paarse zelfgenoegzaamheid 1 •

:.J

z

n de tebt en in de hij het rro-

hehhen, is niel erg. I let bn ook hesl

gJ.'31111lla gcvocgdc finZJnci(:]c gcgc-

zijn dat hct soort aanrak als onzc partij

vcm lag de voile nadruk or taken

voorstaat, van wcinig hetckenis lijkt nu

d1e niet vanzelt meeproliteren van

in de huidige economische voorspoed

z

I

ccn florissantc economic:

de Nederlandsc samcnle-

,....,

zorg,

ITchtshandhaving,

ving zoveel als het ware in

ondcrwijs De lijsttrekker

de school wordt gewor-

1-

en andere bndidatcn -

pcn. ,\\aar wal ons wei

onder wic ook nicuwe col-

dwar<, moet zittcn i'> dater

lega's, van wic nu a! duidc-

ook

lijk is dat zij hun naam wei

kwam van mcnsen d1e hli;-

zullen weten tc vcstigcn -

kens pcilingen over the-

a:
UJ

v

v:
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drocgcn

dit

(tel

wci111g

stcun

onverdeeld

ma's en opvattingen toch

hartelijk uit. 1\bar toch is

op aile helangri;ke punten

cr een klool gehlcven die

de

hct C:DA van een dee!

gramma van het C:DA de-

van de kicsgcrechtigdcn
scheidde.

Pmf dr E.i\1.H. Hirsch

idealen en

het

pro·

len. In die zin zijn er kiezcrs vermi<,t. In termen van
de

vcrkiczingsondcrzoe-

Kiezers vermist

kcn: cr

Dat het C:DA de steun moct mi<,sen van

klool lu<;<,en de omvang van het C:DA-

\Vtl"i

ccn vcrontru-.;tcnd grotc

mensen die nicls van hct chri<,ten-dc-

potcnticel en het aantal medehurgers

mocratJsche polit1ckc dcnkcn moctcn

dat daadwerkelqk op het C:DA stemde

Wat hecft eraan ge<;chort om hen te

men

motJvcreJl om naa<,t de uitcraard veel

politieke contim(iteit ol discontim(itcit

0111

via de '>temhu<; te optcrcn voor

klcincre, altijd getrouwe CJ)A-kern de
gang naar de <,lemhu<; te maken en daar

In ccn democratic neemt lang nict ie-

daadwerkcliJk C:DA tc <;temmenc Caat

derecn aan de verkiczingen dee! met de

het daarhiJ <;iccht'> om tckorten in de

hedoeling hct beleid tc Pfrllllrlcrm Het

Jll<lrkciilllj of een ongumtig momentc

kan ook ziJn dat men<,en zich jui<;t goed
voelcn hij het gevoerde regcring<,helcid

-1
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z

lnstrumenteel stemmen (of niet
stemmen)

en aan hcstcndiging ~teun \villcn gcvcn

- ecn <,oort <;tem voor het algemecn he-

tTl

Het zou in elk geval voorharig zijn,

lang In de Nederland<;e politick komt

:;o

dczc vcrkiczing~uit~lag tc zicn al.., ccn

dit verlangen 11aar he-,tendiging vooral

onvcrmijdelijk moment in een al even

tot uitdrukking in de waardcring voor

z

onvcrmijdclijk procc<, van vcrval van

vertrouwde politieke per<;o<mlijkhcdcn

CJ

aile met hct chri<;tendom vcrhonden

Tu<;<;cn de partijen werkt dit a[<; ecn

al jtl-

<,oort electoralc wi<;sclhckcr. De Ieider

ren duidcli1k dat hct C:[);\ vee! mindcr

van een politiekc partiJ weet zich tcgc-

dan vrocgcr op onder<;tcuning door ecn

lijkcrtijd a[, een lcidendc liguur in de

<;tahiclc aanhang k<m rekencn, maM per

politick a[<; gchcel In de JaJ-cn '30 ver-

kccr de <;tcun van de kiczers moet vcr-

vulde C:olijn zo'n rol, in de jaren '50

wcrvcn. Hct ( DA had twaalt jaren lang

Willem Drce'>, en van ltJH2 tot I'J'J4

I

de werving'>kracht van ccn liJ'>t, aange-

Ruud Lubber<,_ Tegen vclcr verwachting

.-n

vocrd door ecn alom gcrc<,pccteerclc

in hedt Wim Kok cen soortgcliJke po-

-1

miJlJ<;tcr-pre<;ident, die <;tond voor kwa-

<;~tic

vorn1cn van organi<,atic.

Het

wa<,

)>

z

wctcn op tc houwen.

litcit en hc<;tendighcid

::

Wic zich hcwu<;t i'> van de in elkc de-

De partij van degenc die up dczcr ma-

mocratic voor clkc parti1 normale uf's en

nier naar vorcn treedt, lcgt dit mee<,tal

aoll'lh. zal ook bc<;c/lcn dat de uihlag

gecn windcicrcn. [)e !'velA wcrd in de

c
)>

voor hct Cl )A onder ict<; andere om-

talloze malcn uitgezonden radio<;pot'>,

<;tandighcdcn tlori<;<;aJltcr had kunncn

die eindigden met 'kic<; Kok', in het ge-

zijn [)c pmitic van aile traclitionclc po-

hcel niet gcnoemd, maar dat betekent

litickc partijen i'> onva<,t gcwordcn. nict

niet dat cr in mei 45 Kokken in de ka-

aileen in Nederland, maar ook in de

mcr zip1 gckozen.

Ianden om om hccn. Llit aile ana[y<,c<;

Wil iemand echtcr nict uitdrukkelijk

hlijkt dat ccn vcel klcincr dec! van de

kiczcn voor de contim(itcit onder hct

kiczcr<, dan vrocgcr zich up de lange

motto 'kic'> Kok', en cvenmin zich daar

tcrmqn ~tkntJticecrt met hct gcdachtc-

vicrkant tegenover opstcllcn ('Stem tc-

goed van ccn hcpaaldc partiJ Len vrij

gcn, '>tcm Sl''i. dan zip1 cr nog vcr,chil-

groot deel van de hcvolking crvaart

lcndc alternatieven die aantrekkclqkcr

vcrkiczingen kcnncliJk cerder a[, ccn

ogcn dan ccn stcn1 op de groot'-.tc op-

gclcgcnhcid aldan nict 211n vertrouwcn

pmiticpartij. Wie nict zo uitgc<;proken

uit tc '>prekcn in pcr<;oneJl die kans ma-

voor ol tcgcn de alom vcrwach tc conti-

kcn politickc vnantwoordclijkhcid tc

nu'itc1t i<;, kan hchalvc ccn hij<;turcnde

aanvaardcn. lharhq kan een kiezcr die

politicke

nict idcccl aan cen hcpaalde <;troming i'>

Bolkc<;tein en Rmcnmiillcr aa11 wccr<,-

va<;tgeklonkcn ook zecr wei crtoe ko-

zijdcn van Kok 1 ook 'kiczcn" voor al-

I I lV ~ s "'

<

kcuzc

I gcpcr<;onil iccrd

in

-··., ,.
,.,

..

,

.• 1

:~::

"'

c
,....

:<;

<t

zijdigheid. [en orrmitiepartij "'' het

draagt. Het wa<, cc:n aanzic:nlijk nackel

0

C:DA die nict op een ot andere manicr

dat hij in vergelijking met de andere

u

radicaal ander<, i' en evenmin op de no-

li)sttrckker, maar cen heel korte pe-

'-

L

f-

v

:..:J

minatie <,taat om weer te gaan regcren

rioclc had om in dcze nicuwe rol een

(zoa!, de l'vdA

nicu\v type progrt1n1n1a uit tc dragcn.

1'Jil') ot D66 in

111

1994) is haa<,t h!J voorhaat irrelevant -

en wcrd kennelijk ook door vecl hc-

Partijvernieuwing

I

richtgcvcr.., zo gczicn -, tcnzii

f\.ja lange tijd gaat her U )A er du, niet

u

z

vanzell c:en spillunctic 111 de Nedcr-

"'

<t

Niet radicaal, toch onderscheidend
tcnziJ zc crin ,Jaagt zich werkci!Jk

conscquentie' verhinden, i' een helang-

"'

mecr van uit dat zijn politick Ieider al'

>

v
z

al, karaktcrvol en ondersche1dcnd te

rijk kenmcrk van de hervorming die

manik,teren, en daardoor zonder poll-

zich in het CDA voltrekt. De christen-

tick radicali"nc: z1ch al' hct ware tc:-

clemocrati,che politicke beweging ma-

gcnovcr hct gcijktc <..,pel von rcgcrcn en

nilcqc-crt zich daardoor- net al, in haar

WJ'

hcglnJaren rond 1 H'JO - weer al' een he-

hct procc<.., van rartijvcrnicu\ving dat in

wcging voor vcrandcnng. Nict cchtcr

gang wcrd gczct tocn hct (])A voor

ccn vcrandcring van bovenal, waarbii

Of1pOnCITI1 rJaat<,t. ( )ok daarom
0::
LL

z

hct cerq in zijn gc,chic:ck-

,r-.

ni'-. ll!Ct lllCt rcgcring'ivcr-

f-

land'e politick zal vervullcn. I )aaraan

de <..,taut ingriipt, tnoor van

antwoorclclijkheid

wcrd

hcbst, zinvol en

nodig.

v:

terne en ccn externe di-

,.....

nlcn-.ie.

ging

van cen <,terke overheid

democratische

J)it procc' krccg ecn inIntern

hinnenuit. Noch de hand

De christen-

hct

noch

politieke beweging
manifesteert zich

'-./

0111

ccn qrutcgi<..,chc hcr-

c:_

oricntatie
Pi7Sll'

in

r NrwrPc

/Ptlilrticn l,

hct

ti'Ct/ctt,

uitgcwcrkt

verkiczingspro-

grtlnlnla Si11Hcn/n 1 cn

3oe IC nicl

dllccn. Extern ging 1:cn gJJt

de

"onzichtharc

van de markt lcidt

tot de gc\vcn".tc vcrandcring

111

de

<..,tJnlcnlcving,

n1aar ccn ...,chcrpcrc aan-

weer als een

clacht voor memcn in hun

beweging voor
verandering.

lcel,ituaties.
Er ziJll legio voorhceldcn
tc gcvcn van de po...,iticvc

1

het erom kiezer' te hereikcn die de

hand

krachten die in de <,amenlcving kunncn

idc:alcn van hct CD!\ delcn, 111JJr a!,

Jo,komen: de wederzijdse 'teun in c-cn

gcvolg van hccldvorn1ing uit het vcrlc-

wiJk ot huurt, eigen lllitiatievcn voor

clen ot misvattingen over het karaktcr

~cholcn, waardcring voor nlcn<..,cn om

van de partiJ toch niet hun <,tem aan

wJt zc kunncn, al kunnen ze nict aile,

deze part!J geven.

Helaas pa<,t dit 'lccht

De vcrhinding"chakcl tu<,<,en de inter-

hloncn. De: gchruikl"liJke polit1eke di'-

ne en de extcrne d1men,ie van dczc

cu...,...,ie gaat over algcn1cnc hclctd...,]ijncn,

rartiJVCrnieUWlllg ZiJn de per,oncn die

<..,Oill'->

hct gezicht en gezag van de partii hc-

over concrete proJcLlcn die de kwalitcit

111

Ill

pol1tieke 'ja-

n1intcn1c nuance<..,, lllJZH nict

palcn. laap de Hoop Schetter hecft in

van de relat1cs tu<,<,cn men,en hcpalcn.

de partij hreclc <,teun omdat hij tcrzake,

Len clisu"'ie over ecn 'f1oortunnel

met humor en

goecle 'tid her chri'-

kritgt mccr aanclacht clan de nwgeliJk-

tcn-clemocrati<,che geclachtegoecl uit-

heden om met gerichte hegclcJdmg

111

( I lV - s 'JS

jeugdige

dmfHJII/5

op het rechte 'poor te

van de lijsttrekkers geven, zal dat nog
een' extra vocdsel kunnen gevcn ailn de

brcngcn.

wijd verhreidc achterdocht over poli-

Een andere politieke vraagstelling

tick en de motieven van politici.

Hct progralllllli1 van hct Cl )Aging dan

De factor tijd

-1

ook uit van een andere politieke vraag-

Het christen-dcmocrati<.che gcclachtc-

'telling dan de gehruikelijke De vraag

goed hectt nog cen andere kwahteit die

is niet Wilt de ovcrheid moct doen en

in vlugge debattcn gellli1kkelijk ccn

z

handicap kiln vormen, en dat i'> de lac-

r:

tor tqd Wie denkt dat de ovcrhcid ot

;;o

wat oan de 111t1rkt kan worden ovcrgclatcn, nlaZir

kvlllg

hoc

kan

ccn vcclvorn1igc ">ZllllC!l-

lunctioneren.

Hct

~

'--

pro-

de markt het wei zal oplossen, is 'nel

gronllllZI <..,tond in hct tckcn van ccn

met ccn prohlccm klaar. Tevcel criml-

z

reck re,pom op lllilahchappeliJke pro-

nillitelt onder jcugdige rlro{l-o1111~ Wat

n

hlcmen. ( )phdkn Vi1n de wachtlijstcn

versimpcld

IS

hct ene type antwomd
~tcvig aan, dan

in de gczondhcidszorg en politiezo1 g

''Pak zc

Villl hoge kwaliteit vcrdicnen - ook vol-

snel mee gcdailn" en het andere "Ver-

gcns de mccstc kiczcr'- cen hogerc pri-

li1ag de uitkeringcn en de lastendruk,

oriteit dan ccn algemenc Jaqenvedich-

dan komen ze wei ililll een haan " 1-:en

lllZIZir

~,' ~

1s

hct cr

tlng. Rcdcncrcnd in de gcc.bchtcgang

hclcid dat her (ook! zoekt in cen struc-

"ovcrhcid ol lllilrkt' werd van dcze he-

turele verhcte1·ing van 'ocialc reli1tle<.

nadcring ccn karikatuur gcnlJJkt ol-. "tc

vio

<
)>

z
I

ondcrWIJ.,,

r:

links' Hclaa' werd dilarhq voorhqge-

heclt een langcrc adem nodig. J)aar-

-1

goan aan de -..olidc llllancil:Jc grond-..lag

door is hct echtcr ook moeilijker over

gczin-..hcgclcidJng

en

van hct progrJnlnla lgccn ''lnvcrdicncl-

te hrengcn 111 een cultuur van <,nelle

lccten" meerekcnen. zoill' tmuwen' het

hceldcn en op Jtroep vcrkrl)ghare con-

C.entraal l'lanhurcau I C:l'll i vroegcr ills

-.unlpticgocclcrcn
)>

cis qelde i en i1Jn de keuze om nilJq
dan 2(X, groci

I )c pol1t1ckc d~Scussie concentrcen zich

ook hct tinZtncicring'-.tckort extra tcrug

daardoor op de prohlcmen en antwoor-

tc dringcn

den d1c nu zichthaar kunnen worden

lo-.tcnvcrlichting hij

lllCLT

gemilakt. Verondcrsteld wordt dat het
I ht hct C:l );\ programma deze elgen-

Jankomt op Wilt politici kort te voren

wiJzc invalshoek hod, kwJI11 hlqkhaar

hchhen gedaan ul in de nabiJe toc-

niet ten gocde ailn de aandacht 111 de-

komst gilan docn. l\1ai1r ol het nu gaat

hJttcn die het simpelc link,:recht'-

0111 bclangrijkc VvTtgcving, vcnnindc-

schema volgden llovendien lilten di'-

ring van hct jinancienngqckort, hcpcr-

cu'-1-,]c<.., over politickc pcr-.,onZtgc-. en

king van de milieu,chade, ol houw van

hun Jlllh1t1e' voor politiekc amhten

voldoende justiticlc inrichtingen

zich 11u ecnmaal heter in heeld hrengen

komt ililn op consequent lange-termipl-

hct

dan d"cu"ie' over denkrichtingen. Op

hclcid. De rcsultaten - po,itid en nega-

hct laaht leek de discu"ie er ill ken nog

tiel - daarvan hlijken vaak pas lang nil

n1aar over tc gaan wic de bcstc n1anict

hct e1nde van cen bhinetsperiode.

heelt om zichzell over het voetlicht tc
hrengen

AI, het de I'R-de,kundlgcn

Kiezcrs lijkcn cchtcr in cen cultuur van

hli1kcn te zqn die de ultiemc cvaluatie

politick zappcn geen lange-termijnhlll-

( llV 7 S <JS

r:

.

.,

I
u.

dingcn met ccn partij mecr tc willen

gende kecr het oor mccr te lcc1en aan

aangaan. Len cconomi-,che siluatic die

marketing-dcskundigen

onmiddclliJkc comumptie van wclvaart

hoc om 't even welk product verkocht

mogelijk maakt. werkt cbarvoor ook

kan worden. Ecn motiverendc politicke

nict bcvordcrlijk Fen belangrijke taak

hcwcging kan haar con1n1unicatic n1ct

hi) de hervorming van het CDA tot een

de samenlcving ook niet rcducercn tot

up de toekomst gerichte hewcging i'>

politicke seizoensarbcid. Wic medio

die

vertellen

dan ook, de tijdshorizon voor politieke

juli I 'J'JH verwachtte up het Internet

idcalcn tc vcrruimcn. Hczinning op de

her nieuwe (concept-) regecrakkoord te

z

toekotw;t moet eigcn ziJn aan christen-

kunncn vindcn - een opcnhaar stuk -.

<r:

dcmocratische po:itiekc cultuur

kwam hcdrogcn uit. De politiekc partijen die nog maar cnkclc maandcn eerder

>

z

0

Dat vcrgt ccn andcr type communica-

ook clektroni-,ch lidst trdmrll hij de

tic. op ccn manicr die lcven<,<,ituatic<,

campagne wildcn herrekkcn, kozen nu

van mcn<,cn in hecld brcngt. Sommigc

voor de beslotcnheid van het llintlcn-

idei'lc docl-organisatic<, (van .1\,lcn-,cn in

hot De lnternet-pagina van hct CDA

Nood tot de Stichting Basisagenda) gc-

vorn1dc daaror gccn uitzondcring en

vcn daarvan goCLle voorbcclden. Via

gat daags na de puhlicarie van het re-

hcelden en heeldende vcr[,alcn worden

geerakkoord de hood-,chap, "Het zo-

de <,panningen in de lcvcn<,<;ituatie van

met-reces van de Twecdc Kamer i-, van

memen nict aileen zichthaar gemaakt.

maandag 2'J juni tot en met vrijdag 2 I

maar ook al-, hct ware doorzichtig. Wie

augmtus 1998. In dcze periodc zal de

hct bceld voor zich heelt van een moc-

berichtgcving van de C:DA-Twcede Ka-

der met ecn zick zoogkind in ccn ver-

merfractie op Internet miniem zijn.

dord land.,chap, hcgrijpt wei dat jarcn-

Vaned nladndag 24 augu~tu~ zal cr weer

langc inl.,panningcn van gcn1otivecrdc

dagclqks nicuws up de Cl )A-site rc vin-

n1cn...,cn nodig ziJil on1 daar ccn <..,tructu-

den ziJn"

rclc vcrhetcring in de gczondheidszorg

Her zal. intcgendccl. nodig zijn in ccn

te wccg te hrengen. Fen puhlicatic als

taai, n1aar n1ct sf)irit en hun1or

Fixill<J llrokcll W11dou's laat zien dat ook

houdcn

de

pcn11ancntc

volgc-

can1pt1gnc

tEln-

vrilgetl

rond

dacht tc vragcn voor hct helang van

dcgeliJk

ailn-

ccn andere kijk op politick. Daarvoor

schouwclijk kunncn worden gcmililkt.

zal hct CD/\ zich de kern van zip1 uir-

maar<,chappelijke

rccht.,handhaving

wei

De uitecnlopendc crvaringcn al naar

gang~puntcn

gclang de kwalitcit van de on1gcving en

om te hcginncn als hct ware steeds

de alcrthcid hij wangcdrag make11 dui-

mecr moeten inschcrpcn. lldhcsic voor

. ..,trCJtcgic en progran1n1a

delijk waarop lange-termijn-inspannin-

het genlCemchap-,dcnken is ntct vol-

gcn n1octcn worden gcrichr=.

doendc, her zalmoctcn lcidcn tot poli-

Consequent in inhoud en stijl

gen uitccngaan~.

lui'it ccn hcwcging die op zo'n n1onicr

Om die puntcn en kcuzc<, in hct vizier

ticke kcuzes op de puntcn waar de we-

hij de samenlcving bctrokkcn wil ziJn,

tc kriJgen i., zoict<, a]<, cen mcntalc con-

kiln memen nooit gocd hcrciken al-, de

ditictraining nodig die de op mcn<,cn

tcchnick van de communicattc reveel

en

wortlt losgekoppelcl van de inhoud

ccntraal <,tclt. Hct gaat in ccn met de

samcnlcving

gcrichtc

denkwijze

J)aarom i'> cr gccn rcden om ecn vol-

huttcnwcrcld vnvlochten open samcn-

lcving ccht nict mccr om cen <;lurendc

palcn. Het politieke debat wordt nict

ovcrhcid, milar om politick die initiatie-

hchecrst door degene die antwoorden

vcn uit de -;on1cnlcving ruin1te gcett.

geclt, maar door degenc die de problemen definieert.

In ccn schcrpc analy-;c van de gevolgen

-1

van globali-;cring houdt de Engel-;c so-

Len aantal impirerende voorbecldcn

cioloog 1\lartin Albrow de lczcr voor

van zo'n benadering gcclt Wolfgang

dat burgcrschap en democratic niet

Schauble,

"dood" zijn, zoals -;ommigen on-; willen

christen-democratcn

lracticvoorzittcr

van

de

8

Duitse

z

docn gclovcn. Wat wei nodig, i-; ccn

Bondsdag. Niet aileen >telt hij hct \oci,d

m

grondigc hcroricntatic. Democratic is

urflilill ccntraal

;;o

vee! n1indcr dan vrocgcr zcggcnschap

<,chrift herhaaldclijk is hcplcit -, ook

in

de

zoal'> ook in dit tijd-

.·;,-

over de "productic" van

geeft hij een actieve invul-

z

dicnstcn door de overheid.

ling aan

CJ

De ovcrhcid kan ook niet
mccr

ccn

cigenmachtig

'ilurcndc rol vervullen nu
haar

wcrktcrrein

overal

vervlochtcn i<; met andere
wcrktcrrei nen
beeld

de

(hijvoor-

Europe<,e

ol

die van maatschappelijke
organisaties). Democratic
moct dus vooral worden
benaderd uit het gezichl'>punt van de gehruiker van
dicnstl'n,

de

burger

a!-,

Door consequent
het maatschappelijk
gezichtspunt te
kiezen, en niet
dat van de
bestuurlijke of de
economische
rationalitcit,
moet het CDA
de kracht

participant in de samenleving. De democratic van
deze tijd is "f,i!rlicifldtory dc>llOcrilcy''•.

Daarvan

zijn

door de oudcrs mccbc<,tuurdc scholcn, zorgver-

ontwikkelen om
zelf de agenda
te bepalen.

lcning op ba'>i'> van een

tolerantic. To-

lcrantie is iets ander-; dan
"'t doet er niet toe", llc-

lichiqkcit, maar een open, in
de motieven en idcalcn
van andere n1cn~cn ge"irl-

in onzc

z
I

partij en in om land zou

m

-1

ten inspireren door zijn
beschouwing

over

hct

"coiiperaticl individualisme", "de combinatic van
individuclc vaardigheden
zoal-; crcativiteit, leer- vermogen en inlormaticverwcrking met socialc componcnten zoals teamgee'>l,
motivatie, vertrouwcn en
rckcning houdcn met an-

lcgeconomie uihtckende voorheeldcn -

talcnten die de volgende cyclus van

en i!llcdnc zijn c11 worden ze door

economi'>chc groci

chrisll'n-democraten mce-ontwikkcld

J., ecn politickc heweging die dat on-

aldus Schauble - de
zullcn

bcpalen''·

dcrkent nict haar tijd vooruitc

Communicatie en symbolen

Door con5Cfjucnt hct maatschappelijk

Fr vall ook wei dcgclijk ict'> zinnigs tc

gezichtspunt te kiczen, en niet dat van

zcggen over mogelijkhcdcn voor com-

de hcstuurlijkc of de cconomischc ra-

municatic tusscn een christen-clcnwcra-

tionaliteit, moct hct CDA de kracht

li'>chc politickc bewcging en de <,amcn-

o11twikkelcn om zcll de agenda te he-

lcving. Die commcmicatie zal Llltcrai!rd

s 'lK

:t>

zich ook goed kunnen Ia-

dcrcn". Dat zijn
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teresscerde lcvcns'itij/5 De
n1ening~vorn1ing

pcr<,oonsgchonden budget en de over-

De probleemstelling de baas
worden

,,

()
v

:t>

',

,,
:'~I

:0

(

·i

'I

1:j
!

moctcn beru<;ten

""'

van het proces gernccmchappcliik heb-

nieuwc vraag: wordt ons politicke waar-

hen, en dat i'>

algemeen gezcgd -

dcnpatroon eigenliJk wei met de JUiste

maatschappclijke ervaring. !-'en poli-

symbolen aangeduidc 1-'n nog een stapje

tieke partij doct hinncn dcze gemecn-

vcrder: zijn we er wei voldoende zell

schappclijkc crvaring-,horizon een aan-

hij als die symholcn worden gcvormd)

v

r
'-

'•' ... ;

I

<t

l

1---

:.J

~

i

0[1

WJt bcide kanten

op gangs I )it geclt aanlciding tot een

bod voor cen hepaald <,oort heleid en

In de verkiezingscampagncs van I ')94

I

lxstuur Dat kan op nationaal niveau -

zowcl als die van 1998 '>peelden aan

in de omstandigheden van oppmitie -

het C:DA toegeschrevcn "standpunten"

z

steed-, mindcr worden ontlcend aan de

een rol die onmogelijk karaktcristick

<t

reputatic van eigen men-,en in het be-

voor programma en gedachtcgocd kun-

>

stuur, hetzeltde geldt voor ecn dec! van

nen worden gcacht De valkuil I die het

de gcmeentcn.

Daardoor wordt de

CDA niet ontliep l wa'> dat de a an ons

v

communicatic mccr dan ooit alhanke-

gehechte '>ymbolcn als het ware net

z

lqk van de symholen waarmee onze

naa<,t de goede '>ymbolcn lagen: waar

p
~

:0

0::
~

partij zich onderscheidt - waarhij moct

het C:DA

worden aangetckend dat soms ecn per-

tocn ongun-aigc cconon1i~cht' progno-

soon svmhoolwaarde in zichzell kan

<,es - in I ')94 in zijn programma had herleit dat icdercen in Nederland van in-

vcnvcrvcn.

z
n
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rekening houdcnd mel de

komen.,.,tijging zou atzien, werd het
Soms wordt de indruk gewckt dat sym-

puhliutaJJT "symbool" van hct C:J)A "de

hulcn in de politick per ddinitie nega-

bevriczing van de AOW", waar hct

tict zijn, hct woord ''symhoolpulitick"

C:DA. lidst via de oudcr'> maar des-

hcelt cen vrij ncgat1cve klank. Die up-

nood-, via de rechter, ont'>poord raken-

vatting is cchtcr ongerechtvaardigd.

de Jongeren tijdig een corrigerende he-

''Symhoolwetgeving" kan wei dcgcli1k

geleiding wildc geven, were! om als

vee! hetekenen a!-, crkcnning van waar-

'\ymhool" aangehecht dat kindcrcn van

dcnc. Het gcbruik van symbolcn in de

I I en 12 de gevangenis in zouden moe-

politick i'> ook onvermijclclijk. Ecn ver-

ten'' ,\lce-,ter<;chap over de standpun-

kiczing"iprogranllllJ

kan noo1t in zijn

tcn en heelden die onze politiek '>ym-

volledighcid hckcnd worden, dat lukt

holiseren

zelts nict hinnen de cigen partij. Over

dringendc opgavc

is du-, een

huitengcwoon

elk vcrkiczingsprogramma wordt ge-

Op cen meer algcmecn niveau. name-

communicccrd door enkele elcmcntcn

lijk dat van de ideologic zijn de andere

daaruit ot hcelden daaromhccn

tot

grote parti1cn in '>laat gehleken hun

symhool van hct gcdachtcgocd te ma··

symbolen te herddinicren. l:lij de PvdA

ken.

beelt hij voorheeld de mild-rcvolutio-

Symholcn spclcn op vcrschillende ma-

voor "sociaal en sterk" llij om wordt

naire rom in de vuist plaatsgemaakt
nicrcn een rol. Ze geven uitdrukking

daarentegen een verwijzend '>ymhool

aan lundamentele waardcn, hij voor-

gehantecrd, namelijk "deC' J)aar is ui-

hceld geheiligde emhlemen en juridi-

tcTaard nict~

<;chc zimprcuken

ze vcrvullcn een

helcving chri-;tcndom kent en waar-

communicatielunctic, dragen hij aa11

deert. ,\ laar bij degcncn voor wie dat

kenni<;, lcgitimercn macht en hrengen

nict het geval i'>, krijgt "de

ccn procc"i van hctckcni~.,- en zingcving

kenis die wordt geklcurd door hun I in

tlll"i n1cc

voor wic uit cigcn

c· ecn hete-

([lV7S'lS

moe ten beru ste n op wat be ide ka nte n

op ga ngs. Dit geeft aa nl e idin g tot een

o nze sa me nl ev in g vaa k he laas nega-

verand ere n. Dat er vee l zwevende ki e-

0

va n het proces gemee nsc happe lijk he b-

ni euwe vraag: wo rdt o ns po litieke waar-

tieve ) ke rk -bee lde n. H et C DA kan daar

zers z ijn be te ke nt ni et dat z ij van zwe-

u

ben , en dat is - a lge meen gezegd -

denpatroon e ige nlijk we l met de juiste

niets aan toe- of afdoe n.

maatschappe lijke e rvarin g. Ee n poli-

symbo le n aangedu id ? En nog ee n stapje

tieke partij doet binn e n deze ge mee n -

ve rd er: zijn we e r we l vo ldoende ze lf

Dit stelt ons voo r de vraag of er niet -

wille n wagen dat ee n partij di e d e

sc happelijke e rva rin gs h orizon ee n aan-

bij als di e symbo le n worde n gevo rmd ?

zo nder aa n de re latie met de ge loofsge-

mo ed heeft zic h g rondig op de e ige n

<r:
0...

u
l/l
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vende partijprogramma's zu ll en houde n. Eerde r zo u ik de veronderste llin g

bod voor een bepaald soo rt be le id e n

In de ve rki ez ingsca mpa g nes va n 1994

mee nsc h appen af te doe n - meer e igen

id e ntite it te bezinne n, op den duur ee n

bes tuur. Dat kan op nationaa l ni vea u -

zowel a ls di e van 1998 speelden aan

inzet nod ig is om duide lijk te maken

voo rspron g za l blijken te he bbe n.

in de omstand ig hede n van oppositie -

he t CDA toegesc hreve n "s tandpunten"

wa t "de C'' voo r de meningsvorming
beteke nt. Dat bere ik je ni e t door af e n

LLI

z

steeds mind er worde n o n tlee nd aan de

een rol die on moge lijk karakteristiek

0...

<r:

re putatie van e ige n men se n in het be-

voor programma e n gedac htegoe d kun -

toe ee n predikant of priester een over-

stuur; he tzelfd e ge ldt voo r een dee l va n

ne n worden geac ht D e va lkuil (di e het

weging op ee n partijraad te la te n hou -

de ge mee nte n.

Daardoor wo rdt de

CDA ni et o ntli e p ) was dat de aan on s

den, maar a ll ee n me t wat meer spi ri tu-

comm unicati e mee r dan oo it afhanke -

ge hec hte sy mbol e n als het ware net

aliteit in het onde rlin ge d ebat Daaruit

lijk van de sy mbol e n waa rm ee onze

naast d e goed e sy mb o len lagen: waar

zull en - hopel ijk- opvatt in ge n voortko-

partij z ich ondersc he idt - waa rbi j mo e t

he t CDA - re ke nin g h ouden d met de

men d ie c hristen-democratie laten con-

Noten

wo rd e n aangetekend dat so ms ee n pe r-

to e n ongunstige economische progno -

tras tere n me t ee n materia li sti sc he

I.

soo n sym boo lwa ard e in z ichze lf kan

ses - in 1994 in zijn pro gramma had be-

strealll.

ve rwe rve n.

ple it dat ie de ree n in Nede rland van in-

>
\.)

z
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Prof dr. E.tv!H Hirsch Balli11 is lid van de
CDA-fra ctie i11 de Eerste Kallier en hoogleraar
i111mwlio11aa l recht e11 we lgevi11gsurangsltlkke11
aan de Katholieke Univ ers iteit Brabatli Ie
Tilb11 r!}.

lllain-

Vgl.

m ijn

bij drage 'C hriste n-democrat isch

z
m

<

contrapun t', in : CIJristm Drmocrntiscbr \lerkrllllill-

gcll, 1995 , afl. I, pp. 14-23.
George L. Kelling

&

Catherinc M. Coles,

z

komen sst ij g in g zou afz ie n , werd het

0

So ms wordt de indruk gewekt dat sym -

publi c itaire "sy mb oo l" va n het CDA "de

Christen -democratisch denken
organiseren

bolen in de politiek pe r definit ie nega-

bevri ez in g van de AOW"; waar he t

Om zo' n proc es op g ang te bre nge n,

tief z ijn ; het woo rd "sy mboolpo li tiek"

CDA, li efst via de oud ers maar d es -

zal h et de nke n over christe n -democ ra -

in mijn bijdrage 'Vanaf de dijk gezie n', in : Frit s

,

hee ft een vrij nega tieve kl ank . Die op-

noods via de rec hte r, o ntspoord raken -

ti sche po liti ek zo moete n worden geor-

Bolke stein ,

Hirsch

>·

va tting is ec hter ongerechtvaa rdi gd.

de jonge re n tijdi g ee n corri ge rende be-

gan iseerd dat de co mmunicati e met de

"Symboolwe tgev in g" kan we l dege lijk

ge leid in g w ild e geve n , we rd ons als

same nl ev in g e r als va nze lf dee l va n uit -

vee l betekenen als e rk e nnin g va n waar-

"symboo l" aa nge hecht dat kinderen van

maakt. Dat betekent: ee n proces op

l/l

0
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ga ng brengen waa rin politici uit de

den ? Het geb ruik va n sy mbo le n in de

I I e n 12 de geva nge nis in zouden moe -

politi ek is ook onverm ijd e lijk . Ee n ve r-

ten9_ Meesterschap over de standp un-

frontlinie aan teamvormin g doen met

kiezingsprogramma ka n noo it in z ijn

te n e n bee lde n di e o nze politiek sy m-

de denkcapaciteit binn e n e n buiten het

vo ll ed ig heid bek e nd wo rd e n; dat lukt

bo li se ren

Wetenschappe lij k In stituut voo r het

ze lfs niet binnen de e ige n partij. Over

drin gende opgave.
Op ee n mee r alge mee n ni vea u , name-

gani sat ies

co mmunice erd door e nke le e le menten

lijk dat van de id eo logie, z ijn d e andere

Wa J rden, opvattin ge n e n sy mbolen

daaruit of beelden d aaro mh ee n tot

grote partij e n in staa t geb leken hun

e lk ve rkiezin gs pro g ramma wo rdt ge-

is du s ee n buitengewoon

'Fixiug

RrducinsJ

ande re

\t\fiudows,

Crime'

in

Restoring

O ur

Order mrd

Commrurilit·s,

New

York (Thc Free Press) 1996.
3.

Over zo' n politieke stij l schreef ik eerder ook
Ernst

Ballin

en

1998). pp. 61-98.

...

tvlartin Albrow, Tbc Glolwl Age, Slnlc n11d Socicly
Beyo11d Modenoily, Sta nford (Sranfo rd Uni vcrsity
Prcss ) 1997, p . 182 .
5. Wo lfgang Sc häuble, U~rd sir !Jrwegt sicb dociJ,
Bcrlin (S iede ler Ve rla g ) 1998 , pp . 101 en 103.
6. A.w. , p. 98.
4.

7.

be trokkenen .

Vgl. B.tvi.J . van Klink , Dt· wetals symhool. Ooer
wette/Jjke courm mriet~lie r11 de Hlet !)rlijkr bdJm rddi~r!J
Dt1H urarmr~r rr r 11rouwt·rr !Jij de arbt'id, di ss. K. U .
Brabant, Deven ter (W. EJ T jeenk W illink )
1998 , p. 59: Bij een symboolwet ga.J t her niet
"om het afdwingen va n bepaalde ged ra gs nor-

sy mbool van het ge da c h tegoed te ma -

sy mbo le n te he rdefini ë ren . Bij de PvdA

zullen gee n breukvlakken mee r mogen
laten zien.

ken.

heeft bij voorbee ld de mild-revol uti o-

Waar d it proces toe le idt qua toekom-

naire roos in d e vui st plaatsgemaakt

stige kiezerssteun , za l nog moeten blij-

Symbo le n spe le n o p versc hillend e ma-

voor "soc iaal e n sterk". Bij o ns wordt

ken . Er is in e lk geva l gee n rede n om

ni e ren ee n roL Ze geve n uitdrukkin g

daarentege n ee n verw ij ze nd symbool

aan te nem e n dat ondanks dit proces de

gehanteerd , namelijk "deC''. Daar is ui-

electorale ste un alleen maar kan te rug-

niet zou kunnen, omd at het jeugds tra frecht
geen gevange ni ss traf kent.

aa n fundamentele waa rd e n , bij voo rbeeld gehe ili gde embl eme n e n juridi-

teraard ni ets mi s mee voo r w ie uit eigen

lop e n. H et CDA hee ft gekoze n voo r

sc he z in spreuke n , ze vervu ll e n ee n

belev in g chri stendom kent en waa r-

een 'di epte-i nveste ring' di e maar we ini g

commu ni cat iefun ctie , dra ge n bij aan

deert . tviaar bij dege ne n voor w ie da t

gehoor kreeg in het 11P-I1ill fight tegen

ken ni s, legitim eren mac h t e n bre nge n

niet he t geva l is, krijgt "de C'' ee n bete-

aan elkaar ge hech te coa litiepart ne rs.

ee n proces va n bete ke ni s- e n z in gev in g

ken is di e wo rdt gekl eurd door hun (in

Dat is geen reden o m va n strate g ie te

CDV 7/8 98

cov
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men ( ... ) maar om de expressic van 'hogere', in
de zi n va n: gees telij ke waa rde n die ten dienste
staat va n een of meer politieke doelen , zoals
het bezweren va n een maatschappel ijk co n-

flict. "
8.

9.

m

Thij s

Wö ltge ns, Poldergcrs t, Ams terdam (Prom eth eus)

CDA , mense n uit maatsc hap pe lijke oren

IJrokm

Van Klink , a.w., pp . 38-39; Umberto Eco, Sirril
der frrtrrprrftrliorrt'll , KonstarlZ ( Llni ve rsi tätsverlag
Ko nsta nz) 1987.
H etgeen door ni emand is voo rgesteld en ook
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Politiek spreken over het sociale talent betreft maatschappelijke
instituties. Democratische politici dienen zich te bekommeren om
de instandhouding van die instituties. De christelijke waarde van
zachtmoedigheid gaat de harde logica die eigen is aan maatschappelijke instituties echter te buiten. Oat blijkt bijvoorbeeld uit het

I

asielbeleid. De opgave waarvoor christen-democratische politici

z

zich gesteld zien is bijzonder ongemakkelijk.

<(

>
u

z

N

a de verkiezingcn van 6
mei

interpreteerdcn

vluchtclingen ccht tcr discu'>'>ie,- nie-

aile

mand tornt aan de ingestclde regel.,

politicke partijen de uit<;la-

voor uitzetting van illegalcn - hooguil

gen ak ccn

plcit men voor snellere procedure<; en

impul'> om

c.::

mecr te doen aan 'de op-

hetere integratie.

w

hcfling van het sociaal te-

Dit allcs hcclt ict'> schrij-

kort'

nemk Maar waarin zit dat

z
0
fIJ)

0
c..

1

De inhoud van dat

sociaal tekort wordt op

prccics7 Zijn wij pijnlijk

vcrschillende, partijgehon-

gctrol fen door het feit dat

dcn, wijzen nader hepaald.

temiddcn van onze enor-

De linh-<;ocialisten pleiten

nle vvclvaart nog arn1ocde

vooral voor een hetcr mi-

hcslaal7 Caal het om een

lieu en voor vcrhoging van

be.,ef van onrechtvaardig-

uitkeringen en minimum-

heid over de di-,crepan-

inkomen'>. De sociaal-libc-

tic Lusscn de verreikcnde

ralcn hcklcmtonen het he-

<,ociaal-economi'>chc

lang van mccr wcrkgclc-

kommernis voor de lcdcn

genheid en grotcrc veiligheid

ProJ dr. EHL Brwjmcms

De christen-dcmocratcn hc-

be-

van onzc '>amcnlcving en

de politick-juridi'>chc afkccr jcgcn., eco-

Logcn dat onbctaaldc en/of niet-pro-

nomi'>chc vluchtclingen'

ductievc zorgarbcid meer waardering

Wij denken dater eigcnliJk icts ander'>

hehoeft. Ten aanzicn van het a'>ielhc-

-,chrijnl. Hct politieke sprckcn over hct

lcid vervagen de vcr'>chillcn. Ceen en-

<,ociaal tckort vcrraadt cen principicel

kele partij stelt hct geldend onder-

onvcrn1ogen on1 onn.:'cht tcgcn tc gaan

schcid tussen politiekc en cconomische

en dat gcgcven schcpt ecn schuld waar-

( I lV 7 H '!o

mee wiJ niet goed raad lr1ken tc wcten.

guede Ieven in stCJnd te houden. men

De rccente campagne' van SIRE en hct

client slechh de rcchten en plichtcn die

Ncdcrland'c Rode Krui<; <;pelen daaror

verhonden zijn mel de instituties na te

in. Wat i'i hier cigcnlijk aan de handJ

Ieven om de waarden van rechtvaardig-

lnstituties

en de helc gemcenschap ge'>talte te ge-

heid, welvaart en welzijn voor zichzell
Politick <;prckcn over het socialc tekort

ven_J

bctrcft uitcrCJCJrd maahchappelijkc in<;ti-

Echter,

tutie<;, dat wil zcggcn, algemene, min of

meenschap cen principieel gehrek. De

z

0
tcgelijkcrtijd heeft zu'n ge-

logica van de algemene en dwingende

m

gcn waardcn en norn1en n1cchrcngcn.

normativitcit die cigen is aan de institu-

7J

Dczc <,ystcmcn hctrekken men-,en op

ties grijpt diep in concrete men<,enle-

de wclvarende <,Ociale recht<;<;tCJat als

vens in. Vanuit de maatschappelijke in-

z

ccn zaak van algcmeen en cigen be-

stituties worden menscn gerositioneerd

Cl

mecr dwingcndc -,ystcmen die hun ei-

tot onder andere werkne-

!CJng. De markteconomic
bicdt

mogelijkheden

mers en wcrkgevcrs, ver-

tot

Het asielbeleid van

per<,oonlijke en algcmcne
vcrriJking

De rechtsordc

garCJndeert

de Staat der

lundamcntclc

Nederlanden is

rcchtcn en vrijheden en
<,CJnctioncert ovcrtrcdingcn

bewonderens-

en misdadcn. Hct stcl5cl

waardig, genereus,

van <;ocialc zckcrheid. de
gezondheid'izorg

en

de

ondcrwi}woorzieningen
waarborgen

en laakbaar tegelijk.

zorgden en verzorgenden,
rechtsonderhorigen

en

wetgevers, sociaal zwakleerlingen

en

docenten.

paciteiten

-l

hardvochtig

omdat zij nooit hclcmaal

van

concrete

mensen.

lmmer<,, memen zijn nict enkcl individuele exemplaren van een juridischc al-

veiligheid, ordc, lichamelijk en gee<,tc-

gemeenhcid maar hijzondere per<;oncn;

liJk wclzijn a\, algcmene goederen uf

zij zijn niet enkel elcmenten van een

waarden. Ook de dwingende normati-

efficient <;ociaal-economisch sy<,teem

vitcit die vCJn deze instituties uitgaat i-,

maar vrije gec<;ten, zij zijn niet aileen

ccn zegen te nocmen omdat zij een ze-

recht.,chapen burger<; van ccn zedelijke

delijkc gemccnschap mogelijk maakt.

staat mCJar ook zwervers, kluizcnaars en

Zeds de \)uJhe filosool Hegel voor-

rchcllen. Vanuit de maat5chilppclijke

zag, opcnen de institutics de mogelijk-

positics hezien, zijn concrete personen

heid voor individucn om hun morele

CJitijd ook mCJrginalen die nooit hclc-

willckcur en dilemma's tc hoven te ku-

lllCJCJI 'in orde' zijn. De socialc orde

mcn door zich CJls \eden van de gc-

hrcngt du'i onvermijdelijk haar eigen

nlccn-;chap tc gcdragcn, dat

tekort mee. Ln dit '>OCiCJic tekort bn

gcn, door zich dCJCJdwcrkelijk in dcze

niet worden opgehevcn door de poli-

in.,titutics in te voegen. /\Is lid van de

tick omdat politick nict anders dan in-

zcdcli}kc gemeenschilp hehocft men

<,titutioneel

slcchts "rechtschCJpcn" tc zijn om hct

In onze Nederlandsc samenleving is de

X 'J~

I

tionering ook is, zij is tegelijkertijd

lei een zcgcn voor de samenlcving. Zij

zcg-

z

m

comtitucrcn welvaart, rechtszekerhcid,

\Vii

)>

Fn hoc zedeli1k deze posi-

vcrlangen<,, noden en ca-

Deze in.,tituties zijn zonder cnige twij-

<

ken en draagkrachtigen,

aansluit op de hijzondere

lichamelijke

en gee<;tclijkc ontplooi'ing.

( llV 7
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Meer per-,onclc en I inanciclc middelen
kunnen immers niet uitsluitcn dat me-

hccldcn volstaan. Het a<,iclbclcid van

vrouw A moet wachtcn op haar toilet,

de Staat der Ncdcrlanden -en dat van

dat meneer B wegkwijnt omdat nog

andere Schengen-landen- is hewonde-

steeds niemand tijd hedt hem hap voor

renswaardig, genercus, en laakhaar te-

hap tc vncdcn. En, om een laatste voor-

gelijk Het vcrdicnt hewondering om

beeld tc geven, veronderstel dat de ac-

I

slachtoHers van politick geweld in het

tie tegen de 24-uurs-economie ecn suc-

buitenland ccn vriJplaats te bieden zon-

CC'> i'> en paars II de zondag weer tot

z

dcr sancties tc trcl fen tegen de onder-

nationale ru'>tdag uitroept. Terwijl velen

<t

drukkende regimes. Het getuigt van

dcze maatregelmet vreugde zullcn om-

>

vrijgevighcid om asielzoekers tc huis-

armen, zullen er ongetwijlcld ook enke-

'

"'

wcrking van de imtitutionclc logica
duidelijk aanwijsbaar. Een paar voor-

vesten, vocdcn, klcden. verzorgcn en

lcn zqn die zich vernederd voelcn als

u

nndcrrichtcn. Zelh, de beslissing om

hun baan daardoor vcrlorcn gaat.

z

ecnnomische vluchtelingen gecn asiel

Deze voorbeeldcn toncn aan dat het

:X

u.:

te verlencn, zou het respect kunncn

politieke <,preken over het '>ociaal te-

kriJgen dat wij als lcden van de Ncder-

kort nonit kan resultercn 1n wetten,

landse democratische rechtsstaat nu

plannen en maatrcgelcn waardoor aan

ccnmaal verschuldigd zijn aan rcchts-

concrete men<,en vollcdig recht wordt

z

oordclcn- het is rechtens juist te hewe-

gedaan

0

ren dat econormsche vluchtelingen on-

spreken principieel een plaats vriJ voor

derworpen dienen te worden aan de

een ander, goddeliJk, gezag.

f-

(f1

0
c....

I )aarom maakt het politiekc

rcgcls van het immigratierecht. Maar
dit hcwondcrcnr.;waardige en rc~pccta

Zach tmoedigheid

helc asielhekid is tegelijkcrtijd laakhaar

Volgem psalm .i7 en de llergrede hcvat

voorzover de wijze van huisvesting,

het goddelijk '>preken de proclamatie

vorm en mate van hegelciding, juridi-

van het geluk van de zachtnwedigen.

sche verwerking van aanvragen en der-

.~1atthe(h

gelijke, lciden tot discriminatie en re-

"Zalig de zachtmoedigen. want ziJ zul-

gehruikt deze lormulering

prc'>sie. De discussJe rond l)e Knoc-

len het aardriJk bccrven" De hetekeni'>

pert' in Venlo getuigck van dezc ge-

van deze uitspraak is nict eenduid1g en

mcngde gcvoclcns. Mecr lundamentcel

er hcstaat dan ook een lange. riJke

hlijlt echter onk de vraag ol wat rech-

gcschicdeni'> <Jan intcrpretaties.' Toch is

ten'> jui'>t i'> wei strookt met wat moreel

er een element waarover de -,chnltge-

goed is: kan men uitcindeliJk echt vol-

lccrdcn het een'> zipl: zachtmoedigheid

houden dat structurele armocde minder

is een vertoling van hct hehreeuwse

gewelddadig i'> dan pnlitieke ondcr-

woord 'alliiJI'iffJ' dat oorspronkelijk ver-

drukking en op grond daarvan a-,iel

wijst naar 'gehogenheid' voor Cod en

voorhehouden aan politieke vluchtclin-

de medemens

gcn:

W1J vermoeden dat de betekenissen van

Ecn tweedc voorbeeld hetrdt het voor-

deze oorspronkcl1jke verwiJzing enigs-

ncn1cn 0111 nog een~ n1iljocncn extra uit

Zln'> te verstaan zijn vamlit de heel-

te trckken voor de gezondheich.zorg.

dende helichamingen van 'gehogen-

Dit is een lolwaardige hqdrage aan on-

heid

ze verzorgingsstaat, die echter tegelij-

gc·J·ncarnccrd in de huig1ng voor C~od

'gchogenheid' wordt letterlijk

kertijd met <,cep'>is hegroet kan worden.

en de huiging over de medemen'>. Ueze

houdingcn gctuigcn van ecrhetoon aan

<,tralrecht aan tc <;cherpen voor a<;iel-

Cod en geduldige dien>thaarheid aan

zoeker<;.

n1cnr..,cn.

In de chri.,telijkc traditie worden dcze

Opdracht voor het CDA

houdingen verder uitgelcgd al., het vcr-

In deze situatie is de opgave waarvoor

n1ogcn on1 onrccht van en voor de an-

de christcn-dcmocrati-,che politici zich

der tc dragcn zondcr enigc prc.,-,ic uit

gesteld zien, hijzonder ongemakkelijk

te odenen op hct <;]achtoHer en zonder

Als demncrati<;che politici zijn zij ge-

cnigc <..,Jnctic tc trcHcn tcgcn dcgcne

noodzaakt zich te hckommeren om de

z

die het onrecht heging. De zachtmoe-

maatschappelijke institutie<;, om de ze-

m

dige per">on mi<;kent onrecht niet, hii

delijkc gcmeenschap, om de rechtscha-

:N

hagatelli.,eert Iced en gewcld geemzirv,,

pcn burgers- maar dan worden zij on-

maar hij heelt de moed om onrccht ten

vermijdeliJk geconlrunteerd met het

z

voile op zich te ncmen zonder enigc

onvcrrnogen

Cl

vorm

111grijpen.

onrecht voor ccns en altijd op tc hd-

Londer juridi.,che <,anctie<,, politieke

lcn. AI., christenen zijn zij aangespro-

van

pr-c.,-,ie

ol

gewelddadig

ken

economi<;che

hoycot draagt de zachtmoedige het onrecht van
en voor de ander Omdat
zachtmoedigheid dit vol<,trekt geweldloze dragen
van onrecht i<;, i'> ZIJ een
zo radicalc tegcnkracht tegen het onrecht dat het
onrecht naar het goede
wordt on1gchogcn.

7achtmocdigheid gaat de
hardc logictl die cigcn ir..,

0111

Zander juridische
sancties, politieke
pressie of
economische boycot
draagt de
zachtmoedige het
onrecht van en voor
de ander.

concrete vorn1cn van

door hct goddelijk

woord over zachtmocdigheid en weten zij zich
onhegrijpelijk

gewnrdcn

houding toch gc<;talte te
gevcn -

n1aar

dan

stuitcn

I
m

---1

n
::::;

recht. De <;chuld die door
)>

de

politick

gccn=-eerd

wordt, li)kt dus politick

lijk tc huitcn. 1 ])aarin ligt onze'> inzicn<;

lijke opgavc voor de christcn-dcmocra-

de reder1 waarom deze houding voor

ten tegc!ijkertijd een privilege, zij hiedt

ons. als lcden van de in<;titutroneel

het voorrecht tc waken over de hand

hoog-ontwikkelde Ncderlandse samen-

tu<;<,en het maatschappelijk haalhare en

lcving, hijna onhegrijpelijk i<; gewor-

hct gocde dat van god.,wege aan de

den. Wij vcrtrouwen op hct lcgrtieme

mens voorge<;tc]d i<,. De polrtickc ge-

gc\vcld von r..,ancticr.., en gclovcn nauwc-

richthcid op de ordelijkc, welvarende

lijks ir1 de kracht van zachtmocdigheid

maatschappij verschijnt hier in

Dit hli)kt uit de roep om mccr hlauw op

idealc Iicht van vrcedzame gerechtig-

het

vohvaardigc

heid vnor iedcrc concrete men<; en voor

stralhaarheid van I 0-jarigen. Het hlijkt

de -,amcnlcving a]., gehecl. Het C[)A is

a]., hMde actics worden aangckondrgd

zich duideliJk bewu<;t van deze taak.

en doorgezct om <,ocialc en/ol ccono-

Dat blijkt uit het programma SamelllrPrll

m~<,che

vcrhctcringen te hewcrk<;tellr-

doe ;c 11icl allccll. HiJvoorheeld in de vnor-

gcn. 1-lct hli)kt uit het voor<;tel om het

<,tcllcn om de comhinatie van wcrk en

( llV 7 K 'JS

z

cale tegenkracht tegen on-

niet in tc lo.,-,en.

on1

)>

delbaarherd van dczc radi-

Toch i<; deze ongemakke-

zcro-tolcrdnu·.

<

zij op de politieke onhan-

in<,tituties dan ook wezen-

0111

-,,.

verplicht om dcze hijna

aan de maahchappelijkc

o..,traot,

0

...
I

zorg te vergemakkelijken klinkt de
:~~ I

c.

gccst van zachtmocdighcid door. Dn

c
c

politick sprckcn wordt ingegcven en
omgeven door de ovcrtuiging dat mensen ccrst en vooral voor elkaar te zor-

l

gen hebben, dat zij dienstbaar moetcn

u

zijn aan elkaar, dat zij clkaar moetcn

I

"'

dragcn

Dezeltde inspiratie ligt ten

grondslag aan hct pleidooi voor cen

No ten
Dit Jrtikc]J.., gc-.Lhrcvcn op hJ'>I'> van gc..,ptckken hmncn de wcrkgrocp Kcrk

·ultuur

c11 (

de Kcnlwllckc RJJd voor Kcrl en

v,111

St~mcnlc

lk tbnk de lcdcn vJn de wcrkgrocp voo1
h11 ccn ccrdcrc vcrc,w VJn dc
tck'>t In hct hiJZondcr tbnk d.__ Hcnn ( :ccrh

\'lllt-(

hun

lOTnlllCntJ<lr

voor ZIJil Jll<.,p!rctTrHJc op111crk1ngcn

Zic hicrvoor
f-l/ld(NJ/Jhlt ,Its

c;

\VI-

Hegel,

(!11//i,lillill'H

J.!.cLhi<- o.lu N,llu,rnl't HJd

II'IS'-Cllsc /111/l II II ( •rllli,/11"(',

,lc,

~Lidh

1.S2 1 ptlr 1)()

:_c

z

cvenwicht tusscn vrijheid en solidaritcit

dic'> \\'JJrlll

c.

<(

op economisch vlak. In intcrnationaal

!Jcbhcndc llllcrprctatlc'> wordt gchodcn a]..,

>

pcrspectid houdt dit voor het CDA in

ook ccn oor'>pronkcliJkc cxcgctl'>Lhc hl)dragc

dat toenemcndc vrijmaking van de wc-

\\'/11 nocmcn ..,]cchh twcc hclangv,:dJ.cndc '>lU-

fl<1rh,

reldhandel gcpaard moet gaan met

SCIIIItJIJ tlll

z

,.\ 1cdlllll</,

Pre'>'>
In drt vcrh<1ncl ZIJil de l">'>;JV'>

ningen met !age rentes te ver-.trekken)

VJn der \V;1I hl]zonder lezcn'>\\'JJrdrg Zw· Th

en met incidcntelc hulp waar dit nodig
is. Dezc verwijzingen naar het programma zip1 slcchts enkele voorbeel-

0

dcn waaruit blijkt dat het CDA zijn bij-

f-

op zich nccmt. Juist daarom client hct

zondere politieke verantwoordelijkheid
ook in actuelc kwcstics zoals het asielVl

bclcid zijn spccifieke opdracht vol te

,-,

houden.

c..

Ill

I ( ;<1lx:dcb ct ( ·IC, ( lhumtln T/,1
lhl ,\101111/. Thr ,\1o,/ull ()uc,t /,1, It1\ lacon 1 t),S5 1\ 1crccr llnlvcr'>Jly

dit mogelijk is (onder andere door le-

z

'-'

t

1()7~

structurelc hulp en samcnwerking waar

u..J

VJll gc?.Jg-

wordt gclcvcrd I Dupont Lt' lbrlilrdc,

lJ

:::<:

7.0\VC] Cl'll OVLTZICht

Het CDA pleit voor de vcrdcrc ontwikkeling van onze welvarende sociale
rcchtsstaat. Maar tegelijkcrtijd wijst hct
erop dat dit niet voldoendc is, nooit
voldoende kan zijn. Het CDA ziet vcrstcrking van hct primaat van de -.amenlcving als

hootddocl.

Ovcrhcid en

markt moeten daaraan dicnstbaar zijn.
Daarmee toont zij dat hct politieke
spreken over het sociaal tekort ook te
verstaan is als ccn schrijncndc vraag
naar zachtmoedighcid

Prof clr. E IlL llnu}tlldlll Is hijzollclrr hoot}lcra<lr u'ljsheqealc iu rclatic tot de kathollcke
lcPcllsl>m bouJPilll}
stlchtilll}

<1<111

Pilll/Ptl}r

clc Radholld-

de RijksulliPersiteit Lcidc11 cu

rmiPcrsitdir doccut rcchtsfi/osofrc
K,Jt/,o/ickc Ll11iuersitert NijlliCI}cu

<11111

de

\'llll

Zwccrm;Jn en

AI, cn1 ,c/Jclf,,ltcl, ,ll'>l hcrd'>rcdc
Utrecht. JC)')l C: .~ \'Jil dcr \V'JI, /)c olllkc'ln</
1'1111 ,lr l!'nc/,1, HJJm, 1<JlJJ
Zwecrn1.111.

Er is behoefte aan een nieuwe discussie over arbeid en arbeidsparticipatie. Niet het perspectief van maximale materiele welvaart zou

-::;

0
1

:.fl

het vertrekpunt moeten zijn, maar het perspectief van de wezenlijke behoefte van de mens zich sociaal en maatschappelijk te integreren en van zijn individuele hanger naar een zinvol bestaan. Een

.,.

...

---1

0

Iauter economische visie op arbeidsparticipatie onderwaardeert

7

het belang van en de behoefte aan niet-arbeidsactiviteiten zoals

r:
;;o

vrijwilligerswerk en verenigingsleven. De brede maatschappelijke

z

participatie wordt wellicht de uitdaging van de 2 1ste eeuw.

()

van de mccq opvallcndc

twijlcld ccn van de belangrijk<;tc wa-

<

vcr,chtllcn tu"en het CDA-

penlcitcn van hcndcJ vorigc kahinct-

)>

dat van de an-

ltcnl. Vraag die, implicict dan toch, in

z

ccn ver,chil dat

hct CDA-programmJ vcrvat zat en zich

c11

E

progt an1111J. en

dere pattl)Cil

met name door de paar'e

nooil

partijcn in de vcrkiczing'i-

heugen in een wat funda-

czunpagnc

naar

mentelcr dchat i<; of dezc

had

ah,olutc prioriti<;ering van

-,chcrp

voor werd gehracht
hetrekklllg

op

de

hcclt

mogcn vcr-

wcrkgelcgcnheid

lage-

zonder

I
r:

---1

r:

hct

mecr moct doorgctrokkcn

wcrkgelc-

worden naar de tockom<;t.

v

gcnheid tn hct C:DA-pro-

In zekerc zitl lijkt de lci-

)>

rc

prioriti...,cring

,cheppcn

van

van

zo

draad voor de paar<;c hc-

were\ zc]f, door een aantal

wind,licclen de ,\kKimcy

gronlmJ.

Aldocndc,

p<1ar'c hcwind,]ieclcn gc-

<;tudic lloo\lilll/ /)uic/J Eco-

qcld. zettc de partiJ zich-

!10111/L

zell

huitcn'JXI

gcwczcn \vcrcl op de nog

paar-..

I log, nict vcrwon-

Onder

Prof. dr LLC Socte

PnfonJJ(/IJCt',

waarin

grotc potcntiClc grocinlo-

clcrlijk gezien de hogc werklomheid,

gclijkheden van de ~cclcrland<;e econo-

het accent op 'werk, wcrk en nog eem

mie ondank' de recentc, <;nclle daling

wcrk'

])c daling in werklomheid en

tocnan1c

l I lV- s '''

111

wcrkgclcgcnhcid i-; ongc-

itl \l'ctkloo<;heid,cijfn,, dank ziJ cen
vcrderc tocname in arhcid<;participatie

~

:·~!

0

c
c

<t

In dit korte artikel wil ik wat dieper in-

,-.,

gaan op de vi-.ies rond arbeid die blijk-

partners deze taken gaat verrichten hij

u

baar ten grond-.lag liggen aan de ver-

de buren tcgen een vergoeding. LHec-

f-

\...

I 'i',,l
U'

u..;

I
0

gende dag elk van deze "niet-actieve"

schillende politieke opvattingen over

tiel verandert er nicts: met het inkomen

de behocfte aan het scheppen van werk

dat de partner nu verdient hiJ de buren,

en bet streven naar steeds verdere toe-

wordt de ingehuurde hulp van de buur

name in arbcid-,participatic. In zekere

betaald. Voor de econoom zal zich

zin raakt men hier t'cn van de mceq

cchtcr

fundamentelc ver-,chillen in politieke

welvaart~groci en in wcrkgclcgcnhcJd

ccn

<..,]gniticantc

tocnZtnlc

in

'-'

z

opvattlng tu<,<,en ccn hooldzakelijk eco-

voordocn: de huishoudtakcn worden

0

<t

nomlsch gdnspircerdc hcnadering rond

nu tlllllllT'-. "gcvv'aJrdccrd" du~ ook gc-

>

arbeid en arbeidsparticipatie cncrziJds

pmduceerd, en vcrgoed, du-, dragen

en cen hredcrc, mccr maatschappclijke

ook hq tot het 11ationaal inkomcn.

l)

benadering rond de waardc van Jl'hcid

z

en

niet-adwidactiviteitcn andcrzijd-,

Arbeid IS ongctwijlcld ccn van de manicrcn waarop

mcn~cn

zin gcvcn aan

Vee\ van onze na-oorlogse groei vindt
haar verklaring
lo1·mclc

in

het

economischc

binnen

hct

arhcidskadcr

CL

hun hestaan: bet is cchtcr niet de enige.
I

hrengcn van dczc "niet-arbeid" activi-

u..;

tc1tcn: in

z
(""',

f-

v:

"--

de

cxtcrnc vcrzorging van ou-

Arbeidsparticipatie en schijnwelvaart

etc. In 1\edcrland met zqn traditioneel

In de \outer economische henade1·ing

lagcre vrouwe\ijkc arheiclsparticipat1e

dcrcn, in kinderopvang, huishoudhulp,

van arheid wordt slcchts rekcning gc-

hccft dit lcnomecn zich vee I later voor-

houdcn met wat formecl vcrhandeld

gcdaan1

wordt binnen de economic. War bu1tcn

heidsparticipatie, gcmetcn als de totalc

VandaZ!g de dag ligt de ar-

de arbeidssfcer gehcurt, "nict-Jl'bcid"

wcrkgclcgcnhcJd a\..., rcrccntogc van

zoals huishoudtaken, de opvocding van

de berocpsbcvolking 2 111el Ianger noe-

kinderen, de vcrzorging van lamilielcdcn, vrijwilligerswerk, hcbhcn

i\11

mh

gccn cconon1i-.;chc waCJrdc. Nict vcr-

menswaardig achter op dat van andere
Europcse

Ianden~

en dlccticl zells hu-

ger dan dat van llelgic. Du1tsland ot

wonderlljk clJn ook dat toename in ar-

hankrijk en hct gemiddclcle van de

hcidsparticipatie zo positid wordt in-

Europcsc Lln1c iEL\). [en vcrdcr strc-

gc<,chat:

'niet-Jrheid'

komt

1mmcr<,

ven naar toencmcndc arhcidspanici-

overccn met ccn nict gchruikt pmduc-

patie ontkomt dan ook niet aan cen dis-

tiepotentieel.

Fen maatschappij met

CU<,<,Ie rond de maatschappc\ijkc ml en

een lagc graad van arhcidsparticipatic,

waarde van de vnschillcndc "n1ct ar-

houdt dan ook per dclinitie m1nder

bcid" aLlivitciten. lmmers. wannccr

economischc wclvaart 111.

hcidspartlcipat!C slcchts hct onder de

Hoc simplistisch dit hccld wei is. wordt

van

ge'illustreerd

hli)vcn de cchtc cconomi-,chc voordc-

Ji'-

formelc arbcidsmarkt hrcngcn inlwuclt
111

mc111g

economi-,ch

vrocgcrc

nict-Zirhcidactivitcitcn,

handhoek. Stcl dat in de mecstc gezin-

lcn zoals mogei!Jkc clficii.'nticvcrhctc-

nen slcchts e'en van de partners lormeel

nngcn dankzij vcrdere spcuali-,atic en

wcrkt en de andere zich bezighoudt

arhcidwerdcling cndcr hepcrkt en zal

met aile andere gczins- en huishoudta-

de tocnamc in welvaart zich eerdcr ui-

kcn. Stcl nu dar van de ccn op devol-

ten in ccn tocnamc van "sch!Jnwcl-

vaart" hijvoorheeld een dubbel inko-

zichzelf kan zijn_

men waar tegenover nu ook heel wat

dcn er knaagt wei degelijk iel<, aan het

hirkomende

zclfvertrouwen waarmee cconomen en

externe

diemtvcrlening

Met andere woor-

-;taat, wat mecr hui.,houdrlanning en

rolitici n(Jg mecr wclvaart en ncSg mccr

dikwi)i'> ook gezim<,tre<,<,_

werk beloven.

AI-, korte rarenthe"i" kan hicrhij or.,chijnwelvaan wellicht ook ten grond-

"Niet-arbeid" en sociale
cohesie

~lag ligt Jan de voor cconon1cn nlcrk-

Niet-arbeidactiviteiten kunnen van hun

z

wttardigc va._,t...,tclhng dat de tocnZlnlc

kant ook gedefinieerd worden volgen<,

r:

in economi.,che matericlc welvaart in

het nut dat ze na'>lreven. Zo zijn cr wat

;;o

de na-oorlog'>e renode over het al-

men <,ocialc niet-arherdactiviteiten zou

gcnlccn nict t~ gcpaard gcgJan n1et

kunnen noemen, activiteiten met ccn

z

eenzellde toename in geluk ot dan loch

hreder, lamiliaal lhuishoudtaken, tui-

I
''
"J

gemerkt worden dat de toename in

de percertie van tevredenheid.

nreren. kinderorvoeding en -orvang,

Tr·aditioneel worclt hiervoor een vcr·-

,lo-it-yormrl[ huisactiviteiten, etc. I of

klaring gczocht in hct belong vJn tT-

mi\at'>chaprelijk lvr·i)willigcr<,wcrk allct--

Iatieve cotl'>Uillf)tie:
zich welvarender

111

voelcn

handcl nut. AnderziJds zijn er de mecr

verhouding tot an-

or !outer indivrducel nut gerichte acti-

1

men<,en

<
)>

z

deretl, cn du., ook omgekecrd.

viteitcn en tijd-,hestcdingctl: individuele

t\aarmatc de huur een luxcre auto, dc

con<,umrtie, vrije tird. '>rort- en hohhy-

I

andere <,choolkrnderen merkklcding, ol

activiteiten. lui'>t omwillc van het hre-

m

de wcrkcollcga ecn nwdcrnere compu-

dcrc mailhchi!ppeltJk nut, dr<1gcn so-

-1

ter hedt, voelt mcn zich, ook al ver-

cialc nict-arbeicbctiviteiten, ook al <,taat

anden cr nict<, rn de he.,chikkrng over

hicr gccn linanciCic hcloning tcgcn-

::

ZtJtl eigen comumrtiegoedcrcn, relatiel

ovcr, wei degeli)k hij tot cconomi.,chc

c

minder welvarend. Lcn mogelijk gevolg

en maahchappeli)k welvaart

)>

i'> dan ook ccn <,teed-, mecr concur-rentreel u>n<,umptregedrag dat uiteindelirk

Len

niet lcrdt tot een toename in het zich

gaat dan ook tc <,nel voorhij aan de rol

!outer econornischc

inval,hock

tevredcn ol gelukkrg voelcn, maar wei

en hct hclang van de vclc "niet-arbeid"

tot overcon.,umptie.' Vanuit dit pcr-

activiteiten als waardevollc activiteiten.

'>flecliel houdt de economi.,che wetcn-

r\lcer nog, in sommige gcvallcn zullen

.,chap zich uiteindclrik met de vcr-

deze ''tltet-arherd" activiteitcn )Uist om-

keerde

dat ziJ hurtcn het kaclcr van de ecotlO-

dingen

hezig

en

zou

hct

na'>treven van gcluk lopnieuw I a I' cen-

Illi'>chc

trale vra<Jg<..,tclltng naar vorcn gchracht

zipl voor socralc cohc'>ie, inclividuelc

markt

rlaatsvindcn,

cruciaal

moeten wordcn ccrder dan het ohJec-

verrl)krng en ontrlooiing. Het svstema-

ttcl verklaren van tndividuclc keuze<,

ti'>ch "vennarkten" van clczc activiteiten

prclnentie'> en rnkomcn-'' In alwach-

ondcrgrazdt de vrijv.rilligc, ~ocialc parti-

ting van ccn nlogcliJkc nicu\vc door-

cipatie en uiteinclelijk de socialc cohe-

hraak hinnen de eu>nomiec kan .,Jccht.,

.,;e van ecn maatscharrii.

va<,tge<,teld worden dat hct ter he-

Naarmate men .,Jccht., aan formele ar-

<,chikkrng hehhcn van <,teed'> mecr ma-

heid '>Ocialc erkenning,

teri('ic welvailrt ot inkomen uit hcloon-

ontwikkeling, <,talu'>. <,ocialc contacten

de arhctd uiteindelijk gccn doel op

en ontplooiing toekent waarhij arheids-

CllVcN'!N

pcr<,oonlijke

.,;.·

.'::1

c

<(

taken steeds mecr hcrocp docn op het

c:

nemen van cigcn vcrantwoordelijkheid

mobilisccrdc samenleving' waarbinncn

u

en van eigen tijdshcstcding, wnrdt ar-

verschillcndc tijdsordes op elkaar moe-

heid indcrdaad de dominante zingcvcr

ten worden afge<;temd. Door de tocnc-

,'-

I

,I

1~

l

u

fw

I
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Flchardus is sprakc van een nieuwe. 'ge-

van het hestaan. Er is ongctwijkld ccn

mende mohiliscring (onk wereldwijdl

duidclijkc tcndens waarneemhaar in de

en het ophreken van <;tahielc socialc

richting van cigcn verantwoordelijk-

vcrbanden dat daarvan hct gcvolg is

hcid in gesalariecrde arhcid, in hct vast-

(onthechting, vcrminderde integratic in

lcggcn van zijn cigen arheidstijdheste-

de sociale structuur, mindcr cohe-,iel,

l.l

z

ding en vcrgoeden per verrichtc taak,

komt het individu in zekere zin in een

c

<(

zcll-; in het onafhankelijk makcn van

situatic van "orgcdrongcn ondcrncnlcr-

>

voordicn gesalariccrdc arheid. Andcr-

schap" te verkeren.

ziJds is cr ook ccn tendens in hct vccl

worclt gekenmcrkt door individualise-

Dczc ovc1·gang

:.]

mecr op afrocp heschikhaar ziJn, 1n

ring en het losmaken van hct individu

z

weekend, avond en nachtarbeid, perio-

van zijn traditionelc socialc verhanden,

e<:

des die voorhcen gereservecrd warcn

het correspondent met een '>amenlc-

voor de fysiologische hchoclte aan rust

ving van abc.tracterc ( cconon1i~chc en

of vrije tijd. Voor sommigen krijgt ar-

socialel organisatievormen en het ver-

z

beid dus mecr het karakter van "vriJe"

ruilncn van

tijd in de cchtc zin van hct woord, men

hct individu naar ecn grotcrc keu'> aan

0

kan min ol meer vrij over zijn cigcn

normen en waardcn. Het individu crc-

tl)dshcstcding heschikkcn om een he-

ccrt deze nu in toenemcndc mate zelf,

w

fv:
v
""'

c...

de

zingcving'-;V>'CI"Cld van

paaldc taak of opdracht uit te vocrcn,

waardoor

wat uiteraard ccn hogc graad van eigen

toenecmt, maar daarmee ook zijn onzc-

discipline veronderstelt, voor andcrcn

kerheid, en het risico van desintegratic

ziJn

autonon1ic

\vc\i'-;waar

vreet arbeid mecr en mccr aan de eigen

in de samenleving. lmmcrs, om in ter-

vrije tijd, in sommige gevallcn zelfs aan

men van Amitai Ftzioni' tc spreken, het

andere nict-vrijwillige tijdbcstedingen,

proces van socialisat1c, dat wil zeggen

zoals vcrplichte huishoudtaken, nood-

het gc'lntegrecrd worden en hliJven in

zakeliJke scholing, zells lysiolog1sche

socialc verbanden vindt plaat<, door

hchoelten.

middel van hct zich eigen maken door

Opnieuw houdt een Iouter economi-

van een bepaalde -,amenlcving ol '>O-

sche benadering van

ciale imtitutie Hoc mccr het individu

her indiv1du van de normen en waarden
arbeid onvol-

doende rekening met verschillen in on-

zell dczc nornwn en waardcn moet

dcrliggende individuelc ontplooiing en

schcppen, des te mindcr grout i-, de

vcrnJklng in tcrn1cn van eigcn t!jd"hc-

kans dat deze nog ovcreenkomcn met

stcding cnerziJds en tocnemcnd ti)ds-

die van zi_jn on1geving.

beslag en vnjc tiidsbcroving anderzl)ds.
Ook hicr kan sprake zijn van een toe-

Het dehat rond de hehodte aan een

name in individuelc "schijnwelvaart",

heterc verdeling tussen arbeid en niet-

een toename in materii'le welvaart en

arbeidsti)d moct vanuit deze optiek dan

inkomen maar uiteindeliik een afname

ook gevoerd worden hinncn de context

in de individuelc vriJe heschikking om

van een behodtc tot her'>lel van <,ocialc

tc genictcn van clczc wclvaart.

maat-,chappell)ke partiupatie, die 111 zc-

In tcrmen van souologen zoals 1\lark

kerc zin de lcvensverzekcring vonnt op

<,oci~le cohc-,ic in onzc hoogontwikkcl-

No ten
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de economiccn.
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den
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rarticipatie zoal<> Nederland of hoge
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vrijwilligerw.;erk,

etc.
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tocncmcndc hclJng von rmmJtcnl;k gocdcrt..'n

De di-,cu.,.,ie rond arbeid en de bc-

en dwn-,tcn hrnncn

de ClOilOillll' nkcnd, dL'

wcg open '" voor ccn \eel !undttmentclcrc JllJ-

hoelte aan tuenemendc arhcichpartici-

lvw v<~n "nut

ratle d1ent niet zozcer te vertrekken

t'd!-,..,Lhll"n h1cruvcr ccn volgcndc kee1 llllTI

vanuit het rcr.,pectid van maximali-,atie

Z1c o

per<;pectiel v~n de wezenliJke hehodte
van de mens zich <,ocia~l en m~~tsch~p
pclijk tc intcgreren en van zijn individuelc honger n~~r ecn zinvol hcstaan.
Len tc n~uwc cconomischc visie "overwaardecrt" ~rheichr~rticip~tie en hct ~1
dan

111ct opgcdrongcn

onderncmcr-

<;chap cn onderwaardeert de sociale
maatschaprelijke rol en individuele hchodtchevrcdiging

van

nict-arheids-

activitclten.
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Het gezinsbeleid van het CDA is bij de laatste verkiezingen niet
aangeslagen, omdat het geen totaalplan van aanpak was. Het werd
gepresenteerd in de vorm van losse flodders die vaak ouderwets en
truttig aandeden. Wil het CDA met een duidelijk politiek geluid
komen dat werkelijk verschilt van andere politieke partijen, dan
moet gekozen worden voor een samenhangende, gezaghebbende
'economie van liefde, affectie, zorg en burgervriendschap'.
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mcc<;tc

hrcngcn

Ncdcrlandcr<;

nog

<;teed<;

groot<;tc deel van hun

lU

z
c

Ie-

tcrdi,ciplinair l)cmogr~h,ch ln<;tituut

ven door in gczinwcrhand
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Hct C))A hr~cht hct gczin tcrug op de

kcur gee It a an ccn I hctcro-

politicke ~gcnda en had

<;ck<;uccll huwcliJk op enig

daarmcc de goudcn h~l in

moment
Tachtig

i<;

H2

handen, hct <;coordc met

proccnt.
de

'zorgloon' en n1ct de uit-

hevolking

<;pr~~k van Cerda Verburg

procent van

Nedcrland<;c
f-

recent pcriodick uitgcvocrd

ondcrzock door lwt Ncdcrl~nd<; ln-

1-lct percentage men<;cn dat de voor-

:L

v~n een

het

hcdt of wil gra~g kinde-

die hct jachtige lcvcmge-

t-en. Favorict hli)kt de op-

vocl van hct 'druk-druk-

vocding door de hcidc ci-

druk' 'de nicuwc <;ocialc

gcn, n1ct clkaar gchuv,ldc.

kwc<;tic' nocmde.

oudcr<;. Dczc <;ituatic hcdt

,\ 1ct hct 'gczi n<;i<;<;uc' on-

de voorkcur v~n

dcr,chcidt hct c:J )A zich

C)(,

pro-

van

cent. Het mcrendeel van
de Ncdcrlandcr<; 'liJkt min-

paar<;_

\Vaar onder-

i\ lw H Crul- Vm1 13m sse/ <;cheidt het CDA zich nog

der vrijhlijvcnd tc <;taan tcgcnover lwt

mecr in' In ccn politick gccnt op de

gezin,lcvctl en vindt dat kindcrcn heide

chri<;tc)ijkc

ouder' nodig hchhcn om gelukkig te

ncn, gcmccmchap,zin. veilighcid, <;o)i-

imptr~ttc.

1\lct a), hock,te-

kunncn opgrocicn' 'Len gcz1n met kin-

daritcit, rcntmcc<;tcr<;chap. de men<;c-

dcrcn' i<; voor de mee<;te hovcndicn hi)

lijkc n1oat, zorg, ccn 'nee' regen de

uit<;tck de pick 'waar JC )e op je gemak

2-+-uur<;cconomie.

kunt voclcn' Dit i<; niet het C))A dit i<;

t\laar dar aile, i' niet ovcrgckomcn.

Ncderl~nd, geb~<;eerd op hcvindlllgcn

Het gczin<;thcma <;)ocg nict aan, <;lerker

nog hct C:DA-programma hkek te wei-

groei hctalcn. [en ccr<,te aanzet tot

nig wcrvcnd. Hct CDA wordt niet ge-

deze -,tellingname i<; door het CDA al

a"ocicerd met ccn partij die van van-

gedaan, maar tot op hcdcn te diffuu'>

d(log i-,, n1aar ccn partij \Vaaraan de gcur

gchlcvcn

van 'gJ<,tcren' kkelt

Bovend1cn hlijft

Wil hct CDA tot ecn duidelijk politick

hct onduidclijk waar hct CJ)A nu pre-

geluid komen dat opmerkelijk vcr-,chilt

Lie-, voor -,taat. I )it hceft volgen-, mij te

van de andere politieke partijcn, dan

maken met het vcr-,chijn-,el dat hct Jde-

zal cr gckozen moeten worden voor

ologi-,chc gedachtcgoed van het (])A

een aanvullendc 'economic van lidde,

nog nict ankcrt in ccn duidelijkc, '>a-

atlcctic, zorg en hurgervricnd<.chap' die

mcnhangcnck

en vcrlllcuwendc poli-

volwaardig hinnen de huiclige economi-

tickc lilmohc die toekom-,t hedt en

<,che

tockom<,t hicdt. Daardoor worden de

Zonder die kcuzc is hct niet mogclijk

C:DA-aandacht-,puntcn

ecn nieuwe halan<; te vindcn tu<,<,en

in

de

maat-

wetcn<;chap

gaat

mccdraaien.

-,chappclqkc di-,cu"ic vaak onhcdocld

<,laat en markt, tu<;<;en individuali-,ering

i1Titant. ongrijphaar of inhoud-,lom

en gemcen<.chap<;Zin, tus<;cn eigcn en
algemecn belang. Binnen de kcuze voor

Economie van de liefde

een aanvullende economic vallen de

Lr

prioritciten van hct (])A-programma

j-,

naar n1ijn n1cning 111Zltlr CCn n1anicr

waarop hct C:DA bn overlevcn, helc-

up ccn natuurlijkc en ovcrtuigende wij-

maal hij de ti)d bn zip1 en zich duide-

ze, op hun plaah. Daarhuiten hlijvcn

liJk van andere politickc partijcn bn

zij mi-,plaaht, zeit-, onbcgrijpelijk, om-

ondcr-,chcidcn. Dat i'> door ccn lunda-

dat zc per delinitie nict inpa'>haar zijn

mentcle maat-,chappiJkritick waarmcc

in hct hllldige politicke <.tel.,el dat ener-

hct

de

ZIJch op een gedateerde wiJZC hct hc-

-,chl)nharc trioml van het ncolihcralc

grir vcrzorg1ng~staat in <..,land houdt

cconomi-,chc hclcid dat onzc wc'>ln'>c

door er uihluitend een <;ociaal-econo-

CDA zich

di-,tanticnt

van

cultuur in hct algcmccn en Ncdnland

mi-,chc inhoud aan tc gcven maar an-

in het hi)zondcr terrori-,eeiT len pnn-

dcl·zijd-, ecn onwrikbaar geloof in de
werking van de vrije markt

cipiclc '>tcllingnamc tcgen
dcze 'Dam rond het gouclcn kalt' tcgen de onge-

Het CDA kan aileen
overleven door

groci \Vtlaraan allc...,

ondcrgc-,chikt wordt ge-

koe<,tcrt.

Hct

link<.

en

rechb van paar<, vindcn clbar in een ddinitic van

zondc hxatic op cconomi~.,chc

fundamentele

de rcaliteit die bijna uit-

maatschappijkritiek.

<;luitcnd uitgaat van materick vcrhoudingcn.

maakt: gczin<;lcven, <,ocialc
vcrhanclcn, ccologi-.,chc on1gcving en

t'vlct cen lilmolic die ccn c111d maakt

de mcm zell met zip1 p<,ychologi-,che

aan de ccnzijdigc econon1iscring van

en ty<,~cke grenzen, pa'>l

uihtckend

hct memclijk gcluk en zich richt op hct

hinncn het ideologi'>che gedachtcn-

al-,chcid van de haa<,tcultuur en op de

gocd van het C:DA. Tcmen omdat de

'economic van het gcnocg', haakt het

verkilling en dreigcnde dc-,intcgratlc

C[)A aan bij hct n1cuwc. hiti-,che lc-

van de -,amcnlcving, cvcnal-, het morelc

vcn<,gcvocl dat zich mccr en mccr he-

vcrval, in tocnemende mate de priJ'>

gint at te tckcncn. lht leven-,gevoel

zip1 die wiJ al-, <,amcnlcvlllg voor de

-,pruit voort uit de bchoelte aan ecn hc-

eenzi)digc oricntatic op cconomi-,chc

tcrc kwalitcit van het hc-,taan en lcgt
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c.

biJvoorbceld Scandinavic, Duitsland en

<(

ook prioritcitcn hij immatcriclc waar-

l'r<mkrijk, maakt duidelijk dat dit bclcid

c
c

0

dcn van het memelijk bestaan: zorg en

u

aandacht voor elkaar, tijd voor onl'ipan-

gccn

ning, hobhy's, vriendschap en bezin-

maatschappelijke waarde ot wenselijk-

l

1-

u

UJ

I

"'u
c.

vi~ie

gceh

op

hct gczin

zd~

ning. In dit lcvcmgevoel, niet aileen

heid. Het emancipaticbcleid van de

gesignalecrd door treudwatchcrs maar ook

overheid hangt van incidcntelc repara-

voelbaar om ons heen in een groeiende

tiepolitick aan elkaar en krijgt dan ook

'tegencultuur', staat hct 'consuminderen'

vee\ kritiek. lnventarisatic van suggcs-

centraal, krijgt de loze kreet 'zorg' in-

ties om het emancipaticbelctd te vcrhc-

z

houd door hegrippen als 'zorgzaam' en

tercn, bepalcn zich grotendeels tot

<(

'zorgvuldig' en zoekt men naar werk dat

drie variantcn, die stuk voor stuk 'de

>

zich aanpast aan het Ieven. in plaats

oplossing'

van Ieven dat zich moet aanpassen aan

Zeds:

u
z

u;

moeten

bieden.

het wcrk. Het krijgen van kindcren

Llitbreiding van het kinderopvang-

wordt hovendien nict hcschouwd als

en verlothclcid teneinde betaald wcrk

een snort chronische handicap

betcr te kunnen comhineren met de

l.aat paars maar miljarden pompen
cL

zouden

111

zorg voor kindercn.

de logistieke intrastructuur van Neder-

l'lexihilisering van de organisatie van

land. zich uitsprckcn voor de 24-uurs-

hctaald wcrk, waardoor zorgtaken

z

economic, lippcndicnst hewijzen aan

mogelqk worden. Daarhij wordt ge-

0

het milieu, van iedere Nederlander een

dacht aan een 32-urige werkweek en

productie-ecnhcid maken, de huidige

envoenng van hct wette\ijk recht op

1-

verzorgingsstaat en aile taboes die daar-

deeltijd

v:

onze cultuur, het joods-christelijk erl-

lingen. De helastingen en socialc ze-

c

goed, vcrkwanselcn, hezig zip1 met 'las-

kcrhcid krijgen zo vorm dat geen rc-

tenvcrlichting', kortom de kwaliteit van

kcning wordt gehouden met de aan-

hij \wren handhaven, de wortels van

c..

Ieven in dit land \outer hnancieel en
materieel vcrtalen. Maar hct C.:DA moet

- lndividualisering van inkomensrege-

wezigheid van de partner.
len integraal helcid waarin a\ deze va-

durven kiezen voor de rel£1tim1ele intra-

rianten zijn verwerkt wordt door velen

structuur van Nederland en aan hegrip-

a is 'idcaal' gczien. 1\ 1aar zelts zo'n uitge-

pen als 'vcrzorgingsstaat' en 'hc~taan')

sprokcn emancipatiehelctd kan

zekcrhcid' ook een sociaal-psychologi-

voorkomen dat de deelnamc van man-

niet

ncn aan onhetaalde zorg gering zal hlij-

sche dimensie toekennen.

ven, en dat de arheidspartecipatie van

Levensvervulling

vrouwen blijh steken op het nevcau van

In Nederland is het hewip 'emancipatie'

de dccltiidhanen

versmald tot de 'noodzaak' I gehuwde I

staande rolverdeling in stand: mannen

!let houdt de he-

vrouwen dee\ te Iaten nemen aan de

ziJn .fulltinie werkncmcrs zonder ovcrige

arheidsmarkt. Hct heleid dat vrouwcn

verplichtingen, clus de idealc werkne-

daartoe moet stimulercn, richt zich op

mcr. Vrouwen blitven in dit model

uithreiding van kinderopvang, huiten-

twccdcrang<, wcrkncn1cr...; n1ct ccn ri~i

schoolsc opvang en (hetaa\d) oudcr-

co. len goed gezinshelcid hoort ook

schapsvcrlol.

dit

een emancipatiebelcid in te houden en

'emancipatich('lcicl' met het voorwaar-

omgekeerd. Het houdt cnerzijds reke-

dcnscheppend helcid in hct huitenland,

ning met de speciale hehoclten. wensen

Vcrgclijking

van

en ko-,ten die gezin-..vornling tnet zich

a! die vcrschillendc bsen die memcn

meehrengcn, maar rcspecteert ander-

aiken, als partner en als ouder mce-

zijds ook hct rccht op vrijc kcuzcn en

rnaken, achtercenvolgcns en ~onl<.; \Veer

stimukcrt cen rcchtvaardigcr vcrdeling

opnieuw. Ieclere tasc vraagt een nieuwe

van arheid en zorg. I )ic rcchtvaardigcr

aanpa-..r.;ing en vcrdcling van de energie

verdcling -,taat en valt n1et een grotcr

die hcschikhaar is voor relatie, werk en

aandccl van manncn in de zorg

zorgtaken. len modernc gezi mpol i tick

Hct 'gczimhclcid' van het C:J)A is hij

onwat hnancick stcun voor degcnen

de laahtc vcrkiezingcn nict aangc~b

die kindcrcn opvoedcn.

gen, omdat het gcen totaalplan van

I let C:DA zou een !o!<Jir individualise-

aanpak was, maar geprcscntccrd were!

ring van hct inkomen mocten verwcr-

in de vorm van lmsc tloddcrs die vaak

pcn door zich te hcrocpen op het kit

ouderwcts en truttig aandcden. Daar-

dat gezinworming cen gcnlCenschap-

dom ging hiJvoorhccld het 'opvoe-

pelijkc hczigheid is van heidc partners

ding-,loon' ccn eigcn, anti-cn1oncipatoir

en dat ouderschap daarom gccn indivi-

Ieven lijden. lht is Jammer, want het

dualisering van de inkomemrcgcling

(J)A was de eer<;tc politickc parti) die

toc-,taat.

hesclte dat hct gezin in Nederland

Hct krijgen en hehhcn van kindercn

door allcrki

peliike ontwikkelingen en
het gehrek aan aandacht
van

de

overheid,

een

kwetshare ledeenhcid is
geworden, die daarom hescherming nodig hedt.

Het CDA zou een

van het inkomen
moeten verwerpen.

Levens loop

moct

dan

den met een hogcre. inko-

aan

l'l'll

'zorgprincipc' die

het huidigc 'kostwinncrsprincipe' in het
fiscaal stclsel vcrvangt voor de oudcr

zell zorgen voor de kindcren, hct wei

die niet ol fl<lrllllllr wcrkt. De nuder die

of niet I parttime! werken, mocten he-

fui/Ji111r zorgt, komt hovendien in aan-

nadrukken. Cezinshelcid client uit te

tncrking voor ccn zorgloon.

gaan van de rcaliteit.

Te overwcgen valt ook ccn sociaal vcr-

Ln die realiteit is dat hijna zeventig

zekcring<;<;tclsel dat cr toe lcidt dat hct

procent van de Nederlandsc gczinncn

inkomcn van mcnsen met kinderen hc-

gedomineerd wordt door het verschijn-

ter wordt gesprcid over hun levensloop.

scl tweeverd1encr, hetgeen in de prak-

(1-:cht lparcn zondcr kindercn moe ten

tijk op andcrhaltverdiener nccrkomt.

daar aan mcchctakn, zoals ze mceheta-

Slcutclwoordcn van dit gezinshclcid

lcn aan aile colkctieve voorzieningcn,

zouden 'kvcnwervulling' I in plaats van

ook al maken ze daar gecn gchruik van.

emancipat ie I en 'lcvcmloopdynallllCk'

Len nieuwc gcneratic is cen invc<;tering

moeten zi Jll. Lcvenwervull ing verraadt

waar we allcmaal helang hiJ hchhen.

pcrsoonlijke kcuzcs e11 prioriteitcn, al-

Opvoedingsondersteuning

standigheden.

Fen

Levcnsloopdynamiek doet rccht aan

eveneens hezig met de immatcricle on-

s '!N

goed

-l

hijslag
Te denkcn valt hovendicn

In dit gezinshekid zal het CDA het

~

I

mensalhankelijke kinder-

recht op cen vnje keuze voor vrouwen·

C llV

z

ook gecon1pcn~ecrd wor-

individualisering

gc-,tctnd op cigcn aard, \Ven-,en en onl-

<

val die kindcren met zich
meehrcngen

to tale

;o'

)>

moet lonen, de inkomcns-

maatschap-

z

gczimheleid

houdt

zich

v
)>'

; ,.

:~~I

<(

dersteuning van gezinnen. Meer kin-

leidt, bijvoorbeeld, tot een toenamc

"'

0

deropvang, verplichte voor- en na-

van kinderen die prohlemen hebbcn

r

:_:

schoo\<,e opvang tot

jaar, continu-

met zindeliJk worden, omdat zij op hun

rooster'> en dergelijke zijn we\i.,waar

kinderdagverblijven uitsluitend op vas-

':· ...

1,

;

c

.,

'-

,;1

v

f-

"
"'

maar voorkomen moet

tc tijden, du-, 'op de klok', op potje<,

worden dat het ouder<,chap onder in-

worden gezet. lklangen van het indivi-

vloed van sociale dwang steeds meer uit

duelc kind dreigcn ondergcschikt ge-

UJ

I

_,

van helang,

I()

de privt'-stcer wordt gehaald. lnmiddels

maakt te worden aan de interne organi-

kan het C:DA enig zeltbewustzijn ont-

<.;atic van de opvang.

z

lenen aan het teit dat er, door eigen

Wannccr opvang van nul tot ze-,tien

<(

toedoen, een rehabilitatie van het gezin

jaar in 1\:ederland voor en na <,chool en

>

heelt plaatsgevonden In gezinnen zeit

tu~l.)cn de rniddag gcn1ccngocd zal gaan

wordt. zu signalcerde het blad

worden, dan is het van het groot<,te be-

:_)

tlir onlang'-;, hct gc-..prck over \Vaardcn

lang om ontwikke\ingspsychnlogische

z

en normen in de opvocding weer door

criteria voor al die verschillcndc leel-

:X
UJ

z
c
fv:
(",

'-'

c..

illtcnllcdi-

ouders gevocrd.

ti)d"tadia van kinde1-cn en de wense-

Ook is er weer maatschappelijke aan-

lijke overdracht van waardcn en nor-

dacht voor het gezin a\., hoedcr van

men, al-,mcde ungewcmte invloeden, te

normheseL Uit hct eerder genoemde

tormulcren en daarvoor spcciaal ge-

NIDI-onderzoek bleek bovendien dat

<,choold personeel in te zettcn. \)aar-

77 procent van de Nederlandse bevol-

mce verrijzen de contouren van een

king het ecns is met de '>telling dat 'het

ge-lntegreerd jeugdhelcid a an de hori-

goed zou zijn al'> er in de toekom'>l

zon, gekoppeld aan mecr prakti'>che,

n1ccr aandacht zou \vordcn gcgcvcn

laagdrempeltg

aan het gezinslcven' Het ti) is gekeerd

ding<.steun voor ouder'>

toegankeliJke

opvoc-

en gcdt het C:DA daMmee 1·uim haan

Want

voor een exclusicf en cxplicict gezin<>-

vlocdt her gcdrag van kindcrcn, gun..,tig

belcid

ol ongunstig. Stress van de ouders bete-

het

gezin-,lunctioncren

be'ln-

Fen uitgebreider en (gedeeltelijk! door-

kcnt stress vom de kindcren. Het zip1

hetaald oudcr.,chap<,- en znrgverlol en

de ktnderen die het meest getrollcn

het recht op deeltijdwerk moeten gesti-

worden door verstoorde en gebroken

mulcerd worden vanuit de wclenschap

relaties.

dat oudcrs mecstal de mce<,t gemoti-

komst van cen kind de '>flanningen en

veerde opvocder'> van hun cigen kinde-

contlicten binnen een relatie bcduidend

ren zijn

I )aarnaast i'> het dringend

noodzakelijk dat cr aan de roep

0111

Het gegeven

dat door de

toenemen, met name de onenigheicl
over de vcrdeling van de zorg- en hui'>-

mecr kinderopvang ook de noodzaak

houdei!Jke taken, i-, een tckcn aan de

van ccn pcdagogi~.,chc vi-;Jc op de gc-

wand. Zowel thui'> a\., op het werk i'>

wen<,te

ontwikkeling

van

kinderen

het Ieven voor Nederlanders aanzienlijk

wordt gekoppeld

veelc1'>endcr geworden Vocg daarhiJ de

\n.,tituties die oudcrvervangend acticl

opvoeding'>onzekerheid van veel nu-

zijn, ziJn op dit moment grotendeels

der'>, de hoge echtscheidingscijlcr'>, de

'bewaarverblijven' die zorgen voor het

toegcnomen meldingen van kindermis-

natje en droogje van de aan hen toever-

handeling,

trouwde kinderen, maar niet werken

problcemjongeren en jongeren cia t in

vanuit

aanraking komt met JUstitJe, en het

pedagogi'>che

prinupes.

Dit

het stijgende percentage

wordt duidelijk dat een jeugd- en ge-

een belangrijk platlorm voor het bedis-

zimhelcid geen overhodige luxe ot on-

CU'>'>ii'ren van hun nieuwe rol. Samen-

gewemtc bcmoeicni-; van de ovcrheid

woning.:.,cur~u.;;;scn

met het privc-domein i'>. Een mini-;ter

huwd en gehuwd, worden over het

voor jeugd- en gezin-;zaken i-; dat even-

algcmeen door vrijwilliger-; gegeven.

min. Jeugdbelcid i-; nu vcr-;nipperd over

De overheid <,ubsidiccrt deze cur-,us-;en.

voor partners, onge-

tal van mini-;teric-; en icder mini-;terie

Het Noor<,e gezimbelcid stoelt op cen

houdt zieh met ccn tacet hczig Daar-

grociend beset dat samenwerking lU'>-

door ontbreekt het ovcrzicht en kan

<,en de centrale overheid, de plaat-;clijke

ecn g6ntegreerd jeugdhelcid 11001t van

overhedcn en vrijwilliger-;organi-;atie'>

de gmnd komen. lhtzeltde geldt voor

noodzakelijk is om een gedegen ba-,i'>

het gezimhelcid. Fr i-; gccn mini-;terie

tc lcggen voor ecn goed gczinshelcid.

dat maahchappelijke thcma\ rond rclatie-;, ouder-;chap en kinderopvocding

ledereen werkt, iedereen zorgt

onderzoekt en helcid-;matig vertaalt,

Temlotte Celijkwaardigheid van man-

noch

overheid-;maatrcgclcn

nen en vrouwen vergt cen gelijke eco-

loct<;t op dc comequentie-; die zij heb-

nonli~chc waardcring van zorgtaken en

allcrlei

ben voor gezinnen. Een Jeugd- en ge-

arhcid'>lakcn Zorg i-; net zo goed ar-

zin-;hclcid i-; voorwaardcn-;chcppend,

hcid. Fen economic die zorg als arbeid

van V(Jr'lr de conceptie lot in de tweede

en kmtcnlactor zovcel mogclijk ont-

lcvemheltt, e11 dnhalve eigenl11k ook

kent en bij voorkeur 'grati-;' wil Iaten

generat1ehelcid.

plaatsvinden,

Voor het CDA kan het 1'-.:oor-;e gezilh-

vrouwcn in het algcmeen ecn oncven-

ontkcnt

daarmce

dat

z
r:
:;a

z
c:
<
;p

z
I
T

helcid een goed voorbeeld zijn, lemccr

redig groot deel van de kmtcn van de

on1dat men in Noonvcgcn ook ccn nli-

?org voor alhankelijken -cer-;t de kin-

(

gczin.:.,ztlkcn

deren, later hun hejaarde ouder-;- voor

c

heclt. Het N()(mc heleid kent niet ai-

hun ,-ekcning nemcn. De lixatic op cco-

lll',tcr

voor

icugd-

en

ouder-

nomi<,che groci heclt gelcid tot cen

-;chapwcrlol en een goede kinderop-

,chcclgroei tu-,-,en harde en zachte -,ec-

leen ecn

riant, doorbctaald,

vang, maar richt zich ook op het

tor en hct weghczuinigen van hctaaldc

hiJ'>taan van het gezin op hct gchied

arhcid in de zachtc -,ector: welzijn,

van oudcr<.,chap en <..,J.!llcnwoncn via ou-

volbgczondhcid, zorg, cultuur, ondcr-

derhcm,ddeling, oudcrhegclciding, va-

wij<,, milieu en vciligheid. Hierdoor

dcrgrocpcn en 'ianlcnwoning.;;cur.:.,u~~cn

wordt de kwaliteit van het mcmelijk

verplicht voor

hestaan, met name die van kwet,harc

ouder-; die willen -;chciden en die kin-

grocpen, en de leclhaarheid van onze

derell hehhen die jongn zijn dan 16

...,atncnlcving in gcvaar gcbracht.

JaJr Oudcrhcgelciding i-; ccn voorzic-

Ecrdcr in dit <ntikel suggcrecrde ik dal

Ouderhemiddcling "

ning die vooral door gezondheid-;cen-

hct CDA zich doclhewu<,t in de door

tra wo,·dt vcr'>l1-ckt en dic ouder-; lracht

zijn gcwen-;te politick moest Iaten lei-

le <;teLIIlen hij het verzorgen en opvoe-

den door ecn 'economic van de licl-

den van hun kinderen. 1-let 1dee van va-

dc'. omdat de lwcedcling in 'hard' en

dcrgrocpcn i'-. ont-..tatln uit ccn algc-

'zacht',

mene hehoclte om vader-; men hi1 ou-

waardeoordelen, de mcc<,t schadelijke

mel

de

daaraan

verhonden

Dczc

twccdcling ic. die zich in onze samcnlc-

grocpcn luncttoncrcn voor vader-. a]...,

ving vomdoct. i)aardoor i'> alles wat

der-;chapqaken

(I lV 7

s 'JS

tc

hetrekken.

;

:~~ I

<(

werkelijk van waarde i<;, weerloos ge-

mannen met kinderen een evenrcdig

::0

Q

wordcn tegen de tucht van de markt en

aandeel in zorg en in arheid, en kunnen

r

v

'--

c
:...

f:..:J

1(

I

"'
~

c

de toet<; van ta<;tbaar nut en rendement.

ziJ hijvoorhccld tijdens de meest veel-

,'det hct devie<; \preiding van zorg, ar-

eiscnde lase van het ouderschap iedcr

beid, inkomen en tijd' kan het CDA de

een dag mindcr werken, via doorhe-

gedeelde verantwoordelijkhcid propa-

taald,

gcren van een nieuwe solidariteil: 'ie-

Andcrhall-verdiencr<, gaan er· met deze

dereen wcrkt, iedereen zurgt' lht bc-

constructie nict up achtcruit, zij hlijven
met clkaar hetzellde aantal uren draai-

gekoppeld aan werkwcker1 van maxi-

en. Ieclerc Nederlander wcrkt op deze

<(

maal dcrtig uur, zc<; uur per dag. [en

wijze bovendien aan zip1 eigen socialc

>

grout deel var1 de hurdige uitkeringen

zekerheid en pensioen, terwiJI hi) ol zij

wordt gehruikt om al die hanen die cr

dat ouk tot op aanzienlijk hogere leel-

l.)

in werkelijkhcid zijn, al dat werk dat

tijd bn hli)ven doen, via werktijden

z

niet gedaan wordt ol on-

0:::

arheid,plicht

voor

ouderschapsverlof.

iedcreen,

z

tekcnt

gesprcid

hetaald moet worden gedaan, weer zichthaar te
maken. Op deze wijze bn

1-LJ

z
0
f( 1

-:)
::::...

die, hqvoorhceld, in twee

"Spreiding van zorg,
arbeid, inkomen en

een aanzienlijk deel van

tijd."

ta,en wmdcn atgehouwd
Fen haan van

ZC'-.

uur rc-

kent at met de gesel van
de stt-c<;<, die steeds mecr

hct Ieger van de hondcrd-

men<,en trclt, Ievert htte,

duizenden <,ociak inactieven die nu in

gemotiveerde werk nemcrs en gee It vol-

de WAO ol in de hiJ<,tand zitten, aan

docnde tqd voor de concurrerende

het wcrk op schokn, in ziekenhuizcn

noodzakelijkhcden van het mens-zip1,

en verplceginrichtingen, hij politic en

rclatic'-., onhranning, vrijwilliger-,wcrk,

plantsoenendienst, hoshehecr, in win-

activrteitcn die de gcmccnschap dic-

kels, in de persoonlijkc dienstverlening

JH.'n,

Zwart werk wordt wit, grij<, I onhctaaldJ

Met zo'n plan zou hct C.:DA zich on-

wcrk ook. kdcreen die ktin werkcn

verhiddclijk als de mecst progrcssreve

bczinning.

werkt, desnoods in deeltijcL drie uur per

partij van Nederland kwaliliccren, en

dag. Wic mecr dan het maximum van

met visie en ld ccr1 voorschot nemer1

zes uur per dag werkt, komt in een aan-

op de toekomst. Hoc dan ook, de ver-

zienlijk huger helastingtarid Niet het

zorging..,<.;taat

lcit dat je kortcr werkt, moet tcgen je

moetcn stoclcn op gelijkwaardigheid

van

die

tockon1'-.t

zal,

plciten, maar hct gegevcn dat jc Ianger

van mannen en vrouwen, zowcl hinnen

werkt.

het gezin als op de arheidsmarkt, ak

Ihnen van maximaal ze<, uur per dag

medc op de hehoeltc van kindcren om

maken ecn I 2-uurseconomic mugelijk,

met heide ouders tijd door te hrengen.

evenals de zo door werkgevcrs en
werknemer<, gewcnste tkxihili<;ering. In
kite ontstaat zo een twee plocgensys-

A111' H. Cnd- VIlli /lntl'cl is flllhltcillc ctt ltd

teem, de oplmsing ook voor hct lilc-

Pd/1

/Jci (/);\

prohleem en vonr ochtend- en avondmenscn. Het gedt ook de garantie dat

Noot

kinder·en altijd op de zorg en aanwezig-

In:

hcid Vall CCn ouder kun11en rekenen.

I'J'JH.

Op dczc wijze vcrwer·ven vrouwen en

I )cmo~

jaargzmg

1--t-

nr

lllJ.J.rt

we rke lijk va n waa rde is, weerloos ge-

mann en met kinderen ee n eve nred ig

0

wo rde n tegen de tuc h t van de markt en

aa ndee l in zorg e n in arbe id , en kunnen

u

de toets van tastbaa r nut e n rende me nt .

z ij bijvo o rbee ld tijde ns de meest vee l-

Met he t devies 'sp rei ding va n zo rg, ar-

eisende fase va n het ouderschap ieder

0

beid , inko me n e n tijd' kan het CDA de

een dag minde r we rken , via doorbe-

u

gedeelde vera ntwoord elijkhe id propa-

taald ,

ge ren va n een ni euwe so li dariteit: 'ie-

Anderh alf-verdieners gaan er met deze

deree n we rkt , iede ree n zo rgt'. Dat be-

constructie n iet op ac h teruit, z ij blij ve n

tekent a rbeidsp li c ht voo r

iedereen ,

met e lkaar hetze lfde aa nta l uren draai-

De electorale afkalving van het CDA zet zich door. De partij heeft

z

gekoppe ld aan we rkw e ke n va n maxi-

en. lede re Nede rl ander we rkt op deze

maa l dertig uur, zes uur per dag. Ee n

w ij ze bove ndi en aan z ij n e ige n soc iale

opnieuw een marginale rol gespeeld in het politieke krachtenspel

~

>

groot de e l van de huidi ge uitkeringen

zeke rh e id e n pe nsioe n , terwij l hij of z ij

wordt ge bruikt o m al die banen die er

dat ook tot op aanzienlijk hoge re leef-

in werke lijkh e id z ijn , al dat we rk dat

tijd kan b lijven doen , v ia werkt ijden

~

0

w
I

'

\..)

z

ni et gedaan wordt of onbe taald moet wo rd e n gedaan, weer zic htb aa r te

·

~

l

W

gesp re id

maken. Op deze wijze kan
een aanz ie nlijk deel va n

"Spreiding van zorg,
arbeid, inkomen en

oudersc h apsverlof.

rondom de vorming van de nieuwe regering. Een langdurige periode van oppositie ligt weer in het verschiet. Ondanks pogingen

fasen worden afgebouwd.
Een baan va n zes uur re-

nele veranderingen in de partij -elite, slaagt de christen-democratie

z

kent af met de gese l va n

er kennelijk niet in het verlies aan macht een halt toe te roepen,

m

het lege r van de hond erd-

0

duizenden socia le inactieve n d ie nu in

gem otiveerde werknemers e n geeft vo l-

de WAO of in de bij stand z itten, aan

d oe nde tijd voo r d e conc urrere nd e

me nse n treft , leve rt fitte ,

h et we rk op sc ho len , in zieken hui ze n

nood zake lijkh eden van h et mens -z ijn:

en ve rpl eeg in ric h tingen , bij po li tie e n

relaties , ontspann in g, vrij w illi gerswerk ,

plantsoenend ienst, bosbeheer, in w in -

activ ite iten die de ge mee nschap di e-

kels , in de persoon lijke dienstverlening.

nen 1 bezin nin g.

Zwart werk wordt wit , g rij s (o nbetaa ld )

Met zo'n plan zo u het CDA z ich on-

werk ook. lederee n die kán we rken

verbi dde li jk als de meest progressieve

we rkt, desnoods in dee ltijd: drie uur per

partij van Nederland kwal ifi ce re n , e n

dag. W ie meer dan het ma ximum van

met vis ie e n lef ee n voo rschot neme n

zes uur per dag we rkt , komt in een aa n-

op de toekomst H oe dan ook: d e ver-

zie nlijk h oger be lastingta ri ef. N ie t h et

zo rg in gsstaat va n die toeko mst za l,

feit dat je korte r werk t, moet tegen je

moete n stoe le n op ge lijkwaa rdi g h e id

p le iten , maar het gegeve n dat je langer

van mann en e n vrouwen , zowe l binn e n

werkt.
Banen va n ma xi ma al zes uur per dag

het gezin a ls op de arbe id sm arkt , alsmede op de behoefte va n kinderen om

make n een 12-uurseconomie mogelijk ,

met be ide oude rs t ijd door te brengen.

laat staan de neerwaartse trend te keren. Is het dramatische verlies

D

oorgaans wijst men de ontzu il ing e n de sec ulari sat ie

irre leva nt e n men kan aannemen dat

<

a ls

het afnemende politieke gew icht va n

)>

verk laring voo r de ve rkie-

re ligie een nega ti ef effect heeft op de

z

zingsnederlagen. Maar het

e lecto ral e pos it ie va n een

waren juist de niet-kerke-

c hristen -democratische

lijke en niet-confess ione le

partij. Secularisat ie is ec h -

kiezers die- na de partij in

ter een breed e n diffuus

1986 e n

maatschappe li jk

19 89 we l ge-

va11 hel CDA

Noot

k ind eren altij d op de zo rg en aanwez ig-

1. In : Dr~11o s jaarga ng 14 nr.

3, maart

1998.

Ontke rke lijkin g heeft betrekking op de afname va n

Daarmee is secu larisatie als

ke rkl idmaatschap e n kerk-

0

verklaring voor de neer -

bezoek, terwij l het po li-

)>

gang van christen-de mo-

tieke gew icht va n gods-

crati sche part ijen o nbev re-

d ie nst ook kan afnemen

Ge mete n

naar

zoek is secu larisatie im-

o nder trouwe kerkgangers.

Prof. dr. C.J va11
Kcrsbergm

De 'natuurlijke' ac h terban
va n

c hri sten-de moerati-

sc he part ijen ka n hierdoor zelfs nog

jaren zestig. De verk iez in gs ui ts la ge n

kle in e r zij n dan die nu al lij kt. Tege lij-

van de confess ion e le partijen e n la te r

kertijd verwijst sec ul ari satie ec h ter ook

het CDA zijn gee n wee rspiegeling va n
deze tre nd.

re ligieuze o ri e ntaties in een seculi ere

Op deze wijze verwe rve n vro uwe n en

CDV 7/8 98
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e n 1998 wee r wegli epe n .

mers al een opme rke lijke tre nd sind s de

probleem e n voor oc h tend- e n avo nd me nsen H et geeft ook de ga ra nti e dat

I
m

steund te hebbe n - in 1994

digend .

teem , d e op lossing ook voor h e t file-

p roces.
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naar de omzettin g va n in oorsprong

- ... I :-.
,".

Seculari sat ie is politiek natuurlijk ni et

(o ntkerke lijkin g ) aan

afnam e van het kerkbe-

Mw. H. Cr11l -\la11 13rllssel is p11blicis le e11 lid

;;o

()

werkne mers gewe nste flexibilisering In
fe ite ontstaat zo ee n twee ploegensys-

0

z

van het CDA in structurele termen te verklaren?

eve nals de zo door we rk gevers én

heid van één ouder kunnen rekene n .

-l

tot partijvernieuwing en inhoudelijke innovatie en ondanks perso-

z

t1

0
IJl

die , bijvoorbeeld , in twee

de stress d ie steeds meer

tijd."
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/)e stntclrtrele oorZilok thl11 de crisis th111 de clnislc11-democrotie boHl}l smnnr met hct
uem11l um1 de '/Jolitiek der hemiddelilli;'
Uoto /-111"' 1/otdiJk)
ethiek die veel brcdcr gedragcn wordt.

f-

nter waarop chri<,tcn-dcmocraten hun

Hierdoor zou de potentii'le achtcrhan

politick he<,tcl en <,ociaal-cconomi'.ch

nu juio,t weer grotcr kunncn zip1 dan

helcid meek vormgaven.

U1

men denkt. De onzckcrlwid hicrovcr

,r-.,

ligt ten grond-,lag aan CCn van de cen-

Len unick kenmcrk van de chn<,ten-

c...

trale dilemma\ van de chri<,tcn-demo-

dcmocratie i' haar nicl atlatendc po-

cratic: wei ol n1et appcllcren aan de

ging via hclcid diver'>c maal<,chappc-

chri<,tclijke ill'.piratie van politick han-

liike grocpcn met uitcenlopcndc hc-

delen. In ieder gcval kan men wei <,tel-

langen met clkaar te verzoenen en lc

len dat <,eculario,atie het automati<,me

integrcrcn. De heweging heelt zich

heel t doorhroken dat bekcnd o,tond alo,

tlcxihel en - ondank., I ot wellicht dank-

hct 'du.,'--;temmen 1btjvoorbeeld 'ik hen

zij) de rcligicu<, gc-impircerdc politickc

katholiek. du, ik <,tem KVP'i. Dati'> een

hegin<,elcn - zeit, pragmati<,ch mocten
op<,tcllcn om ccn dcrgclijkc 111tcgrattc

gcvocligc 'iiag.

van bclangen vloeicnd en <,uccewol
bcwegingen

tc Iaten vcrlopen Dit vcrgrooltc nog

hchhen traditionecl geprol itccrd van de

een<, de noodzaak om her aanpa<,<,ing<,-

rcligicuzc .,cheichlijncmtructuur in de

vcnllogcn continu tc hc\\'Jkcn en wJJ.r

Chri<,tcn-dcmocrati<,chc

~an1enlcving. l)c aanwczighcid van ccn

mogcli)k tc vcrgrotcn. opdat de in-

godo,diemt1ge o,cheid.,Jijn wijztgde nicl

tegratic van

aileen de logica van politickc conllictcn

plaatwindcn. I )e chri,tcn-democratlc

door de politiekc hetekcni<, van de kla<,-

wa<, in die z1n de hclichaming van de

helangcn

hliJvend kon

<,cn<,chcid,liJn in tc tomen. maar vorm-

maat<,chappeliJkc harmonic lol wildc

de ook de ha'i' voor de hiJzonderc ma-

dat tenmin<,tc zijn).

De aantrckkclijkhcid voor mccrdcrc

gavcn naar gezinnen in nood, zondcr

grocpcn kiczn'> en hct 'iamenhrengcn

daarhij overigcn<, de logica van de

van mccrdcrc hclangcn i'i vanzcll,pre-

markt zell buiten werking te <,\ellen. In

kcnd gccn garantic voor ccn "uccc~

dezc zin hcdt de chri'itcn-dcmocratie

vollc en docltrclfcnde oplm'>ing van te-

altijd gezocht naar een middenweg tu<,-

gemtellingen. Het kan echtcr wei bc-

'>Cn hct socialistische ol <;ociaal-dcmo-

<,chouwd worden al'i een helangrijkc

crati'ichc ( 'itaats- )collcctivismc en het

procedure voor de con<;tructie van poli-

liheralc (markt-)individualisme De so-

tieke bondgenoot'ichappen op ha'>i'i

cialc hcrvorming'>politick richtte zich

z

van ruil. voor <,oualc compcmatie en

middcls de socialc uitgavcn gcwounlijk

m

voor hct ondcrhoudcn van innige he-

op het hcrstcl van de cigcn vcrant-

;:o

_.:,1

trckkingen met aan de partijen ge-

woordeliJkhcid en de zellrcdzaamheid

liccrdc maat'ichappclijke organi'iatic'i.

van maat'ichappelijkc institutics zoals

z

,,

Socialc politick '>pcelde hicr ecn cru-

het gezin. Het verzekering'>principe, de

CJ

',\(

ciale rol.

band met de arheiclsmarkt, de hescher-

De chri'itcn-dcmocratic zag zich ge-

'idiariteit (in hct bijzondcr de sprciding

ming van hct tradttionclc gczin en suhnoodzaakt <;teed, te zoeken naar mid-

van vcrantwoordclijkhedcn over ver-

dclcn om hclangcnconllicten tc vnzoe-

schillende organisaties in het maat-

-,,.

<
)>

z

ncn. Hieruit ont'itond wat ik noem de

<,chappclijk middenveld) zijn centrale

'politick dcr hcmiddcling Dat wil zcg-

kenmerken van het socialc model van

I

gen de rcligieu'i gc'lmptreerde, ideolo-

de chri'itcn-dcmocratte.

r.:

gi,ch vertaalde. imtitutioneel gcwor-

-l

hrachtc ovcrtuiging dat maal'ichappc-

De politieke economie van het
verval

lqke belangentegemtcllingcn via poli-

De chri'>ten democratie hedt in de ja-

ticke midclclcn mocten worden opgc-

rcn tachtig nict gckozcn voor ccn aan-

tclde en politick in de praktijk gc-

:J

c
)>

lo'>l om de tlatuurlijkc en organi,che

pa,,ing<;heleid gcha<;eerd op de neoli-

harmonte van de samcnlcving te he-

bcralc vriJc markttdcologic en ook nict

houclen ol te hn'>lellcn. Fn hct wa'

voor een mcer <,ociaal-democratisch ge-

deze rcligicus gc'in'>pircndc 'politick

tint helcid gcricht op het hehoud van

dcr hemiddcling' die de sociaal-ccono-

vollcdigc werkgelcgcnheid

llll'ichc poltttck van chn'itcn-dcmocrati-

daarvan hcdt ziJ gcprohecrd ccn soci-

'che partijen in de na-oorlog'>c periock

aal aanvaarclbaar kapitali,mc tc handha-

bchcnstc Cun'>tigc ccotlomi,chc om-

vcn tot aan het moment dat de grcnzen

'>landighcclen vergcmakkclijkten deze

van dit heleid in zicht kwamen in het

politick

begin van de jarcn ncgcntig.

In plaats

C:hri'>ten democrati'>che partijcn aan de

In algemenc zin domincerdc de vi'>ie

macht hehbcn altijd de voorkcur gege-

dat de starre arheid"narkt en de blij-

ven aan ecn pa'i'>id en reactid type 'iO-

vcndc hogc werklomhcid hct gevolg

ciaal-ccononmch

waren van hogc arhcid,ko<,tcn, die 'ia-

bclcid.

l)it

hclcid

werd gekenmerkt door de bereiclheid

llll'llhingcn n1ct ccn tc gcncJTu:-, -;ociaal

de <,chadelitkc, 'iOCJalc gcvolge11 van hct

<,tel,cl. Achterecnvolgende regeringcn,

tmpcrfcctc marktmechani'>mc tc vcr-

waarin het C:Di\ participcerde, hebhen

zachten via aanzienliJkc ovcrdracht'iuit-

geprohccrd het <,tel<,cl van <;ocialc ze-

(I lV 7

s

<JS

;

,,
.'~I

r::
(

<t

kerhcid te sanercn. Dit gehcurdc zon-

lingen)

Cl

dcr van hct gcijkte patroon van socialc

voorhandcn. De pa<,<;ievc, corporatisti-

u

politick at tc wijkcn. In plaat<; van ccn

schc, <.terk op ovcrdrachtsuitgaven geo-

r
'-

i

·.,i

\._

'I

CJ
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ontwikkelingen,

nict

mccr

nicuwc vorm van socialc politick tc

ricntecrde sociaal-economi.,chc politick

zockcn, hleef men probercn de ophouw

wa<. in <;teeds mindere mate geschikt de

van hct he-.taandc <.te\-;c\ tc hehoudcn

puhlickc goedercn voort te hrengen,

door het te vcrsoheren. Zo were! aan de

die ingezet kunnen worden ten he-

passivitcit en het ovcrdracht<;karakter

hocve van clectoraal zegenrijkc vormen

van hct stclscl nagenoeg nict<. gedaan.

van politicke uitruil.

u

z

r::

<(

de hczuinigingcn via een zckere mate

1\\ijn algcmcnc <.telling is dat het nict

>

van <.ocialc compensatic tc verzachtcn.

aileen de verandering van de rcligieuze

Hct motto was: en bezuinigcn en -.pcci-

<,cheidsliplemtructuur van de Westcrsc~

:_)

heke grocpcn van elcctoralc hctckcnis

samcnlcving is die op dit moment het

z

compemcrcn. Typiscb waren dan ook

vcrmogen tot chri<,ten-dcmocratische

de

n1acht"ivorn1ing aantaq, n1aar

X
L-LJ

z

Tcgclijkcrtijd trachttc men de pijn van

extra

maatrcgelen

(bijvoorbecld

uitho\ling van hct na-oorlogsc chri<,lell-

nomcn om bcpaalde grocpcn (oudercn,

democratischc model van <,ocialc po-

'hcstaande gcvallen'J tc ontzien ol voor-

litick. Hct zijn overigens nict aileen

lopig tevredcn tc <.tcllcn.

cconomi-,che lactorcn die het door
chri<;ten-dcnwcratcn gcprclcrecrdc so-

0
De

f'JI

·"
'-'
:::..

ook de

'cenn1aligc uitkeringcn'l die \verden gc-

chri<;LCI1-dcmocratischc

hclcid<.-

ciale model in de prohlcmen hrachtcn

voorkeurcn kwamcn <.teeds mccr onder

Ook

druk tc .;raan en hcgonnen te hotsen op

!vcrgrijzing en ontgrocningl en nlaat-

demogral ischc

veranderingen

de sociaal-economische rcaliteit. I )c

schappeli)ke proce<,<,en lverandercndc

positie van de partij wcrd <.teeds hachc-

gczin'-l~Jnlcn-;tcll ing, individual i~cri ng,

lijkcr De afnemcndc politiekc hetekc-

de zich wijzigcndc lcvemcyclu., I ma-

nis van de godsdienst ondermijndc het

kcn de po\;tick voordcligc vormcn van

potcnticle clcctoraat

uitruil (bijvoorbceld die tu<,<;en de gc-

I de

'dus'-stcm-

mers) en vcroorzaaktc tcvcns hct vcrval

ncratiesl steeds la-,tigcr

van de rcligicus gc.inspirecrdc 'politick

dezc proce<,<;cn en veranderingen voor

Nu vormen

dcr hcmiddeling', waarmce ook de nict-

aile politickc partijen grotc prohlcmen

rcligicuzc aanhang gcpaaid kon wor-

die tot aanpassing nopen. Voor de

den

De gcldclijke en institut;onelc

chri-,tcn-democratic zijn dit echter nog

middclcn, waarmcc de politick van uit-

vitalcrc kwc<,tics, juist omdat de gc-

ruil

en

coalitic-vorming

'bekmtigd'

nocmdc vcrandcringcn de
sche,

hiJzondere uitgaven ol hct ontzien van

hcwcging rakcn. Daarhij komt dan dat

-.pccilickc groepcn in ruil vom politieke

de <.eculari<,atie de re\;gicuzc ondcr-

~tcun),

houwing van de 'politick dcr hcmiddc-

\Vll!Tll

als gcvolg vJn de tocnc-

sociaal-politickc kern

ideologi-

werd (bi)voorheeld de compensercnde

van

de

cconomischc

\ing' voor ecn grocicndc grocp onaan-

(g\ohaliscring) en politiekc ilurope<.e

vaardhaar of tcnmin<,tc hctckcnisloos

intcgratie) dwang en binncnlandsc so-

maakt.

mendc

transnationale

ciale 1hiJvoorbeeld vergrijzing/ontgroening en individuali-.eringl en politiekc

Christcn-dcmocrati-,chc socialc en cco-

lvcrzachting van traditionelc tegenstel-

nomischc politick '' tc lang 1nstitu-

tioneel ingebcd gcblcvcn in het na-oor-

Hct idcologische dilemma is vcclvou-

log<,c raradigma van ccn <,tabiele, <;tcrk

dig. Fr bestaat reeds geruime tijd de

geregukcrdc arbeidsmarkt voor manne-

noodzaak

\ijke kmtwinner<;, het traditionele gezin

spirccrdc gedachtegoed te modernise-

hct nude,

rcligieus ge'in-

en een rclatid cvenwichtige demo-

rcn en ge'>chikt te maken voor hct be-

grati-,che <,tructuur. De nieuwe ci<;en

drijven van politiek in een ge<,ecu-

__,

van een 1\exihe\e arlwid'>markt, de vcr-

lari<;eerdc <,amenkving. C:hri<;ten-clemo-

andering in de <,amemtelling van de

craten <;taar1 voor de bijkan<; onmoge-

hui-,houden., en de dcmograti-,che ver-

lijke opgavc een a\ dan niet religicus

anderingcn vragen echtcr om dra<;ti-

gewortelde ideologic te vinden en te

m

<,che wijzigingcn van bclcid. De hc-

pre<,entcren, die het op de intcgratic

:;o

<,tJandc

0

z

het

van ver-,chillende belangen gerichte

uitgevoerd

hclcid opnieuw zou kunnen <,chragen.

z

wordt en waarmcc her C:DA zo vcr-

Natuurlijk i-, cr de optic de chri<;te-

c:

vlochten wa<,, kunnen echtcr niet mecr

lijke impiratic (verder) te Iaten varen

<,teunen or het ty[le arrangementen dat

en een um.,crvatief-democratisch in

de

plaats van christcn-democrati<;ch ge-

bektd

in-,titutie'>,

waarhinnen

gdormulccrd

en

chri<,ten-democratte

traditionccl

dachtegoed te ontwikkclen, maar dit

voor ogen ill'clt.

is ri-,kant omdat wat cr over i<; van de

Dilemma's
dilemma\

gerlaat<,t.

De

z

m

__,

hicrmee ,., <;ind., de verkteztngsneder-

Het organi<,atori-,che probkem i<; het

laag vtJn 1<J<J4 gaandc. Hct qrutcgischc

gevolg van de tclnorgang van de tra-

dilemma betrdt de noodzaak nicuwe

drtionclc partijorgani<;atie, bijvoorheeld

n

mJJl<,chJ[l[Je\ijke en [JO\itieke coa\itie<;

tot uitdrukking komend in hct vcr-

::::;

te con<,trueren zonder volkdig de oudc

lies van

hondgenoo\<,charren om zeer te bel-

tinancicle pmitie van de partij. Het

pen. lkzc kwc<,tic i-, door de vorming

C:DA i'> niet de enigc parti[ die met

\eden en de ver<;\echtcrde

en het <,ucce'> van het paarse kabinet

prohlemen wor<,telt Voor het C:DA

acuter dan t)()it. De ekctorale vcr-

spccilickc

houdingen en de <,terke pmitie van hct

men betrdfcn echtcr wei de de-,in-

organisatori<;che

prohk-

lt!lcra\i-,me dwongen het C:UA reeds de

tegratie van het infrastructurek net-

un1eurrentie<;rri1d met de VVU -,chcr-

werk van aan

pcr aan tc gaan, in hct bijzonder om de

maatschappclijke organisatie'>, die in

niet-kerkse kiezcrs en de middengroe-

cen stroomvcr<,nclling is geraakt, en de

pen. \)c socialc polrtrck dolf in ecr-,tc

verwording van hct ooit hierop stoc-

de partij vcrhondcn

imtantic in die concurrentie-,trijd bijna

lende in<;titutionek raamwcrk van con-

het ondcr-,pit. Hicrdoor dreigdc tcr

sen-,uworming. \)it <;oort organisatori-

linkcrzijclc weer het gevaar van stcm-

<,che moeilijkheden i<; de-, te acuter

mcnverlie-,. \)it clilen1111a, zo evident

naarrnate hct CDA Ianger in de oppo-

ti1dcm de campagne van 1'!'!4, hleek

'>itiehanken verkeert, JUi<;t ook om-

ook in I 'J'JS niet oplmhaar, toen [Ui<;t

dat de partq vanuit ideologisch en

voor vcr~o,tcrking van hct - aangcra<.,tc,

machr-,politick oogpunt groot hclang

maar nog -,teed-, traditionele - <;ociak

hecht aan het maat<,chappcliJk midden-

gezicht werd gekozen.

veld.

(I JV 7
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I

alwcten

wor<;te\ing

_.I:J

)>

'natuurlijke achterhan' het dan zal Iaten

Het C[)A zict zich vom ccn aantal

,.

)>

;

\~

i

<
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..,-:

Beleidsdilcmma\ ZIJn er velcn. Lliter<,\

stigc uitruil tc hcwcrksteiiJgcn tusscn

r-

ingcwikkcld bleek hct in i<:der gcv<~l

v<:r<>chillcndc bclangen Daarmcc kon

v

ccn politick

f-

lcvcnwath<J<~r

en uitvocr-

raal

houd en de noodzakclijkc vcrandcring

worden. i)c gun'-;tigc voorwaardcn voor

I

als

maatschappclijk,

dcrgclijkc

pol1tiek

vcrstcvigd

van de vcrzorgings<;taat zondcr dat dit

ccn

ccn onmiddellijkc, tuncqe reactie zou

goeddcels vcrdwenen, omdat de bron-

uitlokken hij d<: kiezers De kwcstie van

ncn \Vaarop dczc gcha~cerd wa~ in-

1-J_;

0

de cigcn machtspositic, zowel elccto-

baar cvcnwicht ll' vindcn tu"en hct bc-

zijn

echtcr

de aang<:kondigdc 'h<:vriezing' van de

middcls opgedroogd zijn

wikkeling is al gcruime tijd gaandc

Dczc ont-

-

z

AOW in 1994. en de dchatten over het

:::

..,-:

minimumloon

illustrcrcn de prohlc-

Hct dlect crvan werd cchtcr pas vocl-

>

matick. De poging d<: bclcidsprotilc-

baar in hct begin van de jarcn ncgcntig.

ring op hct terrein van ck sociale poli-

Toen crodccrdc namelijk ook de po-

u

tick te hcrstcllcn, h<:t al-;chcid van d<:

litick-instJtutionclc

traditionele 'politick der bemiddcling'

de politJck-maatschappcliJkc coalities

in de vorn1 van inkon1cn~vervanging en

waarop dcze machtspolitick stoclde.
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Hct is in dezc context dat het C:J)i\

nadruk op modcrnc gezinspolitick, zijn

de

\vcli'-'\VatJr

hclangrijkc

aanpa~~1ngcn,

maar

C)

Daarbij komt dat hct CDA moct op-

!J)

0
c....

en

pa"icl sociaal belcid, alsmcde de sterke

z

f-

vcrankcring

lmscn

hct dilemma

nict op.

slag

vcrloor.

om

de

Dit

nict-kcrksc

kiezcr

is de structurele ach-

tcrgrond van hct machtwerval van hct
CDA.

bohcn tcgcn ccn unickc sociaal-li-

De vraag waarom het CDA op zo'n

bcralc oplmsing die de !'velA en de

onthutscndc

VVD hcbben gcvondcn, waarbij acti-

vcrkiczingen verloor, "

vcring en marktwcrking, altham onder

tuurlijk gccnszins beantwoord. Wei kan

wijzc

de

laahtc

twcc

hicrmce na-

gun~tigc on1-.;tandighcdcn. ccn centrale

men op basis van de mcer structurclc

plaats hebben gckrcgcn in de modcrnc

analyse vcrhcldcren met wclkc stra-

Daarmcc is de so-

-;ocialc politiek

ciaal-politickc ruimtc die het CJ)A

tegische,

idcologische

en

organisa-

torische dilemma'' hct CDA wor<,telt en

zou willcn claimen in kit<: reeds opgc-

hoc de nctcligc hclcidwraagstukkcn de

vuld.

andere problcmcn vergrotcn. De logica
van de hicr geprc<,cntccrdc analvsc

Slot
J\;lipl

lcidt tot de conclusic dat onder andere
algemcnc

conclusie

luidt

dat

lgunstigcrl conjuncturelc conditic<, hct

het machtwnval van de Ncdcrlandse

machtwcrlies bepcrktcr zou kunnen

christen-democratic

zijn, maar zckcr nict vollcdig voor-

structurccl

is,

on1vang crvan

111

mate

prcuczc

komcn kan worden. Dati<, inherent aan

bclangriJkc con-

dilemma's, waarhiJ de kcuzc voor de

hocwel
een

hoge
de

juncturcle component heelt. De struc-

cnc

turclc oorzaak vun de cri')i') hangt ~a

scqucntics hedt als de kcuzc voor ccn

men met hct verval van de 'politi<:k

andere uit\vcg.

dcr hcmiddcling'

periodc kon de christen-democratic
door

cvenzecr

nadcligc

con-

In de na-oorlogse

zich up sociaal-politick tcrrcin stcrk
prolilcren

uit\vcg

met

gchruikmaking

van (cconomischc) bronn<:n een gun-

Pro{ dr C./ ''"'' Kcrshm}cll 11 hoo<}lcr""'
1./J./,. hct Nc,/crl<lnt!sc /Jo/Jt!ckc slclscl ddll de Kc~lhollckc L/n!Pmlirll

ll<illoll<ilc floiJIJckc slcilrls,
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De doorrekening van de verkiezingsprogramma's door het Centraal Planbureau (CPB) heeft voor het CDA geen goede rapport-
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cijfers opgeleverd. Mijn stelling is dat de oorzaak daarvan niet de

-,,.

I

(slechte) kwaliteit van het CDA-programma was, maar het feit dat

-l

de modellen die het CPB gebruikte geen rekening konden houden
met een van de kernelementen van het CDA-programma, namelijk

c
z

een eerlijke verdeling van welvaart tussen huidige en toekomstige

:n

_,
,)
',\(',

'

;:o

generaties. In de toekomst zal het CPB zich meer klantgericht op
moeten stellen om partijen in staat te stellen de modellen te richten naar de kernelementen in hun verkiezingsprogramma.

E

en van de helangrijkqe vcr-

oudcrenvoorzieningen in de tockom<,t

<,chillen tu"en de programma\

ook hetaalhaar te houden, hijvoorheeld

van de paar<,e pol1t1eke parliJen

noodzakelijk om oudcrcn tu<,<,en de 55

en het (])A wa<, de omvang

en 65 jaar aan hct werk te houden. In
Nederland i'> de participa-

van de la<,tenverlichting

van

z
c:
<
>

z
:::;:

de

r;-:

dramati.,ch

-l

In de hi)gevoegde tahel

tic

lzie pagina :q<JJ uit de

arheid.,markt

oudcren

op

veelhe<,pr<,ken Cl'll-puhli-

laag Werkte 20 jaar gclc-

catie Kwzr1 i11 kt~tirl wordt

dcn nog

van dezl'

1:

dat duidelijk

categoric, nu i<, dat nog

v

vcn

wecrgege-

il()'){,

maar 20'){,

Het CJ)A ·,coort'

Op dit punt

met ,lccht, I miiJard aan

-;tclde het CDA dan ook

laqenverlichting duidelijk

voor on1

minder dan de paar'e par-

ouderc

tiien die voor minimaal 4

cen laag inkomen in diemt

wcrkgcvcrs d1e

werkncmer<,

met

hun

hcbhcn cen vermindcring

programma\ hadden op-

van aldracht van Ja.,tcn toe

miltard

ll'vdAI

in

gcnonlcn. ( )vcrigcn". wa.:..,

Prof. dr /fAA \fer/Jon

te kenncn.

de laqenvcrlichting d1e door het (])/\
gcrichtc

Het inzettcn van hct in<,trumcnt laqcn-

maatregelcn op de prohlcemgroepcn

vcrhchting door paar<, wa<, grotcndcel<,

op de arheid,markt. Zo i' het. om de

ongericht Dat wa<, in zovcrre con<,i<,-

\VJ'-.

1ngczcl

( IJV 7 s 'IS

ingcvuld

n1ct
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tent dat daarmee het belcid van het

Cl

werd onderschreven.

in Dr Vo/kskra11t van 4 april I ')'!8: "De

u

In totaal hedt dit kahinet volgens de

slechte score van het C:DA wordt ten

':·~;

I
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c

journa\i<,t als frank Kalshoven schrcd

kahinet

Kok-1

mil-

minste voor een dee\ verklaard door

jard gulden aan algemene lastenverlich-

ccn gcbrek aan clcn1cntairc econonli-

ting uitgegeven. Dit heleid is door het

sche kennis ( .. ) Lastenverlichting I .. )

kahinet voornamelijk gerechtvaardigd

is goed voor groei en werkgelegen-

laatste Miljoenennota ruim

I (i

door de negatieve consequentic-, die

heid." Ondanks deze quote i-, het voor-

de hoge geldende tarievcn voor de

al"inog gccn uitgcn1aakte zaak dat la;.,-

z

arheid-,markt zouden hehben. Als de

tenverlichting zichzelt terugverdicnt in

<(

1marginalc I

de

de vorn1 van ccn hogcrc \Vcrkgclcgcn-

>

werklooshcid kunnen afnemen door

heid en een daarmee corre<,ponderende

v

z
e<:

taricven

dalcn,

zal

het heter functioneren van de arheids-

hogere helastingophrengst. Zeer cruci-

markt.

aal is in dit verhand de situatic op de
arheidsmarkt. In de Nederlandse he-

Overigens werd bijna de heltt van de

lcidsdi,cussie wordt, op grond van

lastenverlichting uit de vorige kahi-

de Cl'll-modellen, crvan uitgegaan dat

nehpcriode, name\ijk ruim 7 miljard.

la-,tenvcrlichting tot loonmatiging le1dt

gehnancicrd uit meevallcnde ccono-

en zo hiJdraagt aan ecn toenamc van de

z

mische groci. Dit clement van het ka-

wcrkgelegenheid Door het heter func-

0

hinetsheleid is in strijd met het me-

tioneren van de arheidsmarkt nemen

de door de vorige dtrecteur van het

de economische groei en daarmee ook

C:Pfl, Ccrrit Zalm, ontwikkelde trend-

weer de hela,tingophrengsten toe Het

:..:..1

f-

l/1

0
c..

matige hegrotingsheleid waar de hui-

tckort kan dan weer vcrminderd wor-

dige minister van Financicn, Cerrit

den of de ombuigingen op de over-

Zalm, zegt zo'n voorstander van te

hcichuitgavcn kunnen ongedaan wor-

zijn

den gemaakt Dit is de C:Pil-redenenng

Volgens dtt trendmatige hegro-

ting-,heleid moeten mecvallcrs ten goe-

Daar zijn echter diverse kanttekenin-

de van het hnancieringstekort komen

gen hij te plaatsen.

om zo ruimte te kunnen makcn voor
slechtere tijden

Als dit recept door

Noodzakelijkerwijs maakt het Ci'B hii

Zalm con<,equent was toegepast, zou

de

het linancieringstekort nu a\ op weg

ven<, uit het verledcn. Ukcten op de

ztJn naar nul procent, het in het Sta-

arbeidsmarkt die hct gevolg zijn van

doorrekcning gchruik van

gcgc-

overeenge-

vergrijzing worden daarbij niet mee-

komen streelcijler. Helaas heeft paars

genomen. Door vergriJzing zal arhcid

verzuimd dit recept van Zalm toe

schaars worden en de lonen zullen stij-

te pa<;sen, zodat in de komende kahi-

gen. Wanneer dat prccies zal geheuren

hiliteitspact van

Dublin

nct<,periude het hnanciering<>tckort ai-

i'> niet duideliJk, maar nu a\ is er op

leen nog maar in de huurt van I')(, te-

ondcrdclcn van de arheid-,markt sprake

rechtkomt.

van krapte. Lastcnvcrlichting zal er
dan nauweliJks toe kunnen hijdragen

De lagere lastenverlichting die her

dat de lonen gematigd worden. In dat

C:DA voor de kiezer in petto had,

geval

heclt de parti) geen goede pcrs opgelc-

werkgclcgenhcid door \a.,tcnverlichting

verd. Ook ecn erkend economisch

juist tot inflatoirc tendensen die, hq-

lcidt

het

st11mileren

van

de

voorbeeld, de koopkracht van perv;ioenen in gevaar hrengt.

extra collcctieve uitgaven zullen leiden
in de eer<,te decennia van de komende
ceuw. De ambtelijke studiegroep Begro-

Vervolgens zal, zclls als de bc,chreven

tingsruimte becijkrde vorig jaar zomer

P'"iticve dfccten zich voordoen, het

die extra uitgavcn nog op 7(]{) van hct

niet evident zijn dat toekom<,tige generaties hetcr

Door de

al zijn door dit helcid. F.r
hestaat een hckend leer-

vergrijzing moet

stuk uit de economische

de overheid

theorie dat zegt dat een
vcrhoging vJn

de

de komende

lastcn

met een hepaald percen-

decennia meer

tage, tot ccn cconon1i~ch

dan 50 miljard

verlies lcidt dat een veelvoud i' van dat percentage. I let i' dus heter om
de tarieven constant in de

-1

nationaal product. In hui-

gulden aan extra
belasting binnen

tijd te houden dan ze te Ia-

zien te krijgen.

ten varicren met de hudgettaire rwod. Dat hete-

dige guldens wil dat zeggen dat op zeker moment
de ovcrheid mecr dan 50

(J

z

miljard gulden aan extra

m

helastingmiddelen

;c

zien

hinncn

moet

-'·I:J

te krijgen.
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Fen gemiddeld gezin in,

z

zcg het jaar 2020, moet

CJ

op basis van dat gegeven
25 000 gulden meer helasting hetalen dan eenzelfde
gezin in 1991l. Als nu gcen
voorzicningen worden ge-
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trollcn, 'taat de toekomstige hclastinghetalers dus

I

kent 111 kite dat helastingen en premies

ccn aanzicnlijkc bclo~tingvcrz\varing tc

r.

op dit moment op een zodanig niveau

wachtcn. De enigc voorziening die het

-1

moeten worden vastgelcgd dat dezc

kahinet Kok-1 tot nu toe hceh getroHen

constant kunncn hlijven over een zo

is de creatie van het zogeheten AOW-

lang mogelirke periode Als dan de hui-

spaartonds. Door de net al aangehaalde

digc lagcrc la-,tcn a]-, gcvolg van \oqcn-

...;tuclicgrocp i-, gcnoegzaan1 aangctoond

vcrllchting weer gevolgd worden door

dat de stortingcn die in dit fonds wor-

hogne lastcn in de toekomst, zullcn de

den gedaan, aileen maar het topje van
de pick in de AOW- uitgaven cnig,zim

daan gemaakt worden door de toekom-

wcg~o,mccrt, n1aar dat cr van glt~d'-;trijkcn

ccononli-,chc

\vin'-.tcn

-,tlgc vcrlJczcn Zt]-, gcvolg van ccn ho-

in de t1jd gecn sprakc

gere lastendruk. Vanu1t ccn oogpunt

n1ct vcrgrijzing <.,Linlcnhangcndc collcc-

IS.

Voor andere

van wclvaJrt<..,vcrdclJng lU<.,<..,cn gcncro-

tlcvc uJtgJvcn (met name zorg) wordt

trcs

gccn cnkclc voorz1cning gctrotlcn.

IS

het dan niet doelmatig als lasten-

vcrlichting nu door la-,tcnvlTZ\VZlring in

de toekontst zou worden gevolgd I )at
zou Jnlnlcr..., \Veer tot ncgaticvc

arhcid...,-

Het is daarom verwonderlirk dat. birrkens de verkiczingsprogramma's,

de

marktcllccten in de tockomst lciden.

paarsc coalitiepartners het helcid van

I )c tockotn<.,tigc gcncrJtic..., n1octcn dan,

algehclc, en vcclal ongcrichte. lastcn-

als het ware, de huidige lastcnvnlich-

verlichting wcnstcn door tc zctten.

ting linancicrcn door ccn JJnzicnlijkc
'-.tl)g!llg VZI!l

de !tl...,tcn.

Nog vcrwondcrlirker wei Iicht is hct kit
dat paars in dit helciclsvoornernen werd
gestcund door het CP!l die, in zijn

Hct
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tdgcnlccn hckcnd dat vcrgrijzing

onzc <..,tiJ11Cillcving tot JJI1ZICI1lijkc
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ongc-

huidigc

n

doorrckcning

VJn

de vcrkiczing'->pro-

gramnlo'._, VZtn de vier groot'-.tc parti_jcn,
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zecr positieve wcrkgelegenheidseHec-

wcg, dat zc daar in Ieite vaak nict gc-

c::

tcn toeschri)tt aan lastcnverlichting

schikt voor zijn

u

Ook dit blijkt uit de h1)gaandc tabel

di!i!r een duide\ijk voorbccld Villl De

Wililr de invcrdicndlectcn van de di-

geringcrc n1aLlr \vel -;pccitickc en gc-

fu..:

I,

,II

I
0

l.i!'>tenvcrlichting i'>

vcr~c vcrkiczingsprogran1n1a\ worden

richte li!'>tcnverlichting die door hct

vcrmeld. De VVJ) vcrdicnt volgens

CDA wcrd gegeven, Wil'> uitdrukkc\ijk

Cl'll de lastenvcrlichting voor

een keuzc die voortvloeide uit ccn idee

twcederde weer terug, terwij\ de !'velA

over ccn rcchtvaardigc la-,tcnvcrdcling

hct

de onrspronkelijk ingczctte li!stcnvcr-

tu~-;cn huidigc en tockon1~tigc genera-

u

z

lichting zelts voor mecr di!n 100% te-

tie'>. Hct C[)A kom cr voor tockom-

c

<o:

rugontvilngt. A\s dit laatstc resulti!ilt

'->tigc gcncraties tc ontz1cn. l)c poJr-,c

>

JUist zou ziJil, heelt spi!rcn voor de toe-

pi!rliJcn kozen cr daarentegen voor om

komst uitcrilard geen cn:_j

kelc z1n. Het is hcter nu

De belastingverla-

z

geld wcg tc gcvcn aan de

gingen onder

0::
UJ

gezegd

were\

dit

Reagan leidden

".anctionccrd door tc -,ug-

in de Verenigde

gcreren dat ecn derge\ijk
wei het CI'B bij i!ndere

Ccvreesd

moct

beleid nicl'> ko'>tte. Hoc-

echter

C)

zonderheid van de CPH-

begrotingstekort

speeld
i!Spcct

Len
wils

opvallcnd
b1)voorhceld

gclcgenheden

hltjkt

een

open oog tc hcbben voor

modcllcn een rol hedt ge-

::_

Loi!l'>

ccn

presenteren

ticvc eHecten daarviln i!llcs

Staten tot een

c

tc

weer wordt terughetai!ld.
worden di!t hicr een bij-

:J]

gcncratic"

IJi!t'.te door hct CI'H ge-

burger omdat vii! de posl-

z

f-

huidigc

voordeel

dat hager was

de vcrdcling viln de collcc-

dan ooit.

ticvc \Jr.;tcn tur..,<..,cn genera-

tics. hli1kt het hurcilu daar

cbt bij cen verdubheling
van de li!stenvcrlichting de pm1ticve el-

in de lllJcro-cconomischc doo1-rekenin-

lecten zich ook nagcnocg verduhhel-

gcn nict n1cc uit de voctcn tc kunncn

den. Dat betckcnt dat bstenvcrlichting

Langc-termipl a<,pccten zijn 1n met

volgcn'> het C:I'B no01t tot kosten zou

name de milcro-cconomi<;chc doorreke-

kunnen lcidcn. hoc onwilngrqk dczc

ningcn viln helcid gehecl alwezig De

ook wordt 1ngezet. \)it bi!!'>tc i'> econo-

kmten Villl belcid voor de tockom'>ligc

mi'>ch gezicn ccn zccr twi)ieli!chtig rc-

lwli!'>tinghcti!lcr kunnen di!i!rmee niet

'>tt!taat. In de jaren tilchtig hcdt ck

in heeld worden gchracht. Dit manco

i\merikaJnse econoom Li!Her ook a\

van modellcn hetekent du'> di!t geen

ccm hcwccrd dJt li!stenverlichting tot

ecri!Jke kan<; gcgcven worclt ailn helcicl

tocnilme vJn de hcb'.tingopbrcng'>t zou

dat mecr gericht i'> op de lange ter11111n

kunnen lcidcn. Zipl collcga-cconomcn

en de wclvaart van lockonlqigc genera-

gelootdcn hem nict, milar de tocnma-

tic'>. In dit opzicht I'> deze milnlcr van

ligc president, Rcagiln, wei en voc:rde

doorrckcning van vcrklczing<·.progranl-

bcli!<>tingvcrlagingcn in. I )it kidde tot

ma\ door hct C:I'B ecn gevaJr voor de

cen hcgroting'>tckort di!t huger Wi!S dan

hccldvorming over wen<,e\ijk en moge-

ooit.

liJk helctd.

Het prohlecm met het gcbruik van

Hoe verder?

CI'B-modellcn hij hct doorrekcncn Villl

Wat hetekent dat nu voor volgende

vcrkiczing~progran1n1a·~ ill. ccnvoudig-

doorrckeningen~ 1\loet het C:I'B niet

<(

zee r positi eve we rkge lege nh e idseffec -

weg, da t ze da ar in fe ite vaak ni et ge -

langer in de arm worde n ge no me n? Dat

ze t. In dat gev al wa ren de co nseq ue n -

v

0

te n toeschrijft aa n laste nve rli c htin g.

sc hikt voo r zij n. Las te nve rli c h tin g is

hoe ft wat mij be treft ni e t de conclusi e

ties di e de keuzes va n het C DA voo r de

d aa r ee n duid e lijk voo rbee ld va n. De

te z ijn . H e t C PB is in iede r geva l nutt ig

0

u

Oo k di t blijkt uit de bi jgaa nde tabe l

la nge termijn hadden ge had wa t duid e-

Il.lJ
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geri ngere maa r we l spec ifi e ke e n ge-

a ls insta nti e di e kan nagaan of d e so m -

li jker ove r h et voe tli c ht ge kom e n. N u

verse verki ez in gsp rogramma's wo rde n

richte las te nve rli c htin g die door het

metjes klop pen. Ove ri ge ns zou de co r-

heeft het ko rte-te rmijn karakter va n de

verme ld . De VVD verdi e nt vo lge ns

C DA werd gegeve n, was uitdrukk e lijk

rectie va n d e somm e tj es ook door het

doo rre ke nin ge n va n he t CPB de di sc us-

he t CPB de

las tenv erli c h t in g voor

ee n keuze di e voo rtv loe ide uit ee n idee

M ini ste ri e va n Fina nc iën kunnen wo r-

sie overheerst e n is er gee n e nke le se ri euze besc houw in g geweest ove r de

twee de rd e weer terug, te rw ij l de PvdA

over ee n rec htvaard ige laste nve rd e lin g

den gedaa n. Zo gauw het om ee n be pa -

de oo rspronkelijk in geze tte las te nve r-

tu sse n huidi ge en toe kom sti ge ge nera-

lin g va n eco nomisc he effecten gaat

lange-te rmijn opties di e re levant z ijn .

lichti ng ze lfs voo r mee r d an 100 % te-

ti es. H e t C DA ko os er voo r to eko m-

ec hte r zo ud e n de prog ram ma's va n de

D it is he t C PB du id e li jk euvel te dui -

<(

ru go ntva ng t. Als dit la a tste resultaat

st ige ge neraties te o ntz ie n. D e paarse

po liti eke partij e n ni et in het keurslijf

den. H et heeft er bij de d oo rreke nin g

>

ju ist zou zij n , heeft spa re n voo r de toe-

pa rtije n koze n e r d aare ntege n voo r om

va n het da n in zwa ng z ijnd e mode l (o f

te vee l in be ru st d at d e la nge- termijn -

ee n

groep va n mode ll e n) mo ge n word e n

effecte n moe ilijk betrouwba ar in mo-

voordee l te prese nteren.

gedwo nge n. Het CPB zo u zic h hi er

d e lbereken in ge n zij n wee r te geve n e n

Zoa ls gezegd

klantv ri e ndelijker

daa rdoor niet adeq uaa t aan me t nam e

~

l.lJ

waa r d e in ve rdi e ne ffe c te n van de di -

z

komst uite raa rd ge en e n-

hu id ige

u

kel e z in. H et is bete r nu

De belastingverla-

z

ge ld weg te geve n aa n de

gingen onder

~

l.lJ

burge r o mdat via de pos i-

o pste ll e n

laatste door h et CP B ge-

en meer da n nu moe ite moeten doe n

he t CDA de moge lijkheid ge boden zij n

een 'mode l na ar ma at' aan te biede n.

profie l aan de kieze rs te to nen .

wee r word t te ru gbe ta a ld

in de Verenigde

ge rere n dat ee n de rge lijk

De po li tieke partije n zouden moete n

beleid ni ets ko stte. H oe-

aangeven

we l h et CPB b ij andere

zwaarst vind e n wegen in hun pro-

Gev reesd

moe t

ec hter

0

zo nde rh e id van d e CPB-

begrotingstekort

spee ld

Een

aspect was

o pva ll e nd
b ij voorbee ld

we lke

aspecten

z ij

he t

ge lege nh ed e n blijkt ee n

gram m a e n daa r zou ook het meest

ope n oog te hebbe n voo r

adequate mode l b ij gezoc ht moeten

dat hoger was

de verdeling va n de co ll ec-

worden. H e t h ad voor het CDA -pro -

dan ooit.

tieve lasten tusse n ge ne ra -

g ramma bijvoorbee ld zeer voo r de

mode ll e n ee n rol hee ft ge-

0..

moete n

sa nct io nee rd door te sug-

Staten tot een

0

dit

Reagan leidden

wo rde n dat hi er ee n bij-

Vl

we rd

tieve effecte n daa rva n all es

z

I-

ge ne ratie s

ties , blijkt het burea u daar

hand ge legen als lange-term ij nsce na -

va n de las te nve rli c htin g de pos iti eve ef-

in d e macro-eco no mi sc he do o rreke nin -

rio's zo ud e n z ijn ge bruikt of a ls de co n-

fecte n zic h ook nage noeg verdubbe l-

ge n niet mee uit d e voete n te kunnen.

seq uent ies va n he t be leid voo r de we l-

d e n. Dat be teke nt dat las te nve rli chtin g

Lan ge -termijn aspecten z ij n in met

vaart

(gwe.-ational accoEm ts) zo ud e n zij n in ge-

dat b ij ee n ve rdubbelin g

vo lge ns h et CP B no o it tot kosten zo u

name d e macro-eco no mi sche doorreke-

kunnen leide n , h oe omva ngrijk deze

nin ge n va n be leid ge hee l afwez ig. De

ook word t in geze t. Dit laatste is econo-

kosten va n beleid voo r de toeko msti ge

mi sch gez ie n een zeer tw ij fe lac hti g re-

belastin gbeta ler kunn e n daarmee ni et

sul taat. In d e jaren tachtig he eft de

in beeld wo rd e n gebracht. Dit ma nco

Amer ikaanse eco noo m Laffer ook a l

va n mode ll e n bete ke n t dus dat gee n

ee ns beweerd dat laste nverli c htin g tot

eer lij ke kan s gegeve n wordt aa n be le id

toename van de be las tin go pbre ngst zou

dat mee r ge ri c ht is op de lange term ijn

van

ve rsc hill e nd e

Prof. dr. H.A.A. Verbon is hoogleraar Openbare Fina11ciC"11 aa 11 de Katholieke Ll11iversilei/
Brabant. Hij was lid van de prog rawconn11issie
va11 /,el CDA.

PvdA

fJrijzen

1998

(i u wi/jnrdw g11ldens)

-----------

VVD

CDA

------------------------

kunnen le ide n. Z ijn co ll ega-eco nom e n

en de we lvaart van toekomstige ge nera-

Ruim te

6

6

6

6

ge loofden he m ni et, maar de toenma-

t ies. In dit opz ic ht is deze mani e r va n

Ombui ginge n

3.5

9

7.25

6.25

lige preside n t, Reaga n, we l e n voe rd e

do o rreke ni ng va n ve rki ez in gsprogra m -

5

3

I

ma 's door het CP B een gevaa r voor d e

Inverd ien -effecten
to taa l ruimte

5

be last in gve rl ag in ge n in . Dit leidde tot

14. 5

20

17

13.25

ee n begrotingstekort dat hoger was dan

bee ldvo rmin g over we nse lijk e n moge-

aangewend voor:

ooit.

lijk be le id.

7

Het prob lee m me t het ge bruik va n

Hoe verder?

C PB-mode ll en bij het do orreke ne n va n

Wat bete ke nt dat nu voo r vo lgen de

ve rki ez in gsprogramm a's is, eenvo ud ig-

d oorreke nin ge n? Moet he t CPB ni et

intensiveringen

8

6

5

lastenverlichting

4

8.5

6

I

5.5

4.5
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Ondanks de oproep van Lubbers tot "herbronning" heeft het CDA

Q

in het laatste decennium elke indruk van beginselvastheid weten te

u
fw

I

z

vermijden. Het harde economische programma van de Brinkmanperiode ("waterscheiding") werd gevolgd door een ongekend sociaal voelend electoraal manifest in 1998. Het CDA is een zwevende partij, die rekent op stabiele kiezers. lntussen is ook dat
laatste programma weer onderwerp van interne kritiek.
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H

ct zal me dan ook nict

de zwcvcndc kiezcr waar<,chip1li1k op

vcrhazcn, al'> Ham Hillen

paar<, uitgckcken. De kam i' groot, dat

nu al onder·zockt, hoc hct

dan de kiezer de kcuze tu<,<,en l'vdA en

CDA de 'iilx /'ilYLTS /Jiltly'

VVD intere<,<,antcr vindt dan de kcuze

van de middengrocpen kan worden.

tu<,<,cn cx-paar<, en C:DA. In die laahtc

Hoc wi' ik de blunder van 'JH · gccn

keuzc i' hct C:DA immer' ecn cx-altcr-

bclJqingvcrlaging

-

uit~

naticl

I )e rcchtcrvlcugcl vcrgeet
daMhij gcmak.,halvc. dat

Aileen ccn chari<,mati,ch

de Hater van '<J.f -hcvrie-

Ieider al' Lubber·, en Van

zing van de AOW - voor

r\1icrlo kan cc11 zwcvcndc

her (])A clcuoraal cat<:h-

partij van zulke dilemma\

trolalcr wa<, clan de bevr·ic-

vcrlm'>cn.

zing

C:DA daarop rekcnr. ktc<,t

van

de hcluqingcn

,\bar a],

het

hct voor hct lot van I )(J(J:

vier jaar later

ccn clcctoralc 10-jo

l'cr-

len zwevcndc parliJ loopt

<,oonlijk leidcT<,chap vcr-

hct grotc gcvaar zijn va-..tc

draagt zich nil't met rdeo-

cliFttlclc lt' verliezcn zondcr
nicuwc 111Jrktcn J.Zin tc

ho-

Drs MAi\1 Woltgflls

logr<,che prolilcring

tcn-

min<,tc niet hq dc Ncdcr-

rcn. Wic mcczwcclt verlrc<,t zclf, het

land,c kiczn- en dwingt tot puur prag-

vomdecl van de poltttckc cvclu,, die

n1ati~n1c

vroeg ol laat de krezer<,gun<,l doet kc-

voorlopig onvcr...,\aanhuar

rcn. Tegcn de tiJd, dar het C:DA zich

het middcn, men midden "overhodig.

een paar' proliel hedt tocgcmeten. i'>

[n ccn vader de, vadcrland' - Wim

j\1a;:n jui-,t daarin i.., paar-,
Paar..,

11.,

Jl

Kok - i<. zclts voor de CDA-kiezcr vadcrschap gcnocg.

De christelijk-sociale leer en
de Doorbraak

0

Omgckccrd i<. hct zccr wei mogclijk

Vl

-:J

Weer ergens voor staan

om christelijk-sociale idcecn terug tc

I )u<. rcstccrt voor hct C:DA maar ccn

vindcn hij andere partijen. Het hckend-

optic> ophoudcn met zwcvcn en weer

stc voorbecld is Ja'lue<. Delors, promi-

op cigcn hcncn gaan staan ot heter:

nent lid van de Parli Socwllstc, die nooit

weer crgcn'-; voor ~taan. 1~ cr ccn cigcn

zijn schatplichtigheid aan de katholieke

christcn-dcmocra tisch

socialc leer ontkend heelt. Waar-,chijn-

Twcc

Jaar

gel eden

gcdachtcgoed!
heel t

prokssor

Woldring van de VLI ccn lolwaardigc

I'

'.'.

(I

'·

r:
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0
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z

lijk dankt Europa daaraan de promi-

:T1

nent<: rol van de subsidiariteit.

7J

_',(J

poging ondcrnomcn om hct C:DA van
zoicts als hcginsclcn te voorzicn. Hij

De christelijke sociale leer heeft dus

z

De dnislw-dclllocralic

wei degelijk ieb eigem. Hct i<. het idee

(J

puhlicccrdc tocn:

Ec11 kritisch o11drrzock

wij<,t hij pragmati<.mc en
opportunismc

at.

l\1aar

ook hit ontkomt nict aan
ccn politickc plaatshcpaling van hct C:DA. Hij typccrt

de christen-demo-

cratic als gcmatigd progrc-,"iicf.

Vcrvolgcn.., zcgt

hij "Wat men van die typcring ook moge vindcn,
de

van sociaal partncrschap,

llil!lr

hoar jJo/iilckc jila~o[ic. Daarin

christen-democratic

ctikcttcrcn a is conscrvatid
is in elk gcval onjuist'' Fen

de nadruk op maatschap-

Je kunt je afvragen
of de beginselen

pelijkc

vcrbandcn.

Die

makcn cncrzijds ecn alles
ovcrhccrsende rol van de

van de christen-

overheid overbodig en be-

democratie wei

tcugelen tegclijkertijd de

I

die voortvloeit uit de indi-

-l

vidualisering. En dat ci-

een christen-

ecn politieke spreckbuis.

democra tische

1\laar de oprichter<. van de
l'vdA vroegcn zich al in

partij.

1946 al, of het per sc een

conlc"ionclc partij mocst
zijn, die hct belang van gezin, vcrcni-

wat in 'l)4 is gchcurd.

ging en ccn harmonisch bcdrijfsleven
vcrkondigt. Het antwoord van dominec

/an1n1cr gcnocg kan Woldring vanuit

Banning en van de katholiek lean Tans

zijn '>tudccrkamcr nict vcrordonncrcn,

was lncc'.

hoc de C:DA-Iciding dcnkt. Hij constatccrt dan ook regelmatig opportunisti-

Maar de zogcnaamde 'Doorbraak' mis-

schc afwijkingcn van de door hem - in

lukte tocn. De nog onvoltooidc katho-

het kiclzog van een ceuwcnlangc stoet

licke cmancipatie was ccn legiticmc rc-

van dcnkcrs - gdormulccrde uitgang-;-

dcn om vast te houdcn aan katholicke

puntcn. Hct CDA is lang nict altijd ccn

partijvorming. 1\laar de K VI' stone! wei

christcn-dcmocratischc partq. k kunl jc

open voor niet-kathoheken - ccn soort

daarom zclls afvragcn, of de heginselcn

omgckcerdc doorbraak- en, nog bc-

van de chri'>lcn-dcmocratic wei gcbaat

langrijker, koos voor een vooruitstrc-

zijn hij hct hestaan van ccn chri'>lcn-

vend sociaal bclcid. Op basis van die

democrati'>Chc partij

kcuze wc;s cr cigcnliJk gecn altcrnatid

'IS

z

het bestaan van

vcrloochcnt zijn wortcls. Dat is prccie<.,

~ S

:r>

:T1

comcrvatid-liheraal C:DA

( llV

,,

tragmentarisatie,

gene heclt ook recht op

,.

<

gebaat zijn bij

socialc

·.
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voor room<,-rode coalitcc<,. i'<J'> lOen de

oppmitie, dat de oudc Adam zich ncet

::::::;

K VI' beg on haar -;ociale progressivitcit

vcrloochent.

u

c
l
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u
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tc verliczen, na I ')56, vcrvrccmdde zij
zich gclcidclijk van haar achterhan.

Kocr'> houden is dus hct hc-,te dcvies

Ncrgens werd die vcrvreemding zo

voor hct C:DA in zijn tocht door de

zichthaar a\-, in de Omtclijke 1\lijn-

woestijn. Dat is de kocrs van S,nllcnlcPclc

streek, waar mgr. Poe\-; crin geslaagd

doc

wa-; cen katholiek sociaal monopolie

tormulcerd de koers van het 'communi-

JC

uicl 11llccu ol icts intcllcctuC'Icr gC'-

k kunt dat mocitcloo<, lwrken-

tc vcstigen. Waar de KVP eerder wel-

tari-,me'

w

z

haast Oosthlok-achtigc uit.,\agen he-

nen a\, eC'n Amerikaanse variant op de

0

-<

haalde werd ziJ nu hi) landclijke ver-

chri'>tc\ijke <,ociale traditie. Ln het <,taat

>

kiezlllgen

nvcrvleugeld

prettig haaks op paarse prctentie-, a\,

door de !'velA. En dat vcrlics i'> zells in

het primaat van de politick. de omar-

v

de he'>te l.ubhn'>-liJd niet mecr gocd

ming van de inclividuali'icring, de 24-

z

gcn1aokt

0::
L:J

ruim'>chool'>

uur-,economie er1 de olievlekwerking
van de markt over terreinen a\., '>ocialc

De toekomst van het CDA

zekerheicl. ondcrwii'> en vo\k.,gezond-

Als we Lubber<; even zicn als de tortuin-

heid

lijke chari'>m<Jti'>che uitzondcring i -cha-

z

rismati-;ch voor Nederlandse hegrippcn

!let prohleem is, dat paar<, ze\1 al een

0

uiteraard- i, dan is de trend voor het

dee\ van die prentcntie'i tcrugge-,nocid

CDA uiter<,t '>omhcr. VreC'md genoC'g

heclt tot polderpcrl. Daar moet je clan

f:J:

c
:::....

laat het Sociaal en C:ulturccl 1'\anhu-

niet over zeuren, inca'>Seer de morelc

c-cau ons tclkcnJa!T weer ziC'n, dat de

wimt. Lr h\ijlt genoeg oveL helasting-

opvaltingen van de Nedcrland'>e bur-

vcrlaging vcr'>Ll'> de be-;chikhaarheid

gers over helangrijke politickc vraag-

van v<>orzicningcn, hcla-,tingvcrlaging

'>tukkcn tamelijk <,tahicl zip1 Over uit-

versu<, de <,chuld aan onze kincleren, de

keringen. inkomensverde-

introductie van de mor<J<Ji

ling en progre'->-.;icvc hclt~.;,

v<Jn het individuele prolijt

Koers houden is

in de overheicl'>organisatic.

tinghclling dcnkt de doorsnee- Ncdcrlander "\ i nk<,ec''
dan het politickc midden.

het beste

de organi-.;titic van de

devies voor het
CDA in zijn

cie mel pub\ ieke taken, de

zoals zich dat tot de laat<;te

vcrkiczingcn

Tweedc

111

de

Kamn manilc'>-

VCflllCilglng Vdll COI11111Cr-

tocht door

Kamertractic

vooral

achtcloosheid

tegenovn

de puhlieke omroep, kort-

tC'ertk. De pech voor hC't
CDA was, dat de zittcnde

'-,0-

cia\e zekerhcid met h<J<Jr

de woestijn.

on1

de

cconon1i-.;cring van

de '>amenleving. En durt

de

Saulus van '94 was. tcrwi)i het nieuwc

het aan om tegen hct populisme van de

programma l'aulm prcekte M<J<Jr heke-

nationa]J-,tl~chc curo"'lCCp'-.i'-. in tc gaan.

ringen moeten nu ecnmaal onduhhel-

En

zinnig zijn. c:eloohvaardigc hckcringcn

den, maar begin in heme\<,naam hiJ de

praat gen!'-.l over norn1cn en waar-

vrtlgcn ook tijd. I)c on1vonning van

lll<J<Jl -;ch<!ppel ijke vcrantwoordelijkheid

Old Lli,orll· naar Ncr!' Ld>our hcctt zcker

van de optiewcrzilvcrcndc elite, alvo-

drie

ren'> het '>lr<Jirecht voor I 0-prigen in te

parti)iciclers

iKinnoch.

Smith,

Hlairl geduurd. Ln nog steed, hoopt de

roepen.

UlV

~

K 'JK

Toch zou het <.'<'n grote lout zip1 om

<;taan met dit op zijn beloop te Iaten

deze punten aileen maar le heoordelen

gaan.

vanuil oppmitionelc '>Loring,drih. A\,

-:;

0
VJ

je er echt in geloolt, moer je ze ook

AI, hct CDA werkclijk ge1ntercsscerd is

daadwerkehik tot regering,bekid wil-

in de realisatic van zijn <;ocialc idcalcn

lcn maken. In dat vcrhand i'> de lczing,

moet hct hereid zijn om het imtituut

dte laap de Hoop Scheller vbk voor de

CDA daaraan ondergc-,chikr te maken.

vcrkiezingen in het Vakhond,nw<;eum

Door zichzell tcr di'>CU'>'ic te <;\ellen

in Am<;terdam hield, intcre<;<;ant. \)aarin

maakt ill't CDA in ccn klap duide\ijkcr

voor'>pelde hq een hervcrkaveling van

voor ziJI1 hcginselen tc <;taan dan de

de partijpolitieke lormatie<; in Neder-

Twecde Kamedractie 1n vier jaar k!Jar

land. Zqn polttieke <;tart lag niet voor

'>pee it. I )at hctckent concrect het op

nier' hiJ \)!J(>. dat toen nog her hestel

partijniveau aanknopen van gcsprckken

z

wilde ophlazen. 1\laar cr hangl imlcr-

met !'velA en Crocn Links. De '\)oor-

()

daad ieh in de Iucht van partijpolitiekc

braak' kan alsnog plaatwinden, want de

AI ccrdcr voorzag Win1

emancipatie van katholiekcn en 'klcine

Kok de ovcrgang nttar ccn twccstro-

l.uyden' is ruim<;choots voltooid. Fn

mcnland van <,oetaal-democratic vcr<,us

voor Kok is dit cen 'offer. /Jc edit l!olrcfusc'

lihcral"mc. Fr wnngt iet'>, a\<; tamelijk

Zijn veelhekritisec1·de Den Uyl-lezing

onverw<>e'>thare-sociaal dcmocraten.

krijgt de kracht van een proktic.

vcrnicuwing.

,r-.

z
r.:

van Wip1en meldt, dat gehcide l'vdA-

Drs. AL\ i\ I Woltl}clls Is lnm}cnlccstrr Prill
Kcrknulc Cll lid !'till ,lc Ecrstc Kmucr uoor ac

cr' in zijn kenni<;<;cnkring voor het cerst

JludA

<

m
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hen uiteindclijk hun traditionele partij

;!>

zwevcn gelijk hun partijen. Aan diezeltde traaghcid heclt het CDA nog de
ovcrgchlcvcn

hcltt van

zijn

vrocgcr

elcctoraal te danken. Maar vertrouwcn
op die rraaghcid i'> de keuze voor her
<;tcrlhut<;.

Lr wt·ingt ook tet'>. al'> de l'vdA regent
met

twcc

parliJen,

die

inhoudclijk

en hi<,tori,ch vee\ vcrdcr van haar <,taan
dan de groot,re oppmiticparti)
"

\)at

voor aile parlijcn cen vorm van

verite'> aan identiteit en du' van reductic tot vicr)aarlijk'>e elcctoralc platlorm'> voor per<;oonliJkc amhitie'>. Ieder.
die ztch hetrokken voclt hij hct hclang
van hct polttteke proce'>, mag nict vol-
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-
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~
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z

hen Noch !'en noch de kcnniS'>en hch-

lll'id hclct '>lahiclc men<;en om tc gaan

-,

;!>

aan ecn <;tem op hct U )A gcdacht hch-

in de '>leek gelaten. lmtitutionclc traag-

_'.::1

;;v

I

zoal, Jan !'en, <;eneu'> overwegen op
Cmen \.ink'> te <,Iemmen ot a\, Harry
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om de uitgangspunten van een politieke partij als het CDA te herL.
UJ

kennen in het individuele waardenstelsel van de Nederlander.
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Door zo'n een- op eenbenadering te maken, kan inzicht verkregen
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c
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e

het

verklarcnd voor mogelijk tockom<,tig

electoJ-·aa_ ;., i-n t_e de len
111 hokjes. De segmen·

zijn

uewend

gedrag. Om dat tc kunnen henaderen.

tatics

al

nlcn ~cgn1entatic~. Wij n1cncn, dat voor

z

-.inds mcnscnhcugenis worden gehruikt,

hct correct kunnen alstcmmen van Je

U..l

zip1 cen icdcr he ken d. 1\ lan/vrouw is er

positionering, crook gekeken client tc

Q

zo ccn, jong/oud ccn an-

X

<t

die

daarbij

moct gedacht worden aan 'nicuwe' vor-

worden naar hct waarden-

dere. Wonend in de grote

patroon van men'>en. Leg

stcden of jui'>t op het plat·

maar het doc! van het

tcland. ln ook arm en rijk.

ven. dat wat Je in hct Ieven

Ie-

<t

Zonder enige twijfcl zijn

na'>tredt

~

dit ook vandaag de dag

[r zip1 vcr'>chillcndc thco-

nog relcvante ·ondcrverde·

rctische

bcnadcringcn

z

lingcn' die bij positichcpa·

I modellen I

hicrvan:

ling inzicht gcvcn in de

van Victor tvlaslov i'> waar-

'>lructuur van hijvoorhecld

schijnliJk

de grocp cigcn kiczcr~ ol

HiJ Olllwikkelde een be-

<t
I..L:

dat van de Nederlanders, potentiele stemmers of juist niet.

W

z
:..:J

u
z

worden in de mate van aansluiting van het CDA-gedachtegoed bij

I..L:

c
u

ding. In dit artikel willen wij aangeven in hoeverre het mogelijk is

U..l

<t

u

Een wat cryptische titel? lnderdaad, bedoeld als vlag op een la-

>

hct

da t

bekend'>t

de grocp cigen potcnticlc

hodtcn-hJcrarchic d1c vijl

kiezer<,_ Zo wcct Je immers

<,tadia ondcrkcnde. Ll kent

voor wie JC he zig bent. 1\ 1aar toch is er

zc waarschiJnliJk wei

tegenwoordig '>teed., mecr de erken-

staat de ly'>iologi'>che behocltc van eten

ning dat dcrgelijkc scgn1cntatic"' '-.Oill'i

en drinkcn om te ovcrlcvcn. daarna

onvoldoende

onckr.,cheidend

gchccl ha'>aal

zijn.

komt veiligheid en hc.,cherming. dan

Omdat ze wcli-.waar registratid inzicht

krijgcn we de <..,ociak wen~ on1 crgcn-,

bieden. maar niet Ianger a!., verklarend

toe tc hchorcn, om liclde te ontvangen

voor gedrag tc typcrcn ziJn. Laat staan

en dan de wens naar zellre'>pect/erkcn-

(I lV ~

s 'JS

n ing door andere n . Te nslotte is e r he t

is we l aardig o m d eze waa rden d e revue

stadium va n ze lfactualisatie a ls hoo gs t

te late n passe re n . W e laten hi e rond e r

haa lbare waarde. Ind e rd aad z ijn v rij

de I 0 be la ng rijkste waa rden z ie n in

vee l fe no me ne n in deze be hoe fte -ca te-

vo lgord e va n re leva ntie voo r Neder-

gorieë n in te d e le n, m aar voor vee l con-

la nd , hoe hoge r o p d eze ladder hoe be-

su m e n te nged ra g (e n zeke r voo r s tem-

la n grijker d e waard e bevo nd e n wo rdt .

LLJ

:; c::
:. LLJ
I( CL

f-

<

Cf-

z

u
Z

L

-:J
~
~

~
LLJ

u
u

z

z
fLLJ

::"::

c::
<(

~

LLJ

::"::
LLJ

kennen in het individuele waardenstelsel van de Nederlander.
Door zo'n één- op éénbenadering te maken, kan inzicht verkregen
worden in de mate van aansluiting van het CDA-gedachtegoed bij
dat van de Nederlanders, potentiële stemmers of juist niet.

LLJ

z
LLJ

u

om de uitgangspunten van een politieke partij als het CDA te her-

<(

;0

u

ding. In dit artikel willen wij aangeven in hoeverre het mogelijk is

LLJ

(._<(

f-_

Een wat cryptische titel? Inderdaad, bedoeld als vlag op een la-

W

e

z ijn

gewe nd

het

verk larend voo r moge lijk to ek om s ti g

e lec to raat in te de len

ged rag. Om d a t te kunnen benaderen ,

in hokj es. De segm e n -

moet gedac ht wo rd e n aan 'nieuwe' vo r-

taties die

men segme ntati es. Wij me ne n , d a t voo r

da a rbij

z

sind s men se nh e uge ni s wo rd e n ge bruikt,

he t co rrect kunn e n afstemmen van je

LLJ

zij n ee n ie d e r beke nd . Ma n/ vro uw is e r

pos itio ne rin g , er ook gekeke n dient te

0

zo ee n , j o ng/ oud ee n a n-

c::

d e re. Wonend in d e grote

patroo n va n men se n. Zeg

ste den of ju ist op het plat-

maar het doe l va n het le -

te land. En ook arm e n rijk .

ve n, d at wa t je in he t leve n

Zonder en ige twijfel zijn

nas treeft.

<(
<(

~

Er z ijn ve rsc hil lende t heo-

no g re levante 'o nd e rve rd e-

retisc he

benaderin ge n
hiervan :

z

lin ge n' d ie bij posit iebe pa-

(mode lle n )

<(

lin g inzicht geve n in de

va n Victor Mas lov is waar-

struc tuur va n bijvoorbeeld

sch ijnlijk

>

_]

0

het

e ige nsc ha p, zo vinden wij Nede rl a n -

Hij o ntw ikke ld e een behoefte n-hi ë ra rch ie d ie v ijf

G Eilander

sta dia o nd e rkende . U kent

voo r w ie je bez ig be nt. Maa r toch is e r

ze waa rsc hij n lijk we l: ge hee l ba saa l

tege nwoo rdig stee d s meer d e e rke n-

staat d e fys io logisc he behoefte van eten

ni ng dat d e rge lijk e segm e ntati es soms

en d rin ke n om te over leven , daarna

z ijn .

komt ve ilig he id e n besc he rming, dan

Omdat ze we li swaa r registratief in z icht

krij ge n we d e soc ia le we ns om e rge ns

CL

b ieden , maar ni e t la nge r a ls ve rk lare nd

toe te be ho ren , o m li efd e te ontvangen

voo r ge drag te typeren z ij n. Laat staa n

en dan de wens naa r ze lfrespect/ erken-

CDV 7/8 98

is

du s

de

be lan g rijkste

z

7' : ;.

in de m e ns ac h te r d e ste mm e r te bieden

d e rs. A ls j e nu zo'n 'ra11klng ' a ls hi e rb o-

m

ml l: ,i: J
'':i. ,jl

door he t geda c hten goe d va n M il to n

ve n be k ijkt, e n j e vo lgt d eze ranking

Rakeac h (geba see rd op d e th eo rie va n

z

d oo r d e tijd hee n , dan va lt op dat d e

5:.: . . .);,

Vic to r Mas lov ) te imp le m e nte ren in het

vo lgo rd e in Nederland a l sind s ve le

m

cont inu e onderzoek Life

Livi11g; Life en

ja re n vo lkome n he tze lfd e is. D e afstand

Livi11g wordt sind s septe mb e r 1990 met

(tussen bijvoorbeeld nummer I e n 2 o p

z

&

een kwartaa lfrequentie ui tgevoerd b ij

d eze lij st) ve ra nde r t we l iets, maar d e

Cl

steeds ni e uwe steek proeve n va n 1500

vo lgord e is s teeds he t ze lfd e. De co n -

:t>

Nede rland ers va n 16 jaar e n ouder.

c lu sie die je daar uit kunt tre kke n, is dat

Cl

Milto n Ra keac h (TI1e Na t11 re of Hu111a11

d eze 36 va riabe le n met elkaar ee n vast ,

m

Values , 1973) o nd e rsc he idt twee soo rte n

s tab ie l

waa rd e n,

na m e lijk

interpre tatiepatroon

vo rm e n .

a ll e reerst

H oe stabi e le r, hoe bete r, wannee r he t
gaa t o m he t be pa le n van de positi o ne-

strume nte le waa rd e n. D eze laatste se ri e

rin g naar d e toeko m s t toe . We zu ll e n

z

'eigensc ha pp e n' he b je nodi g om d e

hi er ni et a ll e 36 e ige nscq_a ppe n indi -

-l

e indw aarde n te kunn e n rea lisere n. Het

v idu ee l gaa n be ha nde len: a ls we ze a lle

Eind Waarden

Instr11men tele Waarden

::.. "• -~~JI

........ :,

;o ' '
7' :
m i

-l

z
() I "

18 e ind waa rd e n e n da a rnaa st 18 in -

va n

m

n '"
0 '"

5:.:
5:.:

I.

Ge lukkig leve n (een tevreden

I.

Eerlijk (op rec ht )

2.

Verantwoorde li jk {kun je va n

leven leiden)
2.

Ge borge nh eid van het gezin

3.

Vrede (ee n were ld vrij van

op aa n)
3.

oorl ogen e n gewape nde co nflic te n)
4.

Vrijheid (onafhankel ijkh eid en

c

z

(zo rg en ve ili gheid voor gez in )

beke nd st.

de groe p eigen kiezers of

onderscheidend

Ee rlijkheid

Bij Tre ndbo x p ro be re n we dat in z icht

dat

d e groe p eigen potentiële

onvoldoende

ve rd e r.

worde n naa r het wa ard e n -

d it ook vandaag d e da g

kiezers. Zo weet je imm ers

f-

al

0
m

gedrag) m oete n we nog ee n stapje

Behulpzaam (bereid andere n te

n '
:t>

helpen )
4.

O pgewekt {vrolijk )

5.

Ruimdenkend (o pen staa n voor

-l '

vrije keuze)
5.

Hechte vri e ndschap (v rienden hebben

6.

Zelfrespect (waarde rin g voo r jezelf)

waar je op kunt re kenen )
7.

Innerli jke harmonie (vrij va n

menin g va n ande ren)

Liefhebbend (teder)

<

7.

Onafhankelijk (ze lfbewust)

:t>

8.

Vergevingsgez in d (bere id zijn

6.

z

inn erlijke co nflicten )
8.

Plez ieri g leven (ee n leve n dat

9.

Celijkwaardigheid (ee n we reld met

genoeglijk en prettig is)

andere n te ve rgeven )
9.

Beleefd {goede mani eren )

deze lfde mogelijkheden voor iederee n)
I 0.

Vei ligheid b uite n de deur
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m

10.

Moedig

{voor jezelf op komen )

,> .

z

f-

36 waarden in de "mall em o le n" va n

voo r altruïstische e ige nsc h appe n. Bij

voo r he t CDA li gge n

lect ieve zake n als ee n b ijdrage levere n

<t:

z

de mul tivariate stat ist iek goo ie n , dan

ee n partij als Groe n Links, zij n te rm e n

Een ee rste extra ana lyse is te make n

aa n de maatschapp ij e n vrie nd sc hap.

o ntstaat de vo lge nde '111apping' va n waar-

al s ruimdenkend e n inn e rlijke harmo ni e

door in d ividuen , b ijvoorbeeld lijsttrek-

relatief lage r score nde waarden z ijn ee n

den:

de meest bepa le nd e. De PvdA-stem mer

kers, in de ze kaart te pla atsen en te be-

ge lukkig leve n, ve rantwoord in g, ze lf-

Voor een sne ll e in terpretat ie h e bbe n

wi l voora l graag het gevoe l hebben iets

kijken in hoeve rre ee n lij sttrekker door

respec t en liefh ebbend. Bin ne n d it seg-

deze lfde g roep kiezers wo rdt geprefe-

me n t z ie n wij als het ware ee n strijd

0

reerd a ls de pa rtij. Daarmee meet je als

tusse n de ha ng naar h edo ni sti sc he za-

rn

het ware ee n impli c ie te 'passe ndh eid'.

ken e n de be h oefte iets te betekenen

z

In beginse l zo u je ki eze n voo r de meest

voor de maa tsc happij.

>

LLJ

LLJ
LLJ

f-

<t:

u
LLJ
0...

l)

Zou op partij stemmen als er nu verkiezingen worden gehouden

<t:

COLLECTIEF

l)

z

z

t

LLJ

soo n kiest met een wat afwijkend waar-

gel ijkwaardigheid
0

2:

z

0

behulpzaam

LLJ

0

hiernamaal<;

maatsc happij
a
o schoonheid

2:

u

LLJ

inziens e ni gsz ins p lat , h eeft te wein ig

vcrbeeld i ngskrach t

vrijheid
innerlijke harmonie

z

diepte om bes luitvormend te moge n

0

0

VRIJHEID

ORDE

werken. Maa r toc h , Jaap de Hoop

0

verantwoord~! ijk

0

veiligheid

ze lfrespect

hechte vriendschap
0

buiten de deur

moedig

plichtsgetrouw
0

ordeli jk

z

b~kwaarn sch~-pzinnig

0

0
0

discipl ine
0

gelukkig leven

0
0

sociale erkenning

I

VVD

ambitieus

0

opw indend leven

I

camfanabel leven

INDIVIDUEEL

LLJ

0...

: :{!,

·~

z
rn

z
(')
)>

punt u it: d e ee nvo udi ge interpretat ie

4. Afhankelijke zekerheid
segment

wi l b inn e n

;···:

rn

daarvan is dat hij als persoo n ie ts toe-

D it

voegt in de ri chtin g va n de ke nm er-

sc herm de o mgev in g p lez ierig leve n e n

ee n

be-

kende waa rd e n va n PvdA en Groen

heeft vee l aandacht voor vo rm e lijke ei-

Cl

Links. Beter is het ec hter om h et mate -

ge nsc h appen (beleefd, p li c h tsgetrouw

z

riaal te verd ie pen en er extra dimen sies

e n be hul pzaa m). Geen"affectie met "ho-

-l

aan toe te voege n. Daartoe is een aanta l

gere" zaken.

(') "

0 "
~

be naming a l een korte aa nl e id ing tot

5. Beschaafd hedonisme

interpretat ie gee ft:

Comfortabel en plezieri g leve n wordt

~

be lan grijk bevonden maar ook verant-

c

I . Ingetogen sociale betrok -

woo rd e lij khe id en vo lwassen

z

de pos itie aa ngegeve n va n de grote re

gez ien worde n als vera ntwoo rd e lijk

kenheid

M inde r aa ndac ht voor co ll ect ieve zaken als vrede e n ge lijkwaard ig heid .

li efde.

po li tieke partijen , zoa ls di e mom e n tee l

voor o mgev in g

De

Binnen dit segment wordt relatief vee l

ge ldt. De 'kaart' o nd erke nt du s gee n

VVD-er ste lt prijs op een co mfortabe l

waarde gehecht aa n gemeenschappe-

klassieke lin ks/ rec h ts verd e lin g , maar

leven, iets wat vee leer uit hed o ni stisc he

lijke zaken als vrede , ge lijkwaardighe id ,

6. Zelfbewust individualisme

wordt in feite be paald d oo r de twee

motieve n voo rtkomt d an uit maat -

maar ook aan ordezaken als plichtsge-

Ambit ie , bekwaamheid, onafhankelijk-

centrale assenstelse ls.

sc happe lij ke.

mede me ns.

trouw heid en discip lin e Minder waarde

he id en vrijhe id zijn bepalend voor dit

aan

leven , opgewektheid ,

segm ent. Een meer rationele dan een

plezierig

staa n, z ijn Orde-ge ri c hth e id of juist

Herkent U al ie ts? Waarschijnlijk we l,

moed en vo lwasse n liefde Een wat so-

emo tionele opste lli ng in het leven. Een

Vrijheicis-zoe ke nd (de h o ri zo ntal e as ),

d ie eerste inte rpretati es z ij n de aa nzet

ber, co ll ectief in gesteld segment der-

we inig co ll ect ief in gesteld segment.

e n Ego-ger ic ht z ijn tege nove r waard e-

tot ve rd ere moge lijkh ede n: zo he bb en

halve.

rin g voor het Co ll ec ti eve. De positi e

we h et mate riaal vo or het CDA herge-

va n h et CDA komt tot sta nd o md at de

groe peerd o m na te gaan in h oeverre er

2 . Maatschappelijk verant-

7. Maatschappij-bewuste denkers

huidi ge stem mers zeer ste rk de gebo r-

bui te n de huidi ge groep va n 'v aste'

woord plezier

H eeft oog voor de ander en is minde r

ge nh e id va n het gez in a ls levensdoel

stemmers (hoewe l, z ijn er nog we l vaste

Comfortabel leven , opwindend leven ,

ger icht op het eigen plezier. Meer

z ie n, naast een du ide lijke waarde hech -

ste mmers, het stemged ra g lijkt soms

ambitie en bekwaam he id zijn belang-

waarde wordt ge hec ht aan verbeeld in g

te n aan het hi ernarnaals e n oog hebben

net zo wispe ltu rig als he t weer) kanse n

rijk binnen dit segment. Maar ook co l-

dan aan geordendheid. Zaken die ver-
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t -~

- ... I :·.

bij te drage n aa n de maa tsc happij , w il
en

j '!l

11

rn

we hi er, naa st d e waa rd e n , ook a lvast

De v ier hoofdkenmerken d ie aldus o nt-

0

Î

)>

rn

3 . Zorgzaam postmaterialisme
Het co ll ect ieve e n het ze lfbewuste
staa n b ij di t segm e nt voorop , m in der
waarde wordt ge hecht aa n mate ri ële
zaken. Opvallend hoog score n in ne rlijke waarde n, maa r aan het hiernamaa ls
wo rdt relatief wei ni g waa rde ge hecht.

segmente n samengesteld , waarvan de

LLJ

•,

'

Scheffer komt rec htsbove n het CDAliefhebbend o

geborge nheid

0
l)

'nieuwe kieze rs'. Deze methode is ons

bijdragen a.d. ruimdenkende

0

0

deringspa troo n. Daarmee mikke nd op

Groen L.

vergevingsgezind heid

'

::~.

passe nd e pe rsoo n , er z ijn ook strateg iee n de nkbaa r waa rbij je jui st ee n pe r-

"I'. . ..
' 1;:,

)>

)>

-J I

?

,.

voor het CDA liggen

lectieve zaken a!-, een bijdragc lcveren

:;:§

!::en eersle extra analyse is te maken

aan de maat<,chappij en vriendschap.

)>

door individuen. hijvoorheeld lijsttrek-

relatid lager scorende waarden zijn een

kers. in deze bent te rbatsen en te he-

gelukkig Ieven, verantwoording, zelf-

kijken in hoeverre een lijsttrekker door

respect en licfhehhend Binnen dit seg-

dezclfde groep kiezers wordt geprek-

ment zien wij a!-, het ware een strijd

0

recrd als de partiJ. Daarmee meet je al<,

tussen de hang naar hedonistische za-

m

het ware een impliciete 'pas<,endheid'.

ken en de hehocfte iet<, te betekenen

z

In heginsel zou Je kiezen voor de mtT<,t

voor de maatschappij.

passende persoon, er zqn ook '>trate-

)>

;N

m

giei'tl denkhaar waarhij je juist een per-

3. Zorgzaam postmaterialisme

soon kie<,l met een wat afwijkend waar-

Het collectievc en het zelfhewuste

deringspatroon Daarmee mikkend op

staan bij dit segment voorop, minder

m

'nreuwe kiezers' Deze methode is ons

waarde wordt gehecht aan matericlc

z

z

inziens enigszins plat, hedt te weinig

zakcn. Opvallcnd hoog scoren inner-

diepte om hesluitvormend te mogcn

li,ke waarden, maar aan het hiernamaals

c:

werken. tvbar loch, _laap de Hoor

wordt relatid weinig waarde gehecht.

)>

punt urt. de eenvoudige interpretatie

4. Afhankelijke zekerheid

m

daarvan is dat hij als persoon iets toe-

!)it

voegt in de rrchting van de kenmer-

schcrmdc omgeving plezierig Ieven en

kende waarden van l'vdA en Crocn

heel t vee/ aandacht voor vormelijke ei-

c:

Schetter komt rechtshoven hct C:DAsegment

wil

binnen

een

be-

7

Links. lletcr is het echter om het mate-

genschappcn (helccfd, plichtsgetrouw

z

en hehulpzaam l. Ceen atfectie met "ho-

--l

a an toe tc vocgcn.

I )aartoc

l'i

ccn aantal

m

;N '

Cl

'

z
~.

T

7

helangrijk hevonden maar ook vcrant-

c

woordelijkheid en volwas<,en

z

kenheid

Minder aandacht voor collcctieve za-

llinnen dit segment worclt relatiel vee!

ken als vrede en gelijkwaardigheid.

lidde.

7

("I I

waardc gchccht oan gcnlccn'ichoppc-

lijke zaken als vreclc gcliikwaardighcid,

6. Zelfbewust individualisme

maar ook aan ordczakcn als plichtsgc-

Ambitic, hekwaamheid, onafhankelijk-

trouwhcid cn disciplinu\1inder waarde

heid cn vriJhcid zijn hepalend voor dit

Jan

opgcwckthcid,

segment. !:en mccr rationelc dan ecn

mocd cn volwasscn licfde. Fen wat so-

emotionclc opstelling in hct Ieven. Een

hcr. collcctrel rngestcld <,cgment der-

weinig colleuid ingcsteld segment.

)>

--l
m

<
)>

halvc

7. Maatschappij-bewuste denkers

woord plezier

1-lcelt oog voor de andcr en is minder

Comlortahcl Ieven, opwindend Ieven,

gericht op het eigcn plczier. ,\leer

amhrtre cn hekwaamheid ziJn helang-

waar·dc wordt gehccht aan vcrbeclding

riik hinnen dit segment. ,\laar ook col-

dan aan geordcndheid. Zaken die ver-

<JS

T

()

1. lngetogen sociale betrok-

I lV- .s

r

z

interpr-ctatic geelt:

t

I

--l

5. Beschaafd hedonisme

2. Maatschappelijk verant-

'I'·

>;:

7'
rn

- . ,:!

C),

gcrc" zakcn.

de

...

·,I"

Comlonahel en plczierig Ieven wordt

Ieven

-, :.

)>

henaming a/ een korte aanleiding tot

plczicrig

·"

:;;:

m

riaal te vcrdiepen en er extra drmen<,ie<,
-.,cgn1cntcn '-.ZllllCilgc'->tcld, wJarvan
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z
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dcr Ieven hinnen dit segment z1jn gc-

elkaar afgestcmd worden; hierbij moet

<(

z

lijkwaardigheid,

gedacht worden aan doelstelling, in-

>

:..:J

L.
:..:J

f<(

v

z

u..:

<(

v

z
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binnen dit segment hoog in hct vaandcl.

ger van de parti) die de hoodschap uit-

8. Religieus altru·isme

mogeli1k de huidige pmitie van hct

Bepalcndc waarden hmnen dit <,cgrnent

z
c.:..J

z

draagt. i\lct een dcrgelijk goed doortimmcrde <,tralegie i<; het niet aileen

zi_j n

2:

v

houd van de boodschap, wijze en loon
van de hoodschap en vertegcnwoordi-

u

:..:..J

0

zellrespect en lcvenswijsheid Fen hijdrage leveren aan de maatschappij -,taat

v

::J

:;::;:

innerlijke harmonic,

hicrnanlJJ!.,,

vcrgcvi ng:-,gczi nd en

C:DA maar ook de pmit1c op korte en
middcllangc lcrmrJn in kwantitatiel en

plicht<>getrouw. Fen comfortahel, op-

kwalitaticl opzrcht heldcr en rnzichte-

windend of plczierig Ieven zi)IJ zaken

1i jk

in kaart tc brengen

van een duidelijk lagere orde. AI metal
een groep die cen geordend he'>taan

C. Eilo11der IS o/,/cl111111 dirnlmr P<lll Tr111d-

met aandacht voor de mcdemens op

/Jox H \1

priJs stJ:lt.

z
u..:

Voor 1edcr van deze acht segmenten

G

wctcn we niet aileen nauwgezet, de

<X
<(

huidige pmitie van hct CDA maar ook
de mogelijkhedcn d1e het segment hct
C:DA hiedt voor de toekomst. Door nu.

<(

~

met het (:!)A-programma in de hand,
aile rekvante iss111s toe te voegen. laat
het materiaal zien, op welkc wiJze een
hepaald <,egment reagecrt op een be-

~

<X
<(

2,

paald maat.,chappelqk 1\'111. Neem nu
biJvoorbecld het <,treven naar een gelijke rolverdcling in het gezin tu"en
lllZlll

en vrouw.

Binncn hct ~cg1nent

Beschaafd Hedonismc is d1t een hoog:..:..J
~

scorende waarde. Neem nu het aspect
Vedigheid, ecn waarde hepalend voo1·
het segment Athankelijke zekerheid.

c.:..J

Op deze wijzc kun je. zonder )e uitgangr.,punten

f-

JJ!l

tc

{1J','-.Cl1,

zorgen dat

je in het communiceren met je huidige
en je potentick doelgroep van kiezer<,,

...J

precies die toon aanslaat, d1e hen zou

0

kunncn overtuigcn dat 1e de Jllisle part1j

:::...

voor hen bent.
Met dezc wat themctJsche benadenngswijze kunnen aile <,tralegJsche (basis lckmcnlen gehasecrd op het ideologi-;che

uitgang-;punt

nauwkcurig

op

( IJV -

s 'IS

In de jaren zestig kwamen wereldwijd miljoenen jonge mensen in

<

--::;

)>

0

z

r

meer democratie, emancipatie en vrijheid. lnmiddels kan gesteld

~

-l

worden dat de Nederlandse samenleving drastisch is veranderd.

)>

opstand tegen de dogma's en tradities van hun ouders. Ook in
Nederland ging de generatie 'babyboomers' de barricades op voor

-

)>

Dit gegeven bracht onder meer de KRO ertoe zich opnieuw te be-

,.

_·.::1

~. ~

'.'.,(

"

rn

r·
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?:::
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r

zinnen op haar positie. Een dergelijk bezinningsproces zou ook

v

voor het CDA heel positief kunnen uitpakken.

:n

;

z
:n

H

et \\ordt >teed' moeilijku om men,en te hi nclcn

ning<·.uiting en ccn wcrcldon1<.,panncndc

doclcn

oan

pro-

i t11c)rt11Zit i<.,cri tlg-;<.,\ag.

r
.~bar

)>

de mec<;l lundamcntclc vcran-

7

-l

z

duuen, dicmtcn en mer-

dcring zat clc<,tijcl' in het

ken. l'o!Jtickc partijcn vor-

<;tellcn van nieuwe ei<;en

nlcn htt-rop gccn Ultzon-

JJn hct Ieven. [Jk jaar ging

>

dcring

In onzc <;amcnlc-

aile' - in matcrieel opzicht

(':

ht~/Jy/JoOIIHT'-.

'hetcr'. ,~bar dat heteken-

m

n

gcnonll'll;

de niet dat memen daar-

de zc<;-

door zichthaar gclukkigct

:::::

C>

m

7
7

vi ng

hchhcn

hct

voortouw

de gcncratic die
tigcr

JlHl'll

111

in vrl)wcl

aile

wcrdcn. l)aardoor gingcn

Cl

we>tcr'e lande11 'llllultaan

jongc nlcn<.,cn

zockcn naar

z

hrak met de dogma\ en

andere, niet-matcriclc ma-

-l

traditic' va11 hun ouclcr,

nicrcn om het Ieven te op-

I

SecuiJri,atie, "'u,1lc dilkrcntJotic \ cmJncipZitic, ot-

hraak kla"c-onclcr,chcicl.

AliP I

PiliJ

dcr 011dmw

tima]i<;CJTn. De 'rcvolutic'

(':

c

z

van de zeqigcr jaren hcelt
vee! dat va<;tlag lmgcwrikt

r:

oprichung nicuwc politH:kc partijcn'.

'Onder hct plavci,clligl hct <;trancl" ric-

)>

indlvidua\J<.,cring

pen de l'arq<;c <;tudcnten in I <J6H toen

-l

watTn de zakcn waarvoor zc dc<;tijd<;

ze de klinker<; uit de <;traat trokken. Nu

dcnlocrtltt<..,crtng

en

llcttnliJk 1 op de barricade gingcn !)it

hlijkt clat cr nicl aileen wal <;lraat<;tcncn

aile, gc<;timulccrcl

ziin gclicht, maar ook de hock<;tencn

door vrijcrc

me-

.,

z

7J
;>'::

m

JJn kct ken vctTntgtngcn,
goc(k

z

7

:n

?
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T

z

f-

van onzc <,amenlcving. Were! de <,amen-

<C

z

leving van het begin van deze eeuw ge-

haar hierbij te helpen Wij zijn aan slag

>

u..;

tekend door materia]i,me en -,trakke

gcgaan en hebben ons verdiept in een

<,trucluren, door autoriteit en gezagsge-

viertal aspecten,

w
f.I

<C

u

z
:J
L.

:::>:
u..;

u

keuzes en kracht,

zelkxpre'>'ie, deelname, rnedeverant-

de afnemcrs van KRO-'producten',

<C

woordelijkheid.

u
z

u
z
f-

w

het concurrentieveld waarin de KRO
opereert;

Het moge duidelijk zijn dat in een

rclevantc trend-, en ontwikkclingen.

dcrgelijke <,arnenleving de relevantie

;_;j

z

:::>:

u

de KRO-organisatie zelf, haar roots,

on1 vrijhcid, cigcn ervaring, tolcrantic,

u..;

0

trouwheid, de huidige gcneratic vraagt

vroeg de POSITIONfRINCSCROFP

z

van hedrijvcn, organi<,atie,, producten,

lntemieve ge<,prekken werden gcvoerd

dieJbten en merkcn voortdurend 'gewo-

met een groot aantal KRO-medewer-

gcn' wordt. Som' zeit, wordt het he-

ku-,, waarbij programmamaker<,

staansrecht ter di'>CLIS'>ie gesteld. Zin en

belangrijkste vertolker<, van hct KRO-

a],

onzin worden steed, makkelijker her-

gedachtcgocd - ruinl~chooh vcrtcgcn-

kend. De loyaliteit staat onder druk.

woordigd warcn. Wat on.., zccr aangc-

w

We gelovcn de politici, werkgever'>,

naam trol was dat er cen grote eem-

::::::;

(grote) ondernerningen en reclarnema-

gezindheid vie! waar· te nemen in de in-

:::<:
<C
<C

~

ker<, steed, minder. Dit rnaakt de aan-

spiratie, motivatic en vi'>ie van de indi-

bicder<, van producten, diensten en

viduelc medewerkers. lA!, dit ntet het

ovcrtuigingcn nlClT dan ooit k\vCtl.,haar

gcval gcwcc~t \va<..,, zoudcn we tc nla-

en dwingt mecr dan ooit om de he-

ken hchhen gehadmet ecn identitetts-

reikte positie te hcschermcn en waar

crisis, hetgeen een problcem van een

mogelijk te versterken.

andere orde i'> dan

ecn

imagopro-

bleem. J
:L.

:::<:

KRO, het gevoel blijft
Deze verandcrende wcreld daagde de

De waarden die wij aantrollcn, en die

<C

KRO uit om zich te bezinnen op haar

breed

L.

positionering. De in I 'J25 opgcrichte

KRO, hebhen hun rool1 in de katholieke

u..;

:L.
u..;

f-

gedragen

worden

binnen

de

omroep zag zich geconlronteerd met

traditie van de KRO I hewust ol onhe-

een gebrek aan herkenbaarheid. Op ba-

wu<,ter). Zo wordt sterk gehecht aan de

sis van ondcrzoek wcrd dit getypcerd

menselijke kant van de <,ametllcvtng.

door de uil'>praak, de KRO i'> een griJze

aan aandacht voor nlcn-.cn en aun Inc-

muis. Is er iet<, mi'> met ons 'product'

demenselijkheid I wat vroegcr 'naasten-

of is het de manier· waarop wij onszelf

licfde' genoemd werdJ. De KRO wil

presentcren I 'verkopen'i, vroeg men

dichthiJ I de gewonc l mcnscn staan en

zich al De conclusie was cbt vomal het

is oprccht t sociaal I hetrokkcn.

_J

t\vccdc a<..,pcct hct zwaar<..,t woog. lm-

C)

mers, de KRO is met haar ruim

()(t()

RespeLl voor andcren en voor JCzelt is

c...

!eden de grootstc omroep van 1\:edcr-

ccn hclangrijkc KRO-wJarde die cen

(J()()

land en hecft <,uccesvolle programma·,

n:latie heclt met de katholicke lrJditie

die hoge kijkciJfcr, scoren en niet zel-

van pluriformitcit

den in de prijzen vallen.

nicr-,

De KRO moet dus wat doen aan haar

clrammerig en vcmordelcnd ztJtl. \VeL

imago wa<, de conclusie en de omroep

vccl 'rcllccticgocd' aandragcn, mcn~cn

opdringcn

tliets ah,oluteren
aan

tlJH.lcrcn,

llll'l
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tot denken aanzetten, hun houvast hie-

het concurrcntieveld van de KRO zien

~

den, voortdurend uitdagen en grenzen

we de a! eerder genoemde EO die

;J>

0

Iaten verkcnncn zodat men zelf kan

zich binnen omroepland wellicht het

;J>

r

ontdckkcn en herakn wat men crgens

<,cherp'>t prohleert. Deze omroep pro-

van vindt. En dat naar de menselijke

filcert zich <,terk als een moraliserende,

maat, dichthij de mensen in hun dage-

evangeliserende partij De NCRV heeft

c:

:;o

lijks Ieven. De sterke journalistieke tra-

ook iets van zending'>drang, doch min-

m

ditie van de KRO i-; hicrop tcrug tc

der dan de EO. Typerend voor 'hct vin-

z

vocrcn. KRO-rrogrammamakers willcn

gertje' is de <,]ogan die de NCRV tot

graag rrogramma's makcn die aantrck-

voor kort hanteerde: 'vooral nu'. De

m

kelijk en zingevend zijn voor kijkcrs.

VI'RO richt zich, net als de EO, ook

z

Oprcrvlakkigheid is tahoe. Hct gaat

op een beperkte doelgroep doch met

om rrofcs.,ionaliteit, kwaliteit, eerlijk-

de kenmerken: vrijzinnig, individueel,

heid en geloofwaardigheid. Ook de ge-

grenzen verleggcnd.

zellige kant van het Ieven, de harmo-

De VARA, met haar socialistiscbc ach-

m

rr.

z
(J

tergrond, bevindt zich qua progressivi-

<,che' en het genieten van de gocde din-

teit nog het meest in de buurt van de

;J>

gen zijn waarden die bij de KRO een

VPRO. Commerciele omroepen staan

(J

helangrijke rlaat" innemen. Ook deze

voor sensa tie, het onheperkte consumc-

m

hehhen hun oorsrrong in de katholieke

ren, voor 'hoe meer, hoe heter'. Een

traditic. Humor is daarhij helangrijk als

grote doclgroep (met daarbinnen vee!

hct maar nict ten koste van anderen

jongeren) wordt hierdoor aange<,pro-

7'
m

;J>

:;o

7

-l

Uit het onderzoek naar de grote ach-

De AVRO heeft van aile., een beetje en

c

terhan van de KRO kwam heel dui-

is daarmee nogal gezichtsloos.

:;:
:;:

hocft' voor het mcrcndeel van de

de plaat'> voor de KRO bepaald De

c

katholieken. Het lcit dat de KRO het

KRO wil -om zovecl mogclijk respon-

z

gclool nicl opdringt, zoals de Evan-

se in de samenlcving te kunnen genere-

gelische Omrocr, wordt als rmitief er-

ren - een brede doelgroep bliJven aan-

varen. Katholieken hehhen van huis uit

sprekcn en kicst dus nict voor ecnniche-

gcen zending.,drang, zoals Jehova's Ce-

positioncring. Ten opzichtc van de

luigen. llovendicn willen mensen zich

commercicle omroeren en de TROS,

niel (mecrl als katholiek 'labelen' Wat

die zich ook richten op ecn brede doel-

blqtt 1., hun hang naar en hun '>taan

groep, wil de KRO 'de andere kant van

voor de traditic van de katholiekc

de samenleving' vertegenwoordigen.
De kant waar (wereldwijd) ontplooiing

waarden en normen.

en ontwikkeling van men<,en centraal
in-

<,taan, waar ethiek en waardcn tellen,

va\.,hoeken: de relevantie van Je pro-

l'ositionercn

hecft

altijd

twee

waar sociale betrokkenhcid belangrijk

po<,ilic voor ccn suh'>lanticlc 'alnemers-

is en aandacht hestaat voor duurzaam-

grocp' en het onderscheidend vermo-

heid en maat<,chappelijk verantwoord

gen van Je propmitie ten opzichte van

gedrag. Natuurlijk heeft daar ook her

die van je concurrentcn. Kijkend naar

genieten van het Ieven - zij het hinnen
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Op basis van al het voorafgaande werd

'

7'

(J

~

.,;

-l

ken. De TROS is pendant van deze po-

plicict uitdragen via radio en TV 'niet

''

:;:

m

sitionering binnen de publieke omroep.

delijk naar voren dat het geloof ex-

1:

I

-, ;,

nic, gemoedelijkheid, het 'bourgondi-

gaat.

-l

,;;:
'

T

z

f-

grenzcn - een plaats. De kerndoelgroep

<C

z

waarop de KRO zich richt is genoemd

zichtbaar te maken, werden een nieuw

Ll.J

'mensen in balans'. Mcntaliteit en reli-

logo, een thema en een reclamecam-

>

gie spelcn bij dezc keuze een even be-

pagne ontwikkeld. (De laatste twee niet

langrijke rol

door cen reclamebureau maar door een

u

Hct gaat er om de komende jaren dezc

Het logo draagt bij aan het gevoel dat

<C

<C

keuzes zichtbaar en herkcnbaar tc rna-

de KRO wil uitdragen: warm, geborgen

u

u
z

ken en van hieruit waardering te gaan

en men.,elijk. Het straalt kracht en trots
uit.

L:
Ll.J
Ll.J
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Om de context waarin allcs gebeurt

j

f-

z
:J

Ll.J

z

team van eigen programmamaker<>')

oogsten voor het merk KRO. Een omroep kan dit uiteraard het best doen via
haar programma's, die dagelijks worden

Het thema luidt 'KRO, het gevoel

uitgezonden. De gekozen positionering

blijft' Dcze regel is de vertaalslag van

moet (en dat is thans bij de KRO het

de waarden waar het echt om gaat en

Ll.J

geval) voedingsbodem en inspiratie-

waar de KRO voor staat. Waarden die

bron zijn voor de ontwikkeling van

z

heel diep in mensen zitten. Waarden

0

nieuwe programma's en producten. De

die, omdat ze blijvend zijn, van genera-

u

Ll.J

KRO wil media-onderneming zijn, het-

tie op generatie worden overgedragen.

Q

geen meer inhoudt dan 'maker van pro-

Deze regel zegt niet - in directe zin -

L:
L:

u
z
f-

cz
<C

gramma's'. De keuze van persoonlijkhe-

iets over de KRO, zoals het 'vooral nu'

den die de programma's en producten

van de NCRV, dat nogal boNklopperig

dragen speelt een cruciale rol Binnen

overkoml. 'Het gcvoel blijft' legt mcer

<C

de KRO zijn Frits Spits en Anita Wit-

het accent op de doelgroep en biedt

~

zier hiervan mooie voorbeelden. Pro-

deze ruimte en inspiratie om eigen keu-

gramma's en persoonlijkhedcn zijn een

zes te maken. Zoa!., de TV-commercials

voortdurende bevestiging van de posi-

van de KRO Iaten zien is voor de cen

tionering en maken deze herkenbaar.

moeders glas ranja op haar verjaardags-

Ll.J

;L

cz
<C

L:

bevestiging

Ll.J

;L

passende

PERSOONLIJKHEDEN

Ll.J
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Herkenbaarheid

IDENTITEIT/
waardering

POSITIONERING
verankering
herkenbare
'vloeiend'

PROGRAMMA's

fee'>tJe de link met waarden 'van vroe-

Het is hovendicn nict gehccl duidelijk

ger' die vandaag en morgen nog tellen

wat de kiezcr mel dezc keuzes van het

en voor de ander het ccnvoudige zakje

CDA moet. Daar zijn de thcma'., te uni-

patat dat hij van vader kreeg na ecn

verseel voor en het i'> te vee!. De con-

<1
)>
)>

;;o

het<;tocht door de regen. Lezer<; van dit

text onthreekt bovendien en er spreekt

vcrhaal zullen zo elk hun eigen herin-

wcinig visie uit, in tegenstelling tot het

v

nering hchhen om 'het gcvoel hlijft' in

door Kok C'>. geclaimde 'sterk en '>Oci-

m

tc vullen.

aal'. Het navrante is dat het 'oudc' C:DA

z

;r::

de pmitionering 'sterk en sociaal' des-

Het CDA

tijds hezat, verper'>O<llllijkt door Ruud

:n

Daar waar de KRO inmiddc\<; a! zo'n

Lubbers zeit.

andcrhalf jaar op wcg i'> om intern en

z

_·.::1

llij de KRO hebben we nogal wat rijd

~

extern in zckerc 'ru<;t' te houwcn a an

be-,tecd aan de rclcvantie van de (ka-

m

)>

haar pmitionering, <;taat het CDA nog-

tholieke) roots voor de mensen van van-

al onder druk en <;taat hct gevoerdc he-

daag en morgen Het C:DA hecll, net

z

kid tcr di'icll',<;ie. Tegcn de achtcrgrond

als de KRO, sterke roots. F.chter, de re-

(I

van hct KRO-vcrhaal willen wij het

lcvantie van de chri<;tcn-dernocratie in

)>

CDA enigc he'>piegclingen voorhou-

de relatie tot de hovengenoemde door

(I

den. Nict geba<;ccrd op enig onderzoek

hct CDA gesclecteerdc thema\ is niet

of op he<;tudcring van relcvante <;tuk-

helder

ken, doch vanuit de pmitie van een van

schcidcn christcn-democraten zich van

de miljocncn kiezcr-, die om land tclt.

ring

m

geworden.

Waannee

onder-

andere politieke partijen die onderwcr-

;;o

~

z
-l

den hchhcn (om 'product') of in de

vergelijking met de KRO- nict gemakkclijk

(I

n
~

roots te

~

Ak wij kijkcn naar de 'identiteit' van

wcrken aJn cen eigcntijdse po'litione-

c

hct CDA dan zijn wij het '>poor a!

ring. De achterhan hcclt immer<; nog

cnig'>zin<; hi)'>ter. Wic wa<; hct CDA en

z

ecn hoog hloedgroepengehalte, waar-

zijn

om

vanuil

zijn

wic i'> hct C:DA' Aan de cnc kant horen

mce zorgvuldig omgegaan client tc

we dat her C_:J)A rijdem paar<; I zijn

worden.

oppmiricrol mocili1k hcdt kunnen in-

Wat voor de KRO hcrkcnbarc pro-

vullen, omdar hct gcvocrdc heleid dichr

gramma's zijn (zie model) is voor het

lag hi) dat waar het CDA (ook) voor

C:DA de wijze waarop het dagelijks

<;taat c.q. dat de hclcid,keuze'> van paar-,

politick hedrijvcn wordt ingevuld Daar

hct vcrlcngdc lagcn van

moct heel concreet zichtbaar worden

l.uhhcr<; Ill. Aan de andere kant lijkt hct

I vaak

gemaakt waar je voor staat. Op ba<;is

C:DA al<;tand tc ncmen van her verlc-

van bet succe<; hicrvan wor<h in vcr-

111

dcn met zijn kcuzc<; voor de rhcma'-,

kiczing'>tijd geoog<;t. Het C:DA heeft

zorg, vcilighcid, ondcrwij-,, IZinlilic/gc-

volstrckt gclijk wannccr het aangecft

zin en naa<;tcnlicfdc

dat het gemakkclijkn i'> om te <;coren

Dczc dualitcit

'>chcpt vcrwarring hij de kiczcr en hct

al'> jc in de regering zit dan wanneer je

hrcin van memcn kan <;lccht tcgcn vcr-

oppo'>itie moet voeren. lchter, Croen

Wll!TIIlg.

Links en de Sl' hehhcn rccentclijk he-
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vraag: hoc prijzcn wij on<; aanhod aan'
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pcn a!-, zorg, veilighcid en onderwij<;

Het zal ovcrigcns voor het CDA - in
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;

m

hoog op hun prioritcitcnlijstjc hehben
staan?
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dcr he<;prokcn model.
Ook hij het C:DA i<; de vraag aan de or-
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Wij doen dit aan de hand van het eer-

de: ligt het prohlccm in wat we te hie-
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wczen dat je ook gocd zichtbaar kunt

onzc samenleving, met cen verhaal dat

<C

z

zijn als je geen regeringsverantwoorde-

bovcndien nog weinig diepgang leek te

I

>

~
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lijkheid draagt

hebben, was voor de lijsttrekker van

Minstens zo sterk als bij omroepen gaat

het CDA, met zijn huidige mentalc <;la-

het bij politieke partijen om de memcn

tus binnen de Nederlandse samcnle-

die hct gezicht van de organisatie bepa-

ving, een brug te ver. Daar komt hij

lcn. Het CDA heeft op dit punt een he-

dat, daar waar de KRO jui<,t niet 'het

1----

u

<C

<C

lc <;terke historic. Echter, de laatste vijl

vingertje' hantecrt en zichzell heel po-

u
z

jaar zien we het CDA in vcrsneld tem-

sitiel neerzet (via 'het gevoel blijlt'), het

lJ

z
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:::>:

LU

z
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po alscheid nemen van de eigen men-

C::DA bij de kiezer appelleerde aan ge-

<,en. Men-;en die vaak gcdurende velc

voelcns van angst en dn:iging. Daarbij

jaren zorgdroegen voor de bevestiging

nogal 'hct vingertje' hantercnd. Dar

van de identiteit van her CDA En

hoort de kiezer liever niet en hij i'> dan

mogelijk al-; gevolg daarvan - zien we

geneigd daar alstand van te nemen.

dar 'de eigen mensen' alstand nemen

iTenzij de hoodschapper een algemeen

van het CDA Waar waren al die kan-

erkcnde autoriteit i-; waar we allcmaal

0

z

jers van het CDA tijdens de verkic-

welnaar mocten luisteren!.
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zingscampagncJ 1\lochten of wilden ze

Samenvattend lijkt het crop dat her
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u
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cY.
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niet in becldc Werd hiermee een be-

CDA stcrk met zichzcll bezig i<. ge-

wuste breuk met hct verlcden gc'illus-

wee<,t, met het vertellcn wat samen met

treerdo De kiezers hebben er waar-

her kader was uitgewerkL In mindcre

-;chijnlijk moeite mee gehad omdat ze

mate 1s aansluiting gezocht hij de

te snel hun houva<,t kwijtraakten. Feit is

breinpositie die her C::DA in het verle-

dat in de perceptie laap de Hoop

den hedt opgehouwd bij kiezcrs. Om

Scheller er aileen voor stond. t\loedig

van daaruit te houwen. in welke nch-

;_:j

en daarmee zeker respect aldwingend.

ting dan ook.

J\1aar vanuit po..,itioncring gezien on-

Omdat de wereld zo transparant is ge-

cY.

juisL Een zo Jonge partijleider moet au-

wordcn moet vandaag de dag aile<.

<C

toriteit kunnen 'lenen' van personen die

kloppcn. ldentiteit, aanbod en persoon-

:L

:::>:
;_:j

:L
LU

1----

hem voorgegaan zip1 en die door de

lijkhedcn moctcn elkaar, zoals in het

kiezer geaccepteerd zip1 als drager<, van

model is aangegeven. voortdurend hlij-

de identiteit van de partiJ

ven ver-;tcrkcn HiJ l'vdA. VVD, Croen

l'olitici moeten dat war ze claimen cerst

Link<. en de Sl' was er tijdens de verkie-

verdienen Kok zou acht jaar gelcdcn

zingscanlpagnc van dit voorjaar ~prakc

a]<, lc1der van de PartiJ van de Arbeid

van een gonle balans. llij het CDA en

niet geloohvaardig zijn geweest a]<, hij

U66 liet de alstcmming te wenscn over

tocn \terk en sociaal' had geclaimd.

en dar 1s nict voorhi1gegaan aan de kie-

Nu, na vier jaar goed op het geld ge-

zer

pa5t tc hebben als minister van Finan-

Hopelijk kunnen het KRO-verhaal en

cicn en na vier jaar mini<;ter-president-

onze he'>piegelingen het C:DA wat 111-

schap, kon dat heel goed Rmenmiillcr

spiratie geven hij het maken van de

en Marijnissen waren, gezien hun rol in

juiste keuzes voor de toekomst

de oppositie de laatste vier jaar, ook
heel geloolwaardig en consistent bezig.

i\l11'. I.

Het in zijn ccntje zo sterk claimen van

P<lli

de waarden- en normendi'>CU55ie van

Hilurrllllll
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De Rabobank behoort tot de sterkste financiele instellingen van de

<

wereld. Ondanks dit succes ontstond er enkele jaren geleden de
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behoefte aan een nieuwe orientatie op de toekomst en op de weg
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pen jaren door duizenden Rabobank-bestuurders gediscussieerd.
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die de Rabobank daarin wil gaan. Om die reden werd er de afgelo-

Resultaat was dat doelstelling en structuur opnieuw werden gefor-
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muleerd. Het creeren van waarde voor aile klanten en de samenle-
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ving kwam centraal te staan. Maar, hoe krijgt de missie van de

m

;

klant centraal stellen en maatschappelijke betrokkenheid concreet
gestalte?
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Rahohankorgani-,a tic
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jaJr wordt hct hondcrdja-

tingin-,tituten kunnen toekennen. De

rig he-,taan gcvierd

activiteiten groeiden flink, het bedrijl-,.

z

re-,ultaat groeide op ccn

z
c:

van een idee van de Duit-,c

gczondc \Vijzc n1ce.

:t>

burgemce'>lcr

Cl

naar

Jnalogic

Raiffei'>en

Ondanh deze voor'>poed

over zclforganr<-.atic op hct

i'> de laat'>te vijf jaar door

arme platteland. Nu, na de

de duizcndcn be-,tuurdcr-,

ecr'>le ccuw van haar bc-

van de Rahohank uitge-

:r1
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hrcid

hank tot de <,terk-,u: finan-

aan de toekom<,t. Aan vra-

z

ciclc imtellingcn in de we-

gen ak 'Wat moet de rol

-1

reid. Vrucht van de <,amen-

van de Rabohank zijn in

wcrking vJn -n1on1cntcel-

de <,amcnlcving in de ko-

ruim ·!70 zell-,tandige, lo-

mende decennia'', 'Willen

kaal gewortelde Rahohanken. Fn nog '>teed-, cen in-

Drs. I G. H.

Villi

Schalk

hc'>tecd

(J

7

<,taan, hehoort de Raho-

aandacht

c

z

co()pcratic

::

hlijvenc' Want de lcden en

:t>

we

nog

ccn

'>lrumcnt in handen van lokalc gemeen-

klanten

'>chappen. De vernwgen,ha'>i'> ;., intu'>-

bedrijf-,activiteiten evoluecrden, maar

'>cn zo '>olide dat de Rahobank daarvoor

hielden de cniiperatieve rol en coiipera-

wordt heloond met een wcrcldwijd

tieve <,lructuur wei gelijke tredc Fen

emancipeerden

en

de

z
:;:

m

uniekc tripe! !\-"1·11tint( de huog<,te waardcring die internationalc financicle ra-

Ooit
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Dit

opgcricht

hecft niet te klagen
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hrede en indringende interne discu"ie,

Len. De vroege voorlopers van de hui-
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de

C:oiiperatiediscw,sie,

dige Rabobank zaten daarbij als een

<
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werd dit voorjaar algerond. Het re<,ul-

spin in het economisch web. Wat be-

taat?

fundament

gun a!, een verzameling van kleine

worth vernieuwd en krijgt een nog bre-

plattebndsbanken heelt in de algelo-

dere verankering in de samenlcving. En

pen eeuw ogemchijnlijk een volledige
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L.LI
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L.LI

zogeheten
Het

coiiperatieve

f-

u

de Rabobank blijlt haar ei-

melamodo<,e

<r:

<r:

gen

en is uitgcgroeid tot cen

u

v

volgen, gericht op het ere-

z

cren van waarde voor haar

z
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coiiperatieve

koer<,

klanten en het helpen van
men<,en in hun economi-

Een succesvolle

solide

vreemde eend in
de bankenbijt.

sche ontwikkeling Loblc

en

internationalc

ondergaan
omvangrijke
linanciclc

groep Een ogen,chijnlijke
metamorfo<,e, want de ontwikkeling van de Rabo-

z

gemeenschappen moeten de Rabobank

banken verliep parallel aan de ontwik-

w

blijven crvaren als hun eigen bank.

keling van de <,amenleving als geheel.

Want de Rabohank wil midden in de

z

ln de banken hleven en hlljven daarin
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samenlcving staan.
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lokale door haar !eden be,tuurde coiiperaties die SAr\1FNWERKFN

Uit nood geboren
lind vorige eeuw was de heperkte
welvaart in orb land in handen van wei-

Een vernieuwde doelstelling

nigen. Vee! memen leelden in grote

<r:

I\ let de economi,che ontwikkeling van

armoede en afhankclijkheid. In die tijd

de samcnleving grocidc de dicnstvcrlc-

~

werden in tal van plaatsen in ons land

ning van de Rabobank. ,\ 1aar met hct

<r:

de eerste lokalc lloerenlcenbanken en

naderen van haar ecr<,tc eeuwlecst en

Raillei<,enbankcn opgericht. Krcdiet-

van een nieuw millennium hlcek cnkelc

coiipcratie<, waarbinnen boeren en tuin-

jarcn geleden duidelijk bchoefte aan

L.LI

0.:::

nog

steed, mel hoofdlctters schriJven.

eo<:

dcrs -en later ook andere ondernemers-

een nieuwe orientatie op de toekomst

<r:

de handen ineen sloegen om onderling

en op de weg die de Rabohank daarin

L.

w
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hun veelal zecr beperkte economische

wil gaan. De doelstelling en <,tructuur

bedriJvigheid te financieren. Ieder lid

van de Rabobank werden daarom in de

garandeerdc met zijn eigen 'hczit' de

afgelopen jaren intern door de duizen-

schuld van cen andcr

Ook overige

dcn be<,tuurder<, bedisur<,<,ieerd en ten-

burgers vertrouwden spaargeld aan de-

,Jotte opnieuw gclormulccrd. I )e coii-

ze banken toe. Het betekende een

peratieve structuur wonit wegens <,uc-

nieuwe vorm van zellorganisatie binnen

ces geprolongeerd, en hoolddoelstcl-

lokalc gemeen<,chappen. een antwoord

ling is niet Ianger aileen het tegen zo

up de afhankclijkheid van woekerprak-

gunstige mogelqkc conditics vcrstrek-

tijken van malalide geldschietcrs en

ken van kredieten aan ondernemcr<,,

-naar is gehlcken- ecn bclangrijk in<,tru-

maar het r-calisercn van waarde voor j]

ment om de armocde te verdringen.

haar klanten. Die waarde moet onder

Deze vorm van <,amenwerking lerdde

mecr tot uiting komen in het aanhieden

tot cconomi'.che emancipatie van nict

van een breed pakket financiclc dien-

aileen individuelc mensen, maar tegeliJ-

<,tcn en producten tegen optimalc con-

kcrtijd van hun on1gcving en de gc-

ditie<,, niet aileen qua tarievcn, maar

meenschap waarvan zij dcel uitmaak-

ook qua service en kwalitcit. De hank

qeil zich tot taak om voor iedereen hc-

lidmaat.,chap i'> vcrhonden. Daartoe be-

'>chikbaar te ziJn en gccn ondcr<;cheid

hoort onder meer het, via de lcdenver-

te maken. Crote en klcinc kbnten ziJn

gadcring, goedkeuren van het gevoerdc

welkom, riJk en minder hedecld, parti-

helcid en het hcnoemen van llestuur en

0

culier, hedrijl, vcreniging ot <;tichting

Raad van Toezicht. Voor de toekom5t

En in het verlcngde van haar financiele

van de Rahobanken als cooperatie'> is

0

dien<,tverlcning wil de bank waar moge-

het belangrijk dat hun verenigingskant

m

lijk ecn hijdragc lcveren aan doelcn van

gocd blijlt functioncren l\1et hetrokken

z

plaahelijk en algemeen hebng In hct

lcden die de hank kriti-;ch de maat ne-

kort zijn dit de uitgang'>punten die dit

men over de dienstvcrlening en die op-

m

jaar zijn gdormuleerd al' bakcn voor

vattingen hchben over en suggestic'>

de toekom<;t.

z

v66r de rol die de hank midden in hun

Hct centraal <;tellen van aile klanten in

loble gemeenschap kan <,pelen.

m

de doel-.telling !'>, hoewcl al Ianger

De laatste jaren is omvang en werkge-

praktijk, formeel nieuw. In de eerstc pe-

hied van lokale hanken sterk toegeno-

z

riode van het bestaan van de hank ging

men door cen groot aantal onderlinge

hct vooral om kredietverlening aan

fusies Dit fusieproces hedt binnen de

hoeren en tuinders. Celcidelijk ver-

Rabohankorganisatie ook de vraag op-

'>chool hct accent naar kredietverlcning

geworpen welke de mcest wen-;elijke

aan hedrijvcn in het algemeen. Aile on-

<,chaalgrootte is voor loble banken. De

dernemers met kredieten wcrden -ver-

conclusJcJ Lokalc hanken moeten zo

-l

7'
m

~
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z

7

hun kbnten. De menselijke maat is be-

c

niet mecr verplichte lidmaat,chap ook

langrijk. De mensen moeten het gevoel

~

voor hen open. Daarmee werd de ont-

hebben dat ze erbij kunnen, moeten

wikkeling van kredietcoiiperatic tot

zien dat zij de zeggenschap hebben.

~

hrcde hnanciclc dienstverlcncr op coii-

Kortom: dat het 'hun eigen' hank is.

c

z

als algelcide daarvan, in de Rabohank.

schap". "Sympathiek ook, dat coopera-

11

dic zcggcn-

tieve, maar wat is nu echt de meer-

Lokaal bestuur

waarde?" Het oordecl over hct voordcel

De zelf,tandige Rahohankcn hlijvcn lo-

blijlt aan de klant, maar enkelc voor-

blc coiiperatie'>. Dczc zijn op hun

beclden zijn wei tc schetscn.

n
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heurt lid van de centrale co(iperatie

De HllltJPcl<Jrde. De Rabobank stelt de

Rabohank Nederland. De organi<;atic

kbnt ccntraal. llij alles wat de bank

heelt dus een duhhelc coiiperatie-struc-

doet wil ziJ zich de vraag stellen: Is dit

tuur Len coiiperatie heelt aJ., kenmerk

in het he lang van de klanP Win'>t is cen

dat het een hedrijl uitoelcnt in vereni-

noodzakelijke randvoorwaarde,

maar

gingwerhand. Kbnten kunnen lid wor-

geen doe I op zich. Hier verschilt zij es-

den van de loblc Rahobanken. AI-, lid

sentieel van hijvoorheeld een beursgc-

kunnen zij hinnen hun loblc Rabobank

noteerde bank, waarin winstmaximali-

de zeggen<;chap uitodenen die aan het

satie het doe! is, teneinde aandeel-
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van de Rabobank en staat het inmiddeJ,

kunt u zeggcn,

.·.1

·<·
r·

z
CJ

-l

,

,',

>::

m

ten bij de woon- en werkomgeving van

11
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klein als mogelijk Zij moeten aanslui-

j}Fijn
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gelijkwaardige plaat-. in de doelstelling

lingcn in de <;amenlcving als gehecl en,

_'(,
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groot zijn als noodzakelijk, maar zo

Meerwaarde

~

m

particuliere klanten ook lormeel een

logischc stap die pa'>l hij de ontwikke-

i·.

m
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plicht- lid. Nu krijgt de grote grocp

peratieve basi<; hekrachtigd Dit is een

'

<
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houders tevreden te stellen. De Rabo-

de normalc hnancieringskanalcn. Fen

<(

z

hank heeft klanten en leden, maar geen

goed functionercnd coijperatief bank-

>

UJ

a a ndee 1houders.

wezen kan zorgcn dat ook minder 'lu-

De relatlc. De Rabohank 'gaat' dus niet

cratieve' maatschappelijke groeperin-

in eerste instantie voor die lucratieve

gen

transactie, maar werkt primair vanuit

diensten. Ondernemingen met winst als

UJ
UJ

f<(

het helang van de klant aan een duur-

doclstelling kan men moeilijk verwijten

<(

zame relatie met die klant. Dat zij hij

dat zij vooral de meest aantrekkelijke

z
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lot financiele

l)

u

z

toegang hehben

UJ
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tegcnslag lang achter de klant blijh

klanten opzoeken In de Verenigde Sta-

staan zit een coiiperatieve hank 'in de

ten wordt zelts bij wet algedwongen

gcnen' en is in dit Iicht een open deur.

dat banken ook in minder interessante

De 'aamPezig!Jcidswaarde' Fen goed lunc-

buurten ol regio's diensten verlenen.

tionerende cooperatieve bank kan mati-

En last lmt not leasL de maatschaf>l,elJjke ml

gend werken op de wimtmarges en dus
op de tarievcn in de gehelc bancairc

Maatschappelijk betrokken

sector in een land. Een coiiperatieve

De Rabohank is de grootste bank in de

0

z

hank hoeft immers niet meer winst te

Nederlandse markt en behoort tot de

u

UJ

maken dan nodig is om zeit tinancieel

dertig grootstc ban ken tcr wcreld. Ze is

gezond te hlijven en haar functioncren

via haar dochter Rabobank Internatio-

<(

z

UJ

UJ
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ook in de toekomst mogelijk te blijven

nal actid in bijna veertig Ianden en

maken. Ter illustratie: de Europese

heett daarnaa<,t dochterondcrnemingen

Commissie onderzocht in de twcede

die actid zijn op hct gebied van onder

helft van de tachtiger jaren in verschil-

andere uer~ture wpital ( Ci Ide). vermo-

lende Europese Ianden tegen welke ren-

gensheheer ( Robeco Croep). verzcke-

te enerzijds de staat, anderzijds een ag-

ringen (lntcrpolisl. lwsintJ" tradefiillmce

raricr kon lenen. Wat bleek: In Ianden

(De

met ccn goed ontwikkeld coiiperaticf

(Schretlen

Lage

Landen I.
&

fmthlie

hmkin<J

Co) en scheep<,hnancie-

bankwezen (Duitsland, Frankrijk en

ringen (Nedship Bank). De Rabohank is

Nederland) was het verschil tu"en de

de enige niet overheidsgebonden bank

door de staat en door de agraricr he-

tcr wercld die van aile grote ratinginsti-

taalde rente veel klciner dan in andere

tuten in de wereld het prcdikaat Triple A

Ianden. Nederland kwam dc<;tijds als

heett gckregen De Rahohank i'> actiel

bcste uit de bus. Van de aanwczigheids-

bij het begelciden van ondcrnemingen

waarde profiteert dus niet aileen de

naar de hems, bij complexe transactie<,

klant van de Rahobank zeit, maar indi-

op de intcrnationale kapilaalmarkt en

rect ook de samenlcving als gcheel

aanwezig in grote tinancii'lc centra in

De zeqgemc!Jaf' Klanten kunnen als lid

de wereld als New York, Singapore,

door hun zeggcnschap bewaken. dat

Hong Kong, Frankfurt en Lunden. De

hun bank zich maximaal impant voor

Rabohank kent de internationale we-

optimalisatie van de dienstverlcning

reid van hct geld Hoc verhoudt zich

aan haar klan ten en voor constructieve

dat tot maatschappelijke bctrokkcn-

bijdragen aan de <;amenlcving, en niet

heid:

voor maximalisatie van de winst.

Zonder uitputtcnd te willen zijn volgt

De toeqanq De kredietcoiipcraties zijn

hier cen aantal illu<,traties. De bonder-

dcstijds opgericht omdat anne boeren

den lokale Rabobanken hebben in ons

en tuindcrs geen toegang hadden tot

land -naast de bijna 2000 kantorcn-

ook nog mecr dan zcshonderd plaat<.en

economiecn bij het opzetten van cob-

<1

v'

waar zij 'zittingen' houdcn, plaatscn

peratieve banken. Sri Lanka, Tanzania,

)>

waar zij op va<>te tijdcn haar klanten

Peru, Vietnam, lndonesie, Roemcnic,

0'
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opzoeken zoals buurthuizen en be-

Cuatemala en Ecuador zijn voorbecl-

jaardcncentra Deze Rabobankcn zijn

den van Ianden waar SSR de laatste ja-

zich van hun rol in de <,amenleving

ren acticf was.
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bewust. Zc willcn initiaticvcn ontwik-

En een laatsle illustratie: de Rabohank

m

kelen ol <;tcuncn die een bijdrage leve-

vormt mel ASN-bank en Triodosbank

z

ren aan welzijn en welvaart. Vaak gaat

het drietal Nedcrlandse banken dat

hct daarhij om activitciten gekenmerkt

het Ll11iled Nations Environment Proqramme

m

door participatie.

zellorganisatie en

( UNEP) hedt ondertekend. Door dit te

z

<,amenwerking Zij helpen met kennis,

doen hcelt ze zich verplicht haar mi-

laciliteiten en linanciele middelen. AI-

lieubcleid verder te ontwikkclen en in

leen a! vong jaar droegen de loblc Ra-

haar interne bedrijt'>proces en diemt-

bobanken

verlening tc integreren.

en

Rabobank

Nederland

r.

z

voor tientallcn miiJoenen bij aan tal van

De Rahobank werd opgericht door

CJ

maatschappclijke doelen. Projecten op

merl'>en die elkaar zochten en vonden

)>

-J:
rr:

r:
m1

het gehied van werkgelegenheid, vrij-

in de dagelijksc <;trijd voor hun bestaan

CJ

en heelt een eeuw historic waarin haar

m

en duurzaamheid. Maar ook op het ter-

be<;taamrecht volop werd bewezen a]<;

rein van integratic in een multiculturele

lokaal economisch vliegwiel bestuurd

::

-··~ •I

)>

-

;;c'

-

r:.

door cigen !eden. Ze i'> een bank met

dcn voor plattelcmdsvernieuwing en

een opvallende missie die is gericht op

z

projecten voor ouderen. Menig dorp,

het crecren van waarde voor haar klan-

-l

CJ, 2

ten en de samenlcving en ze i'> bijna

0

tieven waarin de Rabobankgemeen-

lctterlijk 'van aile (linanciele) markten

::

<,chap participeert.

thuis', heelt indrukwekkende marktaan-

Ook via het Rabobank-Projectenlonds

delcn in Nederland 1 en geeh tegelijker-

vinden jaarliJks belangelom miljoenen

Lijd beduidende maatschappelijke im-

c

hun weg naar projecten die een alge-

pulsen.

z

mcen economi<;ch belang dienen oldie

"De Rabobank midden in de samenleving" Niet meer dan een gocd gevonden reclamezin 61 realiteiP U mag het

onder<;teund op het gebied van kwali-

zeggen.

tie, gezondheid<;zorg, arbcidsomstan-

Drs J C II

digheden, voorltchtmg en milieu. Ook

van Rahohcmk Nederland

Vt/11

Sc!Jc11k is tPoorduoerder

over onze landsgrcnzen strekken zich
de maat-,chappelijke inspanningen uit.

H1jnu. CCn op de twcc Ncderlander<., ol heJrl)-

ken en met hun experti'>C en mankracht

ven hecJt

Cl'll

zakclijkc rclatic met de RJbo-

hJnk Uc hank vcrzorgt 25'!;, van de

\VOnlng-

hypothckcn en hl)nJ 90 1Y{) Vllll d(' hnatll rt:rrng

bankcn I SSRJ gevoed. Ceinspireerd

VJn de Jgrarr'>Lhe '>l'Llor, zt: bchccn 40% VJll

door de ont<,taan<;ge<;chiedenis van de

de '>pJartcgocdcn en hcclt ecn mJrkta<lndt:el
Vtlll

-1-0% rn hct 1\bddt:n- en Klctnbcdrrd. De

Rahobank helpt deze '>tichting in Ian-

RahohJnk vcrzorgt CCn op de vrer overhocktn-

den met matig- ol onderontwikkelde

gen tn ht:t hctr:drngwcrkccr

UlV
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No ten

Vanuit de win'>l van de lokalc Rabobanwordt de Stichting Stcun door Rabo-

7
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tcihzorg, alzetbevordering, emancipa-

T.

z -

n

)>

z

,\ ..::0',1

1;:

m1 r·

menige <;tad heeh zo zijn eigen initia-

ten goede komen aan een <;pecilieke lc-

,.

m

samenlcving, <,tudics naar mogelijkhe-

dengroep In 1997 werden 57 projecten

-

::

-11

willtgerswerk, wclzijmzorg, oplciding

,;1

~.

T

'·

"Mensen zijn het met ons eens, totdat ze horen wie we zijn." Zo
valt sprekend het probleem van het CDA samen te vatten. Er bestaan kennelijk andere redenen dan het politiek-inhoudelijke 'aanbod' van het CDA, die kiezers doen afzien van het stemmen op de
partij. Misschien omdat er ruis zit tussen de boodschap en de
wijze waarop deze wordt verstaan. Maar beter de boodschap vertellen biedt nog geen garantie voor electoraal succes. Wanneer het
CDA nieuwe electorale groepen aan zich wil binden, vraagt dat
ook om een strategische positiebepaling van de christen-democratie op het politieke marktplein.

D

e verkiezing'>uitslag van 6

boodschap slaat nauwelijks ter discu<,-

mei kwam hard aan. De ka-

-;ie. b- bestaat brede consemus dat het

ter wa<, een andere dan vier

rocr na vier jaar (weer) omgooien, in-

jaar eerder en werd

houdelijke

nu

mecr ingegeven door een

kapitaalvernietiging

zou

betekencn. Wic hccn en

gevoel van onmacht dan

weer blijlt varen, zalnooit

door bomheid over het ei-

de overkant bereiken.

gen lalen. let<. van: "Wat
moeten we dan in hemel'>-

Op het per<,oncle vlak be-

naam doen?" Nu, op het

'>taat

moment

a an veranderi ng

van

schrijven.

T wij fcl

aan de geloolwaardigheid

Paleis Noordeinde, is het

van de 'recht<.e' De Hoop

ttlli-

Scheller als het gezicht

<lttr sci/inc; f>oints a!., bestuur-

van

der van de BV Nederland

boodschap en zi)ll !age
populariteit<,<,cores worden

en mediator tussen link-;

1..,11

behoelte

paar<, II antichamhreert op
heroveren van de oude

c

evenmin

Drs. J W P Wits.

een

centrum-linksc

Voorlopig zal het

vooral verklaard uit de kortc aanloop-

CDA het moeten hlijven hebhen van

tijd. Celct op de '>chrale uitstraling van

de politieke boodschap en niet van be-

de 'jonge' Wim Kok en hit'> Bolkest<:in

'>luurlijke pre'>tatie'>. De inhoud van die

en hun huidige aantrekking'>kracht. lijkt

en rechts irreccl.

UlV7S'JS

dat een plau<;ibelc rcdcncring. In '94

kan lciden tot cynisme en apathie. "Wat

durfde het l'vdA-campagneteam Kies

kan ik eraan doen dat mensen mij niet

Kok aan, alhocwel de liHtrekker kort-

begriJPenc", staat op het graf van me-

-,luiting veroorzaakte bij aile testpancls

nige organisatie. Voor organisatie<; met

en locu-,groepen. En Iaten we niet ver-

een <,terke puhlieke uitstraling zijn bo-

geten dat de IPOIIderhoy van CrocnLink-;,

vendien de media populaire zondehok-

Paul Rmenmiiller het nog maar vier jaar

ken. "AI, de pers wat evenwichtiger

geleden allcgdc tcgcn het duo l:lrouwer-

(lees: pmitiever) over ons berichttc,

Rahhae. TiHies. they're dli1110i11'

dan zou alles beter gaan" Natuurlijk i-,

Wat ook va<;t<;taat, i-; dat hct CDA geen

-o'
)>
)>

z

het waar dat de media een a-selcctieve

m

bevolkingsgroep vormen. De vaak link-

z

m

7'
:n

se. hogcr opgeleide, geseculari<.eerde
en randstedelijke achtergrond van jour-

)>

CDA hoort thuis in de <;trijd om het

nalisten

;;v

goud, niet in de troostlinale voor de

beeldvorming. Maar tegelijkertijd zijn

tot subjectieve

-,

z
()

derdc of vicrde plaat<.. Het CDA richt

de media een tijngestemde barometer

zich daarom niet aileen op het behoud

van de samcnleving en dikwijls beter in

)>

van de bestaande electorale achterban,

<.taat om maatschappelijke trends en

()

maar tevens op het herovcrcn van oudc

opvattingen te verwoorden dan ande-

m

en vcrovc:ren van nicuwe electorale

ren. l:lovendien vermogen de media

grocpen. Dat i<. meer dan 1Pis/Jj111 t/Jill-

minder dan ook zij zeit soms denken.

7'
m
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len ander gcvaar is dat men teveeluit-

z

elcctoraat op papier het be<;te hevre-

gaat van de cvidentie van de waarde

-1

digd worden door het C:DA. Wanneer

van hct cigcn product. Voor de ander is

c

deze kiezer<, echt uit zouden zijn op de

daarvoor geen enkelc noodzaak. Men

:;:

kan heel tevreden zijn met de optie<;

tuigingen, dan zou men in het <,temlo-

die voorhanden zijn. De tocgevoegdc

r:

:;:

kaal op CDA drukken. Dat dit nu nfet

waarde van icts nicuws is dan minder

c

gebeurt, komt omdat men kennelijk

vanzelf<;prekend

z

een ander, verkeerd of onvolledig beeld

graag dcnkt. Flke dag gaan bedrijven

dan

de

aanhieder

van het CDA heeft (imr~i]o) dan het

failliet met hct perlccte product, soms

C:DA van zichzelf heeft en naar huiten

zelfs met eulorische marktonderzoeken

toe wil uitdragen iidelltiteit). Kortom,

in de kluis. Ook een politieke partij kan

~on1n1igc kiczers ~tcn1n1cn nu on1 0nci-

helc aardigc idcccn hcbbcn, zonder dat

genlijke' rcdcncn op een andere partij

het zich vertaalt in elcctoralc aanhang.

dan het CUA.

Ecnvoudigweg omdat de kiezer<. vinden

r:
)>

-1
m

dat zij met het geheel van de andere

Het imagoprobleem

partijen over voldoende keuzemogelijk-

l)c conclusie lijkt duidelijk het CDA

hedcn bcschikken of op een partij zijn

hecft een 1magoprobleem. Len zckcr

uitgekeken Dat lijkt in ieder geval voor

mediciJn voor deze gevree-,de kwaal he-

U66 hct kcrnproblccm tc zijn.

<,taat niet, maar ook de diagnme i<; niet
zondcr risico\. Hct groot-;tc gcvaar is

Bovendicn brcngt ccn organisatie vaak

dat men de <;chuld voor het falcnde

een andere hierarchic aan in de ver-

imago geheel hij anderen neerlcgt Dat

<;chillcndc elemcnten

( llV 7 s 'Js

0::
.f'

z

tieke hehoeften' van een deel van het

maximalisatie van hun politicke ovcr-

die de

totale

:., .

._;··

z

m

kiiiO Onderzoek toont aan dat de 'poli-

1

'"

vang van de Twccde Kamertractie. Het

leiden

i

:;:

genoegen neemt met de huidige om-

kan

I

<
)>

z

<:;,

T

z
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identiteit vorrnen dan degene die van

gevonden om het imago van milieu-

i

<C

z

buitenaf naar die organisatie kijkt.

monster te activeren. Ook hct CDA

I

>

U..l

2:

<C

u
I

goval. In de waarneming van andercn
ging het C:DA eindelijk voor de bijl

l)

de drie-ccnheid van Cod helijdt Maar

"Zie je nu wei dat het CDA vecl mindcr

<C

menig buitenstaander zal die geloofs-

progressicl is dan men zich wilde voor-

l)

waarheden een zorg zijn en laat zijn

docn (en zeit was gaan geloven)" Dezc

z
z
::J

2:

de 'I 0-jarigcn maatrcgel' in de ima-

homoseksualitcit veel mindcr belangrijk

U..l

I

liep met het onhandig opcreren rond

uitspraken van hct leergezag aangaandc
zijn dan hetgeen men aan geloof in

U..l

1---

De katholiekc kerk kan vinden dat de

U..l

negatievc beeld van de ka-

Kennelijk zien vee)

een ( negatiel) imago wei

over homoseksualitcit. Dat

mensen de

van de werkelijkheid en

z

vindt hij relevant, de Tri-

:..w

nitcit

2:

niet.

Een

·~

v

z

paalde milicuaspecten on-

u

U..l

dergeschikt vinden aan de

e<:
l)

z
:1--U..l

<C

enorme bijdrage die men
Ievert aan de energicbe-

van het CDA niet
(meer). Dan heb je
een probleem met
imago- en

hoefte. Voor andcren is
het milieu-aspect echter

degelijk voeding hehoelt

toegevoegde waarde dus zeldcn helcmaal los

ander

voorheeld. Shell zal he-

::::::

voorbeclden gevcn aan dat

tholiekc kerk wei degelijk
hcpalen door het sprcken

identiteitsaspecten.

<C

doorslaggevend. Wanneer

~

Shell hier onvoldoende rekening mee

staat van de identitcit. De
katholieke kerk lmft een
omstreden

rncning

over

homo<,cksualiteit, oliewinning lmm;t milieuvervuiling
met zich mee, het CDA
steldc uoor om ticnjarigen

stratrechtelijk te kunnen
vcrvolgcn. De pogingcn

van de organisatics om dezc lciten tc

houdt, is giga-schade niet uitgeslotcn.

trivialiseren, laalden omdat men zeit

Zie Brent Spar.

het imago bevestigde

'Sense of urgency'

::L

e<:

Het is du<, zaak om het beeld dat ande-

I <(

ren hebben ook als een spiegel voor het

Hcelt het CDA nu 'aileen' ecn imago-

:.2

zelf-verstaan tc gebruiken - zelfs als

problecm? Ja en nee. lr lijkt niet

I

men
lL

::L
U..l

1--'
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nauwelijks

zozeer onduidelijkheid te bcstaan over

kan herkennen. Truth is il1 the eye of the he-

zich

in

dat

beeld

de identiteit van de partij - dan zou vier

holder. Dit is de, te rneer noodzakelijk
omdat het veel makkelijkcr is om ccn
negatiel imago te vcrsterken dan om dit
imago bij te sturen ot zelfs in een positief imago te verandcren. Mensen
hebben behoefte aan bepaalde vooroordelen - het imago in psychologentaal - omdat deze de altijd meer
complcxe werkelijkheid nu eenmaal
overzichtelijk en hanteerbaar houdcn.
Shell weer. Aile miljocnen verslindendc,
PR-inspanningen ten spijt, hoeft cr

jaar investeren in de inhoud lozc arbeid
geweest zijn. Wei '>laagt de partij er
onvoldoendc in om zich ten opzichte
van andere politicke partijen te profileren en te positioneren. Het is de
vraag of hct enige overgeblevcn ttiJJque
sclli11q Jloic1l van hct CDA als partij die

politiek bedrijlt op grond van hct
Evangelic wei voldoende onderscheidend en aansprekend is om electorale
steun te verwcrven. Wat het CDA mist,
is om op basis van de identiteit cen sense

maar een verkouden zeehond in de

of cm}c11cy te kunnen gencreren (excuscz

buurt van een boorplattorm te worden

lcs mots). Of om het in CDA-termen

-o'

te zeggen de partij heeft voor de kie-

huisjes, spuitende junks in de tram

~

zer onvoldoende appellerend vermo-

en verpauperde wijken, in combinatie

)>

0'

gen.

met ecn kreet als "paars is tantastisch!"?

)>

r

;;o

-

Misschicn i<> het overdreven om paars
Kennelijk zien vee! mcnscn de toege-

als een nachtmerrie tc typercn, maar

voegdc waarde van het CDA niet

mensen een geheel onverstoorde nacht-

0

I meerl. Dan heb jc ccn problcem met

rust bieden, is ook wat overdreven.

:n

imago- en idcntiteitsa<;pccten. Stem-

Ecrsl een uurtje piekeren over paars

z

gcdrag wordt hepaald door de ideecn

talen kan toch geen kwaad?

van een partiJ, maar vooral ook door

-jl

m

de ovcrtuiging dat het land slechtcr

Vier scenario's

at i<; zondc:r invloed van die partij en

Het onthreken van een duidelijkc sense

z

hcter als die partij daadwcrkelijk een

ol urqe11cy kan niet aileen met betere

rol <;pcclt hij de inrichting van de <;a-

communicatie omtrent de

menleving. Zeker nu partijen geen rol

worden vcrholpen Het is ook nodig

identiteit

m

z
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mcc:r <;pelcn voor de belangenbehar-

om meer helderheid te ver.,chaften om-

tiging van

hepaalde levcnsbeschou-

trent de politieke positionering, zodat

)>

welijkc ol <>ocialc groepen en zich gro-

het CDA wederom een unique selling poi11l

()

tendcel-, hevrijd hehhen van ideolo-

krijgt op de politieke markt. Voor deze

m

gische 'halla<>t'. wordt het seme of rmje11-

stratcgi<>che plaatshepaling zijn vcr-

z -

cy als stemmotid steeds helangrijker

schillende <;cenario's

~

()1 2

l)at geldt met name voor partijen die

in willekeurige

volgorde - denkhaar.

urthlinkt door een intcrc<;<;ante cul-

m'
-jl

''- Het C.DI\ ,r/s co11servatiePe fl!lrli)

-l

n~
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tuurtilosotische visie, blijvcn stcmmen

Het CDA wil zich protileren als een

0

uit

partij die hoven de links-rechtsindc-

~

Waarom slaagt het CDA er onvol-

van de twec tegenpolen in het politie-

~

docndc in om een sc11se of urqe11cy te

ke krachtcnveld - de l'vdA en de VVD

c

gcnercrcn? Hcdt de partij zich zo

- vcrdwecn de

z

gdixeerd op de inhoud, dat hct <>treven

positie van hct CDA. Meer in het

ling staat. Met de paarsc verzoening

natuurlijke midden-

naar macht wat op de achtergrond is

hijzonder <>laagde de PvdA er in om

geraaktc Is het CDA 'tc vee!' een po-

deze middcnpositie van het C:DA over

litieke partij gewordcnc In ieder geval

te nemen. Daarmee sloten de sociaal-

is na hct vcrlics van de twee 'verkoopar-

democraten aan hij een internatio-

gumenten' in 'l)4- de hestuurlijke kwali-

nale trend. In verschillcnde we<>ter<>e

tcit en de middcnpmitie

Ianden staan progressieve partijen in

her overpolitiek

het centrum van de macht, mits men

op ha<>is van hct Evangelic - nog tekort

er in geslaagd is om de linbe krach-

gcschoten om elcctoraal herstel mo-

ten hinncn de eigen partij onder de

gelijk te maken. Ook de keuzc om in

duim le houden. Omdat zij van links

de campagne de controntatie met paars

naar het midden opschoven en het

grotcndeels uit de weg te gaan, droeg

op het midden georienteerde clecto-

gehlcven vcrkoopargument

niet hij aan cen se11sc of urge11cy. Waarom

raat wat links loenste, vie! de kie-

geen hillho,rrds met vereenzaamde he-

zer<>hlik op de grote linkse partijen.

jaarden, men<>elijke klonen in reagcer-

Kassa'
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macht amhieren. Als zo'n partij lcll!ter
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Clinton en Core zongen als ecrsten

PvdA en Croenlinks, de aanwczighcid

<(

z

de victorie, daarna volgde de Neil'

van D66 als denkcnd alternatiel en de

LLJ

LdJOur-revolutie van Blair en het 'nicuw

SP als links-huiten, zit dcze flank pot-

!link< van Kok en de zijnen. Ook in

dicht. Het is bovendicn nict evident

I

i>

:::>:

de Bondsrepubliek lijkt de SPD onder

welk 'verkoopargument' hct CDA hcdt

Ieiding van de een-Porsche-voor-allc-

u

om de prngressieve kiezer tot ecn stem

mensen-socialist Schriider nu voor het

te verleidcn.

<(

eer<;t een echte bedreiging te vormen

u

voor de eeuwige Bondskanselier Kohl.

z

De traditionele linb-van-het-middcn-

ker dat de kiczer zich aangesproken

partijen konden niet profiteren van de

voelt door ecn partij die zcgt hoven de

·l.LJ

LLJ
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centrum-linkse orii'ntatie van het elec-

links-rechtsschema's tc staan. De kiezer

toraal. De steun van de kiezer voor par-

mag dan zelf zwevcn tusscn linkse en

tijen als de Lihcral-Dcmomlis, de FDP en

rcchtsc pMtijcn, maar dat wil niet zcg-

D66 vcrminderde - zij het na een korte

gcn dat men dat ook van politiekc par-

opleving - op het moment dat grote

z

tijen verwacht. Het is daarom de vraag

progressieve partiJen succesvol de aan-

of hct C:DA er vcrstandig aan doet om

w

val op het midden inzetten. Voor de

zich met de distantie van de linb-

0

rechtse partijen vic! evenmin vee! eer te

rechts indeling als lllliquc sclliiJ(j roilll te

behalen. Een middcnkoers was ook te

profilcrcn

0::
<(
<(

~

vee! gevraagd, aangezien zij juist door
een meer rcchts proliel tot het midden

Louter vanuit 'de markt' gcredcncerd

van de jaren negentig stemmen veroverden.

lijkt cr voor het C:DA meer eer tc behalen op de rcchtertlank. Het ti) mag dan

De CDA-mix van linhe en rechtsc

om aan te ncmen dat dat voortduurt.
l:lovendicn is het de vraag of 'comcrva-

nu links stromen, maar er is gecn redcn

w

""

thema'<; heeh op 6 mei waarschijnlijk

Ice

niet geleid tot het winncn

<(

van progres<,ieve kiczers,

:::>:

maar wei tot een verlies
van de meer conservatieve

i..:J

""
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aanhang (het hlijft evenwei onzeker of cen meer
rechtse koers tot ecn betere uitslag had gelcid)
Op korte tcrmijn kan een
voortzetting van de profilering op linkscre thcma'<,

-l

,0
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Vcrder lijkt hct op korte tcrmijn onze-

leiden tot ecn toencmendc
vervrcemding van het hui-

tiel'

Als conservatieve
concurrent van
de VVD lijkt het
CDA in ieder

hct

Crote

Tahoe

Woord in de Ncderlandse
politick blijft Het is ten
minste opvallend dat ncoconscrvaticvc intcllcctuelc bewegingen in andere
westerse Ianden, met name

geval meer

in Duitsland en de Verc-

groei-kansen te

nigde Staten, in ems land

hebben dan als
nieuw linkser.

dige CDA-elcctoraat. Pas
op langerc termijn valt compensatie tc

vrijwel
zijn

geheel

afwezig

Komt die inhaalslag

nog7 De jarcn zevcntigmafliosi van de Politieke Correctheid Bewcging

hebben loch niet het eeuwige Ieven?

vcrwachten in het verwerven van nieu-

lndicn paars onvermogcnd hlijft om de

we elcctoralc steun tcr linkcrzijde Ve'el

duistere krachten terug in het hok tc

ruimte op links i-, er cchter niet. Met

krijgen, die nu vriJ spel hchben in onze

een mecr op het midden georicnteerde

grenzcloze samenlcving, valt een om-

UlV 7H'lS

slag tc vnwachtcn. Het is aileen triest

duidelijk. llinnen dit scenario valt zclfs

<§

-o

dat daar doorgaans cen shocktherapeut

niet uit te sluiten dat ccn hrcuk op-

)>

0

Zl It~ [)utroux voor nodig i"i.

treedt en het CDA als zeltstandige par-

)>

r

l·\

tij ophoudt te bestaan.
7:J

Als conscrv<Jticvc concurrent van de
VVD li)kt hct CDA in ieder geval meer

Tl. Het CD!\ als con{miot1rle {lartij

v

groei-bmen te hehhen dan als nieuw

De teruglopende electoralc stcun voor

m

linkser Zeker wanneer de VVD zich

het CDA is vaak verklaard uit de secu-

z

laat verleiden tot een vrijzinnige visic

larisatie; de voortdurcndc kcrkvcrlating

op de puhlieke moraal, Ieven en dood,

krijgt een politiekc vcrtaling in hct

m

hct homohuwelijk, etc. danwel het ne-

stemmenverlies van het CDA. Nauwc-

z

gatievc VVD-im<Jgo van ordinaire pat-

lijks aandacht kreeg het kit dat het

jepcecrs geactiveerd kan worden. Het

CDA op 6 mei voor hct ccrst in zijn

CDA hcclt op zich thema's in huis die

gcschicdcnis mindcr btholiekc kiczcrs

zich lcnen voor ccn conscrvaticl pro-

wist tc trckken dan de PvdA Mccr dan

he!: hct gezin, normen en waarden, vei-

de helh van aile gereformecrdcn, twce-

CJ

lighcid en hct uitdragcn v<Jn kb<;<;iek-

derdc van de katholieken en maar liefst

)>

c<IIvinistische deugden als degelijkheid

zeventig procent van de hervormden

CJ

en soherhcid.

stcmt inmiddels op andere partijen dan

r

In de atgclopen jaren is niettemin juist

het CDA. Hctttniqur sellinq fJOil1t van hct

gczocht nttar ccn rrogrc~"iicve en ei-

CDA als de partij die haar politick han-

:":·

m

z

m
;A
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met name rondom het gezimbeleid.

gelie, verliest aan geloofwaardigheid als

z

de meesten van hen die zich door dat-
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CJ

zelfde Evangelic Iaten aanspreken voor

0

een andere partij kiczcn. Kennclijk mc-

::;::

gen en uiterst kwetshaar is. Waarom

nen vecl christencn ofwel dat het CDA

plcit het C:DA voor gezinshescherming

de evangclischc boodschap slcchtcr

en ondersteuning van de ouders hiJ de

vertaalt dan andere partijen ofwel dat

c

opvoeding, maar staan dczellde oudcrs

hun lcvcnsbcschouwclijkc overtuiging

z

buitenspcl als een ticnjarige stratrcchtc-

gecn heslissende factor is in politieke

ltJk over de schrect gaaP Waarom valt

kwestie'>.

::;::

n

ecn homopaar met kinderen wei onder

CDA nit'l trouwcn ol kindctTn <Jdopte-

ten zijn om cen grotcr a<Jndecl op de

rl'n~

de

christcliJke kiczersmarkt te veroveren.

progre<;<;ict getoonzctte kerkelijkc cam-

De secularisatie-thesc kan verleiden tot

i A Is

tromt op de won de:

pagtll' rond dt' 24-uurst'conomic had

het moeiz<Iam zockcn van ccn cnkcle

dezeltde kwchhaarheid op her 'conser-

aar op blc en wecrbarstige heidense

vattevc' punt van de zond<Jgsrustl. Len

grond, tcrwijl de christclijkc vclden wit

con-.iqcnt conscrvaticvc inklcuring van

staan, rijp voor de oogst. Even rekenen:

'het product (])A bit'dt vanuit positio-

indien aile cht·istenen op hct CDA

ncring<;rlOgpunt dus mecr duidl'liJkheid.

stcmmen, verduhhelt het huidigc aantal

I )at zo'n const'tvatid prolit'l weerstand

zetek J)aartoc i' het wei noodzakelijk

zal oprot'pt'n binnt'n dt' partij is ook

dat het CDA crin slaagt om voor de

(I JV
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boodschap die niet goed valt uit tc lcg-
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leidt dit cvcnwcl tot een contlicterendc

lijke partii, zou het CDA in staat moe-

..

::;::

m

Samcn met ccn mecr 'recht<;' verhaal

her (:I )A, maar mogen ze van hctzelfde

~.:·::

-1

dclen l<Jal inspircrcn door het Lvan-

Vanuit haar unieke prohel als christe-

i ~-.

-,

gentijdsc vertaling van deze them<J's,

de gcmodcrniseerdc gl'zinsdehnitie van
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hun levensbeschouwelijkc ovcrtuiging

mmlims aan zich te hinden door in te
zetten op ernancipatie en anti-discrirni-

het CDA zou een

natic, de VVD rnobilisccrt van tijd tot

nieuwe antithese moetcn formuleren,

tijd de angst voor 'oprukkend mo.,Jimfundamentalisme'.

f-

u

ccn tegcnstelling tusscn het christelijke

<r:

<r:

en nict-christelijkc bevolkingsdccl.

v

u
z

Op wclke thcma's dit zou moetcn ge-

llinnen

beurcn, is niet evident. Met name b-

animo tc hestaan voor een profilcring

tholiekcn onderschcidcn zich steeds

a!, partij die aansluit hij de toencmendc

z
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2
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z
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C 1-lel CDA als lifeslyle-parti)
hct CDA lijkt de grootste

mindcr van niet-christcnen a is hct gaat

behoefte in de samenlcving aan mindcr

om politiek rclcvante opvattingcn. Zo-

matcrialismc en mecr diepgang: hct

lang de privatiscring van gelovcn voort-

CDA a is vcrtolker van hct modcrne lc-

duurt, verschralen de kanscn voor een

vcnsgevocl. Dezc behoefte om in te

c

z

onderschcidendc evangclischc politick

spelcn op de tekcncn van de ti)d is op

u

U..l

Len claim op een door hct Evangelic

zich verhcugend. Politieke partijen zijn

:::::;

gCI'nspircerd politick handelcn kan zich

relaticf traag in het aanvoclcn van

:::<:

zclfs tcgen hct CDA keren, wanneer

maatschappelijkc trends. Het lcvemge-

mecr chri'>lcnen ccn dcrgelijkc kop-

vocl van gi.,teren domineert dikwl)ls de

pcling tmscn geloof en politick at-

politieke agenda van vandaag.

v

z
fI..L
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van de onduidelijkheid die het C:DA op
dit therna vertoont. De PvdA weet

mctterdaad vertalen in een kcuze voor
het CDA. lrgo

u..;

l·:l

christenen in ons land ccn se11se of urgency te formulercn op basis waarvan zij

<r:
<r:
~

wijzcn

Daar staat tcgcnovcr dat de

kcrken juist op de profilcring rond

In Nederland i., de politick ook nooit

maatschappclijkc thema's als armoedc,

ccn tmlliiP!Ilcher gewcc5l. De gcrichtheid

asiclhelcid en de 24-uurseconomic bre-

op hct eigcn product doet partijen im-

dc waardcring oogsten. Wanneer het

mers aarzelen om al te nadrukkcliJk op

CDA zich bn presentcren als de poli-

zock te gaan naar de ontwikkclingul

<J:;

tiekc tak van dit kerkelijk engagement

bij 'de consumcnt'. In een mecrparti)cn-

::;:

liggen cr kanscn om mecr christencn te

stcl5cl '>pcelt de 5triJd om hct midden

binden.

hovcndicn cen mindcr grote rol dan in
een land met twcc elcctoralc optics.

:..:J

::L

Hiervoor hctaalt men wei een prijs: ccn

Toch makcn ook Ncderland<,e parti)cn

sterkcr C-prolicl zal de drcmpcl voor

steed-, mccr Jacht op de zwevcnde

niet-chri'>lcnen

Spanncnd

kiezer. Trcndondcrzoek en andere mar-

hlijlt de verhouding tot nict-christcli)kc

kctinginstrumcnten kunncn daarhij bel-

;_;j

f-

verhogcn.

gelovigcn, met name de moslimpopula-

pen, maar hchben nog ecn slechtc

tic. F.nerzijds kan het C:DA moslims aan

naam in de politick en lciden al sncl tot

zich hinden door ccn vcrbreding naar

verwijtcn van populisme en gchrek aan

c

een algcmecn-confc-;sioneel profiel: hct

karaktcr. De opmerking van de CDA-

c...

CDA als de Religicuze l'artij van Ne-

campagncleidcr

derland. AndcrziJd'> is juist het CDA de

het toonaangcvendc PR-hureau Bikkcr

I

dat

men

wcli5waar

natuurlijkc plcithezorger van het he-

inhuurdc, maar dat de regie natuurliJk

houd van de chri'>telijke culturelc iden-

geen moment in handcn van die sluwe

titeit van Nederland.

en snellc jongem kwam, sprak hoek-

Vooral.,nog prolitercn andere partijen

delcn. Het re'>tdtaat van dcze haat-

( IJV !IH '!H

-c

liefdc vcrhouding tusscn de politick

han als oubollige, zeurderigc christenen

~

en de reclame- en marketingwereld is

bijstcllcn. Toch is het de vraag of de

)>

0

)>

r

wei dat de roliticke camragnes - met

christclijke identiteit van het CDA nict

name de '>flOtje<, in de zendtijd voor

een te groot beletsel vormt voor een

rolitickc rartijen - ang<,tig dicht bij de

doorbraak

kwalitcit

wa<,mJddelenreclames

Daarover later meer. Hct minimaliscren

Ci

komen (en dat <,ommigen daar nog

van de ncgatieve imago-aspcctcn van

:n

trots or lijken te zijn ookJ De l'vdA

hct christendom al<, geheel (truttig, ou-

z

van

naar dit

derwets, moralistisch) en het maximali-

oogrunt het he<,te, a! vormdc campag-

scren

van

de

;;o

kiezersscgmcnt.

deed het in '98 vanuit rrolc">ionecl

positicvc

elcmcnten

m

z

nclcider Adelmund zelf bet grootstc

(maatschappelijk gecngagcerd, spiritu-

gevaar voor hct wel,lagcn van de cam-

eel, waardcngcoricntcerd) in de zelf-

pagnc.

prcscntatie van het CDA biedt op zich
nog geen garantic voor clectoraal suc-

I'...

en

z

-l
m

7'
:n

3::
)>

"' ..
-.
·. ;:·

;;o

.I

!.,<:'•1

Wanneer we toch maar eens naar wat

ces in dezc groep, maar is wei een eer-

trendonderzoek kjJken, dan hlijkt dat

<.,rc hcgin.

hctgecn het CDA voor<,taat gocd aan-

Wanneer het C:DA kie'>t voor ccn pmi-

;I>

,luit hi) het lcven<,gevoel van met name

tionering als partij van het modcrne

(j

r:-:

z -

3::

(j

(j

zogenaamdc 'po<,t-materialisten'. Het

levensgcvocl, en zich du<, tot IJcstylc-

gaat bier om veclal jonge volwassenen

partij ontwikkelt, dan staat men voor

die helang hechten aan waarden en

een uitdagend maar heidens karwci.

normen. mecr willcn dan aileen een

Met name op het gcbied van com-

7'
m

/'
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T

hoog inkomen en een tlibcndc carriere,

municatic zal veel ge"investecrd mocten

z

worden tencinde een sterk imago op te

-l

zo, hewust in het Ieven '>laan, bczig

kunncn houwen. In iedcr geval zal de

0

ZIJn met '>piritualitcit (binnen of huiten

hlik veel mecr Ofl de ontvanger (de

3::

kcrkclijk vcrhandi en hezorgd zi)n over

kiezeri moeten worden gericht dan op
de zcnder (de partij) of de hood,chap

'7

zcn voor klassiek-lmbc dogmatiek. J)at

Dat vraagt om voortdurend onderzoek.

c

Niet aileen naar mcningen over po-

z

onder dczc groep wreekt zich hct ima-

litickc onderwerpcn. Minstens even be-

goprohlcem van het CDA Alhocwel de

langriJk z11n vragen als: "Waar houdcn

<,ociaal-progre'>'Jeve en culturecl-con-

men'>en zich mce hezig'", "Wat vinden

servaticvc mix van de christen-demo-

mcnscn helangrijk, inspirerend, aan-

cratic hen aansprcckt, kiczcn zij loch

'>prekcnd, uitdagendc" en "Hoc uit zich

voor Crocnl.ink" of de l'vdA. Het ne-

dat in de vormgeving van het Ieven:
wcrk. sport, klcding, vakantie, mcdia-

wet'>, <,aai en morali'>tisch overstemt de

gchruik,

op zichzelf positicvc waardering van

De pulitieke hood,chap zal immers

hct politieke programma.

mncten worden gecommuniceerd in

gczin~-

en

relatievornling71'

een taal die aansluit hi) of zelfs verHct ligt voor de hand dat het CDA

wnordt waar mcnscn mee bezig zijn

deze culturelc cll>illll-c}ill·dc graag zou hin-

(vgl de CDA-campagneposters). Daar-

nenhalcn. Daarmee zou men immcrs

toe kan het C:DA het nodige lercn

nieuwe elcctoralc groepen vcrovcren

van de markctingcommunicatic van qua

die hovendien hct imago van de achter-

doclgrocp en hoodschap verwante or-

( I )V
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oogt dm vcclhclovend. Maar met name

gaticve imago van het C:DA als ouder-

.I·
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m

graag thuis friihelcn met kinderen en

<,olidaritcit en milieu zondcr dot zij kie-
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i\1cer varietcit en kwalitcit in de com-

go's zeker op korte termijn niet wordt

municatie is dan dus cssenticel. De at-

gecompensecrd door electorale groei.

hankelijkbeid van free fluhlicily en het

De

vasthouden aan conventionele maar

vraagt derhalve allerecrst om het genercren van een sense ol urgency hlnnen

W-1

z

baringhappen) schieten tekort voor

vraag of een dergelijke heroricntatic

zo'n ambitieuze positionering- en ima-

voor het CDA haalhaar en wensclijk is.

go-campagne. Hcdendaagse communicatietechnieken zoals rel<7lic-, went-, scel1e-

f)

m i}!lerillamdrkcti!u}, lntcmcl enfreecm·ds zul-

De bctrokkenhcid van de Nederlandse
burger hij politicke institutics vermin-

0

beuren dan aileen het op-

<(

democratic in ons land en andere wes-

tuigen van de communicatic-afdeling. Ook voor de
politieke

~

organisatic

als

geheel blijft cen dergelijk
scenario niet zondcr consequentics De huidige opzet van hct lidmaatschap,

cc

de congrcssen en de kandidering sluit niet aan bij

<(

het hcoogde prohcl. De

:::>:

ontwikkeling van nieuwe

terse Ianden staat onder

lnzetten op het
CDA als lifestylepartij vraagt
allereerst om het

c..::
;_u

druk door groeiende maatschappclijke al nti )pathic,
die zich vertaalt in een tcruglopcnde dcelname aan
de verkiczi ngcn en met
name een verschralcnd le-

genereren van een

den hestand van politie-

sense of urgency

kc partijcn. Wie ccns bc-

bfnnen de
partij.

vormcn om mensen te bcWJ

de l}etHeettsciJaf'

den. De kwaliteit van de parlcmcntairc

En cr zal meer moeten ge-

<(

P</11

len deel moeten uitmaken van het ins-

:.J

cc

1/ct C[)A als f>arft)

trumentariLllll.

z

cL

positioncring

de partij. Maar ook dan hlijlt het de

W-1

:..:J

voor deze

u

0
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keuze

uitgesleten eigen middelen (van de al

W-1

z

terne wecrstand oproepen, die gezien
de hardnekkighcid van hestaande ima-

genocmde zendtijd tot campagnematig

:::>:

u

stylc-partij zal daarom de nodige in-

<(

z
z

ganisaties ak de KRO, i\1ax Havelaar
en Novib.

rekcnt

hoevccl

daadwcrkelijk

mC"nsen
betrokkcn

ziJn hij de lormulering van
gemecnteliJk.

provinciaal

en landelijk politick bclcid

trekkC"n bij de partii, zoals momenteel

- hijvoorbeeld door aile bczoekcrs van

ook verkcnd wordt door D66 en PvdA,

afdelingsvergadcringen van

is nodig

partiJcn bij elkaar op tc tellcn - raakt

politick('

nict vrolijk gcstcmd
f-

1\let name de ouderc lczcr zal inmiddels wellicht wat rood aangelopen zijn

Het succcs van de Sl', de oudcren-

De inzet van modcrne markctingtcch-

partijen in '94 en met name de lokale

.-J

nieken lcidt immers tot

0
0...

brcuk met

partijen op 4 maart gcdt aan dat cr

de ganghare en 'productgcrichtc' he-

niettemin wei dcgclijk hehoclte hcstaat

nadering waarhij de hoodschap en idc-

aan cen politickc vcrtaling van wat

ologischc

t'Cil

ovcrtuigingen

normercnd

menscn concrcet hczighoudt. De vcr-

zijn Die bcnadering komt uiteindeliJk

vrcemding tussen politick en burger

necr op T:tkc it or leal'c it, icts wat ccn

heeft twce kantcn. Dat de gcvcstigdc

11111rketcn als vlocken in de kerk he-

partiJcn hliJven stcken in de vaststclling

schouwt. lnzctten op hct CDA als life-

dater vee I dcsintercsse hestaat voor de

politick, miskent dat zij zelf ook dee!

tisjisten, maar zitten evenmin te wach-

zijn van het probkcm. De analyse van

ten op overname door de overheid. Bo-

de gemeenteraadsverkiezingen sprak in

vcndien vormt deze gemeenschapszin

deze voor zich. Op het Binnenhof was

hct beste weerwoord op het individu-

)>
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r

iedereen het erovcr ecns dat het aileen

alistische arrangementsdenken Met het

om landelijke issues en politici ging.

communitaristische gedachtengoed is

0

Dat de lokale partijen landelijk omgcre-

het CDA daarom de natuurlijke bond-

m

kend de derde plaats behaalden, werd

gcnoot. "Het CDA kiest voor initiatie-

z

nauwclijks opgcmerkt Hoe zou het ge-

ven waar mcnsen verantwoordelijkheid

gaan zijn wanneer een partij uit het

ncmcn, in plaats van hen deze te oHtne-

m

nicts als derde partij in de Tweede

men door delegatie aan overheid (PvdA)

z

Kamer komP

of vrije markt (VVD/066)."

Ook het CDA ging mce in de een-

Zeker nu het CDA minder vanzelfspre-

zijdige duiding van 4 maart vanuit een

kend verhondcn is met de macht en het

landclijk pcrspcctief- opvallend omdat

openhaar hcstuur, liggen er kansen voor

m

m

m

z
()

m

een profilering tegenover de hestaande

)>

'de grootstc lokale partij van Neder-

politickc orde. Het CDA als politick

()

land' Dat hct C:DA op 4 maart beter

Oak dat nag! dat ten strijde trekt tegcn

m

scoorde dan op 6 mei zou 66k het

geldhelu-,te hedrijven en kille bureau-

gcvolg kunncn zijn van het (grotere)

craten. Het CDA kan zich positioneren

juist het C:DA zich prohkcrdc als

z
()

als de Partij van de Cemeenschap die

CJ)f\ers. Misschien waardeert de kiezer

weet wat er onder mensen leeft, die

z

hct CDA als 'lokale partij' gewoon be-

luistert, die stem geeft aan politick

-l

tcr dan als 'landelijke partij'. Dat het

stemlozcn en die erin slaagt om politick

verschil tussen 4 maart en 6 mci aileen

weer relevant, concreet en aansprekcnd

7

0
~

het gevolg was van een zich voort-

tc makcn voor de burger. Dat vraagt
om versterking van de nahijhcid; het

3;:.

lijkt ccn wat sncllc conclusie.

regionale en lokale proficl (het verkie-

c

Politieke apathic is in icdcr gcval wat

zingsprogramma in het Fries, hearings en

z

anders dan maatschappelijke desmte-

wijkbureaus). Zo'n CDA kan uitgroeien
tot een landelijk politiek platform voor

blijvende

aile vormen van zelforganisatie en ge-

maatschappclijke betrokkenheid: door

mecnschapszin, voor one issue bewegin-

het lidmaatschap van zogcnaamde one

gen en lokale partijen.

uiting aan

hun

n
)>

-l

issue bewcgingen, maar met name door
dec! te nemcn aan vormcn van zeltor-

Dit scenario sluit op zich gocd aan hij

ganisatie Kinderopvang, wijkcomites,

de christen-democratische traditic. Het

sportvcrenigingcn, rechtswinkels, cur-

C:DA ondcrschcidt zich nog steeds van

sus-,en voor buitenlandsc vrouwcn, ste-

andere politieke partijen door cen grote

dclijkc gildcn, scoulll1t} - het zou al-

sociale diversitcit en ccn sterke regio-

lemaal

ondenkbaar zijn

onbezoldigde

zonder de

gemeenschapszin

nale orientatie. Bovendicn hckrachtigt

van

het de politieke boodschap (het ge-

vele burgers AI dcze activitciten ont-

meemchapsdenken) en lijken vee! lo-

hercn een projll-doel-,telling, en vallcn

kale kwesties zich conform het C:DA-

du-, huiten het hlikveld van de marktfc-

denken te onttrekken aan linb-rechts

UlV 7/H
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2

n "''

zettcndc nccrgaandc landelijke lijn,

rcsse. Mcnsen gcvcn ook op andere

~·

m

succes van de lokaal tunctionerende

manicrcn

/'
T

m

<
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z

T
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:'~ !

i·
I

z
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schema's. Het i'> irnmers opvallcnd dat

nisatie - dus ook het CDA - daar last

<(

z

de lokale partijen vee! rninder rnakke-

van ondervinden. De mate waarin een

>

I-Ll

~
I-Ll
I-Ll

1<(

u

z
:J
~

i'> de vanzelfsprekendheid van de kerk

tiliceren,

provincie' nog vaak groot, zodat men

Het loslatcn van of mcer implicict om-

minder moeite heeft met een identihca-

gaan met de 'C is binnen het CDA

l)

tie met een christelijke partij.

terecht een gevoelig onderwerp. Want

z

Het is wei de vraag of binnen dit scena-

wat hlijft er over als het C:DA het

rio het CDA niet mecr werk zou moe-

selling floint van ecn op het lvangelie ge-

I-Ll

z

baseerde politiek opgeeftc Leidt het

mingen. Voorstellen om te komen tot

verdwijncn van de 'C niet tot on-

in-

herstelbaar identiteitsver-

spraak en invloed passen

andere

Iiese Tegelijk moet worden

z

huidige

I-Ll

C:DA

:::.:::

vorrnen

van

beeld
als

cen

van

het

constltu-

tioncle 'remmer in vaste
dicnst'. Mecr invloed van
de lokalc hevolking mid-

l)
<(

1-

dels referenda en het kie<(

~

zen van de burgernccster
sluit aan hij een positionering als de 'lokale partij

I-Ll

van Nederland'. Verder is
:L:

11111</IIC

ten maken van staatsrechtelijke hervor-

beter in dit profiel dan hct

0

z

vraagt derhalve afweging.

als cultureel-sociaal ver,chijnsel in 'de

<(

~

u

organisatie bereid is die prijs te betalcn
en dus zich met de 'C moet ol wil iden-

l)

I-Ll

0

lijk te vatten zijn in het links-rechts
denken dan de landelijke partijen. Ook

Het grootste
gevaar voor het
CDA is dat het
zichzelf blijft zien
als een catch all
party. Daarmee
loopt men achter de
feiten aan.

het de vraag of het CDA

vastgesteld

dat

er

ccn

spanning hestaat tussen de

mclumpe wijze waarop de
partij zclf de 'C ziet en
de

vaststelling

dat

hct

CDA een vrijwel cxclusie[
christelijk elcctoraat hecft
(slechts 4 procent van de
niet-christenen stcmde in
'98 op het CDA, dat wa'>

in '94 nog 7'){, ). llovendicn
maakt het feit dat steeds

0:::

in dit scenario ontkomt aan cen verlics

mecr christenen op een andere partij

<(

van landclijke cohesic. Dat kan lciden

dan het C:DA stemmen, de 'C als tmiquc

~

I-Ll

:L:

tot cen ge"isolccrde pos1tie in politick

scllinq {loint kwetsbaar. Hoc geloofwaar-

Den Haag en de ontwikkeling van de

dig is de 'C nog als de mecrderheid van

huidige centraal-gestuurde partijorgani-

de christenen tot cen andere politieke

satie tot een federatie van lokale poli-

conclusic komtc Kan de PvdA op basis

tieke verenigingen.

van de huidige elcctoralc aanhang on-

UJ

der katholieken nict evenzecr of zelfs

1-

'Nomen est omen'

nog meer hct predikaat 'katholickc(n)-

Fr is al gewezen op de prohlemati'>che

partij' claimenJ

!actor die de 'C in bepaalde scenario's
...J

c
c...

l..,.ll'tj

kan zijn. Dat gcldt natuurlijk niet voor

Op dit moment i'> er nog geen reden

hct scenario waarin hct C:DA zich als

om de 'C tcr discussie te stcllen.

C:onfcssionelc Partij positioneert, maar

Daartoe dient cerst mecr helderheid tc

stcrk in het '/ifestylc-conceflt' en dcels in

komen omtrent de positionering waar

het CDA als Conservatieve l'artij of

het CDA op inzct. Maar ook wanneer

Partij van de Cemeenschap. Zolang het

het bereiken van nict-christelijke doel-

christendom als geheel een imagopro-

groepen mccr prioritcit krijgt, is een

bleem hceft. zal clke christelijke orga-

naamsverandering nict evident.

f-:en

(J)V 7"H '!H

nicuw naambordJc op zich i<> onvol-

prioriteit uit tc roepen. Zeker wanncer

doendc, al<> dit niet de vertaling i'> van

men aankoer<;t op een meer onderschei-

daadwerkc\ijke verandcring. Daarvoor

dend profiel en de daarhij hnrende

i..., ccn lnomentum nodig,. ccn gcheurteni...,

doelgroepcn, kunnen zulkc zijwegen

or ontwikkeling waarvan de naam<>wij-

~
)>

0

)>

r

:;o

die in.,panningen teniet doen.

v

ziging de bcllchatning vormt. Voor ccn

J W P Wits is lid

politiekc partij ont<;taat zo'n HlonwJ/wn

D1·s

vooral hij de vorming van een nieuwe

C!Jristcn DcnlOcrcJiisciJC Vcrkcnninqen

1!1111

de redactlc

Plll1

IT:

z

politieke alliantic, zoa\., het geval was
in Italic, bij Croenlinks en natuurlijk

m

bij hct CDA zelf

z

Tot besluit

m

AI deze vier <,cenario\ bieden mogelljkheden en moeilijkheden. Daarom

z

wordt in deze hijdrage ook geen uit-

CJ

<>praak gcdaan over het 'be<;te' or meest

)>

wen<>elijke <>cenario. Welke kant het op

(':

moct, valt immer<; huiten de competentie van de gekozen invalshoek. Daarvoor zijn deze verkenningen vanuit
communicatid pcrspectief te heperkt
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m
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m

"' ·.
7
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m
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hnluitvorming <>pelcn mecr factoren,

-1

7'

T

z (':

:J
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De vier <>cenario\ geven wei vrijmoe~

is nwgelijk; de <,cenario\ zelf bevatten

c

immcr<> al de nodige ovcrlappingen.

z

een catch all party. Daarmee loopt men
achtcr de fciten aan; voor puhliek- en

:J
)>

-1

markctinggerichte organi<>atics bestaat
de ma<;<,a a\ lang niet meer. De keuzc

m

voor hepaalde doclgroepen implicecrt
dat het C:DA de aanhang hinncn deze

<

maximalisccrt

)>

uoordt~l cr cventueel een poging volgt

z

clct.toralc

<>egmenten

om nieuwc <;cgmcnten te veroveren. De
comtatering cbt hct CDA nu slccht
<;coort in bepaalde <;egmenten, is zonder <>tratcgi-,ch concept onvoldocnde
oJnlciding 0111 zo'n ~cgn1cnt tot nicuwe

(llV 7 H 'lk

•'

m

dige denkrichtingen aan. Ook een mix

grcnsd. Het groot<>te gevaar vnor het

:c
f•

7

CDA is dat het zichzelf blijft zien als

- .. ,.

:;o

z

r;

z

/\bar die mogclijkheid is niet onbe-

-...:

-1

en tc ecnzijdig Bij concrete belcids- en
die bier huiten he<>chouwing blcven.

~

?:.
T

-·

I';II;'
1~

>

I

'

.,

'

: 1'·,
"•

k

1·.
-..,; :·>

'

:· :."·~.=.I' : ·~
'

Slotbeschouwing

- '

'/: ·!:
~·

)T

T

'

.

:·,

I

1;1

.i

u

~

H

cuses zocken, en zo de spiegel die lcidt

het woord

:J

tot zeltinzicht mijdcn. Philips kendc

Nodelom te meldcn dat zo'n sentiment

0

zo'n cultuur. De operatic Centurion was

niet uitnodigt ot oanspoort tot een

nodig om de apathie at te schudden.

'operotie Centurion' Uitgehluste ziclcn

De hcer Timmer wist wat daarvoor ccn

en rcsignerende t1end1oatclms zijn door-

z

I

u

ct zockcn naar excuses 1s

zich cr maar bij n('er, schikt zich in zijn

nogol eens de cerste 1cflcx

rol of past zich met vernuftige ratiorlo-

von organ1sot1cs d1e h('t

lisatic-; aan oon de 'onvcrmiJLklijke'

moediJk hebbcn Noar ex

trend (of aan de tcgcnvoetcr, indJChtig

'if you u111't he<1t t/1e1rr join

tlmrr')

voorwaardc was. Zonder een breed ge-

toe nict in stoat. Na wat tcgcnslagen

VJ

declde 'sense of

goon zij ol snel een huwclijk aan met de

:..:..J

vcrstardc cultuur en dito structurcn op-

tijdgecst; niet hescffend dat dat de

""'

botsen: ecn cultuur van zelfhe.,cher-

1neest zckere gang i~ naar ccn spocdig

f-

ming en zelf-veront'>chuldiging. Fen

weduwnoarschap (Kierkegaard). 1\lct

0

cultuur woarin de andercn het hchhcn

Oostlander moeten we doJrom con<,ta-

gedoon: de kocrs von de yen, de krocht

tcren dat het CDA sterk wa<, toen het

_J

VJ

Illi}Cilcy'

hlijf je tegcn de

von de dollar, de morkt die maar niet

trendsetter en gcen trendvolger was.

wil hcgrijpen dat niet de opparatuur van

Hct i'> in lijn met het cvongclic: Jezll',

de vermalcdijde concur-

hcgon met zcggc en <,chrij-

renten maar die van de ei-

ve twaalt vissers in zijn gc-

gcn organi~atic vcrnufti-

volg; vanuit hct achtergc-

ger en hoog\vaardiger i~.

hlcven Colilca in Israel.

Het artikcl van Wits laat

Dit nummcr van Christen

zich lezen ols cen morkt-

I )emocratische Verkennin-

vcrkenningcn analyse, die

gen

is ingcgcvcn door en op-

structurelc bctoren die ccn

wil

incidcntelc

cr1

rocpt tot hct genoemde

rol hehbcn gespccld biJ de

gevoel van urgentie.

vcrkiezingsnederlaog

van

hct CDA 6 mci jongstlcEcn gcvoel van urgentic:

dot is iets wczcnlijk anders
don defaitismc. De ddai-

den hclichtcn en analyseren. Coedc positiehcpolin-

Dr. A Kli11k

gen kunnen crtoe lcidcn

tist lcgt zich nccr hij onalyses en trend.,

dar dczclfde foutcn niet nog een kccr

Hij cxtropolccrt opinicpeilingcn, cultu-

gen1aakt \Vordcn. Fen grondigc analy~o,c

relc potronen, partijpoliticke vcrhou-

is doarvoor noodzakclijk

dingCil, dito licfde., en de gcnctische

In dit nummcr zijn hijdrogcn te vinden

opmook van spelhcpalcr'>. Omdat door

over:

nict tegcn valt op tc bokscn, legt hij

ITiten

!'<

cijlers' hoc <,taot hct C:DA

1Ptwrdc11 kan gt.'zicn worden al~ ccn

er na de laat<.te vcrkiezingen elccto-

Pd'itc

raal voor.

contourennota.

2. De vernieuwing van de partij. Wat

Hct

verkiezingspro-

gramma, in her verlengdc van rappor-

moet er na de ingrijpendc ver<mde-

tcn van hct Wetcnschappelijk lnstituut,

ringen van de algelopcn jaren in de

als ecn eerste uitwcrking. Maar er is

komcndc jarcn geheurcn'

mecr nodig, in inhoudclijkc en in orga-

.i. De pmitioncring van het C:DA:

nisatorische zin. De uitslag van () mei

heelt het CDA cigenlijk een authcn-

maakt dat duidelijk, voor wic het nog

tiek en onderschcidend pro! ieiJ

niet wist. Hoc zorgclijk is het allemaaiJ

4

m

n

De marketing van het CDA: hoc

Hct grotc risico bij dat alles is dat het

I

moet hct CDA zichzclf op de kie-

CDA zich blijft wcntelen in onheils-

o,.

zcrsmarkt neerzcttcn7 Kan hct iets

diagnose~ en dat ccn verlan1n1ing on1

lercn van andere partijcn7

zich hccn grijpt. Dat leidt tot ecn zich-

• j::;.. '·'·

llij het opmaken van de halans, blijkt

zelt voorspellendc, neergaande, spiraal.

da t er red en is voor zorg, maar ook

Hct gelijk van de extrapolercnden7

voor oprimismc. Het C:DA lijkt steeds

Maar wclk gelijk7 Aan de ene kant hij

heter in staar om ccn consistenrc poli-

voorbecld lczen we dat de kiczcrs

ticke visie nccr te zcttcn, die ondcr-

steeds gemakkelijker van de ene poli-

scheidcnd is. Hct C:DA geclt allcngs, in

ticke pool naar de andere overstappen.

nieuwc politicke vcrhoudingen, weer

Aan de andere kant dat het C:DA van-

invulling aan ccn authcntiek politick al-

wege ecn deconfessionalisering moet

tcrnatid. De contourcn en lijncn daar-

rekenen op een alkalvend potcntieel

van worden steeds duideliJkcr. Maar hi)

aan kiezers. Vergcten zijn de bevindin-

conrourcn kan en mag het ahsoluut nict

gen van circa 15 jaar gelcdcn toen het
CDA in acadcmischc milieus incens

hcetJe eigcn om na ccn gocde voctbal-

voct aan de grond krecg, tocn zelfs in

actie van icmand als lkrgkamp tc mc-

de sociale laculteiten mcnsen tot hun

ncn dar de wercldtirel hooguir nog een

eigen verbazing 'die Lubbers' en hct

kwestic van cnigc dagcn is..

C:DA wei erg goed vonden doen. Toen

hinnen hct C:DA ligt het nict andcrs.

het CDA sterk won in vooral de stcdcn

Na ecn goed rapport, na ccn gocd de-

etc. Toen wij zogcnaamde 'mcestcrs

hat, een loHelijk artikeluir onvcrdachte

van de macht' waren (en nu zogenaamd

hock over een paragraaf uit hct pro-

Ru}icnc11tJSt1J1jiihilj zijn: zie de analyse van

gram etc. worden de opinicpeilingen

Hillen). Wat werd er tocn niet al gccx-

vcrwachtingsvol gevolgd, als zou de

trapolcerdll' Oud Nicuw-l.inkcrs brach-

huir nu toch al hinnen moctcn zijn.

tcn bij wijzc van spreken de l'vdA al

1\ bar zo werkr het niet. Lr zal gchuflcld

ten grave. De grijshcid van Kok werd

en gewcrkt moctcn worden, met vol-

bijna spreekwoordelijk De VVD scbik-

harding en 'hiJtlust'. Aileen de bcste

te zich a! in de rol van rclatief klcinc

partijen

coaliticpartncr: de mooie dagcn van

overlcvcn.

Wie

pretentics

hcelt, zal ook op de procf worden ge-

Wiegcl7 Ze zouden niet mecr terugko-

stcld,- en dat nicr ccn luttelc keer. .. De

n1en.

gcnoemde lijncn van hct politieke pro-

Daarmee is het nut van het verkennen

tiel zullcn daarom gedctaillecrder en

van trends onzerzijds overigcns niet

daarmcc overtuigender moctcn worden

ontkend. lntegendcel, juist ook ecn po-

ingcvuld en ingeklcurd. l\!ieucuc cuctjcll,

liticke partij, die zich uiteindclijk richt

([)V~K'lK

zf

z
7

hlijven Her is Ncderlandcrs toch al een

llij vclcn

c-

'-''

T

;._~

l]

op hct vertcgenwoordigcn van

z

volk, moet wcten wat er spcelt en wat

het

de paarse partijen zich nog nict.
Om deze wending naar de inhoud en

menscn motiveert. luist ccn politieke

de ideologische bronnen goed tc ma-

partij moet de sociaal-culturele context

kcn is hct -zoals gezegd- noodzakelijk

kcnnen waarhinnen zij opcrcert. Niet

goed tot je door te Iaten dringen we ike

om zich vervolgens hij het bestaande

kansen en risico's er zijn. De risico's zijn

0

ncer te lcggen, maar om er actief partij

hekend. l'vlaar zc moeten in hct gezicht

I

in te zijn Dat is de reden waarom in dit

worden gezien, niet gcrelativccrd of

u
IVl
:..:J

nummer ruirw;choots aandacht is he-

verdrongen. Hoe staat het met het

steed aan verkiezingsondcrzoekcn en

CDA en de secularisatieJ

'markverkcnningen'. Wij komen cr nog
op tcrug.

Sommige diagnoses Iaten cen somber
beeld zien, zoals die van Need en Van

0

Fen belangrijke kanttekening in dit

Kershergcn. Fen cerste reflex kan zijn

verhand hrcngt ook Hans Hillen aan.

voortdurend dezc diagnoses maar aan

Hij laat zicn dat aile politiekc partijen

de kant tc schuivcn. Ze zijn bcangs-

kampen met enorme prohlemen. Het

tigend

strategospcl

dat

in hct gezicht gekeken worden. We

treftend noemt) neemt daardoor de

zullcn ze echter volledig tot ons moe-

(zoals

Oostlandcr

1\laar de wcrkelijkhcid moet

overhand, alles wordt gedaan om de

ten Iaten doordringen NatuurliJk mag

macht te krijgcn. Wic de bonus van de

jc ermcc in discu'>sic gaan, maar nict

m<JCht heelt, !welt zich veel mindcr

om te zockcn naar uitvluchten. Dat be-

druk te maken om de ideologische pro-

tekent sericus ncmcn de signalering

filering Dat is natuurlijk wei korte ter-

dat cr steeds mecr buitenkerkelijken

mijnpolitiek Zoals het CDA heeft gc-

komcn en dat vooral de tweede ge-

lecrd komt er orwermijdelijk cen tijd

ncratie

dat het wcdden op de Ieider· in combi-

haar massaliteit ecn recent lenomeen)

onkerkclijken

(overigcns

rn

natie met de macht ten kostc van de

tot nu toe niet werkelijk in groten gc-

inhoud wordt afgestraft

tale op het CDA hchhen gcstemd, zelfs

Het CDA

hccft dat aan den lijvc ondervonden en

niet in de periode van de kabinetten-

is sinds I 994 hezig met hct terug-

Lubbers. Met name zij zouden chris-

komen, mede op basis van de hood-

telijk associcren met de voltooid ver-

schap, van de inhoud. Dat is ecn lange

ledcn tijd

tcrmijninvestcring, en op ecn gegeven
moment zal die strategic gaan lonen,

Hct is ook een fcit - gesignalccrd door

voor zover althans hlijvcnd wordt gc'in-

onder meer Wits - dat heel veel kcrke-

vestccrd in daad- (profcssionaliseren

lijke kiezers op niet-christelijkc partijcn

van

stcmmcn. Zic de formuleringen van

de organisatie)

en

denkkracht

(gericht anticiperen op tockomstige

Wits, als de mee<,tc christenen hun heil

maatschappclijke ontwikkclingen) Hil-

zoekcn bij niet-christclijk geinspircerde

len hcschrijft heel goed hoc het CDA

partijcn, zegt dat dan iets over de par-

weer voeling krijgt met de ideologischc

tijcrl die dat wei zijn en wat zegt dat

wortek Hij wijst terccht op de nood-

over die kiezcrsc

zaak die hasisovcrtuiging in nicuwc

Dezc analyse-, zijn wat ons betrelt intc-

omstandigheden relief en inhoud te

ressant, a! was het maar nmdat zij op

geven Aan dergelijke operaties wagen

hun hcurt ook weer vragen oprocpen.

A\, vee\ kerkganger'> op niet expliciet

Een predikaat dat eisen stelt aan de

chri-.telijk gdn'>pirecrde partijen -.rem-

concrete politieke koers en dus vraagt

men, dan ligt er krachtens de eerste

om een uitwerking voor het actuele

analyse toch een doelgroep braak voor

publiekc Ieven. In die hoedanigheid

het C:DA, en dat nog wei betrekkelijk

moet het CDA kiezers werven: omdat

dichtbij huis (kerke\ijken en wellicht

het cen context-gcbonden, praktische

dus ook eerste generatie onkerkelijken).

mecrwaarde hedt hoven andere par-

Bovendien is het wetenswaardig waar-

tijen. Dan vermijd je discussics over de

om er cigenlijk een vcr'>chil is in poten-

vraag of jc als partij pretendeert morecl

('

I"'

tieel -.tcmgedrag tu-.scn eerstc en twee-

beter te zijn dan andere partijen. Dan

de generatie onkerkelijken Wat i'> de

hlijkt dat onverhoopte en onnodige

verklaringc Staat de tweede generatie

discus-.ies over de '>ignatuur gewoon

vijandiger tegcnover het christelijke ge-

voorhij gaan aan de vraag waarom het

lool(dat is toch moeilijk voorstelbaar;

hij de kiczer'>gunst wezenlijk draait: een

zij hraken niet met een kcrk), ol jui'>t

dusdanig program en dusdanige prakti-

onverschilliger (waarom zou de'C dan

-.che voorstellen, met een dusdanige

in de weg zitten!) ol i-. het christelijke

overtuiging en authcnticiteit gcbracht,

gelool voor hen gewoon in elk opzicht

dat zij -evenals in de periode-Lubbcrs-

ccn gcpa~~ccrd ~tation~

c

:

-,

:::; 2
/
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velen over de '>treep trekken. )ui-.t de
'C van het CDA verplicht tot hct prakli'>ch vertalcn van de idenliteit; zodanig

lndien het laat<;te het geval i'>, i'> het

dat niet aileen terwille van het eliket op

dan voor de hand \iggend (we volgen

de partij wordt ge'>temd. Niet terwille

voor een moment de rei lex van de ama-

van het etiket, maar omdat het bclcid

teur-marketing-deskundige) de '>igna-

dat het C:DA voorstaat simpelweg ten

tuur maar een bcctje <;chutterig weg te

gocde komt aan de samenlcving -de

mollclcnc Onze'> inziem 111et, om rede-

hclc <;amenlcving en niet aileen christc-

nen die vooral ook bij Oostlander en

nen en hun organisaties.

Hir,ch Ballin zijn te vindcn. Wij plaat'>eil daarhiJ nog een andere aanteke-

Crondslagcndi'>LUS'>ies leiden in de hui-

ning Sommige analy"'' liJken er impli-

dige omstandigheden af van hct werke-

ciet vanuit te gaan dat het CDA zijn

lijke problccm: het ontwikkelen van

binding met het clectoraat vooral zoekt

een actueel consistent politick program

in de chri<;tc\iJke '>ignatuur als zodanig.

waarmec de uitdagingen van nu en

Daarin zou ziJn elcctorak be-.taans-

morgen kunnen worden opgepakt. Elk

voorwaarde ziJn gclcgcn. Die vcronder-

op een eigen manier wijzen daarop,

<;te\ling is evenwel vo\<;trekt nict te-

naast anderen, onder meer Hillen, Crul,

recht. Niet omdat die 'C zonodig moct

Oostlander, en Versteegh Dat de wcr-

worden gerelativcerd. lntegendeel, juist

vingskracht en consistentie vervolgens

omdat men haar daarmee zwaar tekort

<,\aan en vallen met een gemeen<,chap-

doet. Die 'C i'> geen sjahloon, geen

pelijke oricntatie is treHend door Oust-

vrijhliJvend hande\<;merk dat !outer a!,

lander onder woorden gehracht. Een

predikaat en hcrkcnbaar '>ymhool op

verdeeld hui'> met elkaar tegenspre-

adhesie kan en vooral ook wil rckenen.

kende hewoner<, is hoogstens in staat

f let i'> integcndeel ecn politick ver-

tot -;tarre interne compromi-;sen. Zo'n

p\ichtcnd predikaat.

c<Jic/J <11l fldrly kan geen trend, zetten,
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Schutterig wegmoffelen?

,::

z

T
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u

gccn Ieiding gevcn aan de ontwikkeling

van een oprukkendc markteconomie de

,Z

van de publiekc opinie. Het vcrmogcn

gcrechtvaardigdc belangen van familic

om gczamcnlijk <;tandpunten in te ne-

en kind om extra aandacht vragen. l:lot-

mcn necml drastisch at en daarmcc ook

scndc

de invloed.

worden, vanuit ccn spccificke kijk op

•.,

bclangcn

moeten

bcmiddcld

de samcnleving. }uist op die wcg moct

'I

0

Politiek van bemiddeling

het CDA vcrder gaan Anticipercn op

I

De diagnose die Van Kcrsbcrgen gceft,

de ontwikkelingen van morgen om ccn

'u
Vl
I

UJ

is vcrreikcnd en bcdreigcnd Het C:DA

operationccl bclcid paraat tc hehhcn

is nict aileen zijn fcitelijke machtsbasis

dat is tocgcsncden op wat dan speclt.

verloren. Min<;tens zo treurig voor hct
CDA is dat ook de 'politick van hemid-

Paars is op vcel frontcn het product van

deling' via statclijk gegarandeerdc so-

de

f-

cialc arrangcmentcn (socialc zekcrhcid

het C:DA hegon ( poldcrmodcl, lastcn-

.0

etc.) is vcrdwcnen. Daarmcc kon het

vcrlichting terwillc van koopkrachthe-

aanpa'-;sing en voltooiing van \vat

C:DA in een certijds gcpolarisccrd veld

houd en wcrkgclcgenhcid, gezinsbc-

van links en rcchts gocd scorcn. Encr-

lcid,

zijds stelt de scrihcnt dat ecn dcrgelijk

zekcrhcid dichterhij burgers zeit leg-

politick van statclijke hcmiddeling door

gen thema's die hct CDA in de jarcn

de lciten is achtcrhaald (globalisering,

tachtig ontwikkeldcl. Hct CDA moct

lastcn

en

Justen

van

sociale

klcincre rol van de overheidl. Andcr-

de partij van morgen ziJI1, en daarin

zijds cchtcr blijkt nu juist ook uit zijn

willcn cxccllcren. Dat vcrgt pcrma-

cigen analyse dat de onvcrmocde com-

ncntc denkkracht en daadkracht. Is hij-

hinalie van VVD en PvdA haar succcs

voorheeld lastcnvcrlichting nog wei

juist aan de politick van hcmiddcling

ccn goed instrument om looninflatic te-

hccft tc danken (polarisaties kondcn

gen te gaan in ecn krapper wordendc

vt~nwcge de cconon1isch wind in de rug

arhcidsmarkt: Wil paars daarom hct

worden ilfgckocht. In die zin is paars

potcnticcl aan arbcidskrachtcn inlijvcn

gewoonwcg nog nimmcr op de procf
gcsteld)

op de arheidsmarkt en hct hcide part-

Bovcndicn, over bemiddcling gcspro-

makkelijk maken om ltormccll zo'n 38

kcn. In de politick zal hct altijd gaan

uur per week te wcrken (kindcropvang,

ners van ecn gczin in dat vcrhand gc-

om het, vanuit ccn hcpaald gczichts-

naschoolse opvang)) Wat hctekcnt dat

punt, wegcn en harmonisercn van be-

voor gczinnen) En omgckcerd, wat hc-

langen. Feit is dan uiteraard wei dat

tekcnt ccn gczinspolitick die hct C:DA

omstandighcdcn, en daarmcc tc be-

voorstaat voor de arbeidsmarkt, de daar

schcrmen bclangcn, vcrandcrcn. Zo

geldcndc hehocften en de loonontwik-

waren de kahinctten-Luhbcr' heel gocd

kcling) Hoc ziJI1 gercchtvaardigdc he-

in staat de Nedcrlandse economic in tc

langcn met clkaar le harmoniscren)

pa'>Scn in ontwikkclingcn van glohali.,c-

Verdcr wat hctekcnt de ontwikkcling

ring en emancipatie. Het poldcrmodel -

van hct in tocnemcndc mate omzcttcn

de uitvinding van hct C:DA

van puhliekc naar private arrangcmcn-

is ccn

grout intcrnationaal succes. Of ncem

tcn voor de rol van de ovcrhcid, voor

het gczinsbelcid Het (Wetcn.,chappc-

die van de ( toegankelijkhcid van l de

lijk lnstituut voor het) CDA zag heel

rechhpraak, voor de positic van de i!d-

goed in dat in nieuwe omstandighcden

vocatuur (claimcultuur) etc. f let is dit
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<;oort vragen dat het CDA zich de ko-

bent. Dat zijn vee\, zo niet aile partijen.

Vl

mende tijd moet stcllcn teneinde er

l\1aar implicaties van die keuze, in hij-

r

I'

snel ge,chikte en aansprekende ant-

voorheeld macro-economi,che termen,

0

woorden op te vinden.

in termen van organisatie en structuren

l:.,

-1

...

etc. moeten dan er1 detail worden over-

0:::

Zelfbewustzijn

zien. De lastige keuzes die ermee zijn

Na de tweede nederlaag is hct C:DA

gemoeid, moeten zijn doordacht en

echter ang<;tig. Dat hlijkt uit de manicr

doorlcdd, zodat je in debatten niet

~·

en
Vl

waarop de evaluatie van de laat<;te

vonr onverwachte valkuilen komt te

n

vcrkiczing~can1pagnc

tc

staan. Zekcr met een lijsttrekker die

I

commi<;<;ic die

nog ma<H kort de kar trekt, moet een

onder Ieiding <;tond van verantwoorde-

0

partij die zekeringen weten tc arrange-

krampachtig. Door

i~ verlopcn:

(Til

Dat lcidt

ren en te organiseren. le kunt loch niet

maar zelden tot echt kriti,che re<,u\ta-

lijken voor de campagne

van hetrokkene zelf vergen dat hij op

ten. terwijl het CDA loch echt kriti-

allerhande beleidsterreinen eigenstan-

'cher op zichzelt moet worden. Jui<,t

dig en gc't'soleerd de noodzakelijke ver-

z

f

omdat er hinnen de partij zo omzichtig

dieping en concreti,ering aanbrengt.

()

T.

met elkaar wordt omgegaan, wordt vee\

Het moge duidelijk zijn dat het met

,\uipcndc onvrcdc opgczouten, totdat

een gereedschapskist met overwegend

hct uiteindclijk -in cri<;isstuaties- haar

globale doelstellingen moeilijk opere-

ontlading vindt. Dan ruimen mcnsen

rcn i' onder de gloeilampcn van de

het veld, maar hct is de vraag of dat

Hilversumse studio's.

vee\ oplost. Nodig is daarom een cul-

z
7

tuurverandcring: een klimaat waarin

lloodschappen kunncn dan wei andcrs

loutcn henoemd kunnen worden, met

ziJn, maar zij moeten ook verinnerlijkt

het oog op aanpa<;<;ingen en profc<;<;io-

kunnen worden, en zijn. Zoals Oost-

nall'·,cring.

lander en Van Ouderaa oprnerken, wil-

Coniiii<J out in plaat' van angstvalligheid:

l'olitici die vertrouwen wekken. weten

hct CDA lijkt soms nog te <;chutterig

waarover zij spreken en met oprechte

om werkelijk te gaan voor de eigen

hetrokkcnheid door de rnatcrie zijn

"''
T

len de kiczers authenticke politici zien.

ovcrtuigingcn. Lcltvcrtrouwcn en gc-

hccngekropcn. Het inslaan van andere

lool in de kracht van de eigen voorstcl-

dan de gcbaande wegen, kan aileen

lcn die het C:DA in de laatste verkiezin-

ovcrtuigcn wanneer er gocdc argunlen-

gen deed ziJn nodig De Hoop Scheffer

ten voorhanden zijn, waardoor cr in

had het volkomen terecht over een ei-

aile opzichten in kan worden geloofd
organi~atie

gcnzinnig progran1n1a en volr.;trckt tc-

I )at nu vcrgt vee I van ecn

recht over het va,thouden aan de eigen

en haar gczichtshepaler<,. Crul ,\aat de

hoodschap Dat wa' juist Lr was ook

<,pijker op zijn kop als zij zegl dat voor-

het hescf dat de partij dat niet aileen

<;tellcn van hct CDA verkcerd ovcrko-

moet zeggen, maar moet uit<;tralen' En

rnen, omdat nict duidelijk is of er ecn

dat wa<; nict over de helc linie eenvou-

uitgchalanceerde

dig Zeer terecht merken verschillcnde

Daardoor lijkt een en ander sorns ou-

auteur' ir1 dit nummcr op dat het niet

hollig en eenzijdig moraliserend. Haar

genoeg is om l<: <,tellen dat je voor vei-

hijdragc laat goed zicn in we ike samen-

ligheid, voor zorg en voor het gezin

hang het gezin,hcleid van het C:DA ge-
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filmolie

achtcrzit.

'1',,

..
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u
z

zien moet worden en wat daar aan con-

naar het verleden omziet, krijgt een

crete maatregelcn uit voortvloeit.

daarbij passend gevoel van trots. Die

~

Terugkerend bij het door Van Kers-

in die mate dat huitenstaanders een te-

bergen aangesneden onderwerp van de

gengesteld sentiment niet zullen begrij-

:=J

bemiddeling van belangen. Die bemid-

pcn.Zij zullen dat sentiment ervaren als

c

deling moet cr uitcraard niet toe leiden

een gehrek aan zelthewustzijn en a is ui-

trots is objectief en op zijn plek. Zelfs

•;

I

u

dat we een partij krijgen die zo'n heetje

ting van cen bij dat gebrek passend,

icdcreen zijn zin gedt. Het 'harmonise-

maar misplaatst dclcnsiemechanisme.

ren' van gerechtvaardigde belangen in

Vl

de samenleving (en van woordvoerders

UJ

van deze binnen de partij) moet -zoals

co

gezegd- plaatsvinden vanuit een he-

Het C:DA als partij van de gemeen-

f-

paald

schap. Daarover is in dit hlad al ccrder

c

voorwaarde voor consistentie. Anders

geschreven. Zie met name het nummer

krijg je een sfeer waarin altijd maar

over hct verkiezingsprogramma. ])ck-

weer de scherpe kantjes zijn algeslepen.

ker gclooft niet dat het CDA in staat

Catch-all als een soort zeltcensuur. Een

zal zijn zich te onttrekken aan de

-l
Vl

gezichtspunt.

Daarin

grote ang<;t om doelgroepen, het kader

rechts-links-tegenstelling. Hij laat zien

of flanken voor hct hoofd te stolen,

dat de kiezer partijen waarneemt al<,

leidt tot de verlamming waarover bier-

rechts of links en dat het CDA daartu'>-

hoven a! is gesprokcn. lndcrdaad, hct

senin wordt geplaatst Dekker li)kt er

kost soms enorme moeite om in het

met die stelling niet ver naast tc zitten.

C:DA overeenstemming te

~..,.·

ligt de

Positionering van het CDA:
gemeenschapspartij?

bereiken

Neem nu Soetes en C:rul-. pleidooi om

over concrete beleidspunten. Op zich-

niet om de tot goudcn kalf gemaaktc

zelt is dat niet erg, voor zover het al-

arbeid heen lc dansen. Menig kiezer en

thans het gevolg is van zorgvuldigheid,

vooral menig journalist zal zich daarhiJ

het doorlcven van concrete pijnpuntcn

afvragen of dat nu rcchts ol links is'

die

Dat hlijkt dan heel lastig te hepalcn 1

met

afwegingen

zijn

gemoeid

Heeft de partij die uitstraling dan is de

Het krijgl een rcchtsc invulling a!., dat

kans groot dat hij pijnlijke keuzes zelfs

hetekent dat de arheidsparticipatic van

degenen die zich er niet in hcrkennen,

vrouwen stcrk wordt algcrcmd. Cecn

zich serieus genomen voelen.

kinderdagverhliJven mecr suhsidicren,

Tot de hier beplcite professionalisering

maar de zorg thuis -.uh-.idieren. Toch i'>

hoort ook een bepaalde manier van

die intentie voor het C:DA volstrckt

omgaan met het verlcden. De kiezer

buiten de orde. Dan zou nog veeleer

begrijpt tc weinig van het nicuwe

kunncn worden nagedacht over het in

C:DA Wat is de continu'iteit met de pe-

sommige Scandinavischc Ianden gang-

riode van Lubbers c.s.J Er is zelthewust-

bare stclsel waarbij oudcrs een <,ub.,tan-

zijn nodig in het omgaan met de C:DA-

ticlc linanciele hijdrage krijgen die zij

erfenis: wat is goed geweest en wat

al naar gelang hun wenscn kunnen be-

hecft het C:DA lout gcdaan7 Fen voort-

steden aan kinderdagverblijven of hij-

durende dialoog met het veri eden, en

voorheeld aar1 lamilieleden die de op-

hct gehruik maken van de schat aan er-

vang voor hun rckcning nemen.

varing, is noodzakclijk voor een sterke

Vorn1cn van vraaggehnancic-rdc opvang

positie in het heden. Wie onbevangen

zou het CDA op de agenda kunnen
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plaatsen, ook al gezien de intensivering

lijke standpunten die deel moeten gaan

l/)

van betrekkingen tus<,en generaties die

uitmaken van ecn bredcr consistent

r

er uit kan voortvloeien. Duidelijk zal

proliel Reden waarom er bijvoorbccld

0

evenwel zijn dat het CDA als uitgangs-

nagcdacht moet worden over de be-

punt hecft gekozcn voor de weg van

hoefte aan een publiek erkend levens-

C:rul gezinshclcid moet niet haaks

looppcrspectief. Sociale zekerheid en

staan op emancipaticbelcid. De ovcr-

dcrgelijke zullen zo moeten worden in-

_,

:::c

m
l/)

heid moet in haar beleid uitgaan van

gericht dat er ruimte blijft voor ver-

ecn evenredige vcrdeling van wcrken

schillcnde ritmes: verdelingen tussen

n

en zorgen. f-lier zal het CDA dus geen

betaalde arbeid en onbetaalde arbeid.

I

comcrvaticve partij kunnen worden. 1.,

Ce.,preid over het Ieven en niet dat

0

het daarmce tc plaatscn op de linker-as

hetzij de bctaalde hetzij de onbetaalde

van het spectrum? Menigeen zal dat bij

arbeid geconcentreerd is bij een sekse

dit ondcrwcrp bcamcn. Maar moet je

of bij een bepaalde leeftijdscategorie.

,•;,

dat dan nict consequent doorzctten?

Hoc dit ook zij, buiten ecn consistent

Loop jc ander-; niet het risico dat je on-

profiel roepen standpunten onbegrip

z

duideliJk wordt voor de kiezer, namelijk

op, omdat zij voor de burger tevecluit

(JT,

ai-, je op andere fronten pleit voor een

de Iucht komen vallen. (Hiermee is de

hard optreden hijvoorbeeld tegen de

noodzaak van een pennancnte cam-

georganiseerdc misdaad en in de balans

pagne al geillustreerd)

tm-,en slachtoHerhulp of humane de-

breed prohel is (reeel en betrokken)

tentie toch jui-,t iets meer overhebt

dan zal er bijvoorbeeld ook voldoende

voor het laatstc? "Heeft juist dat het

zelfvertrouwen zijn om 'mee te liltcn'
met de actie van de kerken tegcn de 24

sommige scrihenten in dit nummer zich

uurscconomie. Onze conclusie is mede

af

gezien de bijdragen in dit nummer- dat
de breuklijncn met het hcerscnde be-

Wij dcnken niet dat zich hier per se

leid zeker aanwezig zijn, maar dat cr

'>lruikelhlokken hehhen voorgedaan. [r

zal moeten worden doorgebeten. Ook

is wei degelijk een wervend en '>terk

Hillen vraagt daar aandacht voor. Het

prohel mogclijk dat noch eenduidig

zal de kunst zijn om hieraan zo vorm te

link-,, noch rechts is. Ook hecft het on-

geven dat dit overtuigend i<;

zcs inziens nict eens zozeer onthrokcn

De noties van Versteegh passen ook in

aan cons1stentie, maar op onderdelen

het prohel van het CDA als gemeen-

aan dicpgang en authenticiteit. De bur-

schapspartij Volgens Verstccgh is het

ger merkt het of standpunten volledig

CDA bij uitstek de partij die moet strij-

zqn doorledd. Of de partiJ zich reken-

den tegen de immateriele '>egregatie.

'>chap hecft gegcven van de andere kant

Daarmee slaat hij de spijker op de kop

van het geliJk en desalnicttemin met

lnderdaad dreigt er segregatie langs et-

overtuiging een keuze en lijn voorstaat

ni.,che lijnen, lang'> '>Ociaal-economi-

(zie onze opmerkingen daarover hier-

sche lijnen (waaronder begrepen die

hoven). Zoals voor een samenlcving

tussen een- en tweeverdienende huis-

waarin niet aile informele zorg gepro-

houdem) en ook fangs lijnen van leef-

lcssionaliseerd en gemonetariseerd is.

tijd Terecht wijst Versteegh in dat ver-

In de verkiezingen zat het C:DA na-

hand op auteurs als Kall', en C:hr. Lasch.

drukkelijk op dat spoor. Het zijn derge-

Laatstgenoemde heeft vooral in zijn
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Als er zo'n

CDA niet opgehroken?". zo vragen ook
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laatstl' puhlikatil' (The rwo/1 of the ehte~)

z

hct gedrag van de moderne elite'> geht:kt:ld.

~
:J

0
I

u
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Ct:meemchapsgevoel

(11oh/csse

vervolg daarop ruin1 haan gcvcn aan

t:t:n

zogenaamde

maat<;chappclijke

stage.

ohlige) maakt all eng'> plaat'> voor een gerichtheid op de eigen portemonnee of

Het C:DA is el'n partij waar de chri<;te-

hooguit nog de eigen kring. In dat ver-

lijk-sociak lijn belangrijk i'> Dat komt

hand valt te wijzen op de actuclc dis-

tot uitdrukking in biJvoorheeld aan-

cu'>sie over dt: rol van aandeelhouder<;

dacht voor de grociende ver<,chillen

hij bedrijven, op de '>trijd binnen on-

tu'>Sen rijk en arm, maar ook voor de

dernemingl'n tu'>Sl'n ckgl'nen dil' het

moeilijke linancicle po'>itie van gezin-

maat'>chappelijke dol'l van ondernemen

nen met middeninkomens (vcrgl'lijk

w

een centrale plek geven en degenen die

het plan De moeite IJlililrd). [en tacti'>chc
redenering van Wit<; als zou cr gccn

""'

vooral gaan voor een hoge beur<;note-

1-

ring (Zie in dat verband de '>Chl't'> van

plckje mccr over zijn op de linkcrllank

0

Marcel Metze inzake het dieper lig-

kan war dat bctrdt geen consequcntic'>

....J

gendl' gl''>chil van ml'ning tUS'>l'n Tim-

hehhen. Ook al zijn rond -,pecifieke

mer en Boonstra over de koers van

thema's posities tors bezet, dan nog zal

Vl

Philips in zijn hol'k Lets make thinqs hcttn

hct CDA gccn af'>tand doen van die

Zie

dt:

lijn: l'en zwl'vcndl' partij wint in l'lk ge-

Rabobank in dit mimml'r.) Ook dl' rl'-

val nil'! duurzaam de zwevende kiezer.

tevens

de

bijdrage

over

cente discu55ie over de optie-regclin-

AI was het wei zo; dan nog kan dat

gl'n kan hin a!<; illu'>tratie dienst dol'n.

gecn reden zijn om het chri<,tclijk-soci-

Tegenover dat alles staat echter ander-

aal karakter op te geven. Wij tekcnen

zijds dat sommige bedrijvl'n zich men

daarbij overigens wei aan dat 'chri<;te-

en meer rekenschap geven van milieu-

lijk-sociaal' bepaald niet betekl'nt dat

dkcten, van kinderarheid etc.

de ovcrhcid in aile opzichtcn maar
moet biJ'>pringen. lntegendcel, jui'>t ook

Op <;ommige fronten doen zich hier

in dat verhand i'> een verwijzing naar

voor het CDA overigens Ia.,tige keuzen

La.,ch van belang Zijn The tnll !lid only

voor. Zo kan de vraag gaan '>pelen ol en

hecwrn illu<;trecrt op een voortrellelijke

in hoeverre de ovnhl'id zich met de '>a-

manier dat het chri'>tclijk-sociaal den-

menstelling van leerhngenpopulaties op

ken (dat in de Verl'nigde Staten zijn

'>chokn moet hl'moeil'n. Tot nog toe i'>

uitloper'>

dat altijd algewezen Maar het zijn juist

King) vooral appellcert aan het zellop-

kende

tot

Martin

Luther

de la'>tige vragl'n dil' nil't ontweken

lo<;<;cnd vermogen van men'>en en aan

moeten worden. De spanningsvelden

hun ambities lot zelt-organi.,atie

De

die juist zij oproepen, appl'lleren aan de

overheid

rol.

broodnodige creativiteit. In de onder-

Het CDA al5 gemcenschapspartij Die

heeft

een

'>ubsidiaire

wijssfeer mag in dat verband herin1wrd

notie wordt ook beplcit in het artikel

worden aan het onder oud-ministl'r

van Fdith Brugmans. Aan ck hand van

Deerman ontwikkclde belcid rond Weer

de christelijke deugd 'zachtmoedigheid'

sa1ne11 11ilrii' schooL over bestrijding van '>l'-

stelt zij een van de dicpe overtuigingen

grcgatie gcsprokcn. Vcr<;tcegh wijst in

uit het CDA nog een., aan de orck: de

dit verband ook nog eem naar hl't

overheid ht:dt el'n bepcrkte taak. Zij

voorstel voor een <,ociale dien<,tplicht.

beschrijft het zo dat de ovnheid ver-

Het huidigc CDA-programma wil in

antwoordelijk is vom imtitutie.,, maar

CllV7H'lS

lf)

cbt itl',titutie<; altijd een hard en wat re-

het nu gaat 0111 het rccht op dccltijdar-

pre<,<,iel brakter hehhen. Voor de chri-;-

beid, om de zorgvuldigheidsvercisten

r

telijke deugd van 'zachtmoedtgheid' i'>

hij euthanao;ic, 0111 de jcugdcriminaliteit

0

weinig pbat<, llij het C:DA i'> die notie

of om de he<,trijding van drug'>gehruik:

-l

wei herkenhaar in bijvoorbeeld ge-

steed-; '>peclt de vraag hoever met 111ate-

zin<;politiek, maar vee\ 111inckr in het

ricel-verplichtende wetgeving kan en

a-;ielbeleid. De kracht van het artikel

n1ag V\'Ordcn gegaan, wat

van llrugmam i-; dat zij de -;panning laat

hct middenvcld, van prevcntieve in-;ti-

zicn: cr zijn gccn ccnvoudige oplo'-;~in

tutic'> en bclcid,typen etc.. Het i-; zaak

n

gen. /\bar jui<,t dat moct het CDA a\<;

op dit punt <,nel vee\ denkkracht tc 1110-

I

organi-,atie uihtralcn. Dat bn aileen a\-;

bi\i-;eren en te investeren, tc meer ook

0

de vraag-,tukken zijn doorleefd en niet

omdat hicr de consistentie in beeldbe-

met een enkelc -,logan worden atge-

palende partij<,tandpuntcn

c -.

cban. llcwu<,t in het <,panningwcld gaan

(denk aan de '-12-jarigen maatrege\' die

~

<;taan, i-, een voorwaardc zowcl voor au-

0111 welke redenen dan ook een nogal

-

thenticiteit

z

de rol i'-;

1'::

I

0:

rr.

van
lf)

is gemi<,t

dit

repre'>'>ief heeld opriep dat nict -;poorde

'doorlcven' ieh wezenli1k ander<, i-, dan

met de do111inante prevenlieve inzel in-

weilclmoedigheid, moge duide\ijk ziJn.

zake de veiligheid Juist die kreeg in het

Cemeemchap'>partij in de zin van Ft-

kader van het gezimbeleid cen zwaar

zioni -en in dit nummcr Hir-,ch Ballin-

accent).

a\-, creativitcit.

Dar

()

voorhand con-;ervatief, ot '/ibcrtr/' i'i. rcit

llit de artikelcnreeh blijkt -zo conclu-

i-; wei dat die notic van gemccn-;chaps-

deren wij ruwweg- cnerztjd-; een vrij

partij in hoar algctnccnheid wcinig on-

breed onder<,chreven gevoelen dat rond

der-,cheidcnd vcrmogen hccft, zolang

het the111a van 'de gemeenschap' ecn

ziJ nict progra111mati-;ch i-, uitgcwcrkt

hcrkenhaar proliel i-; op te bouwen.

;c
/'
T

?

"''
T

op vcr-;chillcndc hekidwelden. Dan

Andcrzijd'> i'> vrij breed geconstateerd

loopt een dcrgelijk hande\<;mcrk het ri-

dat er nog vee\ programmati'>ch zal

sico een lege hu\-, en uiteindelijk cen

moetcn worden uitgewerkt met het oog

heetje 111eewarig lachwekkend te wor-

op gewijzigde contexten. Van de partij-

den. Aan die opcrationa\i,ering zal vee\

leiding mag in dat opzicht lcidcrschap

zijn gelcgen. In de ,tecr van het gezin-;-

worden verwacht. Fvengoed mag de

heleid zip1 uitwcrkingen voorhanden.

partijlciding zelf ondersleuning op dit

lr zullcn cr <;nel mccr 111oeten volgen.

vlak eisen. Die moet worden georgani-

Te111ccr ook o111dat in a\gc111cne termen

<,ecrd vanuit de partij. Nie111and kan

geen enkelc andere partij zich tegen de

ge.t\oleerd de kar trekken. Dan worden

Ie-

glohalc notie van 'de kwaliteit van de

personen overvraagd en wordt hun

<,JI11cnlcving' zal kcren. Wie kan daar

ven a is het ware een groot examen, met

nu tegen ziJn~ llitwerkingetl zijn du-;

aan de veilige zijlijn vee\ beoordelaar'>.

mecr dan dringend gewen<,t. Dat i'>

Die kant moeten we niet op. Dat

-,ind-, Nirlltl't rPft}tll, Pdslr IIJ{IItdrll niet zo-

hrengt om bij hct thema van de partij-

veel veranderd.

vernieuwing.

llij de uitwcrkingen zal het C:J)A ovcrigen-; opnieuw vee\ aandacht moeten

Partijvernieuwing

he-,teden aan de imtru111enten die het

Op onderdelcn i-; a\ op deze vernieu-

wil hantercn om doelen te hereikcn. Of

wing ingegaan. In vee\ bijdragen kecrt

:

-

z

vcronder<,telt cen pmitie die niet op
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het thcma terug. Hirsch Ballin spreekt

dies en rarporten van hct institLlllt hiJ

over het versterken van de externe rela-

wijze van srrekcn inducticf tot stand

ties, over het zoeken naar kcrnachtige

komen en optimaal ten dienste <>taan

symbolen en over alertheid hij de

van de organisatie. Het is hijna ovcrho-

beeldvorrning van de partij en haar

dig te mel den dat een en ander de onaf-

standpuntcn. Verstecgh heveelt aan om

hankelijkheid van het imtituut onverlet

institutioneel vorm te gcven aan ver-

client te Iaten. Die onafhankelijkheid is

nieuwcnde ideecn. Zo kan hct CDA

een belangrijke waarhorg voor vcrnieu-

cen gezaghebbend 'Cczinsberaad' op-

wing en crcativiteit en behocdt voor

richten. Het kan nict zo zijn dat het

het risico van kritickloze zclfbcvesti-

CDA in de regering een ministcrie voor

ging

gczinszakcn bepleit en in de eigen par-

vrecmdt van de buitenwcreld.

len

zelfhcve<;tiging

die

ver-

tij hier gccn enkele institutioneel anker-

Hct is vanuit de inhoudelijke en strate-

punt heelt. Hoc eerder dat gerealiscerd

gische speerrunten die zo ontstaan dat

wordt des te hcter, overigens in nauwc

de organisatic van het CDA zich or

samenwerking met de fractie. Aanhcve-

onderdelen zal kunncn vernieuwcn en

lingcn rond een f-orum voor institutio-

professionaliseren. Vanuit een strate-

nele Economic liggen in dczelfde <Jeer

gisch concert moct het nwgelijk zijn

Zondcr een stcrkc en ovcrtuigendc

een rcrmancnte campagne or roten tc

economischc vi~ic die cigcn

\Vcgcn

zetten, met een gcrichte inzct van men-

wijst en gczaghebbend is, zal het CDA

sen (speciali'>mcn en vaardighedcn in

niet doorhrekcn. Van Oudcraa wijst or

de fracties van lcrste en Tweede Ka-

de noodzaak met ccn mond te srreken'

mer, de rartij etc. l, netwerkcn te vor-

en bcvcclt aan om zich kritisch te be-

men (met de media, universiteiten, be-

zinnen or de beeldvorming. Van de

langenorganisatie'>, rcgionale fora) en

Biggclaar gecft aan over cen dergelijk

wervende middelcn te kiezcn (<,ymho-

rroces tc kunnen mecsrreken, en wqst

len, artikelcnscries in kranten en rerio-

op de positieve gevolgen die het kan

dieken, spotje'>, hiJdragen in de Ka-

hehhen om ecns met andermans ogcn

mer<>, discussiclora). Het ortredcn van

naar de eigen organisatie te kijken.

het C:DA moet consistent zijn. Dat hc-

lngehakkcn reflexen worden zo kritisch

tekent dat alstemming en draagvlak

onder de Iocr genomen.

(communicatic) van groot helang zijn.

Zeer terecht is het dat vee! auteurs de

Ook dat alles vcrgt lcidcr-,char en de

rartijvernieuwing nict als een zelfstan-

moed hicr en daar inge'>lctcn ratronen

dige exercitic aanhevclcn, maar die in

(zoals informele hicrarchieen) tc door-

een adem noemcn met de noodzaak

breken.

van ecn inhoudelijke ver- en uitdiep111g

Fr kan mogelijk veel gelcerd worden

van standruntcn Dat zal inderdaad de

van andere organisatics al-, de KRO (ar-

lijn dicnen te Zi)Il. Vanuit de rraktisch

tikel van Van Ouderaa) de Stichting

rolitieke vraagstukkcn die zich ( al-

Natuur

lcngs) aandicnen een koers ontwikke-

Biggelaar) en de Rahohank die zich ro-

&

Milieu (artikel van Van den

len. De agenda van het Wetenscharre-

sitioncrcn met hct concert Alidde11 i11 de

liJk lnstituut zal zich door de concrete

scJ>~~enleJn111} llij de KRO heelt men een

alwegingcn waar rartij en voorallractie

zogenaamd

voor staan, moeten Iaten insrircren.

Iaten doen en daaruit is de breed her-

Die voeding zal ervoor zorgen dat stu-

kende leuze !lei <}woe/ h/i}jt voortgcko-

positionering<,ondcrzoek

men. Hct zou interes<,ant zijn om cen

kader van cen pcrmanente campag-

dergelijk initiaticf tc nemen. Hirsch

ne.
Ecn naar binnen gekcerdc cultuur

Ballin vraagt terccht aandacht voor de

*

moct

Belangrijk hij dit a\\c., is dat de strategi<,chc concepten leidend h\ijven

worden

vermeden.

I''

r

•.'.

0

Luiken

-1

moetcn open.
* Ovcrtuigcnde inhoudelijkc hijdragen

""'

met derge\ijkc leuzen vcrhondcn uitdaging om gocde symholcn tc kiezcn.
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in de Kamers, waarbij stijl ( zie de

Die

lf)

moeten doorwcrkcn in het henadcrcn

zeer Lerechte opmerkingen van Ver-

van de kiczcr<,, in de manier van oppo-

steegh over het vertrouwen dat moet

n

<,itic vocren, in hct personee\.,belcid

worden gewekt, dat on<, land bij het

I

"-'
"'"-~.

van de partij en fractie, in de kcuze van

CDA en zijn \eiders in goedc handen

0

de netwerkcn, in de pre<,cntatie naar

is) en inhoud in harmonic zijn.

buitcn. \., over kocr<, en prohel geen

Scherp zijn is niet zelden geboden.

c c'

duidelitkheid, dan m:emt het vermogcn

Maar dan moet daarin worden gc-

om gczamcnlijk <;tandpuntcn in te ne-

procfd dat niet het belang van het

~

men indcrdaad dra<,ti'>ch at, en daarmce

CDA zclf daarbij prevalcert, maar

z

dat van hct land. Trcfwoord i> hier

CJ

wat Omtlander <,chrccf 'Fen vcrdeeld

leider'>chap,
Authcnticiteit, gevocd door het vcr-

'

c
v·
[T

(

c

ncrs, i'> hoog<,ten<, in <;taat tot <,tarrc in-

trouwen hij woordvocrders en Iei-

terne compromi<;<;en. Zo'n wtch <~llflllrty

ding dat hetgeen uitgedragen wordt

2

c

kan gccn Ieiding gcven aan de puhlieke

ook <,tcekhoudend blijft als de poli-

opinie en geen trends zetten.

tieke tegenvoetcr<, het aan aile kan-

Kortum de partij moet haar ambitics

ten -en terccht- op zijn rcaliteiL'>ge-

hoog stellcn. Zij moct de !at hoog leg-

halte wikken en wegen.

gen. Dat daagt uit, dat motivcert tot inzet en vcrtrouwen. Dat rechtvaardigt

Met die laatstc opmerking zijn we weer

het ncmer1 van <,Oill'> pijnlijke maatregc-

beland, waarmee begnnnen werd: de

lcn in de cultuur van de partij.

inhoud. Dat op zichzclf i'> al cen ge-

Nodig zip1 immer<,·

ring.

ruststellcndc en aansporende con'>tate-

Fen goed doordachte en nadcr Le
concrcti~crcn

po~itioncring,

gcha-

Dr A K/i11k is fJ/aalsPm'rliU}Cild dircctwr

<,eerd op authenlieke chri'>Len dcmo-

f)ircctre Rechllrlcqi11!) brj hct i\1il11slcric 1)(111

crati<;che uitgang.,punten en op per-

.ftrslitic c11 lid 111111 de ,-edactic 111111 Clnislf11

manent onderzoek hij de kiezer;

Dcnrocralisc/,c Verkn111i11gm

' Op onderdelcn een prok<,<,iona\i<,enng van de organi...,Lltie;

Het crecren van een platform voor
ideecn, ervaringen en de.,kundigheid
dat een hogc wervingskrachl hecft:
Fen gocdc aan-,luiting tu-,')cn de vcr-

schillcnde gelcdingen van de partij
ten hehoeve van het generercn van
politicke idcecn, het toet<,en, uitwerken en uitdragen daarvan. I )it in het

UJV7H'lH
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ook de invloed. We herhalen nog ecns
hui'> met elkaar tcgen<,prckcnde hewo-
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it numme.r bevat voor elk
wat wils. Actueel en inte·

ties op. De actic tegen de 24·uurseco·
nomic van de kerken en maatschappc·

re.,.,ant zijn in icder gcval

lijke organisatics is rcdclijk succesvol

de

het

geblekcn. Door het kabinct werd de kri·

gaat om de '>panning tussen dicp ge·

tiek algedaan als ovcrdreven. In dit

artikelen

waarin

wortelde christelijke overtuigingen en

nurnrner worden de beweegredencn van

politicke vcrantwoordelijkhcid

die actie becommentaricerd vanuit de

In zijn bespreking van de memoire., van

Jood.,e

de CHU.er Calmeyer roept Hans van

Ook het CDA is de kritiek van de ker·

traditie door rahbijn

Ever.,

Spanning in herinnering dat in 1962

ken soms tc gortig. Te denkcn valt aan

ten tijde van de Cuba·crisis de Ccnera·

de irritaties die ontstaan zijn rondom

le Synode van de Nederlands Her·

hct kerkasicl. De spanning tussen poli·

vormde Kerk kwam met een 'radicaal

tick en kerken is onophcfbaar Kcrke·

neen tcgen de kernwapenen'. Dat werd

lijke kritick mag en rnoct zelfs vanuit

hen door christelijke politici als Cal·

een ander pcrspecticf plaatsvinden dan

meyer en Diepenhorst bcpaald niet in

het politieke Politick gczien mag hct

dank afgcnomen.

volstrckt onhaalbaar en naief zijn om de

Theo Brinkel roept het turbulente Ieven

grcnzen vollcdig open te stcllcn omdat

van de Zuid·Afrikaanse dominec dr

dat rnogclijk zallciden tot ern'>tige con·

Beyers Naudce op aan de hand van zijn

flicten en zelfs mogelijk oorlogcn. Dat

onlangs verschcnen autobiograhe 'Ver·

necmt echtcr niet wcg dat de kerk cr is

zet en verzoening' Dcze heeft zich op

om het ideale perspectief voor te hou·

basis van zijn christelijkc overtuiging

den van rnemclijke waardighcid en gc·

altijd fel en principicel verzct tegen de

rcchtighcid. Wat dat betrdt is de kritiek

apartheid en hccft daardoor 30 jaar

op hct hantcrcn van de categorie 'ceo·

lang in een isolemcnt verkcerd. Zclfs

nomischc vluchtcling' of de kritiek op

zijn cigen kcrk dwong hem in 196.1 cr·

de koppelingswet die de illegaal vol·

toe zijn ambt op te gevcn.

strckt uitsluit van onderwijs en mcdi·

Ook nu worden gcluiden die voortko·

sche zorg jui'>t. Voor hct CDA is het

men uit nict primair politicke, maar

omgaan met de kritiek van de kerken

vooral dicpgaandc christclijke ovcrtui·

een delicate zaak waarrnee uiterrnatc rc·

gingcn vaak niet van harte verwelkomd.

sponsicf en prudent moet worden om·

Op het ogcnblik wordt de stem van de

gegaan. lk wijs de lezcr · misschien ten

kerken inzakc politicke vraagstukkcn

overvlocde · nog een<, op de voortreffc.

steeds luider en beter georganiseerd De

lijke bijdrage hierovcr van

intcrventies van Muskerb inzake armoe·

F..H.L.Brugmans in hct zomcrnummcr.

prof dr

de en · recent · asiclheleid roepen met
name bij de paarse partijen grate irrita·

Drs. A1. Jmmn
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De 24-uurseconomie heeft ook voordelen, erkent rabbijn Evers.

t--...: :··

De mens is immers fysiek niet per definitie ingesteld op zes werkdagen en een rustdag. Bovendien is het noodzakelijk dat sommige

C·'··

diensten binnen de samenleving continu doordraaien. Maar 168

c

.·

;:>:.

uur economie per week is teveel, zo is de overtuiging van Evers.
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Tijd voor rust en bezinning.

IT

r
'
.-.....
oorstanders van de 24-uurs-

discussie. Volgens Hccrtje zorgt flexi-

2

economie

altijd

bele werkgelcgcnheid voor minder files

dat stilstand achteruitgang

- omdat de mensen niet allemaal mecr

c

is

Wellicht is dit econo-

tegelijkertijd werkcn - en ook voor

V

prediken

misch gezicn juist, maar er zijn andere

minder vervuiling, omdat de natuur

collectieve goederen, die de maat-

mecr tijd heeft om tu<,<;en de werkstro-

schappij moet beschennen. lk hen geen

men door bij te komcn van hct verkecr.

aanhanger van de gcdach-

Het is zeker ook zo dat in

te dat het mcnselijk hiorit-

een

aantal

sectoren

nu

me van dag en nacht en 7

cenmaal 24 uur moet wor-

dagen is () werkdagen + I

den doorgewerkt, zevcn

rustdag om als het ware

dagen van de week. Dit

op hct lijl i<, geschrcven lk

geldt voor de zorgsector,

geloof cr nict in dat de

het militaire apparaat, de

gecstcliJke Ieiding van Ne-

politic en industriecn als

derland dezc hiologische

de Hoogovcns. Toch ge-

gcgevcn<, als ccn natuur-

loof ik dat het niet gocd

wctdoctrinc moet vcrdedi-

is, dat Nederland lijkt af te

gen. Het is meer hct ter-

stevcnen op een economic

rein van de mcdischc experts om nadeligc fysiolo-

Rahhijn mrdrs. R. Evers

die

168

uur per week

doordraait.

gischc effccten van de 24-uurseconomie te benadrukken. Hct i'> zeker mo-

Als de voortekenen nict bedricgen, lij-

gclijk dat de 24-uurseconomie ook

ken de economische belangcn de eer-

A.

hicd voor de spirituele kanten van de

Heertjc henadrukte bijvoorbecld het

mens tc overwoekercn. De algemenc

milicuproblccm en de filevorming in de

trend in de maatschappij is dat de kapi-

positicve

UlV
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punten

hccft.
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taalgoederen <;teeds meer bemit worden

Activisme positief

en de flexwerker steeds populairder

Activisme, rationaliteit en beheersing

wordt. De langere openstelling van

zijn in de Bijbel positieve begrippen.

winkels 's avonds en op zondag, de

De Bijbclse exegese propageert zelfs,

vraag die aan de sollicitanten voorge-

dat de mens C'ds partner kan worden.

legd wordt of zij 's avonds of in het

C:d beperkt Zichzelf als het ware om

weekend willen werken, de moeite die

de mens de ruimtc te bieden om zijn

de vakbondcn hebben om CAD's tc re-

capaciteiten te ontplooien.

gelen waarbij werknemers niet op zon-

De Oude Wijzcn hebben zich niet ge-

dag hoeven le wcrken en het feit dat

schaamd uit te '>prckcn, dat de mens

eendcrde van de beroep,bcvolking te-

door gocde dadcn deelgenoot wordt

genwoordig a! onregelmatig werkt, ter-

van Gd bij het Scheppingswerk. De

wijl steeds meer imtellingen overgaan

mens hceft cen grootse plaats en op-

tot 24-uursservicc, zijn ontwikkelingen

dracht mecgekregen: de aarde tc bche-

die er duidelijk op wijzen dat onze sa-

rcn. Toch mag de mens niet overmoc-

menleving het ritme van de scizoenen,

dig worden. Door zijn eindighcid en

van dag en nacht, ru<,t en bezinning

beperktheid te realiscren lcert hij een

niet ccht meer waardeert (vcrgelijk
Cenesis 8:22)

houding aan, waarin hij zijn Ieven wijdt
aan de hoogste principes, die van lief-

Door het wegvallen van een collectieve

de, redc en religic. Pas dan kan hij zich

dag van bezinning doen wij ons religi-

ontplooien tot zijn ware aanlcg, een

euze potenlieel tckort en dreigt het ge-

schepsel in de gelijkenis van Gd.

zinsverband in Nederland nog mecr uit
elkaar te val len.

zoveel wensen en verlangens in vervul-

Nog nooit in de geschiedenis zagen we

Leven wij om te werken of werken wij

ling gaan als vandaag de dag. Naar zijn

om te !even? Caat het om het zijn ot

tcchni'>che scheppingen en maatschap-

om hct hebben? De mens en zijn spiri-

pelijke organisatie gemetcn kan de wcs-

tualiteit, rust en bezinning zijn clkaars

terse mens zeggen: "Het is goed".

partners Het eerste wat in de llijbel

Maar wat kunnen we over onszelf zeg-

heilig heet, is geen voorwerp, een berg

gen7 Hebben we dat Gddelijke beeld

of een altaar, maar ccn dag, cen stuk uit

in onszelf gerealiseerd, Ieven we recht-

de tijd Gd hcet de 'Almachtigc' naar

vaardig, oprecht en eerlijk, hebben we

Zijn vermogcn om te scheppen Toch is

onze naasten werkelijk lief in cchte

juist Zijn vennogen om te stoppen met

broederschapJ Zijn wij al<, mensen al

scheppcn - C:d rusttc op de zevende

die technische en sociale ontwikkeling
wei waard7

dag - ecn nog groter blijk van zijn
grootsheid.
Is het waar, dat het 'bondgenootschap

Macro-economische afgoden

tegen de 24-uurseconomie' zich aileen

De moderne afgodcrij is een vergodde-

maar probeert te vcrzetten tcgen de

lijking van dingcn en begrippen, die

modcrne tijd en hct poldcrsucces van

ons culturele menselijke erfgoed crnstig

het paarse kabinet? Ot strijdt men voor

bcdreigen. Baanbehoefte, werkwaarde-

eeuwige waardcn,

ring, arbeidstijdvcrdeling en banenplan:

die waarschuwen

voor ecn al te werelds materialisme, een

prachtige macro-economische groothe-

vcrarming van het sociale Ieven, tegen
'altijd stress'?

den, die echter weinig bijdragcn aan
ons mcns-zijn. Waar is de mens, die

(:J)V 'J/10 0H

nog contact hceh met zijn inncrlijke

optimaal te realiscren is, wanneer aile

rcalitcitc Wclk gemccnschappclijk mo-

lagen van de bcvolking mcedoen, ook

ment van bezinning is cr nog om over

de slaven en het vee. Het niet produce-

hogcrc menswaarden tc sprekcn en te

ren staat een dag per week centraal.

dcnken) Wellicht is het waar, dat de ge-

Wcct u wat voor zegen het is om eens

Nederland

24 uur lang geen telefoon, radio of telc-

laag is in vcrgclijking met andere ian-

visie aan tc hebben? Aileen z6 gcloof ik

den. Toch doet dit niets at aan mijn

in werkclijke rust, groei en ontplooiing

pkidooi voor ccn dag van gemecn-

van de mens zclf. Aileen als het hclc

schappclijkc rust en bezinning.

gezin aanwezig is, kunnen dczc waar-

middelde arheidsduur in

den, waar het wcrkelijk om draait, worIn de llijhcl wordt ccn dag van geza-

den hcleefd en worden doorgegevcn

mcnlijke wcrkonthouding voorgeschre-

aan de volgende gcneratie.

ven "Zcs dagen zult gij arheiden en al
stopt icdcrcen en alks met werken om-

Werknemer en werkgever
worden gelijk

uw werk docn; maar de zcvende dag
dat Gd dit zo deed hij hct begin van de

S1abhat als tcgenpool van loonslavernij

Schepping" I Exodus 20:8 en verder)

staat centraal in de ordcning van de

Waarom moct de mens cigenlijk wer-

Schepping. Sjabbat is rust en vrijheid,

kcn?

niet aileen voor de wcrknemer maar
ook voor de wcrkgever die op Sjabhat

Zekerheden tot nederigheid

elkaars gelijkcn worden. Sjabbat bete-

Om de mem in zijn waarde tc Iaten,

kcnt ook vrijheid voor de diercn op hel

wcrd de wcrcld 'onaf' gcschapcn en

veld en zclfs voor het milieu dat op

wcrd de mens in Cenesis tot 'Gds part-

Sjabhat bcvrijd wordt van de onderwer-

ncr' gchomhardeerd Maar tcgelijkertijd

ping aan de mens. Ieclerc vorm van ar-

werdcn in de natuur en in het Ieven ele-

beid die de wereld overheerst, vormt en

mentcn ingchouwd, die ons heschci-

herschept, is op Sjabbat verhodcn. ln-

denhcid in onzc creativitcit moetcn hij-

dcrdaad zijn wij mensen geschapcn om

hrcngcn. Weet u waarom een mens

de wereld tc cxploitcrcn. Maar ccn dag

steeds weer moct slapen) Om duidelijk

per week moeten wiJ ons daarvan kun-

tc maken, dat zijn cnergic en creativi-

nen losmaken, afstand ncmen van onze

tcit hcpcrkt zijn Het wonderlijke hier-

onderwcrpingsdrang en hccrschappij-

hij is, dat de mens zich hiervoor niet

hehocftc. We mogcn niets, niet ploc-

hodt te schamcn. Fen keer in de zeven

gen, nict schrijvcn, niet oogsten, nict

dagcn rustte Cd ook. De Sahhatsrust is

bouwen, gccn Iicht aanmaken, zelfs

bovendien cen imil111io Dei, volgen in

niet in de auto stappen, want op Sjah-

Cds wegcn. De mens wordt op de rust-

bat worden wij craan hcrinnerd dat wij

dag een hcctJC Gdgclijk, in de ont-

onder de Allerhoogste staan. Daarom

plooiing van de essentie van zijn mcns-

Iaten wij onzc greep op de natuur even

ZIJn.

varen.

1)c maakbaarhcid van onzc cultuur, de

Sir Immanuel Jakobovits, lmeritus Op-

hehccrshaarheid van de natuur houdcn

pcrrabhijn van het Ccmenebcst geeft

even halt. ln het interessante hierbij is

de Sjabbat-idcc nog mccr diepgang.

dat de lliJhel<.e Wctgevcr al 3300 jaar

Hct rusten van Gd zclf op Sjabbat was

gcleden duidelijk maakte, dat dit aileen

een ultieme cxpressie van deze vrijhcid.
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Het Hehreeuwse woord voor Almach-

men misschien wei met werken maar de

tige is 'Sja-dai', dat de Rabbijnen inter-

diep louterende werking van de rustdag

2:

preteerden als 'Hij die tegen Zijn we-

zal de tPorkaholtc niet deelachtig wor-

:l

reid zei: dai, genoeg'. Cedurende zes

den.

z
'""\

'-'

dagen legde Gd zijn wil op de hemelen en de aarde, de hemellichamen

Mogen wij zo simpel conclusies trek-

daarin en al hun krachten riep Hij cen

ken omtrent de gevolgen en effecten

..)

voor ccn tot Ieven, en elke dag was Hij

van de ge- en verbodcn uit de llijbeiJ

.lJ

getuige van een ingewikkelder schep-

Caat het hen, die de geboden opvolgen

Jl

ping, totdat uiteindelijk de mens ver-

automatisch goed en blijven de jachtigc

::<:
:::J

scheen.

'yll{l{lics' gevangen in cen vicicuze cirkel

Toen zei Hij 'genoeg' en stopte Hij ver-

van onrust en niet-bezinning) Len neer-

dere, nieuwe schcpping. Terwijl Hij aile

waartse spiraal van steeds mcer fysick

:::J

Ieven de vrijheid liet om zich volgem

bezig zijn en steeds minder spirituali-

.,.

eigen natuurwetten te vermenigvuldi-

tcit? Nee' Op ieder moment kan de

N

gen, rustte Hij en hcheerde Hij slechts

mens de maalstroom van zijn eigen te-

wat Hij had geschapen zonder toe te

korten opheffen, door een ingeving van

staan dat de mens overtroffen zou wor-

Hoven gesteund of door een ohstakel

den door een nog verder ontwikkeld,

van onder geveld. Vroeg of laat ont-

wellicht niet te behecrsen schepsel of

moet ieder eerlijk mens zichzelf en

monster. Gd heet de 'Almachtige' naar

wordt hij geconfronteerd met de vraag

zijn vermogen om te scheppen. Toch is

\vat doe ik cigenlijk op deze wereld,

het juist Zijn vcrmogen om te stoppen

waarvoor werk ik zo hardJ'.

met scheppen, om datgene wat Hij geschapen heeft in toom te houden, een

Pensioen en VUT

nog grotere blijk van Zijn grootsheid.

De Talmoedwijzcn vergclcken de ze-

Door het scheppingsproces een halt

vendaagse wcrk- en rustcyclu<; met de

toe te roepen, zorgde C'd ervoor dat

zes jaren en het Sjabbatjaar, met de zcs-

datgene wat hij geschapen had vrij

tig actievc en tien minder actieve jaren

bleef en niet ondergeschikt werd aan

van het Ieven van de mens en de zes

steeds maar grilligcr en ontembaarder

maal duizend jaar, de zes millennia, die

vormen van Ieven en energie.

bekroond zullcn worden door het ze-

Op velc terreinen is dit de uitdaging

vende duizcnd jaar van het koninkrijk

van het cinde van deze eeuw. De men-

Gds in de Messiaansc tijdcn Het ze-

sclijke creativiteit drcigt uit de hand te

vende in al dcze tijdseenheden is ge-

!open. Zelfbepcrking is daarom de eni-

wijd aan hogere aspiraties.

gc garantic voor de mcest fundamente-

Wanncer de gcestelijke dicpgang gedu-

lc vorm van vrijheid, namelijk vrijwa-

rendc het actieve dec! van hct Ieven

ring van ondergang.

nict is bereikt, is hct nog steeds niet te
laat. Ook na de pensioengerechtigde

Ieder moment de vrije keus

lccftijd blijft spirituelc groei nog steeds

Aileen bij voile overtuiging van de

verplicht en noodzakelijk

noodzaak en hct nut van rust en bezin-

kent geen pensiocn. hoewcl de koha-

De llijbel

ning zal de Sjabbat-gedachte zijn ze-

niem - priesters - in de Tempel na hun

genrijke invlocd kunnen uitocfcnen.

vijftigste niet rnecr bij de zwaarste on-

Hestaat dezc overtuiging niet, dan stopt

derdelcn van de dienst werden ingezet.

C:DV 'J, 111 'IS

De Hijhelcommentator Abraham ibn

de gepcnsioneerde wat in zijn visie de

Ezra ( 1092-1167) stelt duidelijk, dat

essentie van het Ieven vormt. Zo wordt
ook voor zijn of haar omgeving duide-

het doe! van het zevende, het Sjabhatjaar verdieping van de relatie met het

lijk, dat bij vader of moeder, opa of

Hogere is. Rahbi Ja'akov Koeli ( 16S9-

oma de eeuwige Bijhelse waarden altijd

1732) hreidt dit uit naar het zevende

hovenaan het prioriteitenlijstje hehhen

decennium, ongeveer overeenkomend

gestaan, ook al stonden de dagelijkse

met de periode waarin de meeste men-

omstandigheden niet altijd toe, dat de

<,en in onze maat'>chappij <,toppen met

Bijbelse opdracht volledig werd gereali-

werken. lui'>t dan i'> het geboden te

seerd. Een ieder kan zich de waarden

"-' 1.:...

*'" _::

werken aan de spirituele toekomst. Met

en normen van de Bijbel eigen maken.

n.:,
o-·

de eindigheid van het Ieven in het vi-

Toch doet goed voorheeld volgen

z·,.

zier, zou ieder mem op de dag van zijn

Celukkig is hij of zij die opgroeit in een

pensionering - nu hij niet meer l10eft te

gezins- en

werken voor zijn levensonderhoud -

Bijhelse Sjabbat-ideaal ten volle wordt

familietraditie waar het

volledig vrij zijn zicb te wijden aan het

gepraktiseerd.

';,.

m

Hogere.

Sjabbat - einde of begin?

's Neerlands geestelijke lciders en de
minister van Economische zaken strij-

Jui'>t aan het einde van het Ieven kan

den heiden voor de optimalisering van

men voortbouwen or de kennis, erva-

de welvaart, de ccn mecr matericel, de

ring en Cdwrucht van de eerste ze'>tig

andercn meer spiritueeL Materie kan

jaren van het Ieven. De lichamelijke

niet zonder geest en '>pirit cist stoffe-

]u.,ten zijn duidelijk afgenomen en de

lijke vorm. De minister en de geestc-

geest i<, gerijpt en gezuiverd, vrij van

lijke Ieiding van Nederland zijn part-

dagelijkse heslommeringen.

ners, die zich samen moeten bezinnen

Onze Wijzen vragen zich af of de

op de kwantiteit, kwaliteit en richting

Sjahhat hoofdzakelijk het einde van

van ons C'dgegeven activisme.

.....,._

een actieve week vormt en client om uit
te rustcn van hct werk of voornamelijk
in hct tekcn staat van de komende
week en juist de voorherciding vormt
voor zcs dagen van hruisende activiteit.
Dezelfde idee past hij de laatstc levensfase. Dient die om hij te komcn van de
actieve zcstig jaar of <,taan deze jaren in
hct teken van het ccuwige Ieven, dat
komen gaat, de periode die helemaal
Sjabhat wordt genocmd, het Hiernamaals~

'De oudcrs zijn de kroon van de kinderen' Na de pensionering laat men zien
waar men het hele Ieven eigenlijk voor
stond. Nu de druk van de dagclijbe
werkzaamheden is weggevallcn, toont

UJV '!:III'!K
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Ruhbijn mr.drs. R. Evers is rahhijn va11 het
Nederlands lsraelitisch KerkgeHootschaf' n1 rector van het Ncderlmtds Israditisch Seminariw11.
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Directeur F.).H. Don van het Centraal Planbureau gaat in dit arti-

Ll.J

kel in verweer tegen de kritiek die prof. Verbon heeft geuit in het

N

zomernummer van CDV.

w

Onder meer ziet Don geen enkele

grond voor de stelling dat toekomstige generaties bij het CDAprogramma beter af zouden zijn.

z
Ll.J

>

P

rotcssor Verhon (zomernum-

mcr CDV, biz. 345-349) maakt

Niet bij lastenverlichting
aileen

het Centraal Planbureau (CI'Bl

Er zijn vccl meer verschillcn tus<,en de

enkele

de

verkiezingsprogramma\ van de drie

CPH-modcllen zouden te roosklcurige

grote partijen dan aileen de omvang

zwarc

verwijten:

eftectcn toedichten a an la<;tenvcrl ich-

van de lastenverlichting. De keuzc van

ting en hct CPB zou er te gemakkclijk

onwang en karakter van uitgavenvcrho-

in bent5ten dat de lange-termqn-elfec-

gingen (intensiveringen) en uitgaven-

ten van

beleidskeuzes mneilijk he-

beperkingcn (ombuigingcn I i-. zckcr

trouwhaar in modclberekcningen zijn

nict zondcr betckcnis. Zo zijn intcmi-

weer te gcvcn. Daardnor

vcringcn in de zorg'\ector

zou met name hct profiel

en hct ondcrwij-, mcc<;tal

van het C:DA-programma

erg arbcidsintensicf

onvnldoendc uit de CPB-

dcrziJd' hehben hijvoor-

An-

analysc naar vorcn zijn ge-

bccld ombuigingcn op at-

komen.

drachtcn aan de F.uropcsc

Deze verwijten zijn onte-

samenwerking en op mate-

Llnie, op Ontwikkclingsrecht. De gunstigc effec-

rieel-aankopcn van Dcfen-

ten bij andere partijen zij n

sic vrijwel geen directc

niet aileen te dankcn aan

negaticve gcvolgcn voor

lastcnverlichting

de Ncderlandsc economic.

Ook

hecft hct C:Pll ruimschoots

Prof.dr. FJH Don

aandacht besteed aan langc-termijncf-

Ook is de aard van de Ia<,-

tcnvcrlichting (meestal cc11 saldo van

lccten en er i'> gecn enkelc grond voor

la.,tenvcrzwarcnde en lastenvcrlichten-

Verbons Stelling dat bij het Cl)A-pro-

de maatregelcn) nict zonder bctekeni'>

granllna tockon1~tigc gcneratics vee!

voor de economi-.chc elfecten van her

hcter at zijn.

voorgestclde heleid. Aile partijcn mik-

lllV '!-'10 'JH

ken daarbij op gunstige arheidsmarktd-

en invulling van de

lastenvcrlichting,

lccten, onder andere door de verhou-

respectievciijk aan de omvang en invul-

ding tussen netto-uitkering en netto-

ling van intensiveringen en ombuigin-

loon (de rcfJ/accmcnt rr~tc) tc verlagen.

gen.

·j'::
I

Ci )'

Hierin slagen zij in wisselende mate,
omdat zij bijvoorbeeld de daarmee

Een 'ongerichte' lastenverlichting hedt

samenhangende gevolgen voor de in-

in de Cl'll-modellen een inverdienef-

komensverdei i ngpolitiek

lcct van ongeveer 30%. Omdat de poli-

verschillcnd

tieke partijen bewust naar een invulling

waarderen.

hehhen gezocht met gunstige gevolgcn
Ue macro-economische doorwerking

voor de arheidsmarkt (zie hijvoorbeeld

van de diverse maatregelcn komt onder

het eflcct op de rcfJ/acement rate), zijn de

andere tot uiting in de werkge\cgen-

inverdiencttecten op de regcllastenver-

heidsettecten en de zogenoemde inver-

lichting in de tahel groter. Maar het is

dienellecten. Deze laatste hestaan uit

zeker nict zo dat de PvdA haar inzet

de extra coilcctieve inkomsten (beias-

voor lastenvcrlichting voor mecr dan

tingen en premies), re'>pecticvclijk la-

I 00%

gerc collcctieve uitgavcn lvooral werk-

meent. Het PvdA-program hecft zijn

terugverdient.

zoals

looshcidsuitkeringcn), die samenhan-

gunstige macro-economischc doorwer-

gen met de economi'>che gevoigcn die

king op werkgelegenheid en overheids-

de belcidwoorstellen naar verwachting

budget vooral te danken aan hct voor-

van hct C\ 13 zullcn hebbcn. Hijgaande

gestelde

tahcl laat voor de drie grote partijen

venbeleid betekent overigens een lorse

zicn welk deei van deze dlccten moet

directe netto uitgavcnverhoging, zodat

worden toege-,chrevcn aan de omvang

ondanks de gunstigc indirecte effecten

1

uitgavenbeleid.

Verbon

Dat

uitga-

f3elcidsinzct m mocro-ccoHomische doonoerki11g ua11 drie uerkiezim}sprogramma 's
CDA

PvdA

-'/,
I'/.
-'/,

3 '/.
5'/,

vvu

llcleid<iiiZet ( t o P hdJOedzr~d>>> sce/lrlrtO)
la'.terwcrlichting" (in midi
inten'>iveringen -/- omhuigingen (in mid)
replacement rate (gemiddeid, in %)

7'/,
-3

-I'/.

-'/,

;\lac ro-ec ollon>ioc /Je ,looru•erkllli}

werkgelcgenheid.,ellcct (4e jaar, in%)
w.v. door ia'>lctweriichting, replacement rate
door intcn<..,ivcring, on1huigingcn

door intcn-,ivcringcl\ on1huigingen

·' lxciu.,id

f

'/.

'/.
5

5

-'/.
I'/.

I'/, mid IJ.,tetwerlichting uit hehoedzaam scenario

llron: 'Keuze'> in kaart' er1 aanvullcnde berekcningen C:PB.

CIJV 'i·lll'iH

'/.

0

inverdiendkcten ( 4e jaar, in mid)
w.v. door la<,tenver!ichting, replacement rate

1'1I•

I'/.

'/.

I'/3 '/.

4

m·"·

N .. ,
m··,,<:!

il

II
!

I

deels conjunctureel bcpaald is). Vol-

gramma het geringst was. De VVD

gens deze analyse zal het CDA-pro-

;w

slaagt er zelfs in om uit een uitgavenbc-

gram wei hct arbeidsaanbod verruirnen,

:N

perking nog positicve inverdieneffecten

maar nauwelijks de structurele wcrk-

w

tc genercren. Haar programma kent

loosheid verminderen. De door Verbon

niet aileen omvangrijke ornbuigingen

genoemde loonkostenverlaging voor

op EU-afdrachten en Ontwikkcling-

oudere werknerners Ievert hieraan ove-

::.::

'

de tekortrcductie bij het PvdA-pro-

z

ssamenwerking (samen goed voor f 2,5

rigens wei een bijdrage ('Keuzes in

z

mid), maar ook een aantal ornbuigings-

kaart', biz. 35 en 44).

w

rnaalregelcn in de sociale zekerheid die

I

>

het arbeidsaanbod vergroten. Relaticf
invcrdiencffccten

De lange termijn

rcsultercn

Het CPB heeft de effectcn van de

voorts uit extra bancn in de collectieve

verkiezingsprograrnma'<, voor het vierde

:J

sector voor langdurig werklozcn, een

en het acht<.te jaar na aanvang van de

0

rnaatregel waar hct CDA niet voor
koos.

lijk in kaart gebracht Daarnaast bevat

0:::

grotc

nieuwe kabinetspcriode zo goed rnoge-

- - - - - - - - - - - 'Kcuzes in kaart' cen afVerbon meent dat het CPH
ten onrechte ervan uitgaat
dat lastenverlichting leidt

zo
bijdraagt aan een tocname
tot loonn1atiging,

en

van de werkgelegenheid.
Dit modelrnechanisme zou

De gunstige

zonderlijk hoofdstuk voor

effecten bij andere

de bespreking van effccten
op nog langere termijn.

partijen zijn niet
aileen te danken aan

Dit

hoofdstuk

velden:

lastenverlichting.

gebasecrd zijn op gegevem uit het verleden, maar niet Ianger

bcperkt

zich tot twee aandachtsde

zojuist

ge-

noemdc structurele cffcctcn op de arbeidsrnarkt en

de gevolgen voor het milieu. Deze be-

van toepassing ziJn op de krappere ar-

perking is niet het gevolg van een ge-

beidsmarkt die de nabije loekomst ken-

ringcre betrouwbaarheid van rnodelbe-

mcrkt. Dit verwijt gaat geheel voorbij

rekeningcn voor de langcre termijn.

aan de slructurele analyse van de

Wei constateert het CPB (op.cit, biz.

arbcidsmarkteffectcn die in hoofdstuk

1Oli)

II van de CPB-publicatie over de ver-

lange-termijngevolgen van investerin-

kiezingsprograrnrna's ('Keuzes in kaart',

gen in infrastructuur geen algemcen

dat

bijvoorbceld de gunslige

Sdu, 1998) is weergegeven Die analyse

bruikbare kwantificering toclaten, als

is gemaakt met hct MIMIC-model,

gevolg van de grote diversiteit in pro-

waarin arbeidsaanbod,

werkgelegen-

jecten. Kosten-batenanalyses voor af-

hcid en wcrkloosheid worden beschre-

zonderlijke projecten Iaten dan ook

vcn in rclatie tot het stelsel van sociale

heel wissclende cffecten zien per g6n-

zekerhcid en belastingen. De stelselwij-

vestecrde gulden.

zigingen die l'vdA en VVD voor<,tellen
zijn erop gericht het arbeidsaanbod te

In het Centraal Economisch Plan 1997

vergroten en het evenwichtsniveau van

(Sdu, 1997 1 paragraaf IV I) heeft het

de werkloosheid te verlagen. Zo kun-

CPB gerapporteerd over een toepassing

ncn zij ook op lange terrnijn gunstige

van de techniek van zogenoemde gene-

werkgelegenheidseffecten bereiken, on-

raticrekeningen op Nederlandse gege-

clanks de actuele krapte (die overigens

vens. Met deze tcchniek kan worden

CDV
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nagegaan of de bestaande collectieve

hogere economische groei wei kan bij-

rcgelingcn op lange termijn houdbaar

dragen aan de financiering van de ver-

zijn zondcr lastenverzwaring voor toe-

grijzingslasten, maar aileen voorzover

komstige gcneraties. Om de vereistc

men accepteert dat de hogere groei niet

berckeningcn uit te kunnen voercn, zijn

evenredig wordt doorvertaald in de

diverse verondcrstellingcn nodig over

overdrachten aan de oudere generatie.

ccn lange periodc in de tockomst.
Bovendicn ontbrcken gcdragsreacties

Hoeveel heter dan PvdA en VVD is het

op hct overheidsbeleid. De generaticre-

CDA blijkens zijn verkiezingsprogram-

kcningcn doen dan ook gcen recht aan

ma nu voorhereid op de vergrijzing7

de eftccten van het budgcttairc bcleid

Het 8e-jaar,effect op het overheidstc-

op de concurrcntiekracht en verdicnca-

kort houdt precies het midden tusscn

paciteit van de economic, en daarmee

l'vdA (groter tekort) en VVD (kleincr

op hct draagvlak van de collecticve sec-

tekort)

tor. Ccgeven deze beperkingen ben ik

heidselfect (0,8'){,) is duidelijk kleincr

het niet eens met Verbon waar hij stelt

dan dat van l'vdA (2,4%) en VVD

Het structurelc werkgelegen-

dat de conscquenties van de kcuzes die

(2,2%) llij de gelden die vrijgcmaakt

bet CDA voor de lange tennijn maakt

worden voor investeringen in infrast-

met deze techniek duidelijkcr over hct

ructuur en kcnnis scoort hct CDA cer-

voetlicht warcn gckomcn.

der aan de lage dan aan de hoge kant.
De lastenverzwaring die te zijncr tijd

Verbon vreest dat een lastcnverlichting

het resterende gat nog zal moetcn dek-

nu, onvcrmijdelijk gcvolgd zal worden

ken is bij hct C:DA vooralsnog dus ze-

door een (groterc) lastenvcrzwaring in

kcr niet klciner dan bij de andere twce.

de toekomst. De vcrgriJzing zal immers

Fen en andcr Ievert gccn enkcle grand

vee I extra collectieve uitgavcn met zich

voor de stelling dat tockomstigc gene-

mcchrengen in de eerste decennia van

raties bij hct C:DA veel betcr af zijn.

de komende eeuw. Door nu te kiezen
voor lastcnverlichting, zou de wel-

Modellen naar maat?

vaartsverdel i ng veranderen ten nadelc

Hct CPil zou zich klantvriendelijkcr

van tock01w;tige gencratics. Maar zo

moeten opstellcn en mcer dan nu

eenvoudig is hct niel. 1 De rekening van

moeite moetcn doen een 'model naar

de vergrijzing kan op verschillende ma-

maat' aan te bicden, aldus Vcrhon.

nieren worden opgevangcn en betekent

Welnu, het Cl'l3 doet zijn best om de

nict onvermijdelijk lastenverzwaring.

vraagstukken die zijn klanten belangrijk

Ruwweg zijn er vier manieren om de

vinden zorgvuldig tc analyscren

vcrgrijzingslastcn tegemoet te treden:

streven heeft bijvoorbeeld gclcid tot

verlaging van de overheidsschuld (la-

het ecrder genoemde MIMIC-model,

gere rentelaslcn), vergroting van dear-

Dit

tot enkele scenario-studies voor de

bcid,declname beneden de 65-Jarigc

lange termijn en tot diverse studies over

lecftijd (grater draagvlak), investerin-

institutionele vraagstukkcn 2 Ruim cen

gcn in fysiek bpitaal en/of kennis

jaar voor de verkiezingcn, in april 1997,

(mecr verdiencapaciteitl, en versobe-

heb ik een brief geschreven aan de

ring van de collectieve arrangementen

voorzitters van de vijf grootste poli-

voor ouderen. llij het investeringsaltcr-

tickc partijcn. Daarin schetste ik welk

natid past de kanttekcning dat dit via

instrumentarium wij beschikbaar had-
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den en welk werkschema ons voor ogen

gen uit wctemchap en bedrijtsleven.

stond voor de ondersteuning van poli-

Ook Verbon<> concrete ideecn voor ver-

tieke partijen in de aanloop naar de ver-

dere verhetering en uitbreiding van on-,

kiezingen Een citaat: "lndien belcids-

i nstrurnentariurn zal ik gaarne verne-

voornemens aan de orde komen die
l

,,;I·
.I

niet of onvoldoende worden gedekt
L

door bovenstaande thema's, dan zullen

Projdr F/H.

wij bezien of binnen de beschikbare

traal PLmlmrwu.

Don is

dmctwr

P!l11

hct Cot-

tijd toch een verantwoorde analyse mol.J

>

gelijk isn Ceen van de vijt aangeschre-

ZH..'

ven partijen heeft toen gesignaleerd dat

l(J 1)(JI, hlz

zij een belangrijke lacune zagen, waar-

ook ( m/r,ldl F:lonom11dJ P/.111
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door de cflccten van hun beleidsvoor-
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Bovcnbcrg en

fl/IJ 1

Spnngct

betoogd, zie ik ook niet in dat dat ach-
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terat voor het CDA toch het geval zou
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lk ga er dan wei vanuit dat Verbons
pleidooi voor een 'model naar maat'
niet zo begrepen moet worden dat verschillende partijprogramma's met verschillende econometrische modellen
moeten

worden

geanaly-;eerd.

De

kracht van de CPH analyse ligt nu juist
in hoge mate in de uniforme behandeling van de diver-;e beleidsvoornemens,
zodat ver-;chillen in re-;ultaten ook inderdaad het gevolg ziJn van verschillen
in voorgenomen beleid, niet van vet·schillen in analy-,e-imtrumentarium.
In mijn eerdergenoemde brief constatecr ik dat we "met het vcrnieuwde instrumentarium niet op aile vragen binnen de genoemde thema\ een goed
antwoord I zullen) kunnen geven. Zoal-,
altijd zullen de modellen nog diver-,e
tekortkomingen kennen en kunnen zij
niet meer dan een hulpmiddel zijn bij
de economische analyse." Het onderzoek gaat dan ook voort en voor de prioriteitemtelling in ons onderzoeksprogramma krijgen we onder andere advie-;
van de Centrale Plancommissie. die i-;
'>arnenge'>teld uit prominente deskundi-

lllV <J·tii'JS

Het betoog van prof. Don elders in deze uitgave (pagina 406c::

4 I 0) verandert mijn eerder getrokken conclusie niet wezenlijk: de

modellen van het Centraal Planbureau (CPB) zijn niet geschikt om
verkiezingsprogramma's mee door te rekenen. Het CPB onderschat
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de beperkingen van de eigen modellen.
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IJn aJtJkel 1n C:hri<;ten
Democrat1sche Verkcn-

ten. Voor velcn was deze tahcl de reden

nlllgen

hlz.

om de hoven aangehaalde conclu.,ie te

:;45-H<J) waar Don op

trekken. lk had hieruver al eerder in hij-

reagecrt. <;ignalccrde dat hct C:DA een

dragen in de landclijke pers ( namclijk

-,Jcchte pcrs voor zijn vcrkiezingspro-

in april en mei van dit jaar in de

gramma hedt gekregen, omdat er te

Volkskrant en NRC Handelshlad) mijn

I nr

7/8,

weinig bstenvcrlichting in

beklag gedaan. Het C:PB

werd voorgesteld. De pers

heeft daarop niet gere-

vcntdeerdc als algcmene

ageerd. Daar zal het CPB

opinie. dat lastenverlich-

toen goede redenen voor

ting een goed instrument

gehad hebhen, maar feit is

wa.., tcr hcvordcring van

wei dat de ondcrsteuning

werkgelcgenheid en eco-

van deze conclu-,ie door

nomische groei. In mijn

het C:PB ook heel schcrp

artikel hch ik Frank Kals-

door de politieke !eiders

hoven

(die volgen-. mij

van de paarse partijen naar

toch ccn van de hetcre

voren werd gehaald en ge-

geschoolck

hruikt werd om het voor-

Journali<;ten in Nederland

gestelde belcid door de

economi-,ch

i-,) ten tonelc gevoerd die

Prof.dr. H.AA Verhon

dit cliche in zijn art1kelcn in de Volks-

C:DA onderuil te halen.

Lliteraard is het desavoucren van de

krant van harte ondcr-.chred. Deze up-

programma's van de concurrenten on-

vatting wcrd ondcrsteund door 'Keuze-.

derdeel van het spel. Hier werd echter

in bart'

De uit deze publikatie ge-

het C:PB als het definitieve hewijs ge-

haalde tahel die hi) mijn artikel in CDV

hruikt (hct mecst pregnant door hits

wa<, gevoegd, gaf aan dat de partijen

Bolkestein in dehatten met )aap de

die een hoge la'>lenvcrlichting aanbo-

Hoop Scheffer): met andere woorden,

([)V

1)

I II 'JH

;

den ook vee! inverdiendfectcn inhoekn
I'

n

2

i
I

clke economiscbc (of politieke) argu-

verwevcn in MIMIC waarmee een deel

mentatie om te bewercn dat er ook een

van de analyse is uilgevocrd. lk had

'l.J

kcerzijdc aan lastcnverlicbting verbon-

bier mijn twijfels bij

··"-~

den kan zijn, werd overbodig verklaard

mooi micro-economisch opgczel mo-

L

1.J

>

.l\1li\1IC is cen

door op bet reccpt lastenverlicbting

del waarmee 'lange-tcrmijn'-effecten op

een stempcl van bet CPH te zetten.

arbeidsaanbodgedrag kunnen worden

Ook daarop beeft, bij mijn weten. het

doorgerekend

CPB niet gcreagecrd toen hct oppor-

kunnen lcerzaam zijn als we iers te we-

Dergelijke

cxercities

tuun was, namelijk in de verkiezing-

ten willcn komen over de meest waar-

stijd Nu krijgen we van de dirccleur

schijnlijke richti111} van gedragsreacties

van bet CPB een tamelijk genuanceerd

op beleidsmaatrcgelen Het woord rich-

verhaal te boren over hoe de inverdien-

ti111} staat niet voor niets cursicf. Ceen

cffccten prccies tot stand gckomen zijn.

cnkelc econoom zou mogen bewercn

We krijgen zclfs nicuwe informatic

dar hij weet met hoeveel procenten een

voorgescboleld Er valt daaruit af te lei-

werkzoekende harder naar een baan zal

den dat de lastenvcrlicbting door de

zoeken en met hoeveel urcn als gevolg

PvdA voor 42% (en nict voor 100')(,,

daarvan bet arbeidsaanbod zal toene-

zoals ik beweerdc) en door de VVD

mcn als gcvolg van een bepaalde maat-

voor 55')(, (en nict voor twee dcrde, zo-

regcl. Het C:PB doer dat toch en kop-

als ik beweerde) wordt terugverdiend.

pelt die 'wetenschap' ook nog aan een

Uiteraard zijn we het CPH zcer erken-

macro-economisch model. Dat lcidl tot

telijk voor deze informatie, maar voor

vreemde macro-cconomische caprio-

mij is bel verbaal van Don mosterd na

len. Dat bleek bijvoorbeeld uit de door-

de maaltijd.

rekening van de altcrnalieve bela-.ting-

Desondanks ben ik bereid om op zijn

plannen

argumenten te rcageren. lk kan alvast

gevonden dat hoc grotcr de lastenver-

mel

I\1IMIC

Daar

werd

verklappen dat zijn betoog mijn con-

lichting, des te grotcr ook het positieve

clusie niet wezenlijk verandert. Mijn

effect op de werkgelegenheid l\1aar dat

conclusie was en is dal de modellen van

betekent dat ]a<,rcnvcrlichting nooil ich

het CPB niet geschikt zijn om verkic-

kan kostenr Dat is legen icdere ccono-

zingsprogramma's mec door te rekenen.

mischc intu'itie en in iedcr geval cen

Daannee wil overigcns niet gczegd zijn

aansporing om heel voorzichtig te zijn

dal de modellen van het CI'H ncrgens

bij bet inzetren van I\111\1IC: bij macro-

voor geschikt zijn. l.inksom (PvdA) of

economischc rekenpartijen.

rechlsom (VVD) zullen de inverdieneffecten worden 'verdiend' door loonma-

De lange termijn

tiging op de arbcidsmarkt tot stand te

Dan de lange termijn Het lijkt miJ evi-

brcngen. Dat kan rechtstreeks door een

dent dal, onder overigcns gelijk belcid,

relaticf grote lastenverlichting aan, mel

een belcid dat tot een lagere schuld

name, werkenden le geven en/of door

leidt, ccn voordeel voor toekomstige

ombuigingsmaatregelcn in de socialc

gcneraties oplevcrt. Rekening houden

zekerheid voor te stellen. Dit lcidl tot

met de financicle gevolgen van de ver-

arbeidsaanbodgedrag dat cen druk op

grijzing kan, ik zeg het Don graag na,

de lonen en, mede daarom, een vergro-

op diverse manieren. llij de andere poli-

ting van de structurele werkgelegen-

ticke partijen beb ik echter geen spec-

heid impliceert. Dit mechanisme zit

laculaire voorstellen om de vergrijzing

het hoofd te bieden kunnen vinden, zo-

kerwijs in stoat. Oppositiepartijen zul-

dal in feite vergrijzing loch gecounterd

lcn in een zeer knrle tijd moeten woe-

Ci ::.

c

client te worden door verlaging van de

keren met de tuevallig aanwezige ken-

schuld (afgezien van de vergroting van

nis in eigen kring. Hierbij is de klant-

de arbeidsdeelname door ouderen waar

vriendelijkhcid van het Cl'll niet over-

zowcl de PvdA als het CDA ecn punt

dreven groot, wect ik uit eigen erva-

van maakten ). Hier nu constateert Don

ring. Door de zeer beperkte tijd wor-

geen beter resullaat voor het CDA

den door het CI'B hele strakke deadlines

"Het 8e-jaarseffect op het overheidsle-

opgelegd die niet tot weloverwogen

kort houdt precies het midden lussen

keuzes leidcn, terwijl de regeringspar-

PvdA (grater teknrt) en VVD (kleiner

tijen al in een andcr verband uitgebreid

tekortl" lk beschouw dat, daarentegen,

hcbben kunnen cxperimenteren met de

als een grandioos resultaal gegevcn het

ingezette modellcn (zoals bijvoorbeeld

N.;

fcit dat de Paarse partijcn de loonmati-

met het belastingplan). Het is dan ook

m-..

gingsbonus in de vorm van inverdienef-

geen wonder dat nu het C:DA klaagt

Z.-

fecten wei en bet CDA de loonmati-

over de donrrekening van het CPB, ter-

gingsbonus niel kreeg toebedeeld. Met

wijl dat in 1994 door de VVD, toen

andere wonrden, de directeur van het

oppositiepartij, werd gedaan. Het CPB

CPB probeert aan te tonen dat toekom-

wenst echter van gecn wijkcn te weten.

stige generaties bij het CDA niet beter

Don vindt dat aile programma's in het-

af zijn door een beroep le doen op de

zelfde rekcnmodcl moeten worden gc-

modelberckeningen die ik nu juist pro-

perst. Wat mij betrcft komt dat er op

beer aan te vechten. Mijn punt is dat

neer dat iedereen moet gcloven in de

als de disculabele inverdieneffecten

wereld die door het CI'B in de gehan-

ingecalculeerd het

teerde modcllcn wordt gcschetst. Mij

CDA waarschiJnlijk mel ruime voor-

lijkt het dat het C:PB de mogelijkheden

sprong op de rest zou zijn geeindigd.

van zijn instrumentarium daarmee ern-

De generatierekeningen die hct CI'B

stig overschat. Of beter, het onderschat

zcll ook in hui; heeft, zijn daarom ge-

de beperkingcn die modellen nu een-

hicr niel waren

schikter voor dat doe! omdat daar der-

maal eigen ziJn. Cegeven dot de resul-

gelijkc discutabele modeluitkomsten

taten van de doorrckening van de pro-

vour de lange tennijn niet worden mee-

gramma's

gcnon1cn.

spelen tijdens de verkiezingstijd kan ik

zo'n

cruciale

rol

kunnen

Klantvriendelijkheid CPB

onverantwoorde opstelling is.

niet anders concluderen dan dat dit een
Tenslotte de klantvriendelijkheid van
het (:I'll. l.aol ik eerst zeggen dat het in

Prof.dr. HAA Verhon is i11 het ac,1demisch

kite een onmogelijke opgovc is om een

juur 199S-1999 uisiting professor acm de

paar maanden voor de verkiczingen op

Vanderhilt University

een serieuzc wijze ccn portijprogramma

Hi}

door te rekencn. Dat kan aileen als de

(1);\

partijen ver van te voren in ;taat zijn
hun

beleidsvarianten

modelklaar tc

hebbcn. In bcginsel zijn aileen de regeringspartijen medc via de inzel van hun
ambtelijke apparaat daartoe notuurlij-

lllV <J'IO'JH
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het
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ude paarse coalitie de regeringwerklaring

hedt

Vraag oneindig, budget kent
grenzen

omhelsd, kreunt de krijgs-

In de rraktijk blijkt dat de vraag in

macht vanwegc de opge-

princire onemdig is, terwijl het budget

legde hezuinigingstaak en haalt de sec-

uiteindelijk grenzen kent. Het platond

tor volksgczondheid opgelucht adem.

voor de sector gezondheidszorg kun Je

Althans delen van die sector. Een groei

leggen bij I 0 ot 12% van het BNI', maar

van 2% is immers meer dan in de vo-

vroeg ol laat komt die grcns in zicht.

rige kabinetsperiode werd toegestaan

Sinds de jaren 'SO breken gezondheids-

Waarom wint volksgezondheid hicr en

economen zich hierover het hootd.

verliest defensie' Bcide sectorcn lcve-

Reeksen commissies hcbben geroogd

ren, glohaal genomen, primaire goede-

oplossingen te vinden. Tot dusver zon-

ren voor de gemeenschap,. namelijk ge-

der succes. Coede voorstellcn zoals van

zondheidszorg en veiligheid. In de be-

de commissie 'Keuzen in de zorg' blij-

kende Maslowhypothese zijn dat basis-

ken niet te implcmenteren. De trechter

hehoeften in het menselijk
hestaan.

van Dunning zal cen theo-

Sinds het uiteenvallen van

volk

het Oostblok en de daarna

over wcrkelijke 'needs' en

retisch model hlijven. On,
gaat ecn

di'>cussic

ingezette vcrraupering van

overhodige 'dc111!111ds' uit de

het Russische militaire ap-

weg. En zo zal ook de

paraat heeft veiligheid in

viagra-pil voorsrelbaar in

de zin van bescherming

het verzekerde geneesmid-

van

delenrakket
men.

onzc

landsgrenzen

niet mecr zo'n hoge priori-

terechtko-

teit. Het mag van ons allen

Fr is ook gepoogd andere

wei een beetje minder. Een

wegen te bewandelen. In
de nota 'Over de ontwik-

tegengestelde

stroming

Drs. FJ Lcming-Roersema

manifcsteert zich or het terrein van de

keling van de gczondheidszorg: leiten,

gczondheidszorg.

Een

krimp'>ituatie

beschouwingen en heleidsintenties- de

waarhij

aanvaarde onder-

nota 2000' van het toenmalige ministe-

zocks- en hehandelingsmethoden niet
meer voor iedereen die daarvoor in aan-

hlozen gesteld dat van rrenatale genc-

algemeen

rie van WVC, wordt zonder blikken ol

merking zou willen komen, ter beschik-

tische screening grootse dingen te ver-

king staan, wordt door de gemecnschap

wachten zijn 1\len doelt dan op het

nict geaccerteerd. Cezondheid wordt

voor de gehoorte vaststellen van erlc-

in vrijwel elke enquete als essentieel

lijke alwijkingen die, gevolgd door se-

voor ons bestaan gemarkeerd.

lectieve abortus, het aantal gehandicar-

ten in ons land zo rand het jaar 2000

een ondcrzoek van de Amerikancn Ma-

met zo'n 10% zou doen verminderen.

nuel en Battin dat zij onlangs publiceer-

De Tweede Kamer heeft destijds geluk-

den in de 'New England Journal of Medi-

kig aangegeven dat voor een algemene

cine', het gezaghebbendc wetenschap-

screening op dit gebied in ons land niet

pelijk tijdschrift in de Verenigde Sta-

de ruimte wordt gegeven. Het geeft

ten. Zij extrapoleerden Nederlandse

echter wei aan dat ambtelijke beleids-

gegevens over euthanasic voor de Ame-

voorbereiders bezig zijn met de proble-

rikaanse rcgio. Zij berekenden hocveel

matiek van de macro-kosten.

geld bespaard zou worden als in de
Vercnigde Staten lcgalisering van eu-

Prioriteiten stellen

thanasic en hulp bij zelfdoding een feit

Het is duidelijk dat we uiteindelijk niet

zou worden. In Elsevier van 25 juli

ontkomen aan het stellen van prioritei-

199R werd op basis van de gegevens uit

ten in de sfeer van paticntenzorg. Dat

het Nederlands onderzock 'Euthanasic

gebeurt in Ieite nu al. De regerings-

en andere medischc beslissingen rond

verklaring geeft aan dat de kosten van

het lcvenseinde' uit 1996 ccn bercke-

de onlangs afgesloten CAO voor de ge-

ning gelcverd. Het zou gaan om een

zondheidssector door dit kabinet wei

'besparing' van 0,07% op cen budget

gecompenseerd worden voor de <,oma-

van 67 miljard. Dus een 45 miljoen gul-

ti-,che zorg, maar dat de geestelijke ge-

den. Nog geen promille en dus niet evi-

zondheid.,zorg slechts de helft van

dent een overweging'>grond rand de

deze compensatie tegemoet kan zien.

vragen over deze materic. Het gceft

Die moet de rest van het geld maar

echter wei aan dat in toenemende mate

zien te vinden in het bestaand en struc-

de econometric komt te staan tegen-

tureel budget. En dat terwijl de psycho-

ovcr ideaal en overtuiging. Nu nog zegt

sociale morbiditeit sterk toeneemt. Een

een woordvocrder van VWS naar aan-

beslis..ing zonder doordacht moticf dus.

leiding van dit Amerikaansc onderzoek

De vraag: welke groep heeft recht op

'Euthanasic wordt in Nederland niet ge-

welk dec! van het budget is dus weer

zien als een vorm van kostenbesparing'

zeer actueel. Wat ontbreekt in de poli-

Dat moet zo blijven. Het vraagt zeker

tick is een toctsingskader waarmee de

ook van hct CDA een voortdurende

lakmoesproef kan worden uitgevoerd.

implemcntatie van hct gedachtegoed

Het verdelingsconcept moet ethisch en

van ons program van uitgangspunten.

hlmohsch onderbouwd worden. Het

En dat is niet in cijfcrs en rugnummers

hedt namelijk alles met Ievens- en

geschreven.

...,.-

mcnsbeschouwing te maken. Die discussic gaan we in coaliticland Neder-

Drs. F.!. La11i11g-Boersema

land liever uit de we g. En dati'> jammer,
want de baan ligt dan open voor de
econometrische bcnadering: het kwantificercn, het cijfermatige benaderen
van probkmen drukt ovcrtuiging en
ideaal weg. Rugnummers in plaats van
waarden en normen.

f11 de colunm _qwen de /eden

Hoc dat in de praktijk uitpakt kan ik

persoonlijke ofwattmqen tom lij hope11 daar-

het beste illustreren aan de hand van

mee ee11 aa11zet te _qeve11 voor reflectic of dehat.

CDV '! 10 'JH

thl11

de rcdactie hun

,•, <·,)·.
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Het CDA lijkt een beetje op Philips voor de operatie Centurion:
het ligt niet aan ons maar aan de anderen. Dr. Thea Camps vindt

N

dat de tijd is aangebroken om deze lange klaagzang om te zetten
in een zoektocht naar talent dat de trots binnen de partij weet terug te brengen.

z
>

W

e hcbben als partij hct

llinnen de partijtop lijkt zich een gc-

tij nic-l kunncn kcren.
De ncderlaag van vier

drag ontwikkeld te hebben dar ver-

jaar gelcden

is

nog

wantschap vertoont met het vroegere
Philipsgeklaag

ccns dunnetjcs overgcdaan. Direct na

We krijgcn niet de kans om mcc te

de verkiezingen hebbcn partijgenoten

doen in her rolitieke <,pel; )aap mag

toegesproken.

niet echt meedoen en wannecr hij wei

Troostende woordcn in de richting van

elbar

hemoedigend

meedoet dan maken ze hem belache-

de degenen die vitale en

lijk

becldbepalende

plaatsen

We hebhcn nier de bns

innemen.

gekregen om echrc inhou-

in

het

CDA

Het gedrag lijkt ecn heetjc

deliJke di<.cussies aan te

op dat van Philip<>. voordat

gaan.

de operatic Centurion in

w('

bceld wa-..

Wanneer de

kiczing;.;progranlnla, n1aar

hcbbcn cen gued vcr-

kwartaalcijfcrs tegcnviclcn

de kiczers willcn het n1et

vanwege dalende verko-

lezcn en nict horcn.

pcn dan werd cr a! sncl ge-

Plotscling ziJn er Twccde

'>proken over ccn 'korcr'>-

Kamerverkiczingen terwiJI

'>taking'

\Vij

Kopcr">taking7

len wondcrlijk woord in
het vocahulaire van cen
multinationale

onderneming.

cr nog niet klaar voor

zijn
Paars
Men

I

hedt de maar-

schaprelijke norrnen en waardt"n zoda-

sprak niet over de kwalireit van de on-

nig be1nvloed dat wij niet meer got"d

derncming, of de rruducten, of hct he-

begrepen worden.

drijf<.helcid. Nee, men sprak over ecn

Kok hceft zo gocd naar Lubbers gcke-

kopersstaking. Alsof er cen wcreldwijd

ken dat hct wei lijkt alsof we onze ei-

consurnentencomplot tegen hct weer-

gen prem1er aan ht"t hcvechren zijn.

loze Philips wa<; georganisecrd

Kok zet her rrcmierschap in ten be-

hoeve van de campagne van de PvdA.

van de partij. Een vraagpunt dat ook

Bolkc.~'itein weigcrt te discussicren met

onderhuids in de campagne steeds een

ons en daar komt hij ook nog mee weg.

rol hecft ge<>peeld. Door de wisselingen

Andere partijen claimen onze thema's

in het leiderschap van de fractie in de

( normen, waarden, gezin, ethiek) en ze

vorige periode zijn er verschillende ha-

worden niet eens van politieke didstal

lansen verschoven.

heschuldigd
Alles wat Jaap zegt wordt verkeerd uit-

De balans tussen de partijvoorzitter en
de fractievoorzitter is in de vorigc pe-

gelcgd door de andere partijen.

riode verschoven in de richting van de

:·:.

c -·.

m._.
Z·..

Onze fractie uit de vorige periode heeft

partijvoorzittcr. lk acht dat met het oog

niet de kam gekregen om goed uit de

op de inhoudelijke koershepaling van

veri te komen (a is we nog twee jaar ian-

de partij cen slcchte ontwikkeling. In

m ..

N ·:.. "-'·

ger hadden gehad, dan hadden we het

een oppositicperiodc moet de inhoude-

oppositievoeren echt onder de knie ge-

lijke kocrshepaling maximaal vanuit de

had)

fractie worden gedragen. Daar liggen
de mogelijkheden voor geprofileerde

Waar blijft zelfkritiek

stellingnamen. Natuurlijk vormt voor

Wanneer je deze litanie leest dan komt

de fractie het partijprogramma daarbij

het beeld van een gezelschap met een

de basis. De partijvoorzittcr is er in
mijn beeld voor 'de leden-

ovcrmaat aan zelfheklag
en

een

ondcrmaat

aan

zclfkritiek naar voren. Een
partij die niet genoeg in
lk wil met trots kunnen
kijken naar degenen die
n1ij vcrtegcnwoordigen in

Haag

lk

kunnen kijken naar
degenen die mij

zichzelf gelooft.

Den

lk wil met trots

wil

vertegenwoordigen
in Den Haag.

al-,

lijst' en processen die direct met een soepel lopende partijorganisatie te
maken hebben. Eenfulltime
partijvoorzitter, in een periode met een ver-,choven
machtshalans is nict bevorderlijk voor een een-

CI)A-lid het gcvoel hebben dat mijn

duidige inhoudc\ijke profilcring. Het

partij een stcvige rol speelt. Ceklaag

terugtreden van Hans Helgers hiedt

over andcren Ievert in icder geval niet

ruimte om weer tot de gewenste een-

dat gcvoel op.

duidigheid te komen.

De rij met aandachtspunten bevat geen
verklari ng voor de nederlaag van het

Een twcede verschovcn balans hecft

CDA. Hct zijn tekstcn die je in kleine

hetrekking op de nieuwe fractievoorzit-

kring kunt gchruikcn om stoom af te

ter en zijn vcrhouding tot zijn collega-

hlazen of om elkaar mocd in tc spre-

fractievoorzittcrs in hct parlement. Jaap

kcn. Vcrklaringcn bevatten ze niet, er

de Hoop Scheffer is in een zcer moei-

wordt geen analy'ic geplccgd, cr wordt

lijke periode aangetreden. Daarbij is

niet naar oorzaken gezocbt en cr wordt

het voor hem moeilijk geblcken om po-

a\ hclemaal gecn poging gewaagd om

litiek gczag te vcrwervcn. Dezc comhi-

tot een toekomstgerichtc aanpak te ko-

natie van periode en aanpak Ievert tot

tllCll.

nu toe een onvoldocnde overtuigende

Een van de helangrijkc achtcrliggcnde

mentaire dehat. De 'itart het tweede ka-

vraagpunten daarbij i'> het lciderschap

hinet-Kok hedt Iaten zien dat het par-

positie op van het CDA in het parle-

( llV
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lement meer ruimte voor debat zal ver-

het CDA ontbreekt die band op dit mo-

krijgen. Dit is een gelukkige ontwikke-

ment. lk denk ook niet dat die in de

ling die overigens een nog zwaarder

huidige ccn-op-ccn-relatie ontwikkcld

beroep zal doen op het parlementaire

kan worden. Oat is geen veroordeling

functioneren van de fractievoorhoede.

maar een constatering op grond van de

;~I

Kansen krijgen is een, kansen verzilve-

waargenomen verhoudingen.

'I

ren is twee .

'

•I

Naast dcze verschoven balanscn treden

z

Lijsttrekker/fractievoorzitter
en de partij

vcrtaling van het inhoudelijkc gedach-

Een derde balans hecft te maken met de

tegoed. Het partijprogramma zit inhou-

ook problemen op bij de consequente

relatie tussen de lijsttrekker/fractievoor-

delijk stevig in elkaar maar vervolgens is

zitter en de partij. Die relatie is er in

een aansprekende vcrtaling naar con-

Ieite niet in de vereiste vorm. De onuit-

crete onderwerpen achtcrwegc geble-

gesproken binding ontbreekt. Wanneer

ven. Sterker nog, er is ingezet op 'lwce-

het over dit onderwerp gaat, dan staan

fiiniJ statement1 in de media' die voor ecn

er meleen personen klaar
om

een

vergelijking te

dee! de plank missloegcn.

Kansen krijgen is

trekken met de start van
Bolkcstein en de relatie

een, kansen

van Bolkestein tot zijn par-

verzilveren is twee.

tij

Bemoedigend

Van 'Waar was je Wim7' tot
het '>tevig aanpakken van
zeer jeugdigc bajesklanten.
Een 'kopersstaking'o

wordt

vervolgens gezegd: "Zie je wei, hct kan

CDA-idccen over normen en waarden

nog gocd komen, kijk maar naar llol-

in de samenleving en ideei'n over het

kestein." Deze vergelijking snijdt echter

gezin zijn overgenomen door andere

geen hout. l.os van de onvergelijkbaar-

partijen. Op dat overncmen is kramp-

hcid van de situaties is er ccn wezenlijk

achtig gcreageerd. Er is onvoldocnde

verschil. llolkestein deed geen moeite

zelfbewust omgegaan met die verscho-

om de warmte van zijn partij tc verwer-

ven inhoudelijke standpunten van an-

ven, hij deed moeite om gezag te ver-

dere partijen. Je kunt wei wijzen op al

werven. Hij goochelde met opportunis-

dan nict verrneende incomi<;tenties in

tisch intellectualisme, hij zocht (en

de inhoudelijke standpuntbepaling van

vond) thema's die opponenten dwingen

andere partijen, maar dat leidt nog niet

tot reactief gedrag en hij lict zich niet

tot een vcrstcrking van je cigen stel-

leiden door zijn adviseurs maar ge·

lingnamen. Sterker nog, er is onvol-

bruikte hen maximaal. Kortom, de ver-

doende duidclijk gemaakt dat deze ver-

gclijking deugt niet en zij vorrnt geen

schuivingcn

bron van troostrijkc gcdachten. Het

gebracht zijn door de invloed van het

onder

andere

teweeg-

gaat bij politick lcidcrschap om de kwa-

CDA. Dit is een uiting van onvol-

liteit van cen uniekc ccn-op-cen-relatie:

doendc zcltbewustziJn in de partijlei-

de Ieider en de partij, de binding die

ding7 er bestaat blijkbaar gecn manier

daartusscn bestaat. Wanneer de binding

om tot deze vcrtaa].,]ag tc komen.

sterk en goed is, dan kan de partij hom
zijn op de Ieider zonder dat de band ge-

Geen reden voor treurigheid

weld wordt aangedaan. Dan kunnen

De partij heeft zichzelt, vier jaar na

thema's op scherp gezet worden. Binncn

llJlJ4, nog onvoldoende hervonden. Is

er aileen maar -;prakc van trcurighcidc

gionaal partijgevocl hand in hand gaan.

Ceen,zitK Fen van de mee-;t veelbelo-

De fractic zal ruimte moeten gcven aan

vende veranderingen i-; de <,amen<;tel-

individuen met groot politiek talent.

ling van de Tweede Kamerfractie. Na

De fractieleiding hccft een belangrijkc

een pcriode van ritueel afscheidsgeloci

taak in het lanccren van die talcnten.

door enkele oudgedienden begint het

Een dergclijke houding vergt bijzon-

nteuwe

gezel,chap

dcre aandacht van de frac-

in

hecld te komen. Naar mip1
ovcrtuiging

i'->

cr

Een van de meest

vol-

veelbelovende

doende politick talent tot
de fractic toegetredcn om

C·

veranderingen is de

tot de ontwikkeling van

tiekiding. Niet het eigen
<,coren, maar hct in stelling brcngcn van dcgencn
die het over vier jaar 'moeten doen' is daarbij bc-

rr:. (

.,

['._._;··

nicuw leider,chap tc ko- samenstelling van de

langrijk

men. Want van die nicuw-

uit of dit politicke talent

"''

25 jaar of 35 jaar is, led-

Z· r

komer<, en

ecn

Tweede

hcperkt

dec! van de hliJver'> in de

Kamerfractie.

fractic zullcn de nieuwe

Het maakt nict

tijd is nict belangrijk, authcnticitcit en talent zijn

impu]<,cn moctcn komcn. lk kom niet

de sleutelwoordcn. Hcrkenning, bin-

tot cleze rcclencring op groncl van het

ding en trots zijn de gevoelens die op-

idee dat a\ hct vrocgcre wcggcvaagd

gerocpen moetcn worden. Door die gc-

client te worden. f let gaat nict om een

voelens wordt hct voortbe,taan van ecn

blind gcloof in 'de nteuwclingen op de

politicke heweging bepaald.

lijq' Het gaat erom clat C:DA-er<, met
gcvoclcn.., van hcrkcnning, hinding en

trot'> hun politicke !ciders aan het wcrk

Dr. Tl1 WA Cn11rs,

zien. Hct gaat crom dat algcmcen par-

sull h 11., ce11 on}<Inis<Itie adt>icslmrecm.

tijgcvocl, cotcgoriaal partijgcvocl en rc-

Recti fica tie
In het colofon in het zomernummer van Chri-;ten Democratise he
Vcrkenningcn zijn ecn aantal
storencle fouten gcslopen.
Als redactielid stond vermcld
drs. WJ. Deetman. Hij is echter
gecn lid meer van de redactie.
Nict vermcld in hct colofon
stonden de redacticlcden: dr. A.
Klink en JW.P. Wits.
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'Verzet en verzoening' is de titel van de autobiografie van dr.
Beyers Naude. Hij verzette zich omwille van gerechtigheid en
waarheid, desnoods over de perken van de eigen gemeenschap
heen. Verzoening is het tweede motief dat door de autobiografie
heenloopt. Vergelding wijst hij af. Beyers Naude oefende van de
prominente Zuid-Afrikaanse kerkleiders de meeste invloed uit op
het CDA. Zijn begripvolle maar consequente opstelling en zijn be-

:0

L.
.LI

scheidenheid, die ook de biografie kenmerkt, maakte vee! meer indruk dan de harde confrontatie die door anderen werd gezocht .

::J
:0

C

hristu., heeft niet gc.zegd dat
de kerk de weg, de waar-

de mensen, zoals het thema was van

heid en hct Ieven

gemeente Aasvoclkop in 196:-l.

IS,

rnaaL

lleyers Naude's afscheidspreek van zijn

lk hen de weg, de waarheid

Hct wijst op een houding om, vanuit de

en hct Ieven." (biz 157) Die zin i., bij
mij hlijven hangen, na lc-

eigen kerk, vanuit de cigcn gernecn-

zing van de autobiogralie
van dr CF. Beyers NaudC,
voonnalig predikant in de
Ncdcrduitse Cerdonneerde Kerk in Zuid-Afrika,
oud-directeur

van

het

Christelijk lnstituut, voormalig predikant in ccn van
de armste toumshijJs rond
Johannesburg

en

onver-

moeibare belijder van een

schap, vanuit de eigcn samenleving, nooit het zicht
te veri iezen op waar het
eigenlijk om te doen is
staan aan de kant van het
recht. "Laat ons zorgen dat
wij aan den kant van het
recht zijn, a! kost het ons
ons Ieven." Dr CF. Beyers
Naudc begint zijn levensverhaal met dit citaat van
generaal CF. lleyers, ecn

rechtvaardig Zuid-Afrika.
nrs Tl1. BFM. Brinkel van de bocrenleiders in de
Het is een slcutelzin, die vee! verklaart
Twee de Anglo-lloerenoorlog van I 899van ziJn opstelling in de strijd tegen het

1902. Zijn vader had dee! uitgemaakt

apartheidssysteem

Want uiteindelijk

van het Boercnverzet in de vrijheids-

rnoet men Cod mcer gehoorzamen dan

oorlog tegen de Engelsen en vernoem-

CIJV 'J'i(J'JS

Beyers NaudC de twijlcl toe.

U::C::.

strijdmakker. Net als hij was Naudc se-

Het blijken vooral contacten te zijn

C:::

nior "bittereinder" en mede-orricbtcr

over de grenzen van zijn besloten

van de Broederbond, het geheime ge-

volks- en kerkgemecnschap heen, die

nootschar van Afrikaner volksvcrhef-

bijdroegen aan Beyers' hewustwording.

ting.

Hij noemt vriendschappen met studen-

de zijn zoon naar de generaal. zijn

ten uit de arartc gereformeerde kerken

Levensverhaal

voor klcurlingen, zwarten en indicrs.

C:hristiaan ITederik Beyers Naude is ge-

Hij wijst op ontmoetingen die hi) in

horen in 1915, in de pastoric van de

1953 had in het kadcr van ecn hezoek

NC Kerk in Roodepoort in de oude

aan Europa en de Verenigde Staten,

Transvaal Hij was de vierde in een ge-

met onder anderen dr. H. Berkhof en

zin met acht klnderen. Hij groeide op

dr. W.A. Visser 't Hooft, de toenmalige

tot een "Afrikaner in hart en nicren", zo

<,ecretaris-gcneraal van de Wereldraad

hcschritft protdr. Joh Vcrkuyl hem in

van Kerken, de hijdragen van Europese

het voorwoord van de Nederlandse uit-

theologen aan de vcrgadcring van de

gave van de autohiografie. Beyers Nau-

Cereformeerde Oecumcni.,chc Synode

dc studeerde in Stelknhosch, was lid

in Potchefstroom 1958. Zo kwam hij

van de "correcte" 'itudentenverenigin-

geleidelijk tot "".de schokkende ont-

gen, werd op 25-jarige lecftijd lid (lot

dekking dat de verdediging van apart-

dan toe het jongste) van de llroeder-

heid door mijn kerk lout was, helcmaal

bond en ondcrschrccf voluit de christe-

tout" (biz 49)

lijk-nationak ideologic van Afrikaner

De waterscheiding kwam in 1960. Hij

volkwcrhdfing

was inmiddels predikant in de gemeen-

In Stellenho.,ch ont-

moctte hij lise Weder, met wie hij in

te Aasvoelkop Het was het jaar van de

I 940, cen jaar na zijn afstuderen trouw-

slachting van Sharpeville en kort erna

de. Hij ging daarop in 1940 als hulr-

van een bijeenkomst van afgevaardig-

predikant naar Wellington, stond daar-

den van acht Zuid-Afrikaame kerken

na in een gemccnte in de Karoo om in

en de Wereldraad van Kerken in Cot-

I '!45 voor een nieuw heroep naar de

tesloe, waarhcen ook Beyer'i Naude af-

Transvaal tc vcrhuizcn. Daar zou hij

gevaardigd was. Daar werd gesproken

uitcindelijk hlijven wonen in een rand-

over de heoordeling van de feitelijke si-

gemeente van Johannesburg.

tuatie in Zuid-Afrika vanuit christclijk

De verkiezingsoverwinnmg van deNa-

perspectid en het getuigenis van de

tionak l'artij (NI') onder D.F Malan,

kerk met betrekking tot gerechtigheid.

nu vijltig jaar gelcden, was voor hem

De slotverklaring van C:ottesloe wees

toen nog hct einde van een lange strijd

de uitsluiting van christenen van de

van de Atrikancr'i om gerechtigheid.

eredienst op grond van huidskleur of

Tegclijk hcgon daarmee een tijdpcrk

ras at en verwierp de bijhelse rcchtvaar-

waarin aanvankelijk het ararthcidssys-

diging van het verbod op raciaal ge-

tecm in zijn onverhiddelijke logica

mengde huwelijken.

werd orgehouwd, vervolgens in stand

Hdtig waren de reacties op de slotvcr-

moest worden gehouden met even on-

klaring. In de Afrikaner pers, maar

vcrhiddclijkc onderdrukking om ten-

vooral van premier Vcrwocrd. Hij he-

slottc in de jaren tachtig vast te \open.

schouwde het als een nngeoorloofdc

Maar reeds in de jaren vijftig sloeg bij

inmenging van huitenlanders in Zuid-
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Boven-

tile! "Cod mecr gehoorzamen dan de

dien trok hij de repre<;entativiteit van

mensen" en staat afgedrukt als bijlage in

de

aan

de biografie "Verzet en verzoening"

C:ottesloe voor de kerk in twijfcl. Het

Ook vanuit de Alrikanergemeenschap

machtige

kwamen de verwijten: de stille, van de

Zuid-Afrikaanse
informele

deelnemer-;
netwerk

sloeg

eveneem toe. De Broederhond stuurde

men<;en die niet mecr met hem durfden

per-;oonlijke waarschuwingen naar haar

te prater1, en de anonieme telefoontjes.

!eden die in Cottesloe vertegenwoor-

waarin hi} voor volkwerrader werd uit-

digd waren. F.r kwam een einde aan het

ge<,cholden Zelfs zip1 moeder dacht in

lidmaatschap van de Wereldraad van

eerste instantie dat de oprichting van

0::0

Kerken van de vier Zuid-Afrikaanse

het Christelijk lnstituut verraad hete-

..:::

NC. Kerken (elk van de vier provincies

kende aan alles wat Afrikaners heilig is

J.J

kende een autonome NC Kerk) Vee!

(biz 73) ln met ccn van zijn zusters

:>

atgevaardigden trokken nog hun in-

werd het contact ddinitief gehroken.

stemming met de aanhevelingen in.

De vriendenkring werd klciner. In april

:0

Behalve Beyer-; Naudc. Het was een be-

1963 zegde hij zijn lidmaatschap van

gin van een periode die Beyer-; Naudc

de Broederhond op. Het Christel ijk

beschrijft a!-; "dertig bittere jaren" (biz

lnstituut werd gehrandmerkt als com-

62)

munistische

trontorganisatie

En

de

Algemene Synode van de NC Kerk

Verzet

noemde het een "dwaalrichting"

AI., zoon van een "bittereinder" was ver-

Met die anderen schred Beyer' Naudc

zet hem bij wijze van spreken met de

in een reactie dat zij lid van de kerk

paplepel ingegoten. Verzet omwille van

wilden hlijven - "de kcrk van ons vnor-

gerechtigheid en waarheid. de.,rwods

geslacht" - maar dat zij niet wensten te

over de perken van de eigen gemeen-

hedanken a!-; !eden van het lmtituut.

schap heen. lmmer<;, niet de kerk, niet

De kerk wa<, in de greep van de men<,e-

de instellingen van mensen, zijn de

lijke willekeur

weg, de waarheid en het Ieven, maar

kerk is dienares van Cod en niet van

Chri<,tus zelf Beyers Naude ging zich

welke politieke partij dan ook. Bindt de

terechtgekomen

De

a is redacteur van het onafhankelijke oe-

kerk zich aan partijpolitiek, dan loopt

cumeni-;che tijd<;chrift "Pro Veritate" in-

zij het risicn trouw aan Cod ondcrge-

zetten voor de "waarheid" Hij werd di-

schikt tc maken aan trouw aan mensen,

recteur van het Christelijk lnstituut.

zo schreven zij (biz 76)

waarvan de doelstelling was de christe-

C.eloof mocht niet onderge-.chikt wor-

lijke eenheid te zoeken en te streven

den gemaakt aan Afrikaner volksver-

naar socialc gerechtigheid over de

hdhng Het was juist andcr-.om. Beyers

grenzen van ras, taal en cultuur heen.

Naudc: "Wiens koninkrijk kornt het

Noch de kerkgemeenschap, noch de

eerst: het KoninkriJk van Cod of dat

Afrikaner gemeenschap, noch de poli-

van on<, volkc Wat is bclangrijkcr dat

tieke gemeenschap waar hij toe he-

wij samen ccn front vormen of dat we

hoordc, zouden het aanvaarden.

Cod volgcn' en wat hetekent het vol-

Druk van de Kerkcnraad van zijn ge-

gen van Cod, als dat met inhoudt de

meente dwong hem er in 1963 toe zijn

verkondiging van het koningschap van

amht op te geven De preek die hi} bij

Jczu-; over aile volken. dus ook over ons

zijn afscheid hield had de veelzeggende

volk .. " (biz 1701. Volkwcrhetfing is

goed, mits gericht op gerechtigheid en

Na afloop van zijn banning, in septem-

waarheid. Maar nationalisme, dat ge-

ber 1984, wcrd hij van 1985 tot 1988

rechtigheid en waarheid ondergeschikt

sccretaris-generaal van de Zuid-Afri-

maakt aan de eigen belangen is verwer-

kaanse Raad van Kerken. Het was de

pelijk Beyers Naudc heeft nooit lid wil-

tijd van verheviging van het verzet le-

len zijn van een politieke partij, ook

gen de apartheid, maar ook van de poli-

niet van het ANC, al kon hij zich van

tieke en militaire onderdrukking door

de eerste tot de laatste letter vinden in

het apartheidsregime. Als secretaris-gc-

de inhoud van het Handvest voor de

neraal van de Zuid-Afrikaanse Raad van

"'C:

Vrijheid Als predikant vond hij dat hij

Kerken droeg hij onder andere bij aan

~:

zich niet met welke partij dan ook

het organiseren van ontmoetingen met

rr-.

mocht vereenzelvigen. Die lcs had hij

het ANC en het PAC, misschien zou zo

rr-.
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inmiddels wei gelcerd (biz 142)

bemiddcling tusscn regering en bevrij-

- .. ~:·,·

Tegenover zijn uitsluiting uit de Afrika-

dingsbewegingen mogelijk worden. In

z

ner gemeenschap <,tond anderzijds or-

1987 maakte hij dee! uit van een dele-

name in een hredere zwarte verzetsbe-

gatie van de Raad van Kerken die in

weging. Morele en hnanciclc steun

Lusaka een ontmoeting had met het

kwam daarnaa<,t uit het buitcnland,

ANC in ballingschap. In dat jaar narn

vanuit Engel'>e, Amerikaanse, Duitse en

hij zijn arnbt als prcdikant weer op, dit-

Nederlandse kerken, onder andere van-

rnaal van de gerneenle van het zwarte

uit de in I 970 - op vcrzoek van Beyers

toumshit> Alexandra.

Naudc - opgerichtc Werkgroep Kairos.
Het Christelijk ln<;tituut spande zich in

Verzoening

om linanuclc steun te hieden voor de

Verzoening, in de zin van het elkaar

opleiding van zwarte predikantcn en

vinden over grenzen heen, is het twee-

zwarte auteurs voor het uitgeven van

de motief dat door Beyers' biografie

hun boeken. l.atcr stimuleerde het de

hcenloopl. Vergelding wijst hij af: "Op

ontwikkeling van de "/ll,lck Co115ciomness

een lundament van wraak en vergelding

i\louemen( vCJn Steve lliko.

kan geen land worden opgebouwd" (biz

In oktobcr I 'J77 werd het Christelijk

162). Des te meer wijst hij op de nood-

lnstituut echter tot een verboden orga-

zaak de slachtolfers aan het woord te

nisCJtie verklaard en volgde ecn banning

Iaten en vooral omwille van hen de

order voor Beyers Noudc persoonlijk.

waarheid aan hct Iicht tc brengen en de

J)aarmee werd Z!Jn bcwegingsvrijheid

daders bekentenissen te Iaten aflcggen.

beperkt tot een bepaald gebied, waarin

Het is opmerkelijk dat hij, met zijn

hi) met hooguit CCn per<,OOn tegcJijk

staCJt van dienst, reden vindt om ook

mocht pratcn en waardoor het hem

zelf schuld te hekennen hij vindt dat

vcrhoden wa<, in hct opcnbaar op tc

hij onvoldoende heelt gedaan wat in

tredcn. Wat zcvcn magcre jaren lcken,

ziJTl vermogen lag in de strijd tegen het

zouden zeven vette jaren worden, aldus

onrecht. Hij had een stcrker beroep op

Beyer<, (biz 130) hij ging een grote en

het gcweten van de (blonke) burgers

diverse reeks hezoekcr<, ontvangen. Hct

van Zuid-Afrika moeten doen. Hij had

werden jMen van luistcren en lcren.

ecrder contact moeten aangaan met

llovendicn wa<, de banning voor hct

zwarten in het verzct. Hij had de nood-

zwartc verzct juist ecn tekcn van he-

zaak van oecumcnische ccnheid mecr

trouwhaorheid.

moeten uitdragen.
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Voor het eerst realiseerde Beyers Naudc

ning (zie hieronder) te verantwoorden

zich de waarde van vergeving en vcr-

voor haar rol tijdens de apartheidspe-

zoening in het begin van de jaren veer-

riode(blz 151)

tig toen hij als predikant een bezoek

Wat betreft vcrzoening in politieke zin

bracht aan het kerkhof van het vroc-

vermeldt lleyers Naude enkele van zijn

I

gcre concentratiekamp in Irene. Toen

'i

pogingen. Zoals gezcgd had hij a is sec-

ging het hem nog om verzoening tus-

retaris-generaal van de Zuid-Afrikaanse

·;::....
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scn Hoer en llrit. Later kwam daar het

Raad van Kcrken bijgedragen aan het

ideaal van de christelijke eenheid bij,

organiseren van ontmoetingen met het

over taal- en cultuurgrenzen heen, en

ANC en het PAC Op die manier

dat van verzoening tussen blank en

hoople hij bemiddeling tussen rcgering

zwarL Weigering van zijn NC Kerk in

en bevrijdingsbewegingcn mogclijk te

.L1

1978 om in te gaan op de uitnodiging

makcn. En in 1990 maakte hij - hoewel

.:)

van de gereformeerde kcrken van kleur-

hij geen lid was van het ANC - dec! uit

lingen en zwarten om tot eenwording

van de ANC-delegatie naar de his tori-

:L.
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over te gaan was voor Beyers Naude de

sche cerste ontmoeting in "Groote

aanlciding om zijn lidmaatschap op te

Schuur" tussen regering en bevrijdings-

zcggen. Hij sloot zich aan bij de gerc-

beweging Tljdens die ontmoeting werd

formccrde kerk voor zwarten.

de weg gcplaveid voor de echte on-

Nog steeds zijn de gercformecrde ker-

derhandelingcn over een democratisch

ken in Zuid-Afrika naar ras gcscheiden

Zuid-Afrika

Wei gingen in 1994 de gereformcerde

Ook als Afrikaner ziet lleycrs Naude

kcrken voor kleurlingen en zwarten sa-

een persoonlijke opdracht tot verzoe-

men in de Verenigende Cercformeerdc

ning want de bevolkingsgroep waar hij

Kerk in Suider Afrika. In deze kerk zijn

zelf uit voortgekomen is wil hij in het

de gercformeerde belijde-

nicuwe

nisgeschriften

trekken. Hij schrijft over

uitgcbreid

Niet de kerk, niet

met de zogeheten Helijdenis van Belhar van 1986.
Deze belijdenis van de
Sendingkcrk

(voor

kleurlingen) verwerpt de
theologischc

en

zijn verlangcn om al die
blanken te helpen, die de

mensen, zijn de

oversteek in hct verande-

dwongen

ringsproces nog niet kun-

weg, de waarheid en nen maken. Wat kunnen
het Ieven, maar

wij doen om Afrikaners te

Christus zelf.

van de angst om hun taal,

morele

rechtvaardiging van de gc-

helpen bij het wegnemen

scheiding van

mensen op grond van ras en huidsklcur
als ketterij

be-

de instellingen van

Nederduitse Cereformeerde

Zuid-Afrika

hun cultuur, hun identiteit,
zelfs hun toekomst te verliezen (biz

De NC Kerk heeft een

155)" Zijn afkomst bccft hij nooit ver-

staande uitnodiging om zich aan te slui-

loochend. Wei nam hij afstand van het

ten, op voorwaardc dat ook de laatste

isolement, want zonder wederzijds ver-

de Belhar Belijdenis aanvaardt. Maar

trouwen kunnen we het land nooit op-

die stap kan de blankc kerk niet makcn.

bouwen (biz 73) De indruk dringt zich

Niet aileen dat stelt Beyers Naude te-

op dat zijn hiograhe zelf, in Zuid-

lcur, maar ook de onwil van de NC

Afrika uitgegeven onder de titcl "My

Kerk om zich ten overstaan van de

land van hoop", is gcschreven als cen

Commissie voor Waarheid en Verzoe-

oproep aan hen.

In <,ommige gevallen -.tuit hij daarhij op

heid is essentieel. Rouw en vergeving

ecn onverzoenlijkc hardheid, zoals bij

kunncn

ziJn tijclgenoot en oucl-prcsident P.W.

slachtoHcrs en hun nabestaanden tc

Botha, van wic vorig jaar ook een gcau-

wcten komen wat cr met hun dierbarcn

torisccrdc hiogralie ver<,chcncn is. Voor

geheurcl is en wie vcrantwoordclijk was

hem <,tond en staa t het verznencndc

voor hun lijden. De -;chendcrs van de

wcrk van de kcrkcn gelijk aan commu-

mcmenrcchten kunncn in aanmerking

ni<,ti<,che partijpolitick. Ook tncn in

komen voor amnestic. Zij mocten clan

pas echt bcginnen,

als de

;J.,

(f.

I <J<J(J tijdens ecn hijccnkomst van Zuid-

wei vollcdige opening van zaken gcvcn

Afrikaan<,e kcrkcn in Rustenburg de

en dus in fcite een bekentenis afleggcn.

blankc gerclormeerclc kcrk schuld be-

Voorts is er een heperking in de tijd

Iced voor hct <,tructurelc kwaad uit het

waarin de schendingen gcplcegd wer-

verlcden, zag Botha daar ANC-commu-

den, namclijk de pcriode tusscn 1960

nisti<,che partijpolitiek in. 1 Wat dat bc-

en 1994. En er moeten aantoonbaar po-

trelt vcrtoont llotha, die als president

litieke motieven aan ten grond,]ag gc-

de hijnaam "Die Crnot Krokoclil" ge-

lcgen hchhen.

noot, de intcllectuclc tlexibilitcit van

Het wcrk van de Commissie voor

datzcllde reptiel

Waarheid en Verzoening nadert zijn

P.W. Both a weigerclc halsstarrig voor de

voltooiing Vnllcdig kan zij niet zijn

C:ommi<,<;ic voor Waarheid en Verzoe-

Onderzoeker voor de Waarheidscom-

ning tc verschijnen. Hct gevolg van die

missie, Piers Pigou, erkende nnlangs dat

opstclling is dat hij nu voor zijn verant-

duizcndcn gevallcn van schendingcn

woordelijkheid als voorzittcr van de

van mensenrcchten nict zijn behan-

Staatsveiligheid,raad moct voorkomcn

deld. Tallozc <,chendcrs zijn nict voor

voor de gcwone rcchter op beschuldi-

de Waarhcidscommissic verschenen.

ging vtJn dcclnan1c aan hct autori..;;crcn

De Commi<;<,ie hecft 20.000 gevallcn

van de moord op politieke tcgenstan-

van slachtotlcrs ontvangcn en 7.500

ders. De Waarheidscommissie heschikt

aanvragen

over

uitzonderingen

opgcrakelclc

notulcn

van

de

voor

an1nc'-;tie.

Ecn

daargclaten

paar

bleven

Staatsvcdigheid<,raad, waaruit hlijkt dat

hoog<,tvcrantwnordelijke

die raad onder Botha\ voorzittcrschap

onder wie FW. de Klerk, volhoudcn dat

N P -politici,

the f,J,ysJud dcstrud!Oil of rwolutJOililry or-

zij geen idee haddcn wat de veilig-

<}illl/Siltioll' i}cof'/c, f<~"litics. fu11ds, etc) hy

heidstroepen uithaaldcn. Ook het lei-

!Ill)' 111t'tlll'l, oPcrl 111d coPeli . ., uanhcva\.2

derschap van ANC: en PAC i-. rclatid
huiten -;chot gehlevcn. De stal wa<, te

Helaas hchandclt Beyers Naudc het

klein en de werktijd tekort om vollc-

werk van de Commissie voor Waarheid

dige hchandeling mogelijk te maken.

en Verzoening erg kort. Hier mag mis-

Piers l'igou "/11 sfJJtc of all that tile Truth

<,chien Jets mecr over de Waarhcids-

Commissio11 has achiwrd, it !Jm o11ly )liSt he-

commi"'>ic vcrteld worden. Hct proces

CJIII1

moct nationalc heelmaking mogelijk

to ScrtJtc/J the S!lrface of r11st Pio/atiOIIS.

maken door de waarheid aan hct Iicht

What '"'rrws 11ext is uuci!l/." 1
Maar a\ komt de waarheid nng niet vnl-

te hrengcn omtrcnt de schendingen van

ledig aan het Iicht, de mate van leugens

de memcnrcchten en door de slacht-

is ingcperkt Hct zal in iedcr geval nict

oHers hun verhaal te Iaten vertellen.

mecr mogelijk zijn om de schendingen

Het aan hct Iicht brcngen van de waar-

van mcnsenrechtcn tijdcns het apart-

( IJV
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heidsbewind tc ontkenncn. Dat is a!

ken beschouwen de auto als cen ver-

een stap op wcg naar heclmaking. Het

werpelijk vervoermiddel. Beyers Naude

rapport van de Waarheidscommissie,

is hier een gelukkigc uitzondcring.

dat op 31 oktober verwacht wordt, kan

Llitzonderlijk als autobiograaf is hij ook

de basis worden voor de opbouw van

in zijn bescheidcnheid. In de mecste

de nationale ccnheid. 'The pursuit of truth

autobiografieen zijn de ik-hguren maar

is the beqinnin_q of justice", aldus onderzocksdirectcur van de Waarheidscommissie Charles Villa- Vicencio 4 Of
het inderdaad tot gercchtigheid leidt,
zal van het vcrvolg afhangen. Politieke
keuzcn zijn noodzakelijk.
Dat realiseert het Zuid-Afrikaansc l'arlement zich ook. Veertig jaar na de verkiezingsoverwinning van 1948 die de
Nationale Partij aan de macht bracht,
besteedde het ccn de bat a an het pol itieke vervolg op het werk van de
Waarheidscommissie. Deputy President
Thabo Mbeki, de opvolger van Nelson
Mandela als ANC-voorzitter, wees in
zijn bijdrage aan het debat op de waarden die aan de Zuid-Afrikaanse grondwet ten grondslag liggen, zoals de opdracht "... to heal the diuisions of the past" De
komende jaren zal wat hem betreft
vooral aandacht moeten uitgaan naar
het slechten van de materielc verschillen tusscn blank en zwart. In dat opzicht is nog steeds sprake van twee
Zuid-Afrikaanse naties in plaats van
een

al te vaak geneigd zichzelf als brand-

aangezien vcle invloedrijke buitenlan-

Slot

soek a fie by NAUDE. NALIDE hct ook

Had Beyers Naude eigcnlijk zwakke

deur middel van kocriers skakeling met

kanten! In ieder gcval dezc, en nog ecn

meningsvorrners (vera! op kcrklike tcr-

punt van historische gebeurtenissen te
zien (en gaat het om "Grote Mannen
die Mij gekend hebben"). Bij Beyers
Naudc is eerder het omgckeerde het
geval: hij geeft vooral andercn kredict.
Je zou willen dat hij wat minder bescheiden was, want vee! van waar hij
ongetwijfeld ecn grote invloed moet
hebbcn gehad, zoals in informelc gesprekken met kerkleiders en politici,
blijft onbesprokcn.
De redactcuren van de Ncderlandsc
uitgave hebben hicr terecht voor enige
aanvullingen gezorgd. Zo is "Verzct en
verzoening" voorzien van een voorwoord door prof dr Joh Verkuyl, die
de historische betekcnis van Beyers
Naude zorgvuldig nccrzet. Ook de bijlagen aan het eind doen de man recht,
bijvoorbecld de publicatie van het gcheime memorandum van de veiligheidspolitie van 19 september 1980,
waaruit blijkt dat Beyers' hmminq order eigenlijk haar doc! niet bereikt had, "
ders wat SA besock 'n persoonlike be-

I..,.

aardige ook: zijn licfde voor auto's. De

rein) in die buiteland" (biz 174)

T-Ford van zijn vader, de eerstc Dodge

Llit cigen ervaring kan ik eraan toevoe-

die hij als student samen met zijn broer

gen dat Beyers Naude, van de promi-

had, de Hansa die hij in 1942 kocht, de

nente Zuid-Afrikaansc kerkleiders die

"ouwe taaie Peugeot", die hem naar het

in Nederland kwarnen pleiten voor

Christclijk lnstituut reed tocn het wcrd

krachtige maatregclcn tegcn bet apart-

vcrboden, zorgvuldig en met liefdc

heidsregimc, de rnecstc invlocd uitoe-

worden

fende op het CDA. Zijn begripvolle

de

voertuigen

beschrevcn.

Slcutelen aan auto's is een van zijn gro-

maar consequente opstclling en zijn bc-

tc hobby's. De mccste pastores die ik

scheidenhcid, die ook de biografie zo

UJV 'lilO'IH

kenmerkt, rnaakten veel rnecr indruk

geleid heeft en waarvan voor rnij de

dan de harde confrontatic die door an-

slcutelzin was: Christl!'> heeft niet ge-

deren gezocht werd.

zegd dat de kerk de weg, de waarheid
en hct Ieven is, maar: "lk

De waarde van "Verzct en
vcrzoening" <;tijgt uit hoven die van een lcven'>beschriJving van ecn belangrijk

figuur

aileen.

De

autobiograhc laat zich ook
lezen al'> dialoog met de
knngen waar Beyer<; Naudc uit atkom'>lig i'>

zijn

kerk, volk en land. Hct
hock i'> daarmee ongetwijfcld

onderdeel

van

zijn

ben de weg, de waarheid

De autobiografie

en het Ieven." Dat is de

laat zich ook lezen

hoodschap
Naudc

die

Beyers

meegedt.

Er

is

als dialoog met de

gecn Synodc of Curie no-

kringen waar Beyers

dig om de zeggingskracht

Naude uit afkomstig
is: zijn kerk, volk en
land.

en de actualiteit van die
bood.,chap tc hevestigen
Naude, zoal'> heschrcven

.I
z·. · ·.

in zijn autobiograhe, is in

(' r/

Hct hcle Ieven van Beyers

Ieite een cigenwijze en

vcrlangen om al die hlanken, die de ovcrsteck nog nict kunnen

radicalc toepassing van hct vers uit het

makcn, te betrckkcn hi) het vcrande-

vroegerc Zuid-Airikaansc volkslied

ring~procc<.,.

tv1aar cr is mecr Bijna ccn jaar gelcden

SkC11k ook mts die kr1u}, o Here• om tc hm1dhaaj

lcgde de Zuid-Airikaanse amhaS'>adeur

e11 te hou
Dat die ertPe

in Nederland, C:arl Nichau'>, op cen hij-

li<IJI 0111

uaad're mr

0111

kinders

Ncderland<;e Zcnding-;raad cen indrin-

uwehly:
K11egte um1 die Allerhool}ste, teen die hele tPi'reld

gcnd rer<;oonlijk getuigenis at over het

ury

ecnkom'>t van het daghlad Trouw en de

verzocning'>proce'> in zijn land, metals
centrale vraag: 1., rcligie relcvantc Zijn
antwoord was ontnuchtcrcnd: "fk is he-

Drs. Th. B. Fi\1. Brinkel is tuerkz,tam hi) het
Wetmsdlit/l/Jelijk hrstituut uoor hct CDA

vt"CC'> dat ek u gaan tclcurstel, want ek
dink nic dit is waar dat gclool -en dan

CF Beyers Naudf, Verzet en t>erzoeni111}.

met sresihekc vcrwy'>ing na die christclike geloof- 'n hc,Ji.,":ndc faktor in die

hiotJraftc. L/ili}el}ctJe/1 hij uitgwcriJ Ten Haue,
Bartm 1997. Voor Nederland oerta,dd e11 he-

tramlorma<,ie van Suid-Airika i'> nie."

tuerkt door /vtan1ix uan dcr Sijs c11 Enk 01111 de11

Wcli<.,waor \varcn cr n1ocdigc en voor-
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hceldige kcrkleidcr<, in de '>trijd tegcn
apartheid, maar de kcrk in brcde zin
heelt gccn duidclijke en samenhangcnde thcologischc basis gehoden in de
striJd tegcn apartheid en voor de vraag
wat cr in plaats van ararthcid rnoc'>t komen, aldus de amha'>Sadeur.
lk kan niet andcr<, dan die persoonlijke
ervaring van iemand die zeit als gcvangcnc hedt gclcdcn respccteren. En
loch, daar <;taat die motivatie tegcnover
die hct levcnsverhaal van Beyers Naude
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In het zomernummer 1998 van Christen Democratische Verken-

'.l.J

ningen staat onder andere een artikel van drs. Woltgens. In tegen-

·'-J

stelling tot de meeste andere auteurs van dit boeiende nummer is

'.l.J

,::L.

z
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Woltgens geen geestverwant, maar een vooraanstaande figuur in
de Partij van de Arbeid. Een artikel van dezelfde strekking verscheen in het Brabants Dagblad van I 5 augustus 1998. De slotsam van Woltgens is zo interessant dat een discussie terzake nut-

>

tig is. Deze beschouwing is bedoeld als een kleine bijdrage aan

X

deze discussie.
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Weg is de overdreven nadruk op over·

Dit gezegd zijnde, rnoct ik toch ook

heidsingrijpen op velerlei terrein en de

zeggen dat in de artikelen van Wiilt-

aat ik voorop<;tellen dat de

beweging, dan valt daar nu rneer voor

PvdA in de laat<;te decennia

te zcggen dan in de zeventiger en tach-

enorm is veranderd. Waar is de

tiger jaren.

tijd van Tien over rood' e.d.7

tegenzin tegen het functioneren van de

gens een helangrijk a<;pect niet aan de

markt of het particulier initiaticf Niet

orde kornt en dat is nu juist waarom

meer relevant zijn de derde-weg-nci·

ecn aantal menscn van (Iaten wij glo-

gingen ten opzichte van de Sovjct Unie

baal zeggen) christelijke huize aan bet

van een aantal sociaal-democraten en

CDA de voorkeur geven hoven de

de neiging tot het afschaffen als eer<;te

l'vdA. Dat aspect hetrcft nu jui-.t imma-

van kcrnwapens. Cebleven is · en dati<;

tericlc zaken, men kan ook zcggen,

belangrijk · de aandacht voor een

normen en waarden. Over het zoge·

rechtvaardige

naarnde

inkomcnsverdeling,

al

blijft dit een der rnocilijbte sociaaleconornische vraagstukkcn.

'homo-huwelijk',

over

cut-

hanasie en andere zaken up dit vlak
wordt door velc chri<;tenen andcrs ge·
dacht dan degenen die nict (rnecr)

lmmateriele zaken

christelijk voelcn. Veranderingen in de

Als er al sprake zou Kunnen zijn van

wetgeving op deze punten worden vaak

aansluiting van het christelijk-sociaal

voorgestcld door D66 De andere paar-

erfgoed aan de sociaal-democratische

<;e partijen zijn daar niet altijd enthousi·

<J<;t over, maar nemcn de voorstellcn

tuige zijn woorden "Er wringt ook icts

van

als de PvdA regeert met twee partijen

v

twec andere partijcn hct christclijke gc-

die inhoudelijk en historisch vee! vcr-

c

luid tc weinig of niet wordt gehoord.

der van haar sta<Jn dan de grootste op-

;;o

Over dcze kwcstic<; moet natuurlijk al-

positicpartif De oplossing daarvoor is

<

tijd een wetgevingscompromi'> worden

in de toekomst ecn nieuwe coalitie van

m

gevonden en dat i<; in het verleden ook

CDA en PvdA. Wie -en d<Jt doet Walt-

gehcurd. Maar daarbij kon het CDA

gens, m<J<Jr ook velc anderen- hct CDA-

z

!)()()

wcl over. lk meen dat in die

een eigen geluid Iaten horen en inbrcn-

program van 1994 vergclijkt met het in

gen. lk ben hang dat hij ecn s<Jmengaan

hun ogen vee! socialere van 1998, moet

van CDA en l'vdA in cen partij dat ei-

niet vergeten dat de situatie in 1994

gen geluid niet meer gchoord zal wor-

nog een heel wat voorzichtiger belcid

den.

vroeg dan thans.

Nieuwe coalitie CDA-PvdA

Prof d.- H. W.f Bos11w11s

lk dcnk dat Wiiltgen'> over de paarse

emerillls-hooijleraar _qeld, krediet-. m ba11kwezen

coalitie zclf niet zo enthousiast is, ge-

Katholieke Llniuersitcil Brabant
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In memoriam prof.dr. H.W.J. Bosman
Ecn week voor zijn plotselinge overlijden, op 26 augustu'> 1998, ontving de
redactie de hicr gepubliceerde hijdr<Jge van de hand van prof dr. H.WJ
llmman. Hans Bosman, geboren op 17 juli 1922 in Rotterdam, W<J'> zijn loophaan hegonnen bij hct ministcrie van Financicn en hct Ccntraal Planbureau
en was vcrvolgcn<; <;inds 1954 lector, vanaf 1959 tot zijn emeritaat eind 1987
hooglcraar geld-, krediet- en bankwczen aan de Katholieke Universitcit
llrabant. Hij vervulde binnen en buiten de univcr'>iteit tal van hestuurlijke
tunctic'>, waaronder van 1960 tot 197 4 die van kroonlid van de Sociaal
Economische Raad.
In de wetcmchap en de tin<Jncicel-economi<;che praktijk hooggeschat, was
hij tcgelijkcrtijd ccn van de toonaangevendc figurcn in de gemeenschap van
maatschappclijk en politick bctrokken katholieke intcllectuelen. Zijn bercidhcid mcn<,cn en hun motieven te respccteren ma<Jktc hem tot een bouwer van
hruggen, zondcr dat hij de vcreistc lange-tcrmijn-orientatie uit het oog verloor. Zulke kwalitciten zijn ook in de politick cen schaars gocd. Hct Centrum voor Staatkundige Vorming - een van de voorlopcr<, van het Weten<,chappclijk lnstituut- deed op hem cen bcroep als adviscur in cconomische
heleidwraagstukkcn. In het midden van de jaren zestig vic! zijn naam bij kahinct<;tormatics - maar van cen politick ambt is hct niet gckomen. In Christen
Dcmocratischc Vcrkcnningcn van januari 1982 (pp. 26-34) schrccf hij over
'Volkshuishouding en parlcmentaire democratic' In deze atlevcring is Hans
llo<;man nog cenmaal aan hct woord.

f>roj.d.- E.i\1.11 Hirsch Ballin, Poorzitter redactie
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Generaal Calmeyer was een christelijk-historisch militair en politi-

z

cus van de oude stempel. Zo typeert dr. H. van Spanning het
voormalige CHU-Kamerlid bij het verschijnen van zijn memoires.

"LL:

Een christelijk-historische traditie wordt hiermee voortgezet

E
c

en hclangrijk kenrncrk van de

luitcnant-gencraal I\1.R.H. C:almcycr

christelijk-historischc

( 1895-1 990) wordt dezc christelijk-hi<,-

Unic

(CHUJ, die met ARI' en KVP

torischc traditic voortgezet.

opging in

C:alrneyer was Twcede Kamcrlid van

het CDA was dat

de Unie aan haar !eden en vcrtcgen-

I 956 tot 195'! en staatssccretaris van

woordigers vee! ruimte hood om hun

Ddensie in het kabinet-Dc Quay van

pcrsoonlijke visie op de relatic tusscn

1'!59 tot 1963. In dit boek wordt hevcstigd dat C:almcyer - zoals we nog
zullen zien
ecn eigcn plaats in de

gcloot en politick gestalte te gcven Dit
gal het oplredcn van christelijk-historischc politici vaak stcrk in-

C:HU

dividuclc trekkcn.

Wei wijkt hij hclangriJk al

heeft

ingenomcn.

Mcde als gevolg van de

van zijn voorgangcrs in de

gcdccentraliseerdc organi-

omvang en de stijl van zijn

saticstructuur van de CHU

mernoire'>. De herinnerin-

heeft dcze individualisti-

gen van de eerdcr genocm-

schc benadcring cr toe gc-

de CHU-politici zijn kki-

lcid dat de C:HU rclatief

nc,

wcinig

hceft

boekjes. De aantckcningcn

haar

van Calrneycr, die HoHc-

publicaties

uitgegeven

waarin

politick belcid werd uitcengezct. Daar staat regen-

populair gcschrcvcn

naar zorgvuldig heclt be-

Dr H. van Spmmi11g

wcrkt

en

geannoteerd.

over dat diverse CHU-Tweedc Kamcr-

zijn aanzienlijk uitvocriger en meer he-

lcden

schouwend van aard.

hun

herinncringen

hebben

gepubliceerd. In dit vcrband kunnen de
rnemoircs worden genoemd van jhr. mr.
D

J.

Voor hij in 1956lid wcrd van de Twccde Kamer had C:almeyer cen indruk-

de Ceer, JR. Snocck Henkemans,

wekkende carriere gemaakt als oHicicr

dr H.W. Tilanl!', en jkvr. mr CW.l.

Hij was onder rncer kabinetschef van

Wttewaal van Stoetwcgcn. 1

de minister van Defcnsic. dirccteur van

Met
dr

J

het vcr<,chijnen

van

de

door

het Deknsie Studie Centrum en plaats-

Hoffcnaar bewerktc memoircs van

vervangcnd chef van de gencrale <,tat.

De uitgave van C:almcyer<, memoircs,

van dichthij mcc. De gcheurtcnissen in

c:::::::

waarop Hoffenaar aan de Rijksuniversi-

de KristaliHacht en de openlijke acties te-

o:

teit te Leiden promovecrde, werd ver-

gcn de joodse bcvolking vervulden hem

rn :

richt in het kader van een onderzoeks-

met diepe afschuw.

r;:

project van de sectie Militaire Ceschie-

Als 5\aatssecretaris kreeg hij onder

denis van de Koninklijke Landmacht.

mecr te maken met de destijds gerucht-

""' :

De ondertitel van dit hoek luidt Me-

makende affaire rand majoor K(oop-

moires van een christen, militair en po-

mann) en de kwcstie Van der l'utten.

liticus. In deze rccemic wil ik enkelc

Dit hetrof twee militaire ambtenaren

kanttekeningen maken hij het politiek

die een juridisch conflict uitvochten

optreden van Calmeycr.

rn.
Vl.

""::J:

met het departcment van Dcfcnsie en
daarhij krachtig gesteund werden door

Christen-politicus

hct dagblad 'De Tclegraaf'

Als christen-politicus toont C:almcyer

Vee! aandacht kreeg in dczc periode

enkelc sterk persoonlijkc trekkcn. Hij

voorts het rapport 'Het vraagstuk van

was van huis uit Luthers maar ging over

de kernwapenen: nadere beschouwing

naar de Waalse gemeente hinnen de

over oorlog en vrede van de Ceneralc

Hcrvormde Kerk. Calmeyer toondc

Synode van de Nederlandse Hervonn-

zich daarnaast sterk g6nteresseerd in

de Kerk' Dit in juni 1962 vastgestelde

de in gerdnrmeerde kring ontwikkelde

geschrift vcrscheen in oktober van dat

wij<,hegecrte der wetsidce en was voor-

jaar op cen moment dat de wereld de

zitter van de Vereniging voor Calvinis-

adem inhield voor het mogelijk uitbrc-

tischc wijshegccrtc.

ken van een gewapcnd conflict tussen

Lijn lidmaatschap van de CHLI in 1946

de Vcrenigde Staten en de Sovjet-unie

werd in helangrijke mate ingegeven

naar aanleiding van de C:ubaanse crisis.

door zijn hezwaren tegen de C:HLI-po-

In de inlciding werd gesteld dat dit rap-

litici die met de Doorhraak naar de

port nict de pretentie had een 'oplos-

l'vdA gmgen. Hij waardeerde in de

sing' voor hct vraagstuk van de kernwa-

CHLI vooral de visie op het protestants

pcnen te hiedcn maar richtlijnen bevat-

karaktcr van Nederland en de opvatting

te voor het christelijk denken en han-

dat hct koningschap van het Huis van

delen in deze kwcstie. Enkele uitspra-

Oranje wcrd heschouwd als een vrucht

kcn in dit rapport deden echter vee!

van de lcJding Cods met ons volk. De-

stof opwaaien. Zo werd ondermccr ge-

ze uitgangspunten sloten aan hij Cal-

zegd: "Op grond van wat wij over de

meyers taakopvatting als oHicicr Voor

vredcstaak van de kerk en over de aard

de oorlog was C:almeyer korte tijd pro-

van de kernwapenen hebhen gczegd,

stcrk nationalis-

mag de kcrk dan ook niet anders docn

tisch gcoricntecrdc - Verhond voor Na-

dan een radicaal neen tegen de kernwa-

pagandist voor hct

tionaal Herstel. Deze grocpering ont-

penen uitspreken". llders in het rapport

wikkelde zich gelcidelijk in nationaal-

wcrd gesteld "dat de kernwapenen ook

socialistische richting. Calmeyer wees

in het uiterste gcval niet gebruikt mo-

dczc radicahsering af HiJ maakte tij-

gen worden en dat de christcnen hct

dcns een studiepcriode van I '!35 tot

nict voor hun, aan het Woord en de be-

I '!39 aan de Duitse Kriu}sabrdcllllC de

lolten Cods gehonden, gewetcn zullen

toenemende greep van het nationaal-

kunncn verantwoorden aan zulk een

soclalistisch hewind op de samcnleving

oorlog met kernwapenen hun mede-
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werking te gcvcn". Calmeyer zag hierin
-~!
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king leidde tot het verschijncn van de

cen opwckking tot dienstweigcring op

brochure 'Een gctuigenis waarom wij

termijn. Hij rcageerdc op dit rapport in

CH zijn en blijven' Een aantal vooraan-

een brief aan de hoofdlegcrpredikant.

staande CHU -vertegenwoordigers be-

Hij plaatste zich daarbij op hct stand-

klcmtoondc in deze brochure de ideolo-

punt van "een met ovcrheidsgezag over

gische verschillen met de ARP. In 1967

cen dec! der strijdkrachten bekleed
Christusbel ijder".

werd deze protestantse samenwerking

Deze handclwijze is typerend voor Cal-

als een gepa<;seerd <;tation De CHU be-

1..!..1

meyer. Hij komt in zijn memoires naar

sloot zich met de ARP en de K VI' te

""

voren als ccn officier geworteld in de

richten op de christcn-democrati<;che

::L

tradities van de eeuwwisseling. Hij was

samenwerking die tenslotte zou uitmon-

c:<:
co...
Vl

in christelijk-historische king getypcerd

mccr militair dan politicus. Het bcpalen

den in de vorming van het C:DA.

0

van beleidslijncn als staatssecretaris lag

Calmeycr had ten aanzien van de <;a-

""

hem beter dan de controlcrende taak als

menwerking tus<,en CHU en ARP een

Tweede Kamcrlid. In beide gevallen

voortrckkersrol vervuld. Hij had geen

bleef Calmeycr echtcr rechtlijnig den-

bezwaar tegen samenwerking met de

1..!..1

ken en kon hij weinig begrip opbrengen

KVP, maar vorming van een partij van

voor de arbeid die nodig is voor het hc-

protestanten met katholicken achtte hij

reikcn van een politiek compromis.

principieel onjuist. Zo kwam hij gclei-

Omgaan met de pers vie! hem moeilijk.

delijk in cen gdsoleerde positie. In 1972

Naast officier was C:almeyer een ovcr-

bedankte hij voor de CHU. Hij achtte

tuigd protestant gcvoed door de opvat-

het onaanvaardbaar dat de Unie zou

tingcn ontwikkeld in het Rcveil met nog

opgaan in een overwegend rooms-ka-

duidelijk aanwezige reserve-; tcgen het

tholiek geheel met sterk verschillende

katholicisme 2 Dit bepaalde ook zijn

staatkundige grondslagen.

houding in de partijpolitiek. In hct pro-

Calmeyers herinneringen geven cen in-

ces van

partijpolitieke

herorientatie

teressant beeld van de interne gedachtc-

speelde Cal meyer een rol als voorzittcr

wisseling binnen de CHU vanaf deja-

van de CHU-Kamerkring Den Haag. In

ren vijftig tot begin jaren zcventig.

195R krecg het, onder zijn Ieiding ge-

nomen, besluit van dcze Kamerkring

Eigen plaats

om bij de gemeentcraadsverkiezingen

Calmeyer toont in zijn standpuntcn een

een gemeenschappclijke lijst te vormen

rotsvastc ovcrtuiging. Hij rcspecteert

met de ARP vee! aandacht. 1

de visic van zijn opponenten maar acht

Calmeyer was ccn groot voorstandcr

hun opvattingen volstrckt onjuist. In

van nauwerc samenwerking tussen ARP

zijn terugblik toont zijn vi'>ie geen nu-

en CHU met zo mogelijk de SCP daar-

ances maar hij raakt eerder nog meer

bij. De ontwikkelingen zijn andcrs gelo-

ovcrtuigd van zijn gelijk. 1 Dit lcidt er-

pen. De pogingen om tot nauwere sa-

toe dat de herinneringen van Calmeyer

menwerking tussen CHU en ARI' te

een sterk per<,oonlijk karaktcr dragen

komen zijn mede door het terughou-

en zijn standpunten soms kritisch heke-

dend beleid van de landelijke CHU-Iei-

ken moeten worden. Naast de korte

ding slechts incidenteel van de grond

maar rake typeringcn van de chri<;telijk-

gekomen. De met vee! publiciteit om-

historische Tweede Kamerlcden H.W.

geven Haagse protestantse samenwer-

Tilanus en jkvr. CW.l. Wttewaall van

0:::

Stoetwcgen toont hij zich bijvoorbecld

Dr. H. van Spamting was heleidsmedewerker hij

duidelijk te wcinig kritisch ten opzichte

de CDA- Ttoeede Kamerfractie.

c

dr. F. C. Cerretson. In ecn enkcl geval

A1.R.H. Calmeyer, Ho·inmringen, memoires

7

schict zijn gcheugen tekort en is het

van een christen, militair en politicus, ingeleid en

beeld dat hij schetst onvolledig. In zijn

hewerkt door J 1-fojfenaar, wtgeverij SDU,

beschouwingcn over het rapport van de

paqinas. Prijs f

van de cigenzinnige CHU-senator prof.

rr

925

89,50.

-c

No ten
Dr. de Cccr,

reacties op zijn brief aan de hoofdleger-

f/cnm1ffi1!UCH. <:,'

C Puchmgcr,

predikant Nergens noeml hij de dcs-

Cravenhagc 19Y)

Pcrtcldf n11j Zl)11 /wen, Kam-

Tildr111:,

pen 1966. _l. R Snoeck Hcnkemans, PurlnnwltJI-

tijds opvallende rede van zijn geestver-

rr /Jcnllflfflll!}CIJ.

llll)clntl

want, het CHU-Tweede Kamerlid dr.

z.1. 11946) C

\X'. I. Wttewaal!

doot mr f I R Sdmuli, z.pl
VJ.n

Stoctwegen

Dr fmtlc Pcrtclt. Baarn 197.1 In dit verhand kun

I.N. Th. Diepenhorst. In een indringend

ook gcwczen worden

betoog nam Dicpcnhorst, op zes januari

or de

publJCatic van her

ult de C:Hll a!kom<:.llgc CDA-Tweedc Kamerlid _) S.L Cualtherie van Wcezel· Rnht'i door /1ct

1963, in de Tweedc Kamer afstand van

muldcn,

de conclusies van dit rapport. Hij on-

1-11Ul_1}Sc hmnnmH_tjfl1 's C~ravenhage 1994

Calmeycr typeert KVP-IractJckJder mr. C P.M

derstrcepte de vrijheid van de kerk om

Romme als een zecr hckwaam polll!CU'> maar

te sprcken, maar tevens de protestantse

"et'n zo door en door room'>e figuur. a].:; hct
\Varc omgevcn door wicrookgeurl'n, daarblJ

vrijheid om mel aandacht te luisteren

meer ne1gcnde naar ~amenwerkmg llll't de

naar hen die kerkelijk Ieiding geven om

l)vdA dan ml't de rctormatori.:;che rartiJcn 111

daarna zclf de vcrantwoordelijkheid tc

hun toenmal1ge geaardhe1d. dat ik generlei afhlllteit met hem kon voelcn'' l,blz 53tn

dragcn voor de beslissingcn die men op

Hct bc~tuur van de CHU \Va'> tot midden jaren

grond van Cods woord meent te moe-

ze<.,tlg rerughoudcnd ten aanz1en VJn nauwere

ten nemen. Ook a! wijken zij af van de

~amenwerk111g met de ARP maar l1et plaat.:;c-

!Jjkc aldel1ngcn vr!J. In Den Haag kreeg de ge-

mcningen van kerkelijke !ciders. De in-

mecnscharrcll)ke l!J'>l van beidc prote..,tantse

houd van dit rapport had, aldus Diepen-

partlJen

horst, niet aileen verontrusting gcwekt-

knngvoorzltrcr Cal meyer lid wa~ van de Tvv'Ce-

195R vee! aandacht omdat Kamer-

T\vecdc Kamcrlcden H.W. Tilanu~ en jkvr

ring gesticht. In hct synoderapport was

Wttewaall vJn

opgemerkt dat politici en militairen
door hun dagelijks werk het gcvaar !o-

111

de Kamer en ook de chn.;.,telijk-hi.;.,ton.:;che

wat tc prijzcn vie! - maar ook verwar-

4-

Sroetwegen 1n

Den

~laag

woondcn
In cen nahe.:;chouv.nng merkt C:almeyer over
de vnmaahchappelijkmg van het Ieger up

pen soms bedrijfsblind te worden. Die-

"Het Ieger J<:.'>imilcren met cen anti- oJ hoog-

pcnhorst vroeg zich af of dit gevaar bij

'ltcn<., a-militane maat':>charpij, waann de morele waarden die het tundament vJn icdere

thcologen was uitgesloten5

krl)g'>macht vormen, wc1n1g in tel z1jn

De herinneringen van Calmeyer vor-

o;;\cchh tot verword1ng leiden" (hlz. 76\1

men een bclangrijke bron voor de mili-
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taire geschiedcnis en ecn waardevolle
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het kahi-

aanwin<;l voor de kennis van de protes-

net-t·darijnen de ccr.;.,te bcwind..,man l~taJt<;sc

tantse naoorlogsc politick en van de

cretan<.,) die z1ch met zakcn bctrelkndc ont-

CHU in hct bijzonder. Maar de lezcr

wikkehngo;;~amcnwcrking bezig hield. Met uit-

zondcring van de periode dal hl) Jl'> .;.,laatsse-

moet cr voortdurend op bedacht zijn

uetans optrad, wa<., hlJ van 1955 tol 1975

dat hct hicr gaat om de opvattingen van

voorzitter van de Savornin LohmJn'>tichtJng

cen 'christen, militair en politicus' die
binnen de C:HU een geheel eigen plaats
innam.
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ee, niet de plotseling op-

waardevollc inventarisatic van opinies

genwind

en reflectie'>.

biedt

aan

de

ch risten-democrati'>chc

oppositie gouden bnsen en ook nicl de

Wie de rode draad probeert tc vindcn

onverwacht snclle bevestiging dat Kok

in aldie hijdragcn. '>tuit cigenlitk niet in

II cen vechtkahinct zal worden. Een

de eerste plaats op hct fcnomeen van

tus<,cntijdse val
LL.:

was ook niet de bcdoeling van dczc

ge<,token economische te-

regering.

de dreigcnde marginalisatie van het

waarovcr breed gespcculeerd wordt,

van

deze

CDA, maar van de politick in hct algc-

houdt voor het CDA zelfs aanzienlijke

mccn. Het verdwijnen van de grote ex-

risico's in. 1ljdens de vcrkiezingscam-

ternc bedreigingen. het vervlakkcn van

pagnc hebhcn we a! gezicn, dat hct

de idealcn, de perspectieven in andere

paars lukte om de grotc eensgczindhcid

<,ectoren, en vooral de kloof tussen wat

even tc verbergen en in te ruilen voor

als uitdaging of lcvensprobleem wordt

ccn toneclspel van legenstellingcn; en

gezien aan de ene kant en het oppak-

zclh; toen leek het era! op. dat het po-

kend en oplossend vermogen van de

liticke debat in Nederland beperkt zou

politick aan de andere kant, Iaten we

worden tot de drie coalitiepartijen llij

zeggcn Politikuerdrosse11hcit. dat i'> wat cr

een ontijdig opbrekcn van dit kabinct is

ccht '>pcclt.

de bns niet dcnkheeldig, dat het poli-

Hct CDA heeft geleerd - en dat is de

tieke dispuut geheel gemonopoliseerd

bittcre les van 6 mei - dat hct antwoord

wordt door de elkaar onlrouw gewor-

daarop nict aileen in woorden hcstaat,

den cluhs en het electoraat wordt voor-

niet aileen in analyses en niel aileen,

gesteld hinnen die ruziemakers te kic·

zoals dr. A Klink schrijft. in contmu·en

zen voor gelijk of ongelijk Natuurlijk.

van een alternaticve agenda.

dat is unfair, maar we hebben intu<,scn

In 'Nieuwc wegen, vaste waardcn' bad-

wei gelecrd dat klagen over de ontwik-

den we hct hestc politickc document

keling van het NOS-journaal tot rcge

van de laatse decennia; in 'Samcnlevcn

ring<,zender en spreekbuis van paar-, en

doc je niet aileen' hadden we nict aileen

het gchrck aan tegenwicht hij andere

hct erkendc hest ge<,chreven partijpro-

media loch nict helpt.

gramma, maar ook hct mee<,t visionairc.

Nee, de kansen voor hct CDA liggcn

Wat ging cr dan mis, en is dat clllher-

op ccn andcr gehicd. Het zomernum-

stelhaarc Beslotcn in de loop der din-

mer van Christen Democratische Vcr-

gen. omdat we de bewcging van de 20c

kenningcn over de nedcrlaag en de hcr-

ecuw warcn en met het oplo<,<,en van de

po'>itionering van de chri'>tcn-demo-

sociale kwe<,tie, de totstandkoming van

cratie was boeiend. ver<,cheiden. maar

de lurope<,c cenwording en de afwcn-

maakte nog geen duidelijkc keuzes. Dat

teling van de communistische hcdrei-

Van wie is het CDA? De
kiezers

-::;

die zich de dcrde wcg noemcn - zclden

Het eerste antwoord dat hct CDA moet

70

is er een zo wcinig tantasievollaheluit-

geven, is dat het zich hekend moet ma-

ging aile-, hcreikt is, waar we eigcnlijk
voor stondcnJ Andere hcwegingen, of

m

gcvondcn, of hcter gczcgd uit de oudc

ken bij hepaalde groepen in de samenle-

Vl

doos gehaald - ot het lihcralismc krij-

ving. Uit het zomernummer (Eilander,

n

gen de kamen in de volgendc eeuw, gc-

Fennema) komt een eerste antwoord. Er

<,ccularisecrd als die zal zijn, g6ndivi-

ts

dualisccrd en geglohalisccrd. Zekcr als

met de vraag van "er is mecr": de burger

de tcgcnstandcrs van welecr ook nog

is meer dan belastinghetaler of consu-

ccns

mcnt, de samenlcving is meer dan een

cnthou-,iastc NAVO-aanhanger-;

ecn grote groep burger<;, die bezig is

zijn geworden, voorstanders van het

zandhak van individuen, menscn Ieven

poldermodcl en cigcn huizenhezit, en

voor meer dan aileen maar geld verdie-

zelts zich up ecn laat moment sterk ma-

nen en het gaat in het Ieven en in de sa-

kcn voor de herinvoering van de ze-

mcnleving om mecr dan het hier en nu.

dcnpolitie

We kunncn het aanzienlijk gedcelte van

Wat ging cr mis up 6 meic Ln is dat

de Nedcrlandse bevolking dat zoekt

hcrstclhaarc ZckcL cr ging van a lies mis

naar of bevattelijk is voor een politick

op organisatorisch gchied, znals het ci-

van "cr is meer" allerhande etiketten ge-

gcn vcr-,\ag ('Nieuwe wcgcn in aanleg')

vcn,

van de CZltnpagnc-uitvocring lict zien,

tuurchristenen, maar duidelijk is dat ecn

maar dat is geen antwoord up de vraag

heweging die durtt uit te stralen gevoel

0
0
:;
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van

post-modernisten

tot cul-

ot cr wcrkclijk nog kanscn zijn voor

te hehhen voor de centrale dilemma's

ccn nieuwe doorhraak.

van jonge en oude mensen, respons zal
krijgen. Dat bleek uit het rapport 'De

Er wordt in het zomcrnummer van dit

verzwcgen keuze van Nederland', waar

hlad ccn groot aantal ~uggcstiC') ge-

recht doen aan emancipatie en zclfver-

daan. 1\bar aileen als we die atzetten

werkelijking uitgangspunt was, maar

tegen de algemene Politikumlrossmheit

waar

Kunncn die hij elkaar het antwoord ge-

werd gezocht van het nemen van ver-

naar

cnmhinatiemogelijkhedcn

ven or de tockomst van de chri-,tcn-de-

antwoordelijkheid voor ecn ander, jui'it

mocratie. Dat antwoord gaat daarom

or momenten dat die ander zorg en

ook vee\ vcrder dan analyse<, van onze

aandacht en toerusting behocft. Dat zal

cultuur ol contouren van een politiek

onk hlijken in de verdere uitwerking

antwoord. Aileen ecn integrale strate-

van het dezer dagen ver'ichenen oude-

gic, die inderdaad ook de organisatie,

renrapport 'Respect', waar zo'n ander di-

de per<,oncn, het politieke handwerk

lemma wordt bchandeld: hoe de econo-

onwal naast die culturele analyse en die

misch niet mecr productievc burger

contouren kan het CDA tcrughrengen.

mede-burger te Iaten blijven, in ge-

Volgens mij gaat het daarhij om cen

meenschappen en in waardering. Dat

vijhal elementen van een -,amenhan-

moet ook blijken uit dat andere zich op-

gende en diep ingrijpendc oppositie-

dringende dilemma: hoe werk, prestatie,

strategie Daarhij moeten <,oms pijnlijke

welvaart - ja zeker- te comhinercn met

keuze<, gemaakt worden en is het motto

gemeenschappelijke

hovenal: aileen hct he<,te en de he<;te is

rust, van ontspanning, van ontmoeting,

gocd gcnocg.

en voor wie wil van hezinning. Noem

(JlV 'I IO'IH

momenten

van

het de reactie op de 24-uurseconomie;

·.,
'I

dig zelfredzame grachtengordel

noem het de inzet voor de gezamenlijke

Een herstel van de band met doelgroe-

rustdag, noem het de keuze tussen opti-

pen, dat is de eer<>te opdracht. Doel-

male arbeidsinzet, dus dcling van arbeid

groepen, die weer moeten voelen dat

en zorg, of maximale arbeidsinzet: ie-

het CDA van hen is. Nu het om moci-

dereen fulltime aan het werk, juist in de

lijker benoembarc groepen gaat en nu

jaren, dat tijd nodig is voor opvoeding

de verzuiling voorbij is, zijn daar bin-

en zorg. En natuurlijk willen burgers
quizzcn en shows zien, maar velen willen

voorzieningen

ook de keuzemogelijkheid hebben om

voor nodig. En vooral herkenbaarhcid

af te stemmen op CNN of om culturele
produkties te bekijken.

cen gezicht. Zo kan het CDA weer zijn

Die kcuze voor burgers die niet de kan-

constituerend karakter terug krijgen:

sen en gaven van onze tijd afwijzen,

cen brede volkspartij.

nen de partijorganisatie wei bepaalde
en

actieprogramma's

in de vorm van telkens een naam en

maar wei een aantal trend., en automatismen, is geen identificatie met losers.

De thema's

Het CDA moet een partij zijn van zelf-

Van wie ecn partij is, wordt ook in

bewuste mensen.

sterke mate bepaald door de thema's

lntussen hoeft de opening naar deze

waarop

life-stylcgroep - vooruit dan maar -

Sommigen hebben wei eens een tegen-

geen afscheid te betekenen van be-

stclling willen construeren tuS<>en een

zo'n

partij

zich

profileert.

roepsgroepen, inkomenscategoriecn en

doelgroepenbeleid en een themabeleid.

leeftijdsegmenten, waarvoor het CDA

Zeker: het i'> voor een principiele partij

aantrckkelijk kan zijn, en geweest is.

niet verantwoord om de thema's aileen

Dat kan gemakkelijk samenvallen. Ce-

door de directe belangen van de "eigen"

zinnen met kinderen, spaarzame, hard-

doelgroepen te Iaten bepalen - denk

werkende mensen met een eigen huis,

aan ontwikkelingssamenwerking - maar

burgers in het algemeen
die

eerst

zichzelf

ver-

antwoordelijk weten voor
hun bestaan, daar is niets
mis mee. Het CDA hecft
van nature een boodschap

dat wil niet zeggen, dat

Het CDA moet een
partij zijn van

die thema's niet in '>terke
mate het product kunnen
zijn, ook in de toonzet-

zelfbewuste mensen. ting, van het contact en de

voor de grote MKB-sector, van inkomensbelcid tot zclfregulering, en inder-

signalen tus.,en de partij en
haar kiezers (niet noodzakelijkerwijze
hetzelfde als haar kader).

daad tot een bepcrking van de 24-uurs-

In het zomernummer is een aantal sug-

economie. Het CDA heeft een verhaal

gesties gedaan. Het gaat om keuzcs.

voor ouderen en het CDA was bij uit-

lk zou voor deze oppositiepcriode de

stek een partij waarbij het onderwijsbe-

keuze van een vijftal thema's ter discus-

lcid in goede handen was. En bij "ems

sie willcn stellcn, juist ook in relatie

soort mensen" om Jan de Koning te ci-

met die uitbraak naar de groep van "er

teren, hoort dat wij geen armoede op

is rncer".

straat dulden, of in Afrika. J\1aar dat wil
nog niet zeggen, dat wij een beweging

a) Hers tel uan de zclfheschikktng

van zieligaards en stumpers zijn, ook al

Polittkuerdrossenheil hecft allcs te maken

zijn we niet de beweging van de voile-

met anonimiteit, bureaucratie, groot-

burger<> hebben geen
schaligheid,
naam en geen gezicht, maar wei een

geven. Daarorn systcrnatisch de orngc-

nummer - en van de andere kant een

van schaalvergroting. En dan nog die

ovennoed van de politick om maat-

andere, die nieuwe frontlinie

schappelijke processcn te willen sturen

schikking is ook in het geding, als corn-

keerdc bcwijslast vragcn bij processen
zelfbe-

met wctgeving en gedctailleerde uit-

rnerciclc belangen keuzemogelijkheden

vocringsrcgeling. lngrijpen in de wijze,

zo sterk gaan inperkcn, zoals op het

waarop burgers, ondernemers, groepen

Arnsterdarnse kabelnct gebeurde of bij

van ondernemers op zich legitiemc

de reductie van de eigen zeggenschap

doeleindcn moeten bereikcn, de intro-

van burgers in rnedialand in het alge-

ductic van de cfhcicncy-norm in een
zeer vercngde zin en de combinatie

rneen.
Mensen van objecten weer burgers Ia-

daarvan met grootschaligheid in bc-

ten zijn. De brug naar dat echte repu-

stuur en algemcne voorzieningen, het

blikeime burgerschap loopt vandaag

zijn de verkeerdc antwoorden in ecn

via hct subsidiaritcitsprincipe, niet via

tijd die vraagt om tegcnreactics van ci-

de staatsvorrn.

gen verantwoordclijkheid, hcrkenbaarheid, mensclijkc maat. En daarorn rnoct
de christen-democratic dat andere antwoord ook uitwcrken, niet dat ant\voord van dcregulcring, n1aar van zclf-

regulcring, die ook vraagt om goed
lunctioncrendc verhanden van onderncmers, zoals die in een aantal publiekrcchtclijkc organcn gestaltc hebben gekrcgcn, dat hcwijs dat b!J algerncne
voorzicningcn,

zoals

onderwijs

en

zorg, niet de schaalmaar de bctrokkcnhcid van burger<, voor echtc kwaliteit
zorgt; dat bij hct openbaar bcstuur niet
hct gctal van de bcstuurdcn en de omvang van het territoir uitgangspunt
moet zijn, maar dat voor draagvlak en
wissclwerking doorslaggcvend is, dat
de bcstuurlijke ccnheid zovecl mogclijk
ccn algclcide is van cen als zodanig ervarcn menselijkc gcmcemchap. Daarom verzct tegcn grootscha\igc herindelingcn en annexatics, en daarorn is hct
ook zo nodig, dat we -,ncl uitvoering
gaan geven aan dat voorstel uit het laatstc verkiczingsprograrnma om waar in
hct verlcden grote gemeentelijke conglorncratics zijn ontstaan, de nog levcndc kernen daarbinnen ccn wcttelijk
vcrankcrde vorrn van zeggenschap te

CJ)V 'J. Ill 'IH

b) Veiliq!Jcid als hct nieuwe ideaal
Onveilighcid gaat veel verder dan de
kans slachtotfer te worden van kleine
crirninaliteit. En de crirninaliteitsbestrijding gaat vee! verder dan repressie.
Tegenover onveilighcid staat zekerheid,
heschcrrning, garantie, vcrtrouwen en
als het C:DA het veiligheidstherna op
zijn rnanier op de agenda wil zetten,
dan gaat dat van het teruggeven aan de
burgers van een fat<,oenlijke - in rnecrdere opzichten - openhare ruirnte tot
de kwalitcit van bijvoorbeeld voedingsproducten en mcdicijnen.
En een integraal veilighcidsbeleid kan
niet om de centrale vraag heen in onzc
pluriforrne sarnenleving, hoe er ecn gczamenlijk gedeeld en aan de individuelc willekeur onttrokken waardcnpatroon geldend gehouden kan worden
en innerlijk doorleefd ook bij kornende
generaties. Van een nieuw evcnwicht
tusscn sociale controle en individuele
autonornie via identificatiemogelijkheden van randgroepen met de mainstream
van onze samenleving tot de plaats van
instellingen van waardcnoverdracht en
cornrnunicatie en het aanspreken van
ouders op hun verantwoordelijkheid
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kan dat integrale beleid worden vorm-

nieuwe formulcs moeten ontwikkelcn

weerstand stuiten, zoal., de demagogi-

en onll nicuwe inspanningcn n1octen
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vacatures in hct ondcrwij'>, dat ook wij

gegeven. We zullen daarbij op lellc
sche vertekcning van de tienjarigcn-

getroosten om juist in tijdcn van wel-

maatregel bewees (we zetten ook geen

vaart de niet-marktsector enigszins ge-

vijftienjarigcn achtcr slot en grendcil),

lijke tred te Iaten houden met bijvoor-

maar het raakt dan de kern van de

hecld de salarisontwikkeling elders.

vraag, hoc hoog de prijs is van d1e

Om maar niet te spreken van het afhan-

LJ

combinatie van ovcrindividualisering,

kelijk stellen van investcringen in de

Cl...

commercialisering en hedonismc. Wat

zorgsector van de ontwikkeling van de

kan ecn ovcrheidshcleid bijdragen zon-

encrgieprijzcn.

der dat verworvenhcden van autono-

Het CDA hecft in de verkiczingsstrijd

mic, zclfontplooiing en emancipatie in

het zwaar te verduren gehad dnordat

de waagschaal komenJ

het kwaliteit in deze sectoren stelde

Fen bceindigcn van de gedoogcultuur

boven algemcne lastcnverlichting. Het

is een eerste antwoord.

zou nict verwnnderlijk zijn hij de ko-

Ln uiteraard gaat her ook om een

mcnde loonontwikkeling, dat het kabi-

krachtige aanpak van de georgani-

net-Knk lluitkomt op lastenverzwaring

secrde en internationale criminaliteit.

znnder wczenlijkc afbouw van wacht-

Onlosmakelijk is aan het veiligheidsbe-

lijsten en/of een verdere leegloop van

grip ook hevciliging van niet aileen

het hestand van onderwijsgevendcn.

gocderen verbonden, maar zeker ook

Hct C:[)A client inderdaad de beweging

van het menselijk Ieven, in aile stadia.

te zijn, die dan een concreet verhaal

c) De hPaliteit

Poor-

kwaliteit garandeert

Verstecgh hccft in hct zomernummer

d) Cczi11 e11 Sil111eiiiwiiuJ

hedt voor een alternatief beleid dat die
1'1111

de m,wtschilJlrelijke

zief1i11!}CI1
terecht gewezen op de grote hchoeftc

Het gezinsthema is aangeslagcn Het is

die er is aan constante kwaliteitsbewa-

de truttigheid vonrbij en het zal op de

king van zaken als zorg en ondcrwijs.

agenda van de burgers blijvcn Want

Kwaliteitshewaking in de zin van toe-

die centrale vraag blijft hoe kan een

gankeliJkheid, hoogwaardigheid en als

overheid in onze cultuur bevorderen.

ontmoctingsplaats tussen burgers, die

dat mensen langdurig verantwoorde-

met hun uitccnlopende achtcrgrond el-

lijkheid voor elkaar nemen en hnuden.

kaar in de normalc samenleving niet

Dan gaat het om hnancii'le zaken: de

mecr treffen

fiscale en inkomenspositie van gezin-

Kwaliteit in onderwijs-

voorzieningen al., brug naar wcrk, inkn-

nen, zcker met opgroeiendc kindcren,

men en participatie, maar ook in de zin

dan gaat het om opvoedingsondcrsteu-

van toerusting van cultuur, traditie,

ning, n1aar ook 0111 zorg n1ogclijk tc

waarden, levensbeschouwing.

blijven houden tusscn partners, tu-,sen

We dachten een tijdlang te kunnen

ouders en kinderen, en omgekeerd. Hct

ontsnappen aan de Amerikaanse para-

gaat om ecn andcr levensloopperspec-

dox: een hogc welvaart. die gepaard

tid dat niet alb, zet op die overbelaste

ging met verpaupering in een aantal

periode tusscn dcrtig en vijftig, hct gaat

maatschappelijke sectoren. We wetcn

vooral. zoals ex-premier Lubbers in d1t

nu van de wachtlijsten in de zorg en de

blad indiceerdc om die nicuwc kcuzc

voor onze samenlcving: maximale ol

na de pen'iionering van de hahyboomm

optimale arbeidsparticipatie. Hct gaat

door een slinkcnd aantal acticven gc-

crom, zoals hct recente rapport van het

dragcn mocten worden? Hoe gaat het

WI 'Respect' uitwcrkte, de ouderen

met de overhcidsschuld in ccn teruglo-

midden in de samenlcving te houdcn,

pcnde economic? Maar het gaat ook

ict<; dat aileen mogelijk is in die herver-

over andere zaken: hoe vcrantwoord is

bvcling algemecn heleid, prolcssionclc

de inkrimping van een defensie-appa-

zorg, vrijwilliger<,wcrk en mantclzorg.

raat in een toenemcnd chaotiserende

Maar hct gaat ook om zaken als de

wercld? En hoe toekomstgericht zijn de

zondagsrmt, of bcter gczegd in hct al-

hezuinigingen op ontwikkelingshulp,

gcmeen om gezamenlijkc, gedeelde

waar het enige afdoendc antwoord te-

momcnten van rust, ontspanning, con-

genover de stroom economische vluch-

tactcn en - vnor wie wil - hczinning en

telingen hct bieden van perspecticven

kerkgang. Ecn kenmcrkcnde verwor-

in eigen land isJ

venheid van onze samcnleving, de eeu-

Maar vooral gaat het om een econo-

wen door, die in dcze kabinctsperiodc

misch en technologisch belcid, dat zo-

ter discmsie staat.

wel de concurrentiekracht als de duur-

Door hct gezinsthema ict'i breder te

zaamheid van de Nedcrland'ic econo-

ploegen in dcze zin komt ook de waar-

mic ook over tien, twintig jaar garan-

de van het vriJwilligerswcrk, voor oud

deert in cen globaliserende samenle-

en jong - dcnk aan sport als integratie-

ving, waarin wij moeten oproeicn tegen

instrument - tot zijn recht.

lagere lonen, langere wcrktijden en sncl

c) Alet /Jet ooi} oj1 de tocko111SI
Hct CDA hereikte zijn grootste resultatcn, toen het onder Lubbers weer per<;pecticf hood voor de toekomsl, de genezing van the /)111ch discmc ter hand
nam of zip1 verantwoordelijkheid voor
een krachtig, en misschien heslissend,
antwoord op de nieuwe wapendrciging
van de Sovjct Unie nam.
llcslistheid en moed tcgen de helangen,
cmotics en ook goed hcdoeldc intcnties
van de dag. Omdat die een langcrc-termijnagcnda hlokkeerdcn ol verduister-

elders. Fn dat zonder mee te hoeven

den.
Moed hedcn ten dage, tegen de opvat-

zeiden sommigen, die het rccente ver-

tingcn van ccn mccrderhcid in, hete-

Wic het goed gelczen had, wist dat dat

kent systcmatisch en gedisciplineerd de

aan de tckst gccn recht deed, maar mis-

prijs van maatregelcn, die nu vcrlcide-

schien wei aan sommigc hegelcidende

lijk zijn, tcgen hct Iicht van de tockomst houden. En dan gaat hct om vee!

tonen.
Hct CDA moet uitstralcn dat bij ons de

mecr dan de AOW. Hoc kunncn die

economic in gocde handen is, in vcr-

cerdcr

antwoorde handen, juist op langere ter-

toenemendc technologische expertise

genocmde

maatschappelijkc

voorzieningen bctaalbaar hlijven als zij,

(I)V <J/IO'JK

doen aan de rat race van verslechterende
sociale voorzieningcn of ecologische
belastingen. Dus ook ecn duidclijk eigen beleid ter aanzien van zakcn als informatietechnologie en de inzet van
technologic ten gunstc van duurzaamheid.
Het gaat tot slot, in navolging van
'Nieuwe wegen, vaste waarden' om een
perspectidverandering van het begrip
economische groei van kwantitaticf
naar kwalitatief. "Its the economy, st11j>1d"
kiezingsprogramma

mijn

te soft vonden.

n
0

0

·,·I

Dries lag

Alleen or deze manicr hcbben wij ecn

c

llij de themavoering zijn nog twee or-

vcrweer tegen de umtra-<;trategie van

0

merkingen te maken:

u
Vl

'·!

raars, waarhij in de atgeloren jaren
keer or kecr onze thema's wcrden over-

Het gaat om cen drieslag: prohlcem-

genomen, vcrhaal doodgeknuffeld en

stelling, concrete, vooral concrete or-

ontkracht. Hoe wclluidcnd, en hoc in-

lossingen en telkens een

houdsloos, waren de war-

maatregel,

me woorden over het ge-

die

symbool

Paars mag niet

kan <aaan voor de priori-

zin.

teit, die het CDA geeft

wegkomen met de

aan het thema. Het voorstel van een gezinsminister
was zo'n symhool, zo'n

woorden zonder de

Als Lubbers in de

laatste Troonrede het door
ons opgevoerde thema van
cohcsie in de samenleving

daden.

icoon, de uitwerkingen in

zo dikwijls had Iaten uitspreken, zou hij ongetwij-

het rapport 'De verzwegen keuze van

feld in de redactionelc commentaren

Nederland' vormden

van klefferigheid zijn beschuldigd Men

de

samenhan-

gende concrete voorstellen; de thema-

mag niet wegkomen met de woorden

keuze verwoordde ten princirale pro-

zonder de daden. Over de ontmaske-

bleem en dilemma van vele jongcre en

ringsopdracht in het volgende nummer

oudere Nederlanders.
Als Wiegel het verval van normen en
waardcn aan de orde stelt en dat laat
uitmonden in het voorstel dat de kinde-

A'lr. JJAi\1. van Cetmifl, directeut· lhW het
Wetenschaflflclijk lnstittwt voor hct C/);\

ren op school weer "U" tegen de lcraar
moeten zeggen, wordt daarmee opeens
belang van thema en

van samcnhan-

gend beleid duidelijk
Het tweede is de rcrsonificering van de
centrale thema's. Ieder thema verdicnt
zijn eerstc woordvoerder, die met steun
van vele deskundigen, indicn nodig, in
de komcnde jaren hct belang van het
onderwerr verpersoonlijkt. In de hedcndaagse democratie kan dat niet aileen mccr door de zaken te herhalen,
maar de enig juiste toonzetting is de
verwoording van dat thema, zoals het
als dilemma beleefd wordt door de kiezcrs. Aileen wie zijn oren goed tc luisteren lcgt bij jonge mensen kan als hij
het thema "gezin" or de agenda wil
houden dat doen vanuit de specilieke
belevingswcreld van een nieuwe generatic, en dat geldt evenzeer voor de andere thema's.

( DV 'l'H> '!K

De verbeelding van de Macht
( )fl Zalcrdaq 17 oktolm wmstamuie organiseren bet Thijmgcnootschafl en de Thomas !\~ore Awdemic
hct sy111/Josiwu 'De ucrhccldmq tlim de i\-1acht' in de Ridderzt~al, BimJcniJoj 11, te De11 H<IaiJ.

Zowe1 vroeger als vandaag willcn machthebber<; dat de architcctuur van overhcidsgebouwen hun politicke idcalen propagecrt. Maar de verbcclding van de macht vcrandert. Het
zijn andere waarden, normen en deugden van burgers en ovcrheid die in nicuwe over·
hcidsgchouwcn zichthaar zijn.
Het symposium 'De verbeclding van de macht' vraagt aandacht voor de waarden die in de
nieuwc moraal onzichtbaar zijn. Het is de vraag of onze democratische rechtsstaat zonder

,.

-1

dczc waardcn kan voortbcstaan. Het lijkt daarom belangrijk een welovcrwogen moraal
aan de programma's van eiscn aan architect en kunstcnaar ten grondslag tc leggen.
,_·,,. ,·'

·I

Programma
09.45 uur
10.10 uur

Aankomst
Opening J W. Remkes, staat<>sccretaris Volkshuivesting

10 15 uur
10.30 uur

Lezing 'Symbolen, vroeger en nu', prof.dr. J.M.M de Valk, emeritus hoog·

11 00 uur

lcraar sociale filosofie
Corcfcraat 'De biologie van de macht', prof.dr. J.A.R A.M. van Hootf,

lnleiding dagvoorzitter mevrouw dr. Y. Kuin, psychogerontoloog

hooglcraar ethologic
11.20 uur
1 1.45 uur

Pauze
Lczing 'Stcdelijke heeldspraak' ir. BJM.M Pouderoyen, architect

12.15 uur

Corderaat 'De macht van de opdrachtgevcr', drs. CJ van der Peet, advi<,cur monumentcn

13.00 uur
14.15 uur

Lunch
Lezing 'Macht en bcstuurskunde, prof.dr. P.H.A. hi,sen, hoogleraar be-

14.45 uur

stuurskunde
Column 'Macht en monumenten', mevrouw K. Fcireiss, directeur Nederlands

14.55 uur

Architectuurimti tuut
l.ezing "De overheid mag zich wei wat mecr verbeelden', prof dr. C.J Klop,
hoogleraar politicke ethiek

15.45 uur

Reactic prof.dr.ir K. Rijnboutt, voormalig rijkshouwmcester

15.55 uur

Alsluiting dagvoorzitter Y. Kuin
Rondleiding door oude en nieuwc gedeeltcn van het Hinncnhol als illustra-

1(i.OO uur

tic van het thema van de dag
1o.40 uur

Horre1

De dcclnemershijdrage is

f

25,· inclusicf lunch en consumpties. U kunt zich tot en met 10

oktober aanstaande aanmeldcn. Voor inlichtingen en inschrijving kunt u contact opncmen met: Thomas More Acadcmie, Posthus 32, o500 AA Nijmcgen (Antwoordnummcr
1904, 6500 VC Nijmcgen), telefoon 024-3615555, tax 024-3612041, e-mail Thomas·

More(a'dum.kun.nl

'

I

.,

'

l ':I

•:1;
.i.

I

INHOUD

114

Ter introductie
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n d1t nummer loopt de di'>CLI'>'>ie

vee\ te lcren. Dat i'> misschicn een pro-

over het zomernummc.T (Durf te

ject clat de nieuwe partijvoorzittcr zou

kiezen) door De redactie vindt de

kunnen aanvattcn in nau\v ovcrlcg n1ct

d!'>cussJe over hct probe\ van het

de fractie

CDA uitermatc hclangriJk Daarom i'>

Ecn dergelijke campagne zal aileen

zij verheugd dat de voorzitter van de

maar overtuigencl gcvoerd kunnen wor-

CDA-fractie in de Twecde Kamer, mr.

den a\, een zeer cluidelijke <;trategie i-,

0

).C. de Hoop Scheller, dit nummer

uitgc<;tippeld door de fractic. len her-

:::<:

opent met zijn reactie op de voorzettcn

kenbaar

f-

die in hct zomernummer zijn gegeven.

zijn, het i<; van lcven-,helang. Lncrzijc\,

z

1\lr. JJ.A.M. van Cennip schct<;t in her

is hct waar dat de nieuwe lractie tijcl

in1ago

tnag

ict-,

uitwcndig'-.

tweede dec\ van Couden Kansen hoc

nodig heelt, anderzijd<;- en zo i-, het nu

ongclolclijk vee\ kansen cr liggen voor

eenmaal

de oppositie van het CDA Onder an-

gund. Het n1on1cnt i'-. aangchrokcn om

i<; haar die tijd nict mecr gc-

dere indrukwekkcnd i<; op hoeveel pun-

zccr duidelijkc kcuze<; te maken die in

ten het CDA achtcraf gelijk krijgt

samenhang voortclurcnd hct gckozen

Daarom i'> het voorstel van Paa'> in zijn

prohcl demomtreren. Het li)kt duide-

column om 'fclicitatie-oppo'>itic' te voe-

\ijk dat dat prolicl 'part!) van de '>amen-

ren hclcmaal geen gck idee. 1\larkeer

lcving' zal worden. Dringend behoelte

voortdurcnd waar de cnalitie idcccn

i'> clan cchtcr aan markercncle keuzcs

van het C[)A overnccmt; '>ignalccr

die demonstrcren wat clat precie'> hctc-

waar het CDA achteraf gelijk krijgt

kent, mr. S. Hacr<,ma Buma en mr F

Wannecr de l'vdA-er Ed van Th!Jn

A.'v1 van den Heuvel gevcn daartoe in-

paars I wegzet a\<; \orry-clemocratie'

teressante voorzctten.

wordt dat door de per<; hlibemsncl

kcuzc'> controvcr'>iccl zullcn zijn bin-

overgenomcn. Het CDA hedt paar'> I

ncn en huitcn de partij is wei zeker.

Dat concrete

jarenlang voortclurcncl geconfrontcercl

Het C:DA is gewcnd aan een 'lrasen-

met

consensu<;', op ccn abstract en idcolo-

de \orry-democratic'

B\ijkbaar

wcrkt ccn hoek heter clan motie<; van

gisch nivcau i'> men hct met elkaar

wantrouwcn. Het prohleem is clat her

eens.

onvolcloende lukt om de winst van her

di,cussic \O<;. De fractie dient heel '>ncl

,1\. bar

bij concrete keuzes barst de

gelijk te inca<,<;cJTn. DaJrvoor zou de

te gaan concrctJscJTn. Dan zal hlijkcn

partij een lc\lc en hardnckkigc publici-

of \vij een partij van discu<,<,ie en vrije

tairc can1pagne n1oetcn vocrcn.

Bq-

voorbcelcl door middel van ee11 pO<;ter-

meningsvorming' zijn, zoals de Hoop
Scheller wcnst

octic waar iederc n1aand n1ct ccn ande-

re pmter op straat (fc\icitatieloppositic

/Jrs. A1 .li!ii\Cil

worclt gevoerd. Van Locs[C valt nog

( IJV I 1 'J~

De afgelopen zomer heeft de redactie van Christen Democratische
Verkenningen een interessant nummer gewijd aan de plaats en de
toekomst van de christen-democratie. De ingezonden beschouwingen getuigden van een grate ideeenrijkdom en logenstraften iedereen die vindt dat de rogge bij ons nog altijd dun is. Tevens maak-

,:)'
~

... ]

ten de diverse artikelen zichtbaar dat het water van de christendemocratie door een brede bedding stroomt, waar voor een variatie aan opvattingen ruimte is. Zo hoort het ook bij een beweging
die midden in de samenleving staat en die vanuit vaste waarden
liever de dialoog zoekt dan het dogma vindt. Dit laatste - dialoog
in plaats van dogma- vind ik essentieel en wanneer ik hier mijn visie neerleg dan gebeurt dat met de uitdrukkelijke provisie dat wij
een partij van discussie en vrije meningsvorming willen zijn.
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111

wezenlijker

de na,leep

,Jecht

hetekenis

zijn. Imago i<; huitcnkant.

van de voor on<..,

i' een atgeleide. Waar het

atgelopen
van

om gaat i<; de identiteit

(, mei vcel gesprokcn over

van cen partii. om de hll1-

vcrklcztngcn

het im<1go van hct C:DA.

nenkant.

f Ioewe I

imago-

Wat ondcrscheidt ons van

vraag'-.tuk nict uit de weg

andercn7 Wat willcn wc7

ga - ik kom er <;trab op tc-

Wat kunnen wc7

rug

gaat daar mijnr.; in-

Your mij <,taat huiten kijt

zicn.., vee\ aan vooral lnlZl-

dat het C:hri<,ten-Demo-

go bJt zich voor wa...,tnid-

cratische Appel ecn volb-

ik

het

delcn mi<;<;chil"n manipulcrcn ll1J.ar voor ccn open,

i\1r. J C de HoofJ Scheffer

Wic

zijn

wee

partij midden in de <,amenlcving is. De C van

democrati,che p<1rtij i' imago de uit-

chri,ten willen wij niet verliezen. maar

kom<;l van een aantal ontwikkelingen

wij zijn daarmec nog geen getuigenis-

hinnu1 en huiten de partij die van veel

partij. Natuurlijk zou men kunnen be-

(I lV II 'JS

r.

.' a
I

I '.1.

wcre11 dat deC: eigenlijk voor

I, '

'Z.

z
,>

zou n1octcn '->l<1Ztll

ot

COI111111111ily

ruimtc die '>choon en vcdig 111oct zijn.

ol

[)c ovcrheid a\, <,child voor de wecrlo-

vo()r ccntninl

de cigcn

voor cohe'>ie I\ bar dat i'> mete weinig

zen 111lltlr ook en voolTLT<.,l

en het doct, zo mccn ik, ook geen

vcrantwoorde\ijkheid en inzet van de

rccht JJn wJt om hinncn het CDi\

burger

hindt. Voor mij <,tJJt deC in on'> C:[)A

Wij moeten om dicn-;tb<Jar maken a<ln

voor

de -,anlcnlcvlng, clicn<.,th<JJr 111<:1kcn JJn

het

chri'>teliJk-Jood'>-hunlani'>ti-

<..,chc crlgocd, waarb1nncn wij z1jn gc-

het puhlicke clehat

wortcld. Dit erlgoed JJrwaarden wij

( ])i\ a\, hct gocd i' ccn toegevoegdc

nict allccn Zll-, ccn gcgcvcn - dat gcldt

\\'tltlrdc in vcrgc\ijk1ng 111et andere pJr-

tiJCn

ook

111aar wij wrllcn het koc'>te1TI1 \,

echtn niet dat we nwral"ti'>ch-hck-

cr du'> voor een hindoe ol ecn 111o'>lrm

rcnd of pcc.bnt vJn hovcnal 1nogcn vcr-

gccn p!Jah in onzc hcwcging~ 7ckcr

ordonncren hoc hct moct

wcl

al'> euthana,ie hiJVrlOrhccld i'> te '>uhtiel

cbn go ik crvon uit dot hij

ot

dicn'>lhaarheid

hct

inlnlcro.., voor divcr-,c andere pZlrtijcn

111ZtZtr

\)czc

I )aar hedt

hctekent

\.en thcma

zij gc'inu-igend i'> door het edgoed

tc prccair om 'i111pc\weg te kunner1 IT-

waJr wi1 voor -..taJn- ccn crlgocd dJt

agcrcn n1ct g\a-,hJrde gchoden ol ver-

zijn

111

prakti'-lchc unwcrking ovcngcn...,

hodcn, laat '>tJan dat de hiJhel vom

gccn cxclu~ict wc<..,tcr-,c Jangckgcnhcid

ccndu1digc rcccptcn zorgt. t\cc

\welt te zijn

kracht moct hiJ zulke ondnwcrpen lig-

wij

ook

WJP.,

Vanuit dit erlgoed zi111

van clkc

vorn1

van, al dan

gcn

Ill

onzc

onzc kcnni..., van zakcn, onzc

lundamentJ-

weiger·achtrgheid Cllll met aile modi-

Ii'>llle Wr1 zijn ook gu·n kcrke\ijke par-

euzc windcn n1cc tc \\'JJICil onzc vaJr-

niet

til

relig1ell'>

AJ,

hepaald,

de hi'>'>choppen ol de Raad van

dighcicl om de di,cu'>'>ie op cTn \'CTJilt-

Kcrken opvattingen over maahchappe-

woord

VOl'lTil

Cll

\qke prohlcmen te herde hrengen dan

tcmlottc eer1 con'>en'u' te vinden

lllVCJll

lllCC

le

J:n

zullcn wij net a\, andere partiJerl goed

dat a\\c, vanuit de cthi,che bder' die

lui<,tcren, maar ook wiJ zullcn het '>0111'>

on..., VZlllllil onzc wortc\..., worden <JZlngc-

or1ee11'> zi111 met hun opvatt111gen, hoe-

rcrkt. ( Jok met ccn zekerc <;chroom, in

zccr wij hun n1oticvcn rc-,pcctcrcn

hct hc'>ct dat lormck regcl'> geen op\o<,-

( Jmdat wiJ on' erlgoed koe,tercn a\,

'>ing

een hron van in,piratie hehhen wij een

In onzc iJ\TI. hct waardcndchat aan tc

extra antcnne ontwikkcld voor ethi'>chc

jJgen wekkcn v·:c -.om<., mi...,vLT'-ltZlndcn.

hicckn

vom

per·,oonlijk

ked

vraag'itukkcn. I )czc zijn vaJk de vraug-

lk zal cr (en noemen die illu'>tratid i'

'>tukken van de pmt-indu'>tr·iclc tiJd en

voor het kit dat we

ook dat 111aakt Olh tot een nwderne he-

krend-van-hovcnal

wcglng.

Thcn1J\ a\-,

cuthana-,ic, ahor-

""n' wat

tcvccl he-

ovcrkomen

\Vq

verzettcn oil'> tegcn de 24-uur,ccono-

tu'>, de }4-ULII'<;C(OilOilliC, de \ik'>t\'\c-

mic. \1ct idee erachtcr " hcldcr en ik

hct ZiJil

'>\cun dat van harte, voor Oil'> hc'>tJJt de

gencc'>middckn, hct gczin

he-

kwalitc1t van het hc,taan ook 1n de

hoedzaa111 gretig en grondig over Jltl-

nlJte w0urin nlcn<.,en tiid hchhcn voor

Loa\, wij dat do en over het

clkaar voor opvocding, voor kcrk voor

zich thui'> voclcn in de huurt, cer1 goc-

nahuur<;chap voor <,port, voor natuur

dc <.,ZJI11cnlcving voor onzc kinderen

I let 1110g nict zo zijn dut we

achtcrlaten, IT'>pcct hehhcn voor mcck-

nomic vcrzeild raken, waann iedcrcen

nlcmcn,

de hclc dag haa'>t hccft. van klant naar

alkmaal ondcrwcrpcn, waar wij

cknkcn

IT'>pcct

voor

de

puhlickc

111

ccn ceo-

( I)\' I I 'IN

clic'nt holt cr1 rn c·lkc convcr,atic nog

vcrdtcncn en dut algcn1ccn gclonnu-

wordt onderhr okc·r1 door de mohielc tc-

lccrde helcid,uitgang,purltcn rnct con-

lcl ()Oil

crete polttreke knrzcn worden hclcgd

llrerv<lrl hen rk ten dieJ"tc ovntuigd

Vluchtcn kan niet mecr

I )c,oml<lrlk' rd jLIIq d<lMdoor hchhcn
\n_' on<.., zrl '-.ll'rk \'lTZcl tcgcn de 2-t--

\Vtr ,chamcrl on' er nict voor een hur-

uur·"·corlornre Toch k<ln ik rnc· o zo

gcrliJkc p<lrtij tc ziJil llurgerlijk dan in

goed voorqcllcn dateen rongc v<ldcr ol

de zin dot we hcgnppcn a\-, . . paarzazun-

hct met n1ijn gcdachtcngang

hetd, iJVcr, trouw, loyaliteit en dcugd-

rocremlcen'" lllJM tcgclijkcrtijd nich

z<larnhcid niet al' achtcrha<lld ol ouder-

nwel hehhcn var1 de uitwerking van

wet' terziJcle ,chuiven. r\laar wat we

nHH_·dcr

om q,1ndpunt rnzake de 2-+-uur,ccono-

nret wtllcn Z!Jn i' hur·gnlijk in de ztn

lnllllCr'-. voor dczc jongc vader ot

van hckmrnpen. Dat pa't nict in een

nlic

rnocdcr karl hct huitengewoon handtg

panij die midden tn ecn dyr1ami,chc '<l-

zijn orn hlJvoorhceld \ <lvond' te wcr-

rnenlcving wil 't<lan en dar pa'>l nict hij

kcn, ol op zatcrdag, en du' op andere

f10\itici 111Ct Cl'll gczondc nicuw~gicrig

rnorner1tcn t11d he,chikh<lM te hchhcn

heid voor de veranderingcn in de we-

voor· krnd ol

r·eld.

huurtwcrk

t\li"chicn

n1oct l'Cn vtln hen wei op zondag \VLT-

In hct politickc 'pcctrum willcn wiJ de

ken op clc tranl, ol rn hct zickcnhui'

panij van de 'amcnlcving zip1. Van re-

( lok cbarvoot kre't rnen zell r\kt an-

latict autonon1c organi'latic..., van ondcr-

dere woordcrl in plaah V<lll duidclijk te

wib \ inclu,ic! oudcrvcrenigingen). van

m<lken dat we de burger' hct r-ccht op

arheid iwerkgevcr' en wcrknemcrc,),

llnrhilitcrt en op vriJe tijd zovecl mo-

van welzijn, van kumt en cultuur, waar-

gclirk willcn aanhieden, wckken wij

rn burger' hun initiatievcn kunncn ont-

"'"" inclruk van hovcn<ll te willen aan-

plooien er1 hun rcchtcn koppelcn aan

gevcn op welkc tirdqippen van de dag

plichtcn. J)c gei'mancipccrdc hurgerc,

zrr geacht worden de hood,chappcn te

organi,cren zich qeed, vaker rondom

doen en war1nccr nict Uat i' hetutte-

hepaaldc lillt}lr i~>urs die hurl ter h<1rte

ltng van gi,teren, ntct de kwalitatieve

gaan. Vcrzocning van tcgcn~tcllingcn

<..,iJ!llcnlcving van

n1orgcn

.~-1aar:

\Vij

tu"en zulkc hewegingen en tu"cn hen

hchhen cr oog voor dat velc rnen"~n

en de politick ic, voor on' hclangrijk en

'nakku1 n<lar cen gcrneemchappelijk

de WIJZe waarop dat moe\ gehcuren

nlon1cnt van hcztnning, ru~t en vrij-

ook, namelijk in een voortdurende dia-

hcid. rndcrdaad op de zondag en dat

loog en via de divcr'c netwerken waar-

vcre"l politreke keuzen. Laat de zon-

in de modernc c,amenlcving zich mani-

dag zondag hliJven. I )e rnee,te rnen,en

tc,tecrt.

zullcn ervoor kiezen op die dag niet te

De markt achten wtj ec11 hoog goed.

wcrken. ()ok rnet hen rnogen we he't

Daar ontwikkelt de c,amenlcving dyna-

rekening houden. Lenvoudigcr gczcgd:

mick, daar creccrt ze waardc en vcrhe-

oog voor de andcr

tcrt zc kvcnc,omstandigheckn. Maar in
een c,ocialc markteconomie ic, de markt

Plaatsbepaling

voor om gccn doc! op zichzelf, maar

Het C:[)A wil cen rnoderne volhpartij

een rniddcl. De markt en dan vooral de

zijn. Daaruit vloeit voort dat allcrlei

vriJe markt staat ook voor uitwa"en,

kb"ickc hcgrippen ccn actuaJi,ering

voor ecn vorm van materialic,mc en

(I JV I I 'Jk
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cgo·i-,mc die de <;antcnlcving onder-

voor cen noodlottige u1twerking nwct

miJilt. De vrijc markt heeft t-ccentclijk

dat niel hehbcn op de dcugclzamc bur-

J

tot mi<,<,landcn gclcid, tot luchtka-,telcn

ger d1c in maart tclke11s weer naar hc-

~

vol linanciclc dcrivatcn en tot minach-

horcn ziJil hclastingaangilte doct" In

ting voor maat-,chappcliJke e11 IangetT

hct -;panningwclcl tu<,<,en overhctd en

tcrmijn verantwoordclijkhcid

markt staat voor on<; hct maatschappe-

''

•:I

lijk cllect voorop. Om dat concrcct te

~

makcn. wij mocten mel zijn allen bcter

Overheid en burger
~

J

Voor de ovcrheid zien wij bliJvendc

worden van ccn vollcdig geprivati-

kcrntaken. Over de omvang van zulkc

sccrde Ncderlamhe Spoorwcgcn

kcrntaken kan ccn <,amcnlcving alhan-

.~locht dat n1ct her geval hlijken te zijn

kclijk van de otmtandighedcn en de

dan is het clu-; geen goed idee en moe-

tijdgec<,t van mening ver-,chillen, maar

ten we ingriJpen. Want ook hier geldr.

hct staat voor mij buiten kijf dat we

nict omwille van de ideologic deNS al-,

dringend hehocfte hchhen aan cen gc-

overheidsmonopolie, nict omwillc van

zaghchhender ovcrheid

de ideologic de NS als gchecl vrije

llegrijp mij

goed, ik hcplcit hier hcpaald geen eta-

marktpartij. neen. omwillc van aile bur-

t~<,me, waarhij de ovcrheid zich omwille

ger<; kiezen wij voor de methode die

van zichzelf. haar cigcn bureaucratic en

voor de samenleving de mee<,te vruch-

omwillc van de economi-,che hervcrde-

tcn afwerpt. Wij praten immcrs niet

ling aileen maar nicuwe taken tocdenkt.

voor niet<; over openhaar vcrvocr Als

Nee, cen gczaghchhendc ovcrhcid, ccn

partij van de -,amenlcving hechten wq

betrouwhare ovcrheid

grotc \vaardc aan de rol

i-,

csscntieel om ecn samcn-

Het staat voor mij

lcving goed en lcdbaar te
houden. Het i<; du' drin-

buiten kijf dat we

g<:'nd noodzakelijk dat po-

dringend behoefte

litic en ju<;titie mcer re-,pcct verwcrvcn en gczag

aldwingcn.

Het is drin-

hebben aan een
gezaghebbender

gend noodzakelijk dat de
overheid wat meer wordt

overheid.

van <;ocialc partner<;

De

ovcrlcgeconomic, de <;O·
cialc marktcconomie. het
i<; ons op hct lijl ge-,chrcven en hinnen de Furopesc
Llnic willcn we om sterk
makcn om hct concept algemeen aanvaard tc krijgcn.

Voor

de

overhcid

zien we in -;ocialc zin cen

clan een technische rcgelinstantie en dat zij voor ecn paar een-

c"cnticlc rol als vangnet en als biJ<;tu-

voudige vui-,trcgel-, inzake rechten en

rendc in-,tantie. Maar een rechtvaardigc

plichten onk een normaticvc in-;tantie

ovcrheicl hetekcnt ook dar zij allerccrst

wordt. Hicrin past geen gedoogcultuur.

de nadruk zal lcggcn op de eigcn ver-

Cedogen (in hct Fngel-, 'lookmq the other

antwoordelijkhcid van de burger l'a-,

de andere kant uitkijkenJ i<; als hct

wannccr die cig<:'n vcrantwoordclijk-

goed is altijd tijdcliJk. namclijk in al-

heid van de burger ol van grocpen van

wachting van -,olide wetgeving. Het

burgers niet valt te verwczcnlijken.

n1ag nooit tot cultuur uitgroeicn en ecn

komt de ovcrheid in heeld. Dan hcr-

permanent

politiek

kenncn wq on'>. varicrend van gczond-

zwcven worden. Dan verwordt het tot

hciclszorg tot <;ocialc voorzicningen, in

een tcken voor de burgers dat de over-

het capuccino-model

heid maar wat aan kan modderen. Wat

voor her ha-;ispakkct. de socialc part·

IP<Iy',

heleidsmatig en

de ovcrheid

( llV I I 'lH

ncr<; voor de kwalitaticvc toevocging en

l'aar<; i'> daar het lcvcndc hewijs van. De

indien gewcn<;t hct toe I je op cigen km-

indeling

ten

worclt niet mecr hcpaald door de soci-

in

hct

politickc

<;pcctrum

aal-cconomische, materielc, as, maar

Kwaliteit

door de a<; van marktdenkcn vcr<;us gc-

In de aanloop naar de verkiezingcn i<;

mcemchapsdcnkcn, de immaterielc a'>,

onzc keuzc voor de kwaliteit van de <;a-

met cen helangrijkc rol voor waardcn

nlcnlcving en onzc \Vcigcring 0111 op dit

en normen en de vi'>ie op de overheid.

moment vcrdcr voor iedcrecn \a<;ten te

Voor ons i<; de huidigc positioncring

vcrlichtcn door de hu1tcnwercld opgc-

gcen heklcmming tLI';<;en 'twce ruivcn'.

vat Ji' cen pmitioncring linb van de

n1aar ccn

paar<;c coalitie. \)at gaat voorhij aan de

van on<; gcdachtcngocd. Ecn uitwer-

nadruk die

king die hinnen Europa ook anderen

WIJ

ook hchhcn gelcgd op

lijkt aan te sprekcn.

ductic van het ovcrhcid<;tckort. Dezc

Tony Blair heeft het over zijn 'Dcrde

maakte

Wcg' Ccrhard Schroder over '/)ic Neue

on<; kwet<;haar en h1·acht on' in cen rol

i\·liltc' "Krachtigc gezinnen hetekcncn

die nict pa<;t hi) onze 1dcntiteit en dcr-

een krachtig Croot-Brittannie. Dat zal

po<;itloncring

halvc 1ct' kumtmatig<; had. Tu5'en ge-

niet gchcuren door terug tc rei zen in de

cmancipecrde en emancipcrende bur-

tijd, maar het gczin staat centraal in
onzc visie van ecn moder-

ger..., \Villcn wij -,raan n1ct

onze

kwaliteitcn,

met

onzc hcnadcring en n1ct

onze antcnne<;. Dat mag
nict nwra\,.,erend zip1, dat
mag niet pedant zipl Dat
imago <;chudden wij werkcndc weg van on<; al,
want in wcrkelijkheid is
onze idcntiteit allang nict
n1ccr

111 ovcrccn~tcnlllllllg

met dat heeld uit de jarcn
vi)ttig dat <;ommige media

Als er iets nodig

ne Brittannic", aldus Tony
Blair. lk zie hct mi<;<;chien

is, is het wei

premier Kok in Nederland

dat politiek-

nog net zeggcn, n1aar ccn

PvdA-voorzitter nog niet

maatschappelijke

zo snel. Waarmee maar

onderwerpen

gezegd wil zijn dat die
Derde Weg velc varianten

oak worden gezien
als morele

kent, verschillcnd van land
tot land.
Onze pmitie als volkspar-

onderwerpen.

zo graag op on~ plakkcn.
Wie op dit moment ccn kijkjc ncemt in
onzc tractie wcct wei hctcr.

tij i<; niet een kwcstie van
alpas<;en en middelcn tu<;-

<;en socialisme en liheralisme. Wij hebhen ccn mtuurlijkc plaats, pa<,scnd bij
onze wortels, passcnd bij ons erfgoed,

Datzellde gcldt voor hct heeld van de

pas<;end biJ onzc hevlogenheid.

<;pagaat dat in de media veclvuldig naar
voren wordt gehaald. lk nocm dat een

In het midden?

typering van een achterhaaldc politieke

Niet zclden wordt cr een hecld opge-

ana\y<;e, die mccr zegt over de analistcn

rocpcn als zou hct gehelc politicke

dan over onzc partij. ZiJ i'> tcnslotte ge-

spectrum zich 'ergens in hct midden'

ha.,cerd op ccn linb-recht<;<;chcma dat

ophoudcn. Voorzover cr nog uitcrsten

allang de werkelijkheid van de Nedcr-

zijn. zouden PvdA en VVD zich daar

land<;e politick niel mecr weer'>piegclt.

ophouden. lk denk dat dergelijkc type-

( llV II 'IH
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gcloohvaardigc uitwcrking

eigcn verantwoordcliJkhcid en op revcrondcr<;te\dc

;,,
Z..

N

·I

\

.. '

ringcn tc vee\ voorhij gt~t~n aan wczcn-

( )m voor clczc ml erke1111ing tc kr1Jgell,

IIJke pol1t1ekc vcr,chillcn d1c cr toe

zullc11 we hard moetcll wcrken en ge-

docn I loe vaak komt hct n1cr voor dat

duld moctcll hchhen. \Y'c zullcn onszell

oplo'-1'-.lngcn worden gczocht

ovcr-

11iet in gelorcccrd oppoSJtlonc-cl kahaal

ccn overhcid d1c

1nocten ov<..T<.,l hreeuwcn WZlllt d<Jl pt~<.,t

helthllltcrvclltie<;

,,

ol 1n hct

n1ct h11 ons. ,\IJ<lr we zullen louten we

ovcrlt~ten von z<Jkcn tltlll hct vriJc '-lpcl

zullcn Jrrogontlc von de mocht en we

van ma<lt"_happci1Jkc krachten

zullcn hroddclwerk moctcn Ji'>trallcn.

quun, regelt, lntciYCnlecrt
:L

z

111

de

marktwcrking' Het C!)A mi,kcnt dczc

i)at !wort hij de ver<111twoordelijkhe1d

zaken n1ct, maa1· acht zc niet toerei-

die de kiezcr Oil> in de lwedan1ghcid

kcnd. AI, er ieh nodig i,, is hct wei dat

van oppmitiepani1 hectr gegeve11 Tel-

pol1t1ck-maat ,chappcli 1kc onderwcrpcn

kens opn1cuw zu!lcn we moetell waar-

:..:J

>
X

ook worden gt'Zicn als morelc ondcr-

maken dat we een <;Cneu' altematiel

:J

wcrpcn. De morcle dimcn'>IC van hc-

vormen. 1\kt spocd1g alwecr de Staten-

lcid'"'LIC'> vergt veclmcc1· aandacht dan

vcrkiezJngcn voor de bocg i'-. de nJcuwc

lllomcntccl in de politickc praktijk gc-

lrZtctie wcinig tl]d vergund.

hcurt. 'Waardcn en normcn' docn het

Ccduld, uithoudingwcrmogen, zcllvcr-

gocd in het HZtag'-lc jargon, lllJZlr over

trouwcn en cen lange t~dcn1 zullcn tcn-

welke waardcn en normcn hchhcn we

,Jotte ook voor hrcdere grocpcn in clc

hct cbn e11 wat docn we cnncc 1n de

<.,Jn1cnlcving zichthaor 111Jkcn dot voor

praktiik' Hct hclcid '>taat hoi van prag-

hct CJ)A ook 1n de volgende ccuw ee11

mati<;mc, maar zoudcn we niet vccl

helangrijkc rol i..., weggclegd.

mccr moctcn kijken naar de duurzaamhcld en tockom'>tgcrichtheid van hct

,\tr /.C ,lc I loof'

politickc handclcnc Duurzaamhcid war

('/);\-Tu,cr.lc Killllrr}r<ILiic.

Sd,cjfcr i' poorzi/1('1 """de

hctrclt men-;elijkc rclatie'> en <,olidantelt, wat hetrelt de omgang met hct natuul·lijke md1cu, wat hetrdr de <,oliditeit
van de overheid-;hnancii'n. Tot die morcle dimemie hchoort ook hct vcr<;terken van her problcemoplm-;cnd vermogen van de <,amcnleving zeit. [r zijn nu
eenmaal onderwcrpen die hij uihtck
door de -;amenlcving zell opgepakr kunncn worden. De aandrang in 'Samcnlevcn doc jc nict aileen' om te komcn tot
een helcid,programma 'Maat<;chappelijkc verantwoordclijkhcid e11 zeltrcgulering' houdt hier direct vcrhand mee.
Tenncn al'> 'het grotc midden' gaan ten
onrechtc voorhij aan de uitcenlopcndc
vi-;ics op de vcrantwoordcliJkhcden van
overheid, markt en -;amcnlcving. Hct
CDA hicdt een andcr verhaal dan hct
ganghare staat-marktdenken dat momcntcel het regering-;helcid overhecrst

( I lV
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Het CDA zit in een dip, maar zal daar weer uitkomen. Dan moet

cf~r
'1

de C wei op een voor de samenleving herkenbare manier worden

c<

vertaald. Partij van de samenleving is daarbij een goed uitgangs-

?O·

j·_

punt. Verantwoordelijkheid, verbondenheid en duurzaamheid zijn

,. ·I

<::1:
rr ,;

kernbegrippen voor zo'n partij van de samenleving. Die kernbe-

I

2 -.· .J

grippen leiden tot de politieke keuzen maatschappelijke dienstplicht, veiligheid, vreemdelingen en integratie, en milieu.

A

lwccr.ccn blauwtJe gelope-·n.
Twee verkiezingen verloren,

linbc partijen hct enige werkelijke per<,pecticf vond. 1 Toch is de !'velA er -al-

twee kccr uitge<,\oten van de

than'> voor het moment -weer bovenop

rcgcnng. No de vcrwarnng

gekomen.' Ook binnen de VVD i'> de

ol'-> gcvolg van de vcrkiczing~ncdcrlaag

di,cu'>'>ie over het bc,taan<,rccht van de

u1t I 'J'J-1 overhcer'>l na de

partij altijd latent aanwe-

onvcrwachtc klap in I 'J'JH

zig. Zo i'> mini'.ter Van

de vercloving Het CDA i-;

Aart'>cn

voor de twcedc maal bmut

<,tandcr van een lu<,ie met

algcwczcn door de kiezcr

\)66 lliJ het CDA i'> cen

verklaard

voor-

coalitiepar-

lusie met andere partiJcn

tlJCn Hct CDA zit 1n een

vee\ mindc1· ccn optic die

en

door

de

dip. -~ hgere 1a1Tn zoa\, we

in de disCLI'>'.ie cen

d1e JllOillentecl mccmaken

'>pee it.' Het C:J)A i<; z1ch

zqn nieuw voor het C:DA

bli1khaar <;terk hcwu<,l van

Llniek in de politick zijn

zijn cigcn

ze cchtcr niet De VVD
!lCelt zc gehad, de l'vdi\

Nederland'>e politick AI;\ 1r.

S

Pill!

nog rccen tcr. en I)(,(, heelt ze met de

Hoers11111

/3rn11il

rol

po~itic in de

lccn a\ door het eemge-

z1nde gelool in de toekom<,t a\, onal-

rcgclmaat van de klok. AI dczc parti1cn

hankc\ijkc partij <,taat het CDA er bctcr

zijn wcl ccn"> tcruggckonlcn van \VCg-

voor dan de !'velA vijr 1aar gclcden Van

gewce'>l. Het mee'>l opmerkclijk i'> de

een acute exi<,tcnticle cri'>i'>, zoa\-, bij de

'>iluatie hiJ de l'vdA, waar ecn niet ge-

!'velA ten lijde van de WAO-et-;,;, in

ring aantal kop<,tukkcn binnen de partij

19'J:l. i' geen <.prake. Dat ncemt niet

nog maar een jaar ot vijl gcledcn op-

wcg clat de natuurlijkc achtcrban van

hdting en <,amengaan met de andere

hct C:DA structurcel onder clruk staat.

( llV II 'IS
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Wil

her arkalving-,procc'

Need•. dar hanclhaving vJn hct contc'-

I~

<,loppen en tcrugkomen ;:d, vo!k-,p<lrtiJ -

"ionelc karakter de hc<,te van twee kw<l-

ga crvan uit dat dat i~., wat hct

den i,, dec! ik dan ook niet. Het c:! );\

d0n zal hct C:DA mel

moel, door zipl rclatieve onJih<lnkelijk-

thema', nwcten komcn die de <,Jmenlc-

heicl van de kcrken. ee11 vee! grotcr he-

J
IZ

IN

Iii

l]lw
::L

z

en

hct CDA

ik

C:DA wil

Na0r

die

rcik kunnen hehhctl. Hct C:DA moct

uitgJng-,puntcn

die

Ztdn'>luitcn hi1 hct nog - in '-,Oillllligc gc-

ving van vandaag aJn-.;prckcn.
thcnlZl··~. en noar

de

llllll\\'l'Zigc gcvocl cbt,

da;naan vomalgaan, moct het C:!)c\ op

va!len l<1tenl

zoek. Nict dat het C!)A ooit nog zo

ondJnk, de ztch verzw<1kkcnde po,iltc

onaontJ<..,thaar

zol

worden

Zl]..,

vt'><'>r

V<lll de kcrken, de hood,chap dte uit

;_;_J

>
::::,::

I'!'!-+. Hct C:l )A nwct d<1<1r ook ntct

het chri<,tt"ndom voortkomt nog kvend

n<1ar <,trcvcn. ·"bar cc11 hootdqroming

en Jctueel '" Hct ('! ),4 zJI een invul-

in de l\cdcrlz111d,e polttiek bn hct

ling V<lll de (

:J

Cl),i\ ook in de volgcndc ccuw zcket

kcnd wortlt door de <,Jmenkving van

moeten vtmktl die her-

::::;

hlijven

vanclaag. Het moct ee11 homl'>chap zijn
dte in hegimel tcdneen in de '"menk-

In de huidige, vom hct Ci)A vcrw<n-

vtng moet kuntletl aan'>pt·ekctl I ),t plci-

rcnde tijd, i'> ccn <,trJlegi'>chc pl<l<ll,he-

dooi voor et"n meer op de ontkerkc-

pahng nodig. l)ot i" van allcrccr-,t vJn

\ijktc -.an1cnlcving Vtlll vandaag gcrichtc

groot hcl<1ng, omd<1t hct CI)A btl hct

hood'>chap i' uitclrukkeliJk geen oproep

zwcvende

clcctoraal

tot her "via karaktervnlic'

en

vooral htJ de jongc kiezcr<,

Het CDA moet er

contc'"onelc,

voor durven kiezen

kerkgehonden partij. Dat

de maatschappelijke

vJtl

i'->

ccn

nJtuurli_ik

ccn

probleem. En daar " aan

dienstplicht een
verplichtend

ook

cen

htlng

vergrohen

ik

voor vcrlic'-. van ''au-

thcnticitcit"'·

Het i' wal

tu<,<,en "tundi.,"' e11 "realo.,"'
Hct U )A i' een vo!k,parlti

op-

dracht tot het zoeken naar

macht

lvenmin

mij hetrdt gcen di<,cu<,<,ie

JlllJgo-

tc wcrken ..~bar het i' uitdrukkelijk

politieke
ten"•

nog ..,tcrk hct aurJ. droagt

karakter te geven.

ccn op de ~on1cnlcving

die

cen

hood,chap

hedt voor de <,Jmenlcving
en die hoocl<,ch<lp via rcgc-

van vandaag gcrichtc chri'-;tcn dcmo-

ren in de praktqk wil bt-cngen. Ecn dcr-

crali'>che bood,chap

Het (])/\ zal

gclijke partij i' per delinitic mlllder

overtuigcnder moetetl Iaten zten dat

"tuncli" clan hqvoorheelcl de Rl'~ len itl

hct antwoorden hcch op de uitdagin-

de jt1ren zevcntig en tachtig de [vangc-

gcn van de -,anlcnlcving van vandaag.

li,che VolbparliJI. luiq de mix tlt<,<,en

Dat i'> ccn <,amenlcving waarin <,teed'

ideologic en rragmati-.n1e 1~ de grotc

mtnder mcn<,en zich tot ecn hepaaldc

kr<1cht van het CDA gewce<,l in de <,uc-

kerk rekenen

cc,jarcn. Die mtx i' Juthcntiek CDA.

Fen C:DA dJt in de

heeldvorming nadrukkelijk vcrhondcn
i'> mel de kerken, zal du, cen <,teed'>

Partij van de samenleving

klcincrc natuurlijkc achtcrhan achter

Hoc moct die mix nu men conLJTCl

zich -,charen. I )e hood,chap van hct

\vordcn vorn1gcgcvcn' In her zon1er-

C!)A wortlt ecn hood<,chJp voor ccn

nummcr 'Durven kiczen' V<lll Chri'>lcn

klcinc achterhocdc. Dat zou ik itl hogc

I )cmocrati'>chc Vcrkenningen komt cen

mate hctrcuren. De conclu<,ic van Dr A.

aantal hijdr<1gcn uit hit t"cn prolilcring

( llV II 'lS

van het Cl lA "'' pe1rti1 VJtl de <;CJ!llenlcvtng. I loti<; een goed vertrckputtt

Drie kernbegrippen voor de
partij van de samenleving

1\LlJr JJI1 dit hcgin'-.c! zal nog nlccr
concrete inhoud n1octcn worden gcgc-

1 \ 1U<ililtl'OOrc/c/tjk/Jcid

vcn. wil hct voor de burger hcrkcnbe1ar

In een goecl tunctionerende -,amenlc-

zitn ol'> e~Lill'>tel bchorencl tot ccn por-

ving i'> ollctTcr'>t van be!Jng dat de indi-

l!J. \Vant wclkc portij ziet ztchzell nu

viduclc burger;., zich cr hc\\'Ll~o,t von zijn

nict o\<.., "p0rti1 van de <..,Jmcnlcving''-

clat ZiJ een verantwoordelijkheid heb-

t\loor het begt·ip "pe1rti1 ve1n de '>alllcnlc-

bcn voor clkoar en voor de ~o,Jnlcnkv!ng

\'in~( ol

\)Jrtlj VJ!l

hct

gCilll'Cil'-,ChJ[l'--

Ji'> geheel Len burger die verantwoor-

begin. Van groot belong

dell)k handelt kent zell de grenzetl vJn

doorbij i-, VJ'>t te houden Jan het begin-

zip1 vrijheid WoM 011taardt het uttle-

'"' dat hct 'pe1rtij van de -,amenlcving'

vcn van de vrijhetd in ovnlaq voor de

111et hoelt te lucien tot een dt<,LU"te

ander Lae1t ik vet·Jntwoordelijkheid il-

over hct ol ol niet lchiCJten von de C

lu<,treren e1e1n de hand van de burger in

~-let

zijn direclc lcelomgeving, tn de ,tt·aat

dcnkcn"

1'-

l" lTil

ccn vcrtztling daarvJn naar de

'-,0-

tncnlcvtng vJn vandoag

De verJntwoordelqke burger houdt re-

I lc "partii van de <;CJ!llenlcving' biedt

kening met de buren Ji'> ht) de muzick

een antwoord op de gc'lndividuali-,ecr-

aanzet, zct op de goede dag de vuiltll'>

dc -.zuncnlcving van vllndJag. I )c chri'-.-

huitcn en laat zijn hond niet uit op de

tcn-dcmocrJtic n1oct de burger'-. vragcn

<,tocp. Kortom: vcrantwoordeliJkheid'>-

om acticve dcelnome Jon de -,amenle-

zin betekent goed burgcr-,chap.

vJng.

I )it

gaJt ovcrigcn-. nict ten ko-.tc

VerhoiJdcli/Jci,i

van het tndividu. I lc chri<,ten-democra-

1.

tte al' parttJ van de 'amenlcving bclcm-

Vcrantwoordeli1kheid Jegen<; elkaar i'>

nlcrt

ccn

de

zcltontplooiing

nict,

nlaar

geelt deze wei grenzen. t\leer dan het

ha.:...i~o,voonvaJ.rdc voor ccn gocd

tunctionerende <,CJ!llenleving. 1\taJr het

lihcroli-,mc, maar ook meer dan demo-

i-, niet voldoende. Het CJ)A lllJg een

dcrnc -,ociaal-dunocratic. Hct gaat on1

.:...top vcrdcr gaZtn, nog -,tccd'i zondcr de

het helcvcn von de etgen pick in de <,a-

burger te vragen zichzelf wcg te LiJfc-

vcrantwoordelijkheid

rcn. Fen 'Jmenleving hedt cement tu<,-

voor de ander, ol Jlgemencr, voor de

'>en de individuek delcn nodig ee11 ge-

-;anlcnlcving.

voel VJn verbondenheid Vcrantwoor-

I let "parti) vJn de <;Jnlenlcving" wtllcn

deliJkheid Jegen<, clkaar heelt iet' bere-

zitn houdt in dat het UlA nadrukke-

kenenck L!tt verbondenheid <,preekt in-

lijk de aandocht ve<,tigt op themJ\ dte

terc<,<,e in elkJJr lr onl<,tJat cen po'>i-

de -,amenlcving Ji<; gehecl re1ket1. Voor-

tieve betrokkenheid

menlcving

111

op elbar

Een

heeldcn van dcrgeliJke thcmJ\ ziJn bij-

betrokkenheicl die, om het voorheeld

voorbeeld vciltghcid en milieu. In hetdc

vZtn de burger in de -,trtlot nog even vo~o,t

gcvallcn vragcn de thc1na\ om ccn kcu-

te houden, hct be'>t bn worden gdllu<;-

zc voor de '-,Zllllcnlcving ot tcgcn de

treerd JJ!l de hJnd van hct "opzoome-

wijheid vJn hct individu. lk zal bcide

ren"" Een helc -,trJJt -,teekt de hJnclen

thcmZt';., hicrondcr nog nadcr Ztonqip-

uit de mouw om de -,trJJt een betcr

pen. ,\bar allereer'>l zal tk pogen her

Ztonzicn te gcvcn

hcgrip ''pZtrtij Vtln de ;.,Ztnlcnlcving'' han-

woordelijkheicl en verbondenhetd in de

den en voctcn tc gcvcn.

<,CJmcnleving bij clkJJr horen. Het "op-

C llV II

<Jo

Vandt1<1r d<Jt vcront-

_JJ

.[·

I·

-!

zoomeren" is tot op heden een vrij inci-

waar duurzaamheid uitg<Jngspunt moet

dentecl verschijnsel gehlevcn, maar het

ZIJn.

vcrdicnt n1ccr navolging.

verbondenheid: de vercnigingen waarin

Waarden en normen als
onmisbare spelregels

burger<, zich organiseren. De comhina-

De spelregel<, om ccn vcrantwoorde-

Er is ook een georganisccrcle vorm van

>

tie van verantwoordelijkheicl met ver-

lijke, verbonden en duurzame -,amenlc-

honclenheid brengt om clan ook bij de

ving goecl te Iaten lunctioneren zi)ll

behouclenswaarclige christen-clemocra-

waarclen en normen Waarclen en nor-

tische keuze voor de vcrbanden van

men en de partij van de samenleving in

burger<, in de samenlcving: het midden-

de uitwerking zoals hier geschet<,t, zijn

veld.

nnlosmakelijk met elkaar verbonclen.
De overgrote meerdcrhcid van de bur-

J

3.

Duurlilamheid

gers hecht belang aan waardcn en nor-

Vcrantwoorcklijkheid en verhonden-

men, en lcdt cla<Jr ook na<Jr. 1\bar een

heid ziJ11 begrippen die vooral tussen

klcine minderheicllapt de spelregcls aan

de burgers in de samenleving tot uit-

zijn laars. En wic de regels aan zijn bars

drukking komen. De nvcrheid mnct de

!apt, verziekt het spel De grote ruimte

voorwaarden scheppen waarin verbon-

die in de Neclcrlandse -,amenlcving he-

denheid en vcrantwoordelijkheid tnt

staat voor het indiviclu betekent dat de

hun recht komen. I )aarvoor i-, een

klcine mindcrheid onder het mom van

overheid nodig waar de burgers op te-

toler<Jntic de meerderheid overlast kan

rug kunnen vallcn

len betrouwbare

ovcrhcid die aanwczig i~

0111

voorwaar-

bezorgcn Het drug<,belcid is een goed
voorheelcl. Ecn klcine minderheid is ge-

den te scheppen en heldere regel-, te

regcld bezoeker van een collce-,hop

geven. len dergelijke overheid geelt

Fen grote mecrdcrheid hedt bst van
clrugsovcrla<,t, ol irriteert

duurzaamheid aan de samenlcving.

De samenlc-

ving waCJnn vcrant\voorde-

lijkheid en verhondenhcid
tot hun rccht komcn moet
duurzaam zijn. Ook hicr
bn het voorheeld van de
straat wellicht verhclderend wcrken. Fen overheid
die ccn duurztlnlc -..anlcnlcving

wil

zorgt voor goc-

Op het terrein van
de veiligheid kan
het CDA rechtlijniger zijn dan de
als veiligheidspartij
bekend staande

VVD.

de vcrlichting en goede
he-,trating Diezellde overheid kan vi<J

zich Jan de drug-..tocri'-;tcn

die op zock gaan naar hct

soltclrugsparaclqs

Neder-

land. I )c hewoner<, van de
wctcn

grcn.:..,gcnlccntcn

hier over mee te praten.
De Nederlandse samenlcving

h,

on1

ccn

Fngc\-.,

woord tc gchn11kcn, tllClT
ccn dfJLTIIll~~iPc" dan ccn "tolcr<JJI( 10cirty.

In hct Fngcls

hedt ioln<Jiil een positieve j>mnillll'f een

hc-.;tcnlnling-;planncn en vcrgunningcn

ncgatieve klank. Hct i-, de "l<1<1t maar

zorgen dat het evenwicht in een woon-

waaien"maatschappij

stra<lt niet wordt ver<,toord door een

en verantwoordelijkhcid zipl noclig om

cafe ol andere horccagelcgenhcicl. Ook

de samenlcving van de minded1cicl een

met juriclische miclclelen zorgt de over-

<,amenleving voor de meerdcrheid te

heid voor duurzaamheid. Op macroni-

worden. Niet omdat de minclerheid

veau i-; het milieu een helangrijk thema

mincler is, maar omdat de minclerheid

Vcrhondcnhcid

( llV II 'JS

cvcnmin mccr i' dan de grotc 'zwil-

kcuzc voor vcdighcid. J\onta-.nng vJn

gc·ndc" mccrdcrhe1d

de vci11ghcid raakt hct hart v<~n de 'amenlcving, het i,, on1 in de hicr gcko-

De verantwoordelijke,
verbonden en duurzame
samenleving nader uitgewerkt

zcn tenninolog1c tc hlijven, primair ccn

Fen pJrlli die kic't voor ccn vcrant-

voor de 'amenlcving gc,t<~ltc kunncn

woordclilkc, vcrhonden en duurz<~mc

gcvcn door het initiatid tc ncmen tot

'amcnlcving moer vcrvolgen' wei dur-

opnun1ng van de zorg voor veilighcid

vcn kiczen tcgcn z<1kcn die de vcrant-

al, 'ociaal grondrccht in de Crondwet

woordelijkheicl, de verhondcnheid en

Het i' van de zotrc dat de overhcid wei

de duurzaamhciclondermijnen. Aan de

de grondwettelijke taak hcclt voorwaar-

h<1nd v<1n ecn a<~ntal concrete thema\

dcn te ,cheppcn voor vrijctljcl';l1c'tc-

gchrek <1Jn vcrantwomcleiiJkheld. Het
C:DA zou hct helang van vcilighcid
L,

-·
r·

·I

zal ik hicronder prohcrcn de dric he-

ding 11 (!) van de burger-, n1aor nict voor

r''

grippcn prakti,ch handen en voeren te

hun veilighcid. Het C:DA moct hct

;'

gcven

l'olitiekc keuzcn die gcma<~kr

voortouw ncn1cn waar

her

zoict-.. clc-

kunnen worden aan de hand van de

mcntair' hctrdt als de vciligheid van de

dric hcgnppcn verantwoorclelijkheid,

'amcnlcving. Op dit tcrrein bn het

vcrhondenheid en duurzaamheid

C:DA rcchtlijniger zijn clan deal' vciligheid,partij hckcnd 'taande VVD

1

1\ illdlscild/Jflcliikc dicllsl(llichl

1m-

mer,, de VVD "al' lihcrale partij nict

[en idee dat de verhondcnhcid met de

aileen de partij van de veilighc1d, maar

'amenlcving en de verantwoordeliJk-

ook van de individuek vrijhcid

hcicl voor elkaar op cen herkcnharc ma-

C:DA kic'r hicr primair voor de '<~men

Hct

lller met clkaar verhindt, i' de m<~Jt

lcving, en de samenlcving i' mccr dan

'chappclijke clicmtplicht. J)it voor,tcl

ecn oprcl"1m va11 individuclc vrijheden.

in hct vcrkiczing-,progranlnla cnig')-

In ccn adem met de keuze voor vcilig-

i'-1

al'-. '-.tagcl gc-

hcid noem ik de atkccr van gcdogen.

lormulccrd, maar hct vcrdicnt ecn hel-

Ccdogcn i' onver,chillig de andere kant

dcrc u1twcrking

Hct C:DA nwer cr

opkijken. het i' in hoge mate onvcrant-

voor durvcn kiczcn hicraJn ccn vcr-

woordclijk. Om dezcllde rcden nwct

plichtcnd brakter te gevcn. een vr1Jwil-

hct C[)A heldcr durven kiezen regen

Zlll'-.

voorziLhtig

1 nunlclt~k

ligc -..tagc zct gccn zodcn aan de dijk,

hct ver,chijmel dat /'lll'dl)' 'teed, vaker

omdat daJrmec <~llccn de loch al gcmo-

cen alih1 wordt voor

tivecrdcn worden hcreikt. Hct CDA

zichte van de 'amenlcvlllg. Want wcl-

zou de l<1t hiJ dit authcntickc rhcma ho-

licht nog mecr dan hct gcdooghclcid"

<~nonimiteit

ten op-

gcr n1octcn durvcn lcggcn. HI Fen kcuzc

hct ijzcrsterkc recht op

vom cen lllaat,chappelijke dicn,tplichr

voor onvcdighc1d

" cTn nadrukkcl1jkc keuze v(Jc'Jr de '"-

goed aan docn de komendc tiJd

lllcnlcving.

gatln waar in de <..,ZJlllcnlcving hct rccht

fniPdC)'

cen bron

1-lct C:DA zou cr
ll<l

tc

op anonimitcit van hct individu her
rccht op de veiligheid van de 'amenlc-

Vctlilj/Jctd, cell kcuzc lcUw illJOIIIfllilcil
Pilll 3c illln}cr

ving bckmmcrt. Actuccl voorhceld i'

I k naclrukkciiJkc kcuze voor ecn duur-

het rccht van de pcdoticl op het hczit

z<~mc, vcrhondcn en verantwoordelijkc

van kindcrporno 'voor c1gcn gchruik"

'amenlcving lcidr tot ecn duidei1Jkc

ver'u' het rccht van hct kind op he-

1.
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.[

01 her ge-

grantcn wordt inhurgcring, vooral in de

hruik van con1cTa\ op -,traat regen crinll-

grotc -.tcdcn, ccn -.reed., grotcrc opgJ.vc.

nalitcit vcr'>ll'> hct rccht nict ongcwcmt

Dat i-, voor allen die in ~edcrland

op him tc komcn. Hct rccht op flril'tlcy

neil \Zowcl dcgcncn die hicr gchoren

<.chcrming regen mi-,hruik

:-,

vcrdient

ecn

zwMc

-,chcrmlllg tegen mi-,bruik

_i

dum particulicrcn. Voor de

Milieu is een

ovcrhcid, die hct algemccn

onvermijdelijk

hclang hchartigt, moetcn

thema voor een

andere rcgel-; gcldcn.
>

ziJn a]-, dcgcncn d1c hicr al

he-

'-1

jarcn hun -,teentjc aan de
~an1cn lcving

hi Jdragcn l

<;teed-, mociliJkcr tc hantcrcn.

Hct

Amcrikaan<.e

voorbccld van gctto\ en

lk

wil nog een twcctal thc-

partij die duur-

nla\ aan.:...tippcn waarovcr

zaamheid wil
bieden.

lcving de komcndc decen-

110

tjo tiiTtiS. wat hicr en daar al

wcrkclijkhcid wordt. moct
..,tcrkcr

in de Ncdcrland'>e -,amcnJ

\\'O-

worden

tcgcngc-

gaan. AI-, dat lukt, clan zullen wiJ over cnkclc decen-

nia lundamcntclc politickc
kcuzcn gemaakt zullcn moctcn worden.

nia zeggcn dat de Ncclcrland-,c cultuur

Dat zijn het vrccmdclingcn- en mindcr-

i-, vcrrijkt mel de kom<;t van de vclc mi-

hcdcnhelc!d en hct milicuhclcid. Bcide

grantcn. l)c vcrgclijking n1ct de zcvcn-

thema\ hchhcn vooral hctrckking op

ticndc ccuw gaat dan op. l.ukl dat niet.

de duurzaamhcid van de <.amcnlcving.

don zoln1cn onzc gcncrot1c kunncn vcr-

wijlcn dat wq cc11 a;:mkomcndc <;Cl.

Vrecllldeli11r}n1

c11

grcgotic in de ~.,an1cnlcving nict hchhcn

i11lcl} ro tic

In zccr konc liJd i-, de hcvolking in Ne-

voorkomcn. Hct vcrhancl in de -,amcn-

dnland <;lcrk van <;amcn'>tclling vnan-

lcving worth zwakkcr. Ln dat moct hct

dcrd. NedcriJnd i-, de lacto cc11 immi-

CD/\ ccn zorg zijn. [en cluurzame <,a-

ln1migratJc i-, in de ccr-,rc

Jncnlcving vraagt on1 ccn dcltaplanZlt h-

graticland

plaal'> ecn hcwiJ' dat hct mel ecn lend

tigc inhurgcring~.,opgavc gckoppcld ZlZl11

gocd gtJat ~\1aar hchccr-,ing van inlnli-

ccn vccl '>lcrkcrc hchccr,ing van de im-

grJlie i-, noodzakclijk, zckcr in cen land

1l11grotic. lnhurgcnng en in1n1igrat1c zijn

al-, Nederland. Van heiJng i-, dat wiJ die

onlmmakclijk met clbar vcrhondcn. 1 '

di,uMic nicl krampacht1g vonen. In de

Alilicu

open Nedcrlancl-,c <.Jmenlcving moct

1

hel mogclijk zip1 de kamen en bedrei-

Hct woord duurzaon1hcid i~., van grotc

gingcn van dczc ontwikkcling tc hc-

waJrdc in 1Tiat1c tol hel milieu. Hct mi-

<,preken Tc vaak hectt dit thema nog

lieu i' her wcrcldthcma voor de vol-

hcl aura van ccn tahoc-onclerwcrp

gcndc ccuw I {ct goat om de tockon1q

1\ bar de tockom<.t van de <,amcnlcving

van de aardc zoJ]., wij die kcnncn.

i-, een buitengcwoon hcl;:mgrijk ondcr-

( lmdat hct prohlccm zulkc <liWOor'>tcl-

werp voor de politick Allen die zich in

harc proporl ic'> hcclt. en door ccn cn-

Nnkrland bcvindcn, worden in gelijkc

kcl land zo mocili1k hcJnvloedhaar, i'>

J)al i-, hct

hcl cc11 mocilijk polil1ck thcma. Fvcn

uitgang...,punt. l)tlt '-ltaat cr nict aan in de

leek hct de f'.:cdcrland-,c pol1tick tc

weg dal de Ncclerland,c ovcrhcicl, zoa],

goon hchccr~.,cn, n1oar zo ~.,ncl ol-, hct

gevallcn gci1Jk hehandclcl

12 .

icdcr land, hct recht hectt immlgratJcrc-

kwam.

gcl-, le hchhcn en die toe tc pa<,<,en. On-

'praak van de Koningin in i'JHH. zo

vooral

dankzq

de

Kcr'>lloc-

der druk van de grolc aantallcn immi-

<;ncl i' hct ook weer vcrdwcnen. Hcl i<.

( IJV II''-'

de onoplmhaarheid, en nict de oplm-

moct die C wei op de toekom<;t worden

'>ing crvon, die het van de politieke

gcricht. Daarvoor moct de C op ccn

c

agenda hcdt gehJald. Vcrdere milicu-

voor de <,amenlcving van nu hcrkcnharc

c,,

mJJtregelcn gaan pijn doen. Toch i-, er

manier worden vcrtaa\d_ l'artij van de

?:I .

gccn ontkomen aJil. Het CDA i-; cen

<,anlcnlcving i'-; daarbij cen gocd uit-

partij die milieu a\-, thema moct va<>t-

gangspunt. Wcllicht dat de begrippcn

pakkcn. ( )nze comumpticmaahchappij

vcrantwoordelijkhcid,

i-, niet cluu1·zaam. lcdereen wcct dat

en duurzaa1nhcid daarvoor ccn aanzct

ook, de tijdhom tikt door

kunncn zijn.

verhondcnheid

!

<1:
;T~'IJ

2:
:'"

r:o_

Omdat hct vraag'>tuk zo enorm i'> en
<;chi)llhaM zo onop\o-,haar i'> het niet

1\ lr S

1'<111

cen thema waar ccn partij gemakkclijk

Pdll .!c

CDA- TiPrc.lc

I L1C11111d

f,e/ci.!llllc.-iciPcrkn

ll11111d i1

r
K<1111Cijnnlir

de po'>ille ten opzichte van de eigen

-I

No ten
z,c hlJVoorhccld ,-\ndrC

achtcrhan moei\ijk Ook C:DA-cr<; zijn

/1

autohezltll'r'>. !-let (])A moct het the-

dcr 1 ou\\', f)c 1-!.o,!t

\'tlll

~(_ hoorl llJ()2

tld l'll illi,lcu r'U h,i/cii,

1\11 I C. de Hoop Slhcllcl gcch

ma milieu daarom niet op de Jgenda

k::111g ' (

zctten om recht<;trcek, politieke Wlll'>t

lllcnlcll \ O(ll

wckhgc

mec te hchole11, maar omdat het ecn

·1 )V

(l <JS,

biz 21

-,tcrkc

de gcdJl htc lL:n de PwlA

ICJUic' \\'clLht \\'dllllCCI

1

111 LiJil

:221

I

nw1

Jrgu-

·L'Cil gc-

\X'1111 Kok tc-

rugtrccdt

olwerllll[clciiJk thema i'> voor een partij

[ )ct·gclllkc gclutdcn ko111cn '' cl

die

p:11t11 Z1c ])p., J\1 A 1\l \'foltgcn.., 111 ( /)\' 7 S

clurll-zaalllheicl

wil

hicden

Hct

Cl )i\ kan het Jppcl op het milieu he'd
vall de burger docn a\, appcl op verantwoorde\rjkheid,zlll
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\'dll

hu1tcn de

hlz :2(J~-2(J!J ( )vcngcll'> ,..., de prc-

..,~.._·nL1ltc VJII cTn kcu7c cJ].., 'de hc..,tc VJn l\\Cl'

k\\t~dcn

1\li\ieu \wort ol'>

omdcn hct cr

'-'l'll dol'tll..,ccn<trto

u11 g,lJt lLlt hct ( ]),\

theme h11 de pJrlll van de <;Jmenlcving.

,1lkTII

tuc.-.,cn c,kLhtc clltc-rn,\liC\Til

\Jll

ccn kcuzt· !welt
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hlz
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Het Cl ),\ zit 111 cen dip Het i'> echtcr
(J

!dcn1

1111jn <;Le\ligc overtuiging dat het CDA

i:tc (HJk !)t

hicr weer uit bn komen Nog <,tc\liger·

I let hcgnp gctncctl...,Llvtp<.,dcnkcn z.1l tk htct

i\

~ltnk ( !)\'

( .ctHJcmd tltl<tt

gcn parti) kz111 hicrhii door-,bggcvcnd

...,lr<t,tl \\ :~,11 dtt ttltllZtttcl
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\vel

tl'-.l.,LTttvitcit nod1g

111

Ztc ook J)t.., (
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de

11

Rottcrd,llll"l' ( )p7()0tllcrI"

otll'-l<lJ11
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11

.\rttkvl 22 ltd i
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In hct ntcLI\\' gn(Jrmdc tntnt<.,lct<.,( k1p

gt·tHJilll'tl

i)Zlarvoor i-.. de ...,Jlllcnlcving waaruit hct

tllt"tt·

vee\ Olltker<;tcnd en te vee\ ontzuild
Toch i'> [LII'>t de chri<;tcli[ke gronc\,\ag
een <;tcrke ha-,i'> om met vcrtrouwcn de

onzckcrc uitcbgingcn van de tockon1-.t
JJ!l

tc

gJZIIl.

1---lct i'-. hct cigcnc en hct

hi1zondere van het U );\
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1\ bar dan

( ·,romh\ct

\'()Or

111-

tL·grJltc hJd tmmtgr,lttL' llHwtctl worden 11\cc-

kcrc twkn van toen kcren nict weer.
Cl ),\ " ont<;taan tc vee\ verandercl, te

qs hi,

~(ll

\X.-Jt nil'l hclpt i'> wannecr w1j trie<;t voor
vrocgcr

:;q;

holltgc tctm \tndt

eigen men,cn in de toekom<;L van de ei-

I )JZtrvoor

7 .') hl.c: iS(J

\ctdvt ntct gchtulkcn omdtlt tk hct ccn tc ou-

weer uit zal komen. Het geloor van de
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mcc bn <,corcn Ook voor hct C:\ )A i'>
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Paars denkt sterk vanuit de as staat-markt. Vanuit de gedachte van

z
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gespreide verantwoordelijkheid kan het CDA concrete voorstellen
doen waar de samenleving naar smacht. Het belangrijke terrein publiek-privaat verdient meer aandacht. Het CDA heeft daarvoor de
munitie. Op een aantal terreinen -infrastructuur, zorgsector, onderwijs, de nutssector en schaalvergroting in het openbaar bestuur -

z

kan het CDA gespreide verantwoordelijkheid concreet uitwerken .

.L:

>

K

ees Vet<,teeuh en

Heken

door de markt. Iui'>l op dit punt, en dan

( rul hebhet; tn het zomcr

sprcken we over <,ectoren a I, openhaar

numme1 van C. ht "ten De

nut, ondcrv.rijs, zorg, intrastructuur, wo-

Vet kenn1ngen

ningcorporaties, dient het (:l)A cre-

'durvcn kiczcn' ')Uggc...,tic~ gcdoan en

atievcr tc denken Het C::DA hedt daar-

zich openlijk afgevraagd waztr het CDA

voor de tllUI1itic.

mou at,.,che

llieronder vijl '>llgge'>llc·s

blijh met de halkn voor
open doeL I k

notie van

l11jroslnntuur

'partij voor de samenlevtng'
heelt
heel

111

algemeen

l'aztr'> hedt de atgelopen

onder<,chei-

vier jaar vee\ gcpraat over

haar

weinig

dcnd vcrnH>gcn, zolang zi_j

inlra<,lructuur, over diver-

nict progran1n1ati-..ch j-, uit-

'>C projecten en de ztzt11kg

gewcrkt, aldL" Ah Kltnk in

htcrvan

de

,Jotheschouwing

van

duidclijk dat de ovcrheid

hct

zomernummcr

I )le

dit prohlcem lliCl ztlleen

Steeds mecr "

uitwcrking is zeker niet al-

kan oplo<,<,el1

tqd bstig

en

A1r FA.i\1

l'ill1

mztrkt

( lverhe1d

hehhen

cen

dw Hwuel gezztmenliJk hclang

pu-

Vztnuit de gedachte van de ge<,preide

hliek-private samenwcrking

vcrantwoorclcliJkheid

hct CD/\

hcdt als enige partiJ puhl1ek-privztte sa-

concrete voorstellcn doen, waat" de sa-

menwerking in de inlrastructuur in het

bn

Het U)/\

mcnlcving naar <,macht.

vcrkiczing~progran1 <.,lZJJil, opgc<..,chrc-

l'aar' denkt <,tcrk vztnuit de a<, <,taat-

ven vanuit her hegin,el van gespi"Cide

markt: zaken dienen ol door de <,taat

verantwoordeliJkheid. Dit neenll overi-

gcorgani~ccrd en uitgcvocrd \Vordcn ot

gem niet weg dat de ovcrheid eindvcr-

( [)V II 'IS

antwoordcliJkc hlijlt voor ccn gocdc in-

terrcinen van vciligheid, dc-;kundigheid

lra;.,tructuur en hicrvoor nict n1ag \VCg-

en hygiene. Wat bctrdt ondcrwij'i hch-

lopcn. Fchtcr. taken, lunctic'i, activitci-

hcn we ruin1c crvaring. lcdcrc particu-

tcn dicncn zovccl mogc\IJk tc worden

lieiT -;tichting of vereniging kan een

gc-;prcicl over de -;pclcrs in de maat-

-;chool heginncn mit-; aan hepaalde

schappiJ: ovcrhcid. markt, -;amenlcving.

kwalitcitscritcria wordt voldaan. Waar-

Wanneer een private rartij cen he-

om deze mogelijkheid lllllidlis mula11dis

paalde taak hctcr. goedkopcr en mccr

nict in de zorg crcCrcn.

vcrantwoord

kan

u1tvoercn dan

de

ovcrheid, ook met hct oog op de pu-

011denuijs

hlieke rol en zaak. dan is deze de aan-

Een derek sector met puhlieke en pri-

gewezenc om de taak uit te voeren.

vate invloeden i-; hct onderwijs. Het

I let C:DA dient dit ondcrwerp nog

CDA hcplcit steeds. tcr onderschciding
van paars, dat we nict rigide van ot

t'T·

concrctcr naar vorcn brcngcn nu paars

tc vee\ op de tocr zit van pratcn, semin-

overhcid 6f markt moeten uitgaan hij

2

ars en rapporlcn

hct zoekcn naar nieuwe wcgen. Ook
hinncn hct onderwijs zijn mogelijkhc-

De zori}sector

den voor puhlick-privatc -;amenwer-

Fen twccdc punt hetreh de zorg-;ector

king. Waarom schcppcn of -;timulcrcn

Or hct terrein van de gezondhcid-;zorg

we niet de mogclijkhcid van de 'buiten-

worllt vaak krampachtig gl'daan over

gcwoon onderwijzer of lcraar' Binnen

private initiatieven Privcklinieken zou-

de univcr-;itaire wercld wcrkt het feno-

den clitaire imtitutcn zijn voor de

mecn goed lcmand uit hct bedrijlslc-

h<~/'i'Y/nP, terwijl hct volk dan aangewc-

ven, hct aclvie.,wczen ol de hancairc

zen is op -;lcchtc zickenhuizen. Waar-

sector docecrt een ol twec dagcn aan

onl pnvC-initiaticvcn nict tocstaan \Van-

de 'itudentcn en brengt aldu-; praktijkcr-

nccr hchodtl' is aan dcrgelijke initia-

varing over. De hooglcraar zeit houdt

ticvcn' l\1ogeli1k kunncn dczc instellin-

zicht op hetgeen hij

gcn de huidige kraptc we\ oplossen~

rondloopt en de -,tudentcn horcn mecr

1\\ogc\ijk kunncn private instcllingcn

dan de thcoric. In hct primair en voort-

-;aml'nwcrkcn met hc'itaande ziekenhui-

gezct onderwijs, hinncn hct mho- en

zcn~ 1\\ct wcrkgevcrs' 1\\ogc\ijk kunncn

hho-onderwijs is ecn tekort aan onder-

hcpaalde gences- en zorgtakcn bcter

wijzcr., en lcraren voor met name tcch-

door andere partiJen dan traditionelc

ni-,che en economise he vakken. Bedrij-

zorgimtcllingen gedaan worden: -;uhsi-

ven klagen dat hct onderwijs zo slecht

dlariteit

aansluit op hetgeen ze vragcn en lccr-

luist het CDA zou hiervoor

univcrsitcitcn

moetcn plciten. Natuurlijk moetcn we

lingen vindcn hct ondcrwijs -;aai en

dan waken voor de zo gcvr-cc'ilk twcc-

ecntonig. Wellicht \open hij bedrijven

deling l'rivatc zorginstcllingen mocten

en advicshurcaus vee\ deskundigen juist

niel tot gevolg hchhen dat ovcrheid-;-

op de terreinen economic en techniek

gcrelatcerclc i n-;tell i ngcn vcrpaupcren.

rond, die niet afwijzend <,\aan tegen-

( )ok voor cen gonk zorg voor leclcr-

over ccn of twee dagen \c.,geven. Het

ccn heel t de overhcicl een vcrantwoor-

bcdrijf kan hiermee het vaak genoemde

delijkhcid I harnaast dient de overhcicl

maatschappelijk ondernemen concreti-

ot ecn onafhanke\IJk imtiluut tc waken

-;eren en de part-time lcraren krijgen

over de kwalitcit van de privcklinick op

een brcdere scoop. Vacature<, worden
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lcven verzorgcn en de lccrling krijgt

Iced kunncn hc'>parcn en C:linton-gatc-

gevarieerder lc<,<,tof. Cespreidc vcrant-

vermaak kunncn bicdcn'

woordelijkheid'

::L:

De 11Utsseclor

Scl1iudver_l}roti11g !Ji111If11 bet opw/Jaar
/Jestuur

!::en vierdc <;ector die <;tcrk in heweging

Tot slot ccn vijlde tcrrcin waar het

i,, de nutssector. Ecn van de hclangriJk-

CDA. met her uitgangspunt van de

,w

,>
.ex
;

nancielc <,ector aantonen. De coiipcratie had de i\m<,tcrclamse C:NN-Ians vee!

LU
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;

vcrvuld, de huitcngewoon lcraar kan
een hetcrc aansluiting met het hedrijf'>-

ste ontwikkelingcn onder dezc hedrij-

gespreicle verantwoorclelijkhcid voor

ven is privati<.ering. Dit past weer mooi

ogen, duiclclijk en concrcet kan zijn: de

op de paarse a-, staat-markt: van onder-

schaalvergroting hinncn hct openhaar

dec! van de overhcid naar private NV

bestuur. Hct CDA d:ent op lokaal, pro-

.:J

met aandeelhoudershelang als doe! in

vinciaal en landclijk niveau iedcrc vorm

0

zichzelf en de (klcincre) gebruikers die

van gemccntelijke 'herindeling' keiharcl

het kind van de rekening zijn

en rigourcus af tc wijzen \Vannccr

De

CNN-A 2000-prohlemen in Amsterdam

de

relcvante partijen (hcstaandc gcmecn-

zijn

illustratief en

tenl hicr tcgcn ziJn. Het

proletisch

keuzevrijheicl,

\Veg<.,trcpcn

Het CDA heeft als

marktwerking, inspraak en
lagere kosten bleken een
farce War is hct christendemocratische
of

alternatiel:

denkcn we niet vakcr aan

het bij clkaar goo1en van

private financiering

bcgrotingen dicncn geen

cnkcl doe!. Wei i'> het van

in de infrastructuur

helang

kunnen

intergemeentclijk

en regiont1t1l -;an1cn tc wcr-

in het verkiezings-

de coiiperatiec Openharc
nutsbedrijven

tTuvvcn-

enige partij publiek-

antwoorcl
Waarom

van

oudc gcnltTntcgrcnzcn en

kcn, zeker op tcrreincn als

programma staan.

rLlllll-

worden geexploitccrd in

telijke ordcning en milieu

de vorm van een coiiperatic van !eden/-

[chter, dit bchoelt geen gren<,correctie'

consumenten. De ondernemingslciding

Afstand

wordt dan gestimulcerd een hclcicl tc

maar en herkenhaarhcicl zip1 hier slcu-

burger-politick,

menselijkc

voeren clat clraagvlak heelt en de bc-

telwoordcn.

langhebhendcn zijn niet uit op het

Bovengenoemdc concrete uitwerkingen

korte termijn-succcs, clat aandcclhou-

van

dcrs vaak nastrevcn. De onderncming

zijn slecht, enkelc voorheelden. Wan-

gc<;preidc

vcrantwoordeli)kheicl

kan in deze vorm zakelijkheicl koppelen

neer het CDA aldu' inhoud kan geven

aan hctrokkenhcid en de coiipcratie is

aan ab,trac.tc heginsclcn, creatiever i'>

ccn private vorm die meer dan de door

met aloucle beginsclcn, clan pas kan ze

aandeelhoudcrs geclomineerdc hv of nv

de lite! 'partij van de <;amenlcving' clai-

inspraak en keuzcvrijhcicl in zich hec!t.

men.

In de Verenigdc Staten hedt men positievc crvaringen met coiipcraties in de

1\1:

scctoren energie. milieu. telecom en in-

llldll<l<)CI <}fZoHdhcidszon}

FA.i\ I.
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dell Hcuuc/ is scllior dccounll<.ahoha11k Lltm ht.

frastructuur. De coiipcratie is ook niet

I..,.

heperkt tot kleinschalige activiteiten
zoals instellingen in de zuivel en de h-
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W

ict~-,

nicu\V'-.

vcrdien<;tc dat het <;ucce<; van hct vorige

do;1 I let wordt hoog

kabinct wordt voortgezct. De tweedc

ti)d voor lclicilatie-op-

rcdcn i<; dat paJr<; II zichtbaar wor<;tclt

e

OtlLJ.Il

pmitie. Celuk wemcn

met de ertcni<;<;cn van paar<; I. Tu<;<;en

kan no01t kwaad. Her <,laat doorgaan<;

Srchrenica, Schiphol en a<,ielzocker<;

'>ympathiek Lcrlijk i'> ecrlijk we zijn

kun Je wei wat gcluk gebruiken, lijkt

'7:;11.

niet de ccr<;tcn die 11aar hct krachtigc

!llC.

wapcn van de gclukwem griJpcn. Thij<;

Maar de hclangrijbte rcdcn voor tclici-

Wiiltgem wa<; ccrdcr llij Ia'> hct C:DA-

tatie<, i'> hct in<,pirerendc gcdachtcgoed
van

najaar en wcrd mcteen cnthml<;ia'>l. In

chri<;tcn-democraat die de regcringsver-

De ( ~rocnc Am<;tcrdammer reagccrde

klaring in aile rmt op zich heeft Iaten

hiJ crop. ( )lmtandig lclicitccrdc hij de

inwerken. kan niet anders dan onder de

chri<;tcn-dcmocratic met het hc-,tc vcr-

dit

kabinet.

1-Jke

rcchtgeaardc

indruk rakcn van de impirerende recle-

kiczing<,programnla dat in tijdcn wa~

nccrtrant. Het <;tuk <;taat <;tijf van het

gc'-.chrcvcn. Prachtig progran1n1a. /anl-

gemeemchap'>denken. Socialc cohe<;ie.

mn aileen, dat hct van hct

vitaliteit

( :1 );\ 1'>, want die partij

worden met hoofdlcttcrs

vocrt

zo'n

ge<,chreven

loch

ntct u1t.

progran1ma

en

participatie
!)it kabinet

breekt zclls ecn lans voor

Wiiltgen'>

maaktc zijn lclicitatic al in

het waardcn- en normen-

on<; zomcrnummcr. l'rach-

debat. Fn warme woorden

ttgc hcwcging, die chri~

\Vorden gewijd aan gezin-

tcn-dcmocratic. Die kun-

nen. Mooi, na de moei-

ncn we cr gocd bij hch-

lijke aanloop van paars I,

Daarom

'>tclde

toen

hij

ccnheden'

dec! van) hu C:DA gezijn cigcn partij

hct

nog

zuinigjc"

ging over 'primaire lecl-

voor om (ecn -,ub-,tanticcl
woon op tc latcn gaan in

Mr.drs. FJ Pllns

Hct i'> dikwijls een

lmpo<;ant wa.,

het succe<, van het 'polder-

model' Het eer.,te paar<,e kabinet zou

klcinc '>lap van ccn gclukwen<; naar cen

bij zijn aantreden Nederland bevrijdcn

ongc\vcn..,tc intin1iteit~

van de 'stopverl'>taat', de uit zijn krachten gegroeidc overlcgeconomic. Dit

lndrukwekkend

land was toe aan een frissc wind. Ue

I )c chri<;tcn-democratic hcclt aile red en

tucht van de markt zou ecn groot dcel

om het twccdc paar'>e kahinct van harte

van het praatcircus overbodig maken.

geluk tc wen<,en

Allcrccr<;t <;taat hct

Totdat de internationale pcrs het 'pol-

nctjc<;. Fn het i'> natuurlijk niet zonder

dermodel' rocmdc. Ln Kok hct mocht
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vcrkiczing<..,progrunlnla in hct atgclopcn

hcn.

c

1·-1
I·

\

·'

...,,

_J

':J

komen uitlcggcn aan Clinton, wat op

waann zich ovcral in Furopa de <,ociaal-

zichzelt al een lclicitatie waard i'>. Wie

democratic hcclt genesteld. ln wan-

daarhij nog de pa"age'> voegt die de re-

necr die ook rwg een'> de vcrtolkcr

gering wijdt aan maat'>chappelijke vcr-

wordt van hct verhaal van samenhang

antwoordelijkheid, ontkomt niet aan

en verantwoordelijkheid, moet Je wei

ccn conclusie:

deze regering hcelt heel

een kenner zijn om nog ideologischc

wat in onze mar'>. ln dat i' zeker cen

ver-,chillcn te ontwarcn AI, de vo<, de

gclukwen'> waard.

passic prcckt

Wie zci cr eigenliJk dat dit kahinet
geen visie heche lntcgendeelr We hoe-

Aanvallen

vcn nict ccn~:. in de rcgcring tc zitten

Reden tc mecr voor sericuzc lclicitatic-

om onzc ideeen vcrwoord te krijgen.

oppmitic. Niet aileen duidclijk maken

llolke<;tein zci hct zeit imitatie is de

waar onzc planncn andcrs zijn, maar

eerlijbte vorm van vleierij. (Dat had hij

vooral ook waar ze hetzelfdc zip1 en

lrouwem ook niet van zichzelf.) Dll',,

wie ze heelt bedacht. C:on'>lructiel hlij-

chri'>ten-dcmocratie: <,traal, prijs en lcli-

ven volgen. ln snoeihard meppcn waar

citeer De enige passende reactie is tc

warn1e woordcn nict worden waargc-

glimmen van trots. De hele rijksbegro-

maakt. Want fclicitatic-oppo-,itie moet

ting is een grote hlije doos. De moeitc

wei wat voorstellcn. Anders is construc-

waard om aandachtig te opencn.

tieve oppositic ccn tandenlozc lceuw

Aandachtig. Want hij de felicitatie-op-

(en harakiri op termijn).

positie hoort dat we de regcring hou-

Feliciteren is ecn vorm van zellmanik'>-

den aan haar eigen voortrcllelijke ge-

tatie. In aile onzekerheid van de algelo-

dachtcgoed Wie de hoofddoclcn van

pen tijd hchhcn we on'> vee! te vaak de

hct kabinet steunt, hcdt rcden voor te-

bas van het brood Iaten ctcn. llcgrijpe-

lcur'>telling al., ze nict worden waarge-

lijk, want we hebben prima bas. !\1aar

maakt. A Is hct blijft hij mooie verhalen.

het brood dcugt ook 1 Aanvallcn dus.

Fn daar i'> helaas volop kam op. Dat is

Niet moe worden om gocd te verkopen

de reden om aandachtig de agenda van

wat we nog steed, vinden. Om op aile

paars II te hlijven volgcn. Cee<,tdriftig

slakken zout te lcggen. Om te houwen

over de uitgangspuntcn. Cenadcloos in

aan een reputatic die past bij de ecncn-

de alrekening

twintigstc eeuw.

De roggc schijnt er bij ons dun bij te

Overlcven i<; voor het C:DA onvol-

'>laan. Deze maand verscheen opnicuw

doende. Het gaat om idcalen, waarvan

een publica tie waarin 'de fatale slotaktc'

wij bij aile klicitatics vinden dat andc-

van het C:DA wordt geanalysecrd. Ken-

ren zc nict rcaliseren. Van harte, dus.

nelijk een aamprckcnd verhaal. En gcleerden en journalisten struikclcn over
elkaar hccn om aan te toncn dat hct
CDA zijn plaal'> in het Nederlandsc politieke krachtenveld nu loch dclinitiel
kwijt is. Ogenschijnlijk is dat waar. Hct
links-rechts-schcma is achterhaald. Aan
christen-democratische

bruggenhou-

In de column

i}CPCIJ

de /cric11

Pdll

de redactie huu

wcrs lijkt momenteel wcinig behoefte

fJersoon/ijkc oppatti111}e11 !fleer Zij !JOpm di1ilr-

Hct is krap in hct 'nieuwe midden',
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De kerkelijke actie 'Neem de tijd om te Ieven' was bedoeld als een
signaal tegen de groeiende dominantie van economische belangen.
De mens is er immers niet voor het werk, het werk is er voor de
mens. De kerken hopen op een correctie van de trend van economisering. Ontwikkelingen in de richting van een 24-uurseconomie
moeten beoordeeld worden op de gevolgen voor de participatie in
de samenleving, de duurzaamheid, de sociale rechtvaardigheid en
de welvaartsverdeling, de emancipatie van vrouwen en de zon-
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e directe aanlciding tot de

de landeliJke Raad van Kcrken: al-, een

llll.erkcrkc.·lij.ke <JCtie tegen
de 24-uur<;eetlllOillle ligt

"Actie tcgen de 24 -uur<;economie"

hi) de vong JZltlr ingcvocrdc

dinaal Simoni' de per<;conlcrcntie in

t!Jdenwet

J)e

Up 17 maart J<lllg,tlcclen opende KarDen Haag met de con<;ta-

de Winkcl-

wijz1g1ng van

terrng:

Raacl van

"de

Ncderbnd<;e

Kerken in NiJvcrdal zag

<;amcnleving

d1t aJ.... ccn ~.,yn1ptoon1 van

zich in de richting van een

ontwikkclt

''het verder opdringen van

24-LILII"<;eUlnOillie"

economi-,che helangen" en

voegde

cr

onmicldelliJk

toe

\VJt

daJ.rondcr vcr-

Cll

hij

<;tarttc ecn handtckenin-

tltlll

gcnactic tcgcn de vcrrui-

<;taan were!:

ming van de wcrkti)den en

van

opcning<..,t1jdcn

aile uren van dag en nacht

kck

I let

van

\vin-

week

UO 1 nam de act1e i\li]r AH.

r

waarin

tiJden<; a!lc dagen van de

lnterkcrkelijk

C:ontaLl in ( )verheid,zaken

een man1er

.;;anlcnlcvcn.

Pi!JJ

Luyn s.d.h.

voor economi<;chc

bcd1·ijvigheid ter bc,chik-

king <;taan". Volgem hem gaat hct om

over, eve11al, kort da<1rna

ccn "onmi,kcnbarc tcnclem" in de richI ),t ,.., de tck'>t

\\'crd
lie

_glc..,

V.lll

ccn l!llcidlng d1c gchoudcn

de umtcrcntw 2

ol w·v,1,11'

gcn

(I lV

Oj)

\clll

de

{.'Wllll'

\t1ll lk· '1lll htlll.!..! (

dll'

II 'l,<;

}<')

1-uut<..,L'UlllOTniC

,lllgll'-lll" 1i

ilL-

.-\rhcid<..,\Trhoudln-

hn..,tcll]k

~Oll,t,ll

piJJhVollll 111

(on-

I )oorn

ting van ccn ''non-slop-ccononlic·'', waarin

aile tijd ''economi<;chc tijd" wordt, ccn
onondcrhroken cyclu-, van produceren
en comumcren. Vcrwacht moet worden

.'1

))

I

x

,::J

dat "aile uren in heginsel arheidstijd

het hcstaan ontkend van cen 24·uurs·

kunnen ziJn en aile dagen gecgaliscerd

economic in ons lend. De kerken had·

worden tot potenticlc werkdagen" (id. l.

den dat trouwcns niet lwweerd. Le

Als slogan kreeg de actie mee: 'Neem

waarschuwden aileen met klcm tegen

tijd om tc Ieven', samen met een logo

de tcndcns in die richting ,!\.bar zells

waarin een menselqke gestalte de om·

deze tendens wc1·d ontkend. Fen 21·

klcmming van ecn uurwcrkcirkel door·

uur<.,cconolnic zou nog nict in zicht zijn

hreekt.

in ons lend. Fr zou slcchts sprake Zl]n

Hocwel slogan en logo de indruk zou·

van het oplTkken van "de randen van

den kunncn wckkcn dat hct om t.Tn in·

de dag" vanwcge de noodzakelijk ge·

div1duelc hevrlj(lingsdaad gaat. geldt

worden llc~d1diserlllg van de pcTso·

her plcidooi niet de persoonliike m<1<1r

neelshezett1ng.

de gczamcJtlilkc, van cconomisch he·

Vnvolgem \\Trd ntc·t name door de

slag hevrijde ti]d· gepbt worclt voor

tocnmaligc mini...,tcr van Fconomi'->chc

"collccticve rustmo1nenten"

Zaken het plc,dorlJ voor collectieve

dr B.

van

ru'-ltmon1cntcn ten pnnc_ ipak ._lfgcwc-

de 1'-Jcdcrlollt.lse l·krvormde Ke1·k het

zen. ·.\11111 kcuzc' schreel hq 111 lTll

'-lCLTClilrt'->-gcncroal,
N

Zoals de

PlZll'-,llT,

uitdrukte in dezellde pcrsconlcrentJe

podJumartikcl

"we hchhcn rust nodig 0111 semen met

dcrc

andnen mens te zip1. I )aamm moeten

lllZlZlr

we die rust ook san1e11 hehhcn. ( )mkr·

moeten ze zeit kunnc11 hcpalcn

1

zoekers hehhe11 uitgcwezen dat indivl·

:24 (I(,'!H'

gce11

'i' principiccl cen an·

,\lcn,en hchhc11 rccht op rust

de

mon1cntcn WJJrop zc ru'-.lcn,

1k

m·crhcid

nwct

VK,

duck rust p<1s opt1111a<11 is als dczc ingc·

'knellcnd keur,li)i' 'c hcppen lll<t<tr 'zo.

bed is in het collcctJc've Cemeenschap·

\Tel nwgclqk ruimte l,llc'll aan iede1·,

pel11ke VrlJe cbgcn zijn hroodJtodig"

individuelc keuzcn

1id. '· I )aarom plcitcn de kcrkcn voor

va~tc

ecn "cultuur van gemeenschappeiJ]k vr11

werkurcn c11 VTIJC titd, m,tM inleT mm·t

Z!Jl{ en voor de h(1ndhaving von de

zovcel mogci1Jk nitheld hchhcn 0111

zondog Z!l-. collcctlcvc ru-,tdag, a[-., "vrijc

zijn 1ndividuclc hchoelte tc vcrvulkn.

Lollct t1cl

'id.'

[)us gcen

gcrcgcldc Jndcl1ng

\'Oil

dog voor zoveel mogclqk lllcnscn" Zc

~let

zijn

<tctic d<tt de kcuzcnwgelitkhedcn van

vJn

mcning

"c_bt

zo'n

kcu-.,

de

1'-l

gocd zcggcn de cnttu \ tln de

t\edcrlandsc samenleving en de indivi·

de individuelc burger veJTUimd worden

duck mens ten goede komt'

111et aileen door de wclvaart en ck tech·

I

id. !.

ni-..chc voontltgZtng, lllJJr

Signaal

rllt

ook door

het loslaten van v<1stc hcdri]lstwkn en

lk <1Cl1e w<ts hedoeld <tis ee11 sign<t<1l

tlcxihilisni11g v<1n de wcrktitden

aan overheid, politicke p<trtijen, lx··

hcantwoordt

drlJislcveJl en S<111tenlcving. Dot dit sig·

van de mcnsen· tcrwql de orheid,duur

JZI!l

l),t

de gc-,tcgcn anlhJtic-,

naal herkend werd, hlcek Lilt de hrede

nog steeds cell dalendc tendens heelt,

steun die de actie krecg: V<llluit de ker·

komt de burger tlJll tc kort om aan aile

ken zcll, van de vakcentralcs, v<tn de

onlhitic..., qua ont<-.panning, ncvcnactivl-

n1dicuhcwcging, van vclc grocrcringcn

lellen, zorgtaken enzovoort te voldoen

uit het maatschappelijk middenveld.

Agenda's lopen over, daar komt ccn he·

onder andere jongcrcnorgJni-..utic'-> vJn

hoorl1jk deel v<tn de stress vandaan.

politieke partlJen. lr walTll echter ook

Dus verruim gerust de keuzcmogeli1k·

velc negatieve reactics. Allercerst werd

hedcn. Het ligt voor de hand dat cr in

( llV II 'lN

dit vcrh~nd ook allcrlci 'ituatie' wor-

ende dominantie van de economische

den gcnoctnd, \vaorin n1cn..,cn jui<..,t n1ct

belangen. "Nederland vereconomiseert.

declarhe1d en met koopavonden en -

f let mzicht verdwijnt clat de cyc\u, van

zonclagcn gchaot zi)ll, wot hctrclt vcr-

proclucetTt1 en con,umet-cn door andere

plichtingcn tcgcnovcr hun gczin en wat

waarden wmden hegrensd" I Kardinaal

hetrel t hun pcr,ooni!Jke gemoed,ruq

Simonis hij pcr,conlcrentie I 11et on-

,\\aar aile ca,L(J\tiek bn de hezorgd-

derliggende prohlcem is de economise-

held n1et wegnemen. lmmer,, hoeveel

ring van Ieven en '-JZIIllC!llcvcn

memcn kunne11 indcrdaad protitcren

NatuurliJk wt! niemand ontkennen clat

van de vcrgrotc kcuzevrijhc1d: \, deze

de econon1ische ontwikkeling wa~rde

n1c·t ju1q ecoJH>mi,Lh gccond1tionecrd.

vol is. Ze hedt 111derdaad de "ruimte om

olwcl alhankclitk van het inkomem-

te Ieven ·. llltnsten' in onze we,tersc we-

JJtvc·au' I loeveel men,cn kunt1en a~n

reid. aanmerkcli1k vcrgrool. I k ee<lt1o!1li-,chc vooruitgJng

hun "amhitte,· ntet voldocn. omdat ze tc· wett11g

'Ruimte om te Ieven'

l111<1tKii'lc ntimtc hehhe11:
Vnvolgem

verwijst naar

wat hi!Jil cr

dimensies die de

over van de \TIJC pcT...,cH>n-

liJke kcuze a\, Jl' hiJvom-

individuele mens

lllllg

nict per detinitte he,chmtwd worden als aileen
n1aar

mogeliikhctd

om

zich matcncel te \'CIT!Jkcn

Lc htcdt ook de mensen

hceld in de detailhandel

individueel en collcctiel

gcd\\'()J1gcn \\'ordt ook JC

de nwgei!Jkheid tot vrije

winkel ' a\·onds e11 s zon-

overstijgen, naar de
ruimte die door

dag' open te lwuckn. omdat

ll'

ander' ntet mTreiml

kunt hltJ\en 111 de concurtTlltlc..,]cq_~'

docn

111

en crealtevc echt humane
en humaniserende wcrk-

Cod geschapen is
en aan de mens

VLTdcr ,,·at tc

gczJnncn

m,1ahchappe\11ke

en

111

toevertrouwd.

z,1amheid e11 welvaan /c
n1ag cchtcr ntct gJJll domtnctTn,

gccn

doc\

op

ztch worden. ()p zichze\1
ts ze "in,tn!lncnteel" dat

vnhan(JJlllllOcting<..,-

wil zcggcn, zc kan ten gocdc c11 len

tll<lgc\qkheclen 'teed, geringet· worden

kwade aangewend worden. met andere

dcn ale.. de gczztmcn\qkc

(J!lld(lt

de Jgcnda'.... \''-ln\\'cgc uitccnlo-

woordcn, zc

t'-1

ondcrgc-.chikt

(lJ!l

on-

pende wcrkttJdet1 met moette nog ecm

dcrc, hog ere \\'J\lt"<._!cn

111 de week geli1k gclcgd kunnen wm-

( lntwikkel!llget1 in de richting van een
2--1-uur,economie moeten heoordecld

det1:

worden vanutt de gevolgen die ze hcl'it.

Croeiende dominantie van
economische belangen

voor de parttupatte in de samenlc-

.\bar ook de krtttck op de hit1ek bn

socialc cohc,ie op de divcr'c t1tveaL"

vcrzanclen 111 ca'lttqiek. I )a a rom de on-

tc hcgit1ncn h!J het gczin en de tami-

vtng von pcr'->oncn en grocpcn, en de

goat hct in we-

\ic, en vcrvolgcn., de andere nlaat-

zen om hii de actte van de kerken: Uok

'chappe\ijke verhanden. Lr bn zich

dat is ondet· woorden gehracht hi) de

vee\ ~chter,talllg ondcrhoucl van ta-

pre,entatic crvan. \)c actic is hedocld

milierelatie-, en andere socialc contac-

al'-> ccn -.ignoal, WtlZlrtcgcn gcprolc'->lccrd

ten gaan voordoen. Ook de zorgar-

wordt, is cen 'ymptoom van een hrc-

bcid en het vriJwilligcrswerk dreigen

dcre ontwikkcling, namelijk de groei-

onder zware druk te komen staan,

dcrlq. ~gcndc
.
vrJag:

(I 1V I I 'iS

\\'llllr
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voor de duurzaamheid en omvang

r :.
I ·•I

er ruimte ge<,chapen wordt voor het pu-

van de gevolgen voor hct milieu,

hlieke helang

Wtltlrdoor toekom~tige genera tic~ n1ct

"Ruimte om te Ieven" i' de titel die bij

onherqelhare <,chade en onhetaalhare

de progran1n1cring von de contercntie

rekeningcn kunncn worden opgezo-

voor deze hijdrage i..., opgegevcn. J\1ij

deld,

clunkt dat deze titel mecr ruimtc biedt

,__)

voor de <,ocialc rechtvaardigheJd en

dan de actie-,logan Neem liJcl om te

'..)

de welvaartwerdeling lu<,<,en per.,onen

Ieven' Strikt genomen kan deze laat<,le,

_!j

en groepen, door het verdn uitcenlo-

vanwege het "nemen" JLmt 1n llldividu-

pen van arheid.,uren en inkomen,

ali,ti,che zin ge·l·nterpreteerd worden.

';

l;l

'f]

:L

::J
::J

...,.
N

voor de enltlncipatie van vroU\\'CI1,

Hetgeen ook door mecrdcre commen-

door ongeliJke verdcling van betaalde

tatoren 1n kite gedaan i.,. LIJ <,!ellen dat

arheid en onbetaalde zorg tu.,-,en

eeniedcr jui<,t mecr tiJc\ kan nemen om

vrouwen en mannen,.

te Ieven dankziJ de 24-urige keuzevrij-

voor de indiv1duelc en gezamenli)ke

heid

ru-..t op zondag en op andere 1110tl1en-

'Ru1mte om te Ieven' - evenal, 'tijd om te

ten. iclr de notitie 'Deelnemen aan

Ieven'

verwij<,t naar dimen.,ic' die de

H me1

1ndividuclc n1en..., over<..,tijgcn, naar de

I<J'Jil van het Landelijk Bureau DISK

ruimte die de men<, niet zeit gecrei'erd

een 24-uur,economie' d.cl.
te Amqerdam, pag. 6-7l.

hedt, maar die dom Cod ge,chape11 i'
en aan de n1cn..., i~ tocvcrtrouwd. Noar

Gezamenlijke
verantwoorde li jkheid

de ruimte waarin de men<, de andcr ont-

lk individuelc ontplooiing kan nict het

Cod, beeld en gelijkeni<, en voor wie hij

emge of het door,laggevende criterium

mcdeverantwoordci!Jk ge<,teld wordt.

zijn. Naa<,t de llldividuelc eigen vnant-

I let chri<,telijk men-,beclcl i., cen relatio-

moet, die evenal' h11 ge.,chapen i' naar

woordcliikheid i' er de wederkcrige ver-

ncel mcmhecld, waarin de individuele

antwoordeliJkheid, zoal., tu.,-,en wcrkge-

zellontplooiing niet

ver<, en werknemer.,, overheid e11 bur-

van de doorlcctde relat1e met de ander

ger<,, en J<, cr de gezamenlijke vcranl-

en de Ander Wat haat hct de men<,,

woordeliikheicl van allen voor het "ho-

wanneer hi) de hele wereld wint, maar

1111111 (01111111/llC

het e11e nooclzakeliJke m~<,t. Het voor-

De inciJvicluali.,ering van de heden-

naam<,te gebod i<, de lielck tot Cod e11

lmgekoppelcl "

claag<,e mem benadrukt tcrecht de ei-

tot de naa,te deze twee zijn onlrhma-

gcn verantwoordeliikheid, maar al-, de-

kelijk aan elkaar gekoppelcl, zozccr dat

ze exclu,icl ol po.,-,c.,-,iel wordt, clan zal

hctgeen we voor onze hmeder' en zu<,-

het nog welmogei!Jk zip1 contractueel

ter' in nood doen, de eindtoet<, i., van

wedcrzijcl,e rechten en pl1chten va<,t

de per<,oonlijke lcvenwervulling lei

te \cggcn, n1oar i~ er gccn <.,prakc n1eer

,\It

van gezamenliJke verantwoordelijkheid

zellontplooiing een cloodlopcnde wcg

25)

Hoczeer de egocentri,che

voor het "c 0111111011 <JooJ'

i-,, heelt l.uca<, om opgetekend in de

De gezamenlqke verantwomdelijkheid

parahel van de rijke man die zip1 <,chat-

voor het /)(JIII/111 COIIIIIIIIIIC. kan vcrgen dat

ten verzomclt in nog grotcrc voorroad~

de helangen zowel van de indiv1duelc

<,churen, die in gnprek met zichzell

vrijhcid a]., van de cullwmi,che ont-

clroomt van een gouden toekom<,t, maar

wJkkehng gerelativeerd worden, zodat

nog dczellde nacht zip1 Ieven hoort op-

( llV II <JS

el'>en. "I )c zin van het Ieven he<,taat niet

maakt om van het Ieven met en voor el-

daJnn dat ccn

op grond vJn zijn

kaor tc gcnictcn, in de gchorgcnhcid

grote vermogen in overvloed lcelt" 1 Lu-

van de gezinnen. in allcrlci -,ocialc ont·

lllCI1'-.

moctingen en contacten in gedeelde

ca'> 12. \i-2\r

crvoringen van cultuur en natuur, in vic-

Zondagsrust

nng ook van de gedeelde ervaring van

In zijn apmtoli,ch '>chrijven 'Dies Dolllllll.

het contact met Cod in de gelool<;ge-

van i I mci \99H over de zondag-,heili-

meen'>chap.

ging pbaht !'au'> Iohanne<, l'aulu' II de

''Een onvervangbaar goed van de <,ocialc

zondag<,ru<,t in het per<;pectiel van dit

cultuur i<. de zondag De be.,cherming

evangeli.,che men<,heeld. "Dank zij de

van de zondag i'> <,teeds mecr daardoor

zondag'>ru'>t kunnen de dagelijk-,e zorg

hedreigd, dat zc onderge<,chikt gemaakt

en arheid hun jui<,te dimen<;ie hervin-

wordt aan econnmi<;che bclangen, De

den: de matcriclc zaken waarvoor we

zondag mocl heschermd hlijven. AI,

on<, druk maken, maken plaat'> voor de

dag de' Heren hecft ze een centrale,

waarden van de gee<,t: de pcr<,onen met

godsdiemtige inhoud. Ze i'> ook ge-

wie we Ieven, hernemen in de ontmoe-

mcemchappclijke tijd voor het gezin,

ting en

de vrienden en buren en daarmee een

111

de mecr serene dialoog hun

helangrijk cultuurgoed dat

ware gelaat. De <,choonl1eid van de natuur · te

Op aile niveaus is

logica van de beheer-,ing

niet ter bc,chikking ge<;teld mag worden". ("Fiir

vaak ge<,chonden door de

'omdenken' nodig.

kecrt · kan herontdekt worden en diep

ci11c Zukrmft i11 Solid111·itiit 1111d
Ccmhtiukctt", Wort des Rates

die zich tegen de men<;

dcr flhllU}clischc Kircl1c i11 Dcullchla11d 1111d dcr

genoten. f let i'> een dag van hannonie

DcutschC11 Hischofskollfcrci1Z zur ll'irtscll<t[tli-

van de men<, met Cod, met zichzelt en

c/Jct1

met zijn gclijkcn" (nr 67) Hct i'> een

1997, no 2231.

wd sozialc11 Lu;c i11 Dcutschla11d, khr.

dag, waardoor de men<, herinnerd wordt

1\kt recht stelt hct commentaar van

aan zijn <;pirituclc relatie met Cod,

ccn landelijk daghlad: "Hct plcit voor

Schepper en Vcrlm<,er, aan zijn <,olidaire

hct maatschappelijk engagement van

relatie met de medemcns en aan zijn

de kerken dat ze opgekomcn zijn voor

rentmeester<,chap ten aanzien van de

een vecl breder helang dan aileen dat

<,chepping.

van de zondag<;ru<;t, laat staan van de

Lliteindelijk i'> hct plcidooi voor de

zondagshciliging Niet dat daar ieh mi'>

handhaving van de zondag<;ru<,t een

mee i'> Ook aan het cind van de twin-

plcidooi voor de jui<,te hicrarchie van

tigste eeuw kun je nog altijd heter de

waarden. Fr zijn hogcre waardcn dan

zondag heiligen, dan de homo ctoltomicus"

de economi'>che. Collectievc rustmo-

(Trouw, 27 juni 1998)

menten kunnen ecn tcgenwicht vormen

De mem is er niet voor het werk. Hct

tegcnover ovcrheklemtoning van de

werk is er voor de mens. Hij werkt om

economi-,chc hclangcn, een pauzc van

mens te worden en tc blijven. Hij dient

hezinning op de lundamentclc gerela-

geen slaaf te worden van zijn werk, zo-

Leerdheid van de mem a an de ander/ ·

dat hij craan verslaafd raakt, het niet

Ander. te midden van de maal<;troom

meer Iaten kan, en niet mccr tot rust

van hehhen en houden, ccn oasc waarin

komt. Dat ZOU in '>trijd zijn met de

de -,amcnlcving tot ru<,t koml en ruimte

menselijke waardigheid. De hijhelse

( [)V I I 'JH

c
;;o lj
Cfll

:~

hood-,chap VJn het (Jude en het N1eu-

de '>Jahhat,

we Tc'>lJmcr1t ;., dJM onduhhclzinnig

En tcnslottc: de mens is er nict voor

ovcr (7:ic 1'_1 Tom<,on Zc1 ,Lu}cll zul ;c

de sjJhhat mail~' de SJJhhJt IS cr voor

rPrrhll- err

de zwcrdc ,Lr<J 11<1krrr. in 'C.clicld

de mens

is de men'>. Anikelcn rondom de lood-,c
trJditic'.

I olkerhmJ

Stichting

vom

Serieus gewetensonderzoek

TJimudrcJ I'JH'l, -le druk, pog. CJ-1-71)

De kerken hchhcn met hun act1c ccn

I )c men'> moet op tijd hct wcrk <,tJken,

hi)drJge willen geven JJn "ecn lunda-

zich WJS'>en, kcstcliJk klcdcr1 en z1jn

mentcle d1<,cussic over de imicht1ng en

kroon vJn men-,clijkc WJJrdigheid op-

de toekomst VJI1 de maatschappij" (d'>.

zcttcn- en op Jdcm komcn llxodus 23,

K. Wigholdu<,, voorzittcr vJn de werk-

12). De 1-lchrccuw<,c tek'>l zegt· "om op

grocp "Act1c tegen de 2-1-uur<,ccono-

tc '>nuivcn"

mic" 1. Zc hopcn op een trendcorrectic

De rohhijncn hcrkcndcn

daar hct woord 'rrc{llr. zicl, 111. Ook in

in onzc samcnlcving. Ze ZIJn zich cr-vJI1

het houden vJn de '>jahhat is dc mens

hewust dJt de geloof,gemcen<,chJp de

hceld van Cod. In het houdcn van de

hand in cigen hoezcm moet stekcn.

sjJhhJt volgen wij Cod na, die de we-

Ook chri'>te11cn kunncn individuJii'>-

reid gc-,chapcn hcdt in zes dagen en

tisch en mJtcriali,ti<;ch lnge<,tcld zijn.

daarna de zcvcndc dag '-,taakt'. Niet Jl-

Hct dictJat van de markt bctrclt nict ai-

lcen "hct Jochie vJn JC -,Iavin en de

leen het JJnhod van de produccnt.

vrccmdeling" en dcrgelijkc onJJnzicn-

n1aar cvcnzccr

lljkc mcnscn moctcn nJ hun werk op

mcnt. De drJng naar <,teeds mecr en

adem kunncn komcn (lxodus 23. 12).

<,teeds heter kJn ook christcncn in zijn

maar Cod zcll deed dat ook na Zijn

grcep krijgen. De wcm van 2-1-urige

de

vraag van

de

con'-lu-

scheppingswcrk (Exodus .3 I. 171. Hct

keuzcvrqhcid en van 2-1-urig hcroep op

hock Exodu-, ( hoold-,tuk

dicn<.;tvcrlcning

I())

'>prcekt de

]<..,

ccn llltJchtigc aanjJ-

mens JJn Jls evenhccld vJn Cod. Deu-

gcr van de 2-1-uur'>cconomie. De op-

tcrononliunl 5 vocgt craan toe, dat

roep vJn de kcrken gcldt nict aileen de

\VC

ook de mcdemen<, en zclls de dieren

politick en hct hcdrijf,levcn, maar ook

die we aan on<, dicmthaar makcn de

de individucle christenen, de gczmncn.

kan~ n1octcn gcvcn on1 tc ru...;tcn: \Vic

de pJrochic'> en de gemccnten_ Ze i'>

zeit door de Hccr met opgchcvcn hand

aanlciding tot een ~cricu.;; gc\vctcn-,on-

en gcstrckte arm hevrijd i'> uit de slaver-

derzoek. wJnt op aile niveaus is "om-

nij van Fgyptcland, mag een ander nict

denkcn" nodig Kritick op ontwikkelrn-

tot -,laal maken.

gen in de sarncnlcving n1oet ~an1cngaan

Zoals de Ioden de <,jahbat heiligcn, zo

met ecn houding van zellkritiek, hc-

heiligcn wij chri-,tenen de zondag, om

rcidhcid om eigen doen en Iaten te

hcvrijding en verlossing te vieren, in-

toetscn JJn humane en cvangcli,chc

Ie-

waarden, Jan de h1ndamentclc rclatics

dachtlg de vcrrijzcni'> en het nicuwc
ven, ons door Chri-,tus gcbrJcht.

die wczcnlijk zijn voor echtc mcn<,wor-

De hijbel-,e hronncn kort samenvattend:

ding en voor ccn humaniscrcndc <;a-

De mem i'> er niet voor zijn werk,

mcnleving: tot Cod en de mcdcmens.

maar hij wcrkt om men-; tc kunncn

Het kcrkcliJk protest kan pJs gclool-

zijn;

waJrdig klinken, wannccr de christenen

De SJahhat is cr niet voor de werkda-

zeit er sericus 11JJr <;trcvcn van op zich-

gcn. maar de werkdJgcn zq n er voor

zcll staande individuen uit tc grocicn

( llV
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tot vohvaardigc pcr"ioncn, die nict cgo-

menlcving, aan mcn<,enrcchten, cluur-

centrisch op zichzell gericht zijn, maar

zamc ontwikkeling en internationale

in communicatte en clialoog treden met

recht vaardigheid.

de

medemen'>etl,

zich

c.
c

medeverant-

woordelijk weten voor de kwaliteit van

Overheid

het menselijk he,taan in de <,amenle-

Van de ovcrheid mag verwacht worden

ving, n1ct nJnlc voor dcgcncn die in

clat ze nict '>lechh pragmati<,ch en zakc-

nood verkeren, en die hereid zijn zell

lijk het maat-,chappeliJk verkeet· regelt,

"itappcn tcrug tc docn in cigen con-

maar dat zc hoven aile vcclsoortige he-

<.,Uillptlcgcdrag,

111

de

hcvrcdiging van

n.

hct algemcne belang he-

0·

eigcn vcrlangens en hehoeltcn, om

/JOm/111 coHttllllllC,

mecr "ruimte om te Ieven" mogeliJk te

vordert, clat een geheel cigen overstij-

maken voor hcn die te kort komen,

gende waarcle heclt. Daarvoor is nict

dichthij en veral

volcloende dat ieder afzonderlijk zijn ol

Bedrijfsleven

-;chappelijke rustmomcnten moeten bc-

Van het hedrijlskven mag verwacht

hartigd en bewaard worden.

haar rustmomenten hedt. Ook gemeen-

gehouden

De overheid i-; niet de Raad van Bestuur
van de BV Nederland. Hct eer<,le en

clat

er

rekening

nomi-,che Terccht i'> onbng'> in clit ver-

laatste criterium is niet clat de economic

hand

van ons land op zo boog mogclijke toe-

herinncrcl

aan

de

llniversek

Rechten van de

rcn draail. Er zijn waarden die hogcr

1\ lcm, met name a an artikcl 24: "iecler

zijn: de waarcligheicl van de memeliJke

Verkiaring van de

l1eelt recht op ru<,t en cigen vrije tiJd,

persoon en de verantwoorclelijkc en hu-

inhcgt·epen een redelijke hepcrking van

n1ane "iJn1enlcving.

de arheid,tijcl en pcriodiekc vakanties

AH

met behoud van loon" ITrouw, poclium-

i\lc;r.

pagtna, 24 juli

Rottmliltll.
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Waarhij aan-

getekencl wordt: '\teeds moet bedacht
wordcn dat het de kcrn van de memcnrcchtcn

i~ ccn

n1en~waardig

hcstaan

mogelijk te maken" I id.l; en gecitcerd
wordt de gedragscode van Shell, waarin
gevraagd worclt dat de meclewerkcr'>
"het hedrql uitodenen al' verantwoordelijke

kden

van

de

<,amenlcving".

Het i-, zonder mecr toe te juichen dat
hedrijven gedragscodes opstellen, die
ook exlcrn controlcerbaar zijn, clat ze
hicrin hun maat<,chappij niet hepcrken
tot een onderncming die uit i-, op zovcel mogelijk renclement, door zo dhcicnl mogelijk te producercn en in te
spelcn op de markt, maar dat zij cleze
code-, zicn al, een mogelttkheicl om
diensthaar te zijn aan een humane sa-

(I JV II 'IS
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Luyn s d.h. is hisschofJ
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wordt met andere belangen clan de cco-

worden

·'""',

langen van groepen en individuen het

Pilll
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De predikantenopleiding van de Nederlandse Hervormde Kerk in
Leiden dreigt te gaan verdwijnen en dat betekent de facto het
einde van de theologische faculteit. Dit tot begrijpelijke ontstentenis van de Leidse theologen. In hun kritiek ontvouwt zich niettemin een paradox. Het voortbestaan van de Leidse theologie is nu
afhankelijk van een instelling die men altijd het meest buiten de
deur heeft willen houden: de kerk. Hebben de Leidse theologen
hun eigen graf gegraven? In ieder geval dreigt de Codgeleerdheid

Vl

definitief een binnenkerkelijke aangelegenheid te worden.

z
e thcologi'>che laculteitcn

VriJe Univer<;itcit (VUJ en de katholic-

aan

de rijk<;univer-,iteiten

ke in<,tituten. De gerelormecrdcn en ka-

vormen de bahte herinne-

tholieken vonden hct nodig om e1gen

ring <J<Jn de <,tatu<, van de

thcologi.,che oplcidingcn op tc richten.

Nederland<;c Hervormde Kerk als qua<;i-

Niet aileen omdat zij elkc bemoeieni.,

D

<;taat<;kerk. Formccl ;., de

van staat~wcgc \vildcn wc-

'ncutralc' wctcmchappelij-

ren- dat garandcert de ,/up/ex ordo wat de amhhoplci-

ke theologi-,che vorming
aan de riJbfaculteit strikt

ding bctrdt ook -

gc-,cheiden van de 'kcrkc-

vooral omdat de riJbuni-

lijke oplciding', een pmt-

vcr<;itcitcn hervormde hol-

doctorale

werkcn w<Iren (en zijnl.

opleiding

die

ma<Ir

toegang geelt tot het <Imht
van

'Cod'

predikant en onder

vcrantwoordclijkhcid valt

Vanoud., hebhen de afzrll1-

van een kcrkgcc1oobchap.

derlijkc rijksunivcrsiteiten
ieder een ecgen invulling

Met dit gc<;chccdcn <,amengaan van de wetemchap-

J \VP vVits

gegeven aan de ,/ut,fex or,lo.

pelijkc en kerkeliJke oplciding- de zo-

met Utrecht en Leidcn a!-, de twec ui-

gcnaamde ,/ufJ/ex or3o - verschillen de

tcrstcn. Om het <;icerhceld voor de bui-

rijk~univchitcitcn van de gczindtcgc-

tcn'>taandcr

hondcn gc.lntegrccrdc oplcidingcn. zcg

Utrecht ;., Trouw, Leidcn t\:RC Han-

or3o, van bijvoorhceld de

deJ.,blad en Acmterdam/ Croningcn de

maar de

1110110

cen

hcetje

tc

typeren·

(I lV I I 'lN

Volkskrant. "In Utrecht word jc domi-

rckcntng gchouden met de kcrkelijkc

nee 111 Leiden thcoloog'

ho01·de ook

gezindte van de qudenten. 1-'cn katho-

mqn grootvadcr al, toen hij in de jat-cn

lickc hooglcraJr Kcrkgcschiedcnis ot

Vllilig _in de J)omqad theologie slu-

Nieuwc Teqament lijkt nog '>teeds WJt

decrde i'-:tcl aileen de kct·kelijkc oplci-

levee! van hct gocclc.

ding 111 Utrecht, tnaar ook de 't-ijk<,stu-

Ook de loeiJting van 'zwaardcre hroc-

dte' slaat nadrukkeliJkl cr) ten dicn<,te

ders' lot het doccntenkorps kan de bui-

van

de

tcmlJander redeliJkerwijs niet lmzien

meeqe qudenten· het predikantschap

van 'markllechnische' overwegingen. In

Leiden moet daar 11icts van hchben en

het directe achtcrland VJn l.eiden- zcg

het

heroep<,pcrsrectid van

z
.: .......:\

v:

vcr'>taat de ,/ufdcx clldo vooral als cen

maar Katwijk, Noordwi)k en het West-

vt-iJwaring van kcrkelijke invloed op de

land - is de mthodoxe !lank van de

:0:-

outonon1c wctcn...,chap...,hcoctcning.

Hcrvormdc Kerk nadrukkelijk aJnwe-

m

"l-Iter wordt over Cod slcchh tu"cn

zig. Cczien ck popularileit van de theo-

aanhaltngstekens gesproken', aldus het

logie'>tudie in deze kt·ingen dus een in-

dogn1a van lacultcit<-.dccaan Adriaan-..c.

tcrc'i~ant wcrving-;gcbicd. C~elijkgc:-,tcnl

Cod als zekcrheid is wetcnschappeli1k

de docenten kunnen ecn bebngrijkc

vlocken in kcrk. J)it Slt/)w\

11011

dc!lrlut·-

de weg naar Utrecht af lc snijden

theologetl soms wei wat schizotrenc

NJtuurlijk gaat dat wei gepaard met ecn

trekken i\\ct name zij dte zondags tT-

Letd'> gezel.,chap'>'>pel 'Bondertje pes-

gclmatlg ccn kan...,cl hc...,tqgcn, \Vctcn

ten' ,\let mme de in de Cerdormeerdc

doordcwcck~

Cczindte zo vereerdc Statetwertaling

vraagtekcns tc zettcn achtcr allcs wat

wordt n1ct graagtc wctcn..,chappclijk gc-

z1ch

gc(hvongcn

0111

ziJ op de I hg des Hercn met uitroeptc-

dcmonlcerd.

kem verkondtgen

voor de Bonder'> om mcteen hct '>tot

Ovcrigem

gecn

,-eden

van de schoenen te kloppen en al<,nog

Water bij de wijn

naar het vriendelijkn klimaat in Utrecht

I )ie schizolrenic uit zich ook in het om-

te verhuizen. Sommigen gaan zclls met

gaan 1nct her gcgcvcn dat de <..,tudcntcn-

graagtc de coni rontalie met de Lcid'>e

popubtie vrljwel exclusid hestaat uit

vrijzinnighetd aJn. "In Utrecht loopt de

protC'>tJnhc

dutvel op kol!',envoeten, in Lciden op

[lrcdikantcn-in-spc,

de

meesten voor de I-lervormdc Kerk en

klompen"

enkelcn van renwmtranhe huize. Ook

spraak

Jldu., een gevlcugelde uil-

Letdcn btl niet zonder de kerk. De
laatqe 1aren heelt de IJcultett, zij het

Amsterdamse School

tanclcnknarscnd

Toch kan ook I "eiden cr- net als de an-

en

onuitge'>rroken.

mccr water hi1 de WtJn moetcn doen om

dere rijhuniversiteiten - ni<:t omheen

voldoendc <,~udentcnJanwa'> mogclqk tc

dat de leruglopendc studentencijtcrs

makcn. Lo zijn de kcrkclijke en weten-

een n~organi'>alie van het aantal thculo-

schappelijkc oplcidtng (toch almccr al-

gische lacultciten onafwendbaar maakt.

gcqemd op schrdtgclccrden-in-wording

larenlang is de deliniticvc he.,[uitvor-

dan op vrqe rcligic-onderzoekcr<,) vcr-

ming met succcs gelraineerd. ,\let de

dcr gc·J·ntcgrccrd, i..., al-,tudcrcn

zcltgcnocgza;:unhcid die ecn Lcicnaar

lllCt

ccn

kc·t-kelqk hiJvak mogelijk gcmaakt en

niet gcheel vreemd is, wee'> men crop

wordt btl het aantrekkcn vJn docentcn

dat de cigcnzinnigc vi'>ie up de dufJ/cx

l I lV I I 'IS
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trod zijn om dezc potenticlc qudenlen

hegimel is nohel, maar gcelt de Leidsc

[:

z

'
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ot·do zich vertaalde in het wctenschap-

genheid voor theologen garandere11 en

pelijk primaat en internationaal aan-

cr daarbuiten nauwelijks hanen zip1

zicn. llovendicn is de thcologische fa-

voor godgelcerden_ Ook andere 'amh-

culteit de oudste weten-,chappelijke in-

teloze' studierichtingen lciden daaron1

stclling in om land. /\let dcze twee

een zieltogend bestaan

troeven keek men zonder vrees de toe-

Leiden in een paradoxale situatic. Nu

komst tegemoct. Am-,terdam bracht

de 'vrijmaking' van kerk en wetenschap

Dat brengt

School'

111 het verschiet ligt, en in Leiden eill-

voort, een manier van Bijbellczen (exe-

delijk ccn zuiver wetenschappelijkc op-

weliswaar de

'Am-,tcrdamse

gcse) die het vooral in kerke\ijke kring

lcidlllg mogl'lijk wordt, moet men de

goed deed, maar dat is alweer ecn tijd

deuren -,Juiten wcgcns gebrek aan he-

gelcden. Fn Croningen onder-,chcidt

lang-;telling. Wat jc noemt een l'yrrhus-

zich noch door wetenschappelijkc wcrk

ovcrwinning

noch door <,tudentenaantallcn. Aileen

universitaire in<,tclling van Nederland

de positic van Utrecht i-; onaantasthaar.

dreigl te vcrdwijnen, valt vanuit cul-

J)at daarmee de oudste

Sinds jaar en dag hegroet deze univer-,i-

tuur-hi<;torisch oogpunl te betreuren,

teit hct grootste aantal eer-,tcjaars.

llltltlr j~., nict hct '-ltcrkqc argun1cnt on1

Curie us

-,itcit i" gccn opcnluchtnlu'-lcum waarrn

Dat uitgerekend Leiden nude riJksuni-

oude

versiteit i-, die de kerkclijke opleiding

kunncn worden hcwonderd.

continucring Zlt tc dwingcn. Fen univcr-

wetenschappcl1jke

ambachte11

dreigt te verliezen, he-,chouwt menig
Leienaar a\<, ecn kerkpoliticke hesli'>-

Slimste jongetje

sing. De talrijke Lltrechtcrs onder de

Dat c1· gee11 <,tudclllen zip1 die kiczen

hervormde he-,tuLmlers zien eindeliJk

voor een tockomst als theoloog in bui-

hun kans -,choon om het lastige en pe-

tenknkclijk verband, doct culturcle e11

dante I .ciden huiten hoord te zctten, zo

lcvcnshesdwuweliJke hloeclarmoede in

vermoedt men. Dat zij de minister van

ons land vcrmocden. Het is aileen de

OndcrwiJs oproepen om het nakende

vraag ol dat een tercchte conclusie is.

cinde af te wenden, is natuurlijk wat

De hoeken van een gewezen Am-,ter-

merkwaardig. I )c schciding van kerk en

donlsc dom i nee en ccn cnlLTi tu-,~ hoog-

<,taat laat her niet toe dat de overheid

leraar zijn he-,tsellns en lijken ook on-

zich goat hcn1ocicn met de outonomc

dn minder kcrkelijken gretig altrek tc

lx·-,lissing van kcrkcn inzake de cigen

vinclen. Underzoek Wolll hovendien

amhtsoplciding t'\iettemin i-, het in hct

aan dater in Nederland volop rcligiosi-

Iicht van dczelrde schciding ook wat

teit !celt huiten de gewone kcrkeliJke

curieus dat de minister de kcrken vraagt

kanalcn. Fn i11 her publieke dehat zip1

om het hclcid op het gebied van de

tal van onderwcrpen waaraan theolo-

Codgclccrdheld aan rijksunivcrsitciten

gcn ccn wJardcvollc hiidragc kunncn

te hcpalcn.

leveren l1wrmen en waarclen, 2-l uurs-

I )eze wcdcrziJdse 'gchonden onalhan-

cconomle, milieu, solidariteit)

kcliJkheid' geclt wei de rcalitl'it weer

'seculinc theologen' wnk tc ovn, zo

zondcr kcrkeliJkc oplciding kunne11 de

lijkt her. J)at Leiden Lkzc niche in de

Voor

thcologische laculteiten hl'l qua -,tu-

rcll-markt n1et wect te verovcren, is

dcnten wei schudden. Aileen al omdat

daaron1 nict ]o.., tc z1cn vJn

de kcrken v1·ijwel volledigc werkgele-

onzichthaarheid. Nu ook de kerk de

de

cigcn

(I lV II '!S

rug toekeert, hlijlt men achtcr als hel

minarics huitcn hct univcrsilairc tcrrcin

mokkenck slimste jongetje van de klas

voor de (postdoctoralc) oplciding van

dal boos is omdat niemand mel hem

kerkclijkc amhtsdragcrs. Neulralc lhco-

wil spekn. Anderen zouden liever van

logicheocfening vcrgroot immcrs de

ccn gcnli'>tc kan<., -,prckcn.

geloolwaardigheid van hct algemccn
be lang van de levcnshcschouwelijkc di-

:-rlj

Vragen

mensic. Dat vcr-,tcrkt op den cluur te-

De alhankei1Jkhe1d van rijksunivcrsitei-

vcns

ten van kcrkelijke oplcidingen roept wei

voor kcrkcliJke intcrvcntics in hct pu-

vragen op. Zeker nu wc zien dat hij de

hlieke domcin. Door ecn doctoraalstu-

tockomsthepaling

lheologie

dic aan een rijksuniversitcit hchhcn de

riJksuniversiteilen en hijzondcre faud-

aanstaanclc predikanlcn hovcndicn ecn

~-

teitcn IVU, Kampen I in cen adem wor-

grotcrc kan~ on1 nog ccn..., ccn heiden

rr.

den genocmd. I )aarmee vcrvaagt de ,/u-

lcgcn tc komcn en dat kan nooit slccht

Z'

l'lrx ordo en zullcn sommigcn zich gaan

zijn.

alvragcn

genlijk

\VJZtronl

nog

van

de

hel

maahchappclijk

draagvlak

lacullciten

moclcn hehhen. 1\\oct de ovcrheid zich

Harmonisatie
[r is ook ccn mccr opportunic;tische redcn voor het hchoud van de scheiding

li,kc amhtsd1·agcrs~ Wanm·e1· de rijksb-

van kcrk en wctcnschap naar Lcid-, mo-

culteitcn dit til wilkn kcren, zullct1 zij

del. De rcorgani-,atie van de theologi-

ccn ollcn...,Jcvc <..,trJtcgJc n1octcn ontwik-

schc opkidingcn bn Zoctcrmccr wcl-

kclcn en acticl

ccn..., aongrijpcn

dicncn tc zijn

on1

op

tcrn1ijn

ccn

111 hct puhliekc dehat. Door de heteke-

hijzonderc hcrvormclc ol SoW-univer-

llts v,111 gelovcn voor dc culturck idenli-

stteit af te clwingcn. Dan ontstaat cr hij-

tcit en hct gecstelijk wclzip1 van OilS

voorhccld

land aan te to11cn. J)oor de twiJicl aan

gischc unlvcr-,itcit in de plaats van de

ccn

protestant<,c

thcolo-

hct nut en hcl lwstaansrcchl van idcnti-

rijksunivcrsitcitcn, de VLI en Kampen

tcitsgchondcn maahchappci1Jkc organi-

en naast de katholicke thcologischc op-

s,llics weg lc ncmcn. J)ool· de huitcn-

leidingcn Dat is goccl tc vcrdedigcn,

kerkcliJkc rcl1gimitcit in bart lc hrcn-

want lcidt tot ccn hannonisatic van de

wal hct SCI' en de RKK/KRO

opleidingcn voor kcrkclijkc amhtsdra-

gcll

1

kunllCil

moct voor rijksunivcrsilcitcn

gcrs. Zo'n kcrkclijkc bcroq1<>oplciding

loch ook mogcli1k zijn~l. Ln dat allcs

zal nicttcmin in de tockomst ccrder dis-

naluurli,k door gcdcgcn wclcnschappc-

cussic rond de financiering lilt publicke

lijk ondcrzock, want ccn univcrsitcit is

micldclcn oprocpcn, dan ccn ncutralc

meer dan cell opkidingsccntrum voor

r1jkslaculteit. Bovcndicn is theologie

tockomstigc prolcssionals.

clan dchnitid ccn hinnenkcrkclijkc aJngclcgcnhcid gc\vordcn. Hct

i"J

de vraag

Seminaries

ol de samenlcving en de kerken dour

.".taar ook de andere ri,kslacultciten en

ccht hli1 mce zoudcn moctcn zijn.

de

1Samen-op- Wcg,

SoW- I

kcrkcn

kt11111cn hclang hchhcn hi1 hcl hchoud
vJn ccn \cLulictc thcologichcoctcning',

I. WP Wits is n-,Lntcur 1'<111 Cill·istcll Dnlloc11 stu3wdr tJ,m/o,jlt 111

zclls als dat ktdt lot strikt ncutralc

udtiscln· \ 1rrknnrillr}cll

thcologischc lacullcltcn met apartc sc-

Lcdr11 w Utrecht i KTll).
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in Iaten mel intcme oplctding van kcrke-
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riJk..,univcr..,itcitcn ci-

thcologische

z

<
z
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Eigenlijk is respect een weinig betrokken, weinig warme waarde.

z

Respect resteert als je geen andere, meer primaire waarderingsgronden meer hebt. Het is daarmee de vraag of het begrip vol-

·-~

doende beleidsmatige slagkracht en relevantie heeft om te kunnen
uitgroeien tot krachtig referentiekader. Toch is 'Respect' de titel

'Vi

van het nieuwe ouderenrapport van het Wetenschappelijk lnstituut
voor het CDA. 'Respect' beschrijft in essentie de houding van de
niet-oudere ten opzichte van de oudere. Een bespreking door
mr.drs.

F.J.

Paas van een rapport dat aanzienlijk meer te bieden

heeft dan: 'eerbied voor jouw grijze haren'.

H

el voorwoord typeerl het

mcnt. Hct hiedt in nog geen twechon-

r~pport al, onderdeel v~n

derd pagin~'s ccn hchoorlijk vollcdig

een 'project om tc komen

ovcrz1cht v~n de conditie' voor ecn

tot een levcmloophe,len-

cvcnwtchtJgc hcnadcring in

l'Cil

ingc-

dig bcleid, om een 'amenleving tc ere·

wikkcld hcleidweld. I )aarhlJ hewande-

e_:tTn waorin gcncratic..., clkaor ontnloc-

lcn de auteurs nict aileen de veilige gc-

tcn,

\VJlH

hclang...,tclling tu...,...,cn jongcrcn

haandc paden I licr c11 daar

IS

'Rc,pect'

en ouderen zichtbaar i,_ .. flinke amhi-

zell, een waagquk. lmmcr': trekt ccn

tie,_ Ceru,htellcnd wordt daar~~n toc-

politickc p~rlij niet ecn al le grulc

gevocgd dat het proJect met dit rapport

brock ~~n in haar udtuurkritick~ ln i'

nog zckcr met i' voltooid. Dat kan ook

het Wetemchappei!Jk lnstituut mel dit

haaq nict ander' met cen r~pport. Fen

rapport in staal een werkel1)ke discu"1c

gocd pnncu heclt ccn cltld. Hct i' de

tc inittC;rcn, die vcrdcr gaat dan vron1c

vraag ot dat voor dit project geldt. i\ b~r

wen,en: len lcvemloophc,tcndig he-

mel een hcelje geluk krljgt de di-,cu"ie

lcid~ Volgem mij zijn cr niet ccm

in de partij en ook daarhuiten met dit

ven,loophcstendigc mcmcn:

r~pport

llij hct lczen vJn het oudercmapport

een ,oJ ide onderhouwi ng

lc-

Hct rapport vcrdient 'cricuze dlsLu"ie,

moeq ik regclmatig denkcn aan de Cro-

\Vllllt hct i-, ccn n1ooic en gcdcgcn po-

ningcr /cugdn1onitor _lcugdhclcid gaat

ging om christen-dcmocratisch oude-

111 principe over aile JOngcren. ,", ba1· ook

renbeleid tc voorzien van ecn lunda-

hi) Jongeren conqalCITn we (tot verve-

(I JV II 'JH

len<, toe) dat het met hct overgrote dee I

punt, mccr precie<, de noodzaak van

daarv<1n Ult~tckcnd gaat, dat zc voluil

mecr accent op waarden, duideliJk te

pat·ticiperen, nauwelijk' <,piJhelcn en la-

maken,

ter gewoon een baan vinden. Vervol-

vond<;t Maar voor hct helcid i<; het uit-

gcn~ richtcn we onzc cncrgic op hct

eindelijk nicl <;trucluur of cultuur. Heide

1 gelukkig

I klcincre dee I, waar aile pro·

zijn noclig. Zecr vrij naar ian Schader:

hlcmen zich ophopen. lk denk dat voor

van re<;pect kan je niet den. Coed

ouderen

grote

daarom clat 'Re<;pect' na het neerzctten

grocp redt zich ttllll1Cr<; prima en lceft

van deze tundamentelc notie uitcinde-

zell' aangenaam. De klcinc groep al-

lijk inzoomt op een aantal concrete

hetzeltde geldt.

len

i<;

het

hcgrip 're<;pect' een

lcen<;taanden met weinig middelen of

maatregelcn- geld en rechtcn. Het he-

veel zorghehocfte i' <;terk athankelijk

grip kan in die context nog aan waarclc

van onze hetrokkenheid Net al<; hij de

winnen a I' we het combineren met een

jeugd moet voor de totalc grocp oude-

rationelc fundcring van het ouderenhe-

ren een aantal zaken in <;land worden

lcid. We praten clan over zelfrc<;pect

gehouden en vt·aagt een klein dee! van

Een <;limmc mcid i' op haar tockom<;t

ck oudcren om maatwcrk.

voorbereid en weet daarnaar te hanclelen

Respect

Opvallencl vine! ik dat in de uitwerking

De ,chrijvcr' van dit rapport willcn cen

de nicu\ve thcn1a's lrc:-,pcct', 't.'rkcnningl

herkcnharc politieke vi<;ie ontwikkelcn

en 'wedcrkerighcid' ge<;talte krijgen in

op de plaat<; van oudercn in de Ncder-

de vcel meer hclcicl<;matig gctoonzette

land-.c <..,Zt!llcnlcving. Hun uitgang<,punt

hootdstuktitel<; 'participatie', 'bc<;taam·

i' dat het daarhi1 niet in de ecr<;tc plaah

zekerheid' en 'zorg' Vertrouwde the-

gaat over n1cuwc rcchtcn en n1ccr geld

ma\, het zqn kernthema\ in het Cro-

voor oudcren. Centraal <;taan tT<;pecl,

ningse oudcrcnheleid. ln niet aileen hij

erkcnning en wcdcrkcrigheid Om dat

otK deze thcma\ zijn alum in gchruik.

i\1wro111P Vo11 der l\1uyswhm;h-Ceurts (uoorziller studiecommissic WI) oucrbandigt

[roctiwoorziltcr De Hoofl Scheffer hct ccrste cxemfJlaar von !Jet raflflort 'Rcsfmt'
(folo Dtrk Hoi)
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En dat ;., wat tclcur<;tcllend na de hoge

voor ollc <,ociale contactcn en clenkhure

l::z

vcrwachtingcn die de zorgvuld1g opgc-

vorn1en van participZltie

bouwde he<;chouwingen voorol hchhcn

lie, ondcrwij'> en recrcatic ol zclls kcr-

gcwckt: de chri<;tcn-democr;Hi'>chc hc-

ken en poliriekc portijen I_ In dat kadcr

:;

li.:

d1UJT!l

en Janli-

nadering hl!Jkt goccl tc pa-..-.en in tzunc-

ligt voor de hJnd dat we ook aandrin-

lijk univcr.,ele heleid.,hegrippcn

gen op grotere hereikhaMheicl voor ou-

Facetbeleid

ecn rapport al., d1t de h,llld in e1gen

derell. Her kJn zell., gcen kwJod om 111
Ouderenhclcicl ;., op zichzcll nict zo-

hoezcm tc· <;tcken en aJn tc dringen op

vcel. Her "ecn onderckel von cen '>Lola

ecn grotcrc participatic van oudcrcn in

aan heleid.,tetTelm'n. 'faccthelcicl', 111

het CDA. ook Ji zJI nicl iederecn cht

her Jargon. Kcnmerkend zijn 111er zo-

ul., ccn prohleem LTVJJ·cn. gclct op de

zecr de verschillcnde di.,cipline<, al., wei

hogc genllCidcldc lceltiJd van de act1eve

de doclgroep. Doelgroepcn, wont het

led en. I )e.,ondank., vermindert ook

rapport fomwlcert het tcrcchL ouderen

zing van de hchartigcn-.waardigc advlc-

lc-

ziJn nict ccn groep. Opvollcnd i'> cbt

zen uil hct rJpport nict het machteloze

voor ol die groepen kennell)k 'Re.,pcu'

gevocl dat 1k 111 CnJJlJJlgell deel llll'l de

wei voldocndc i'> al'> gemccmchappc-

vcrtcgcn\VO<>rdigcr-.. van oudcrcnorga-

lijke noemcr voor helcid

ni'>atie'>: een groot Jalllul oudcrc11 hl11kt

Onbng'> <;tclde het Sociaal en Culturecl

vol<,trckt JJlllllllllll voor doordachte en

Pbnhurcau va<;t "dar wanneer gekekcn

goedhcdoclde maatregclcn

worclt naar hun netwcrkcn en uitgaan<;-

'Rc.,pect' hcwccrt dat de <,amenlcvlllg

gedl·ag, de lcd.,iruatie van de ouderen

niel op oudcrcn is ingc<,teld. I )at i'> ecn

po<,iticvcr I'> dan vaak worclt verondcr-

hctrckkclqkc waorheid. Op welke grocp

<;teld. I ht laat otwerlct dat andere a<,-

i'> de <,amcnleving dan wei ingc<,teld~

pccten van de lcel'>iluatic van oudcren,

Voo1- ecn dec I zJI ook een oudcre mec-

met name het inkomcn m i ndcr roo'>-

nloctcn 1'cn zclt-. graag nlccgJan). \\/c

klcurig zijn " 'Re<;pect' p!T'>entccrt hct-

kunncn pinpa-.jc-.. tcgcnwoorclig toch

zclfde hecld. De conclu<;ie<; dcugen,

nict mecr wcgdcnken~ Wei ;., oancbcht

maar mi.,lcidende gcmiddcldcn moctcn

voor gchruikcrwriendelijkheid cruciaal.

worden verlijnd, voo1·dat ze kunnen lei-

,\bar daJr protitcrcn niel aileen oude-

den tot concrete aanbcvclingcn. Ht'l

rcn van. De aanhcvcling om oudcrcn

valt niet altijclmee om ccn brug tc ,ban

door middcl van cur<;u<;<,cn hijvoorhecld

tu<;<;cn op zichzclf juistc analy<;c<; en

wcgwij'> te maken op de elckrroni<,c.he

hcrkenharc en <;iagvaardige oplo.,.,in-

<,nelwcg vcrclient dan ook cen vcrtaling

gen. lk vind wei clat het ouderenrapport

naar ccnvoudigc zakcn ak chipknip'> en

daartoe

kaa rtje<,automa ten.

een

gcloolwaardigc

aanzet

doet.
De problcmen die vccl oudercn crva-

Her i'> nuttig dat cen ovcrzicht wordt

rcn, hehbcn aile., tc moken met her uit-

gchodcn van aandacht<;punten tcr hc-

dunnen van <;ociale nctwcrken. Ook

vordcring van de participatie. Hootd-

'Re.,pcct' hcvc'>tigt hct heeld van oude-

docl i'> oudercn Ianger te Iaten mcc-

rcn die gemiddcld tot op hogc lccftijd

docn. f)at vcrgt aanpa-.-.ingcn in hct

Participatic i'> ongcloollijk

vcrkecr, in de huiwe'>ling en in de hc-

helangriJk. 1\ \cn<;en worden immer<; pa<;

gelciding van ouclcren. De opvattingcn

zichzelt in relatic tot clkaar. Dit geldt

die dZtJrovcr worden wccrgcgcvcn, zijn

acticf zijn

(I lV I I 'JN

vq
.-J

111ilJt-,chappc\ijk niet om<;trcden. Toch

mel geldzorgcn tc hcreikcn. Tcrccht

ko'-.t hct

zc in hc-

con<;tJtecrt 'Re,pect' dat ouderen -,\echt

lcld'-'cLtorcn tc vnovcrcn. l )Jt i-, de el·

de wcg vindcn nJM de bijzondere hi]·

:-r'

lendc von laccthclc1d: de geve<;tigde

<;tJnd e11 de huur<;u[Ndie. "Zc houden
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heiJngen 111 hct vcrkccr en in de hui<;·

nict graag hun hJnd up

vc-..ting houdcn vJJk hitter wcinig rckc-

doen wat ze kunncn. ,11.\ct voorl1chting.

nlng met de dc!nogro!i-,chc ophouw

.11.\ct he-,tond-,koppclingcn (onder luid

v,1n lwt lam\ van <;trilk'

nli-,haar van

Vee\ JJI1dacht wordt he<;tecd Jon he·
too lei wcrk. I )Jt I<; een opvollcnde kcuze,

vol-,trckt

vok-

7'

nu 111 on<; dcnken en 1n de wcreld von

en oudnenhonden en knken. ~Jluur·

...

ouderc11

VZliJk

grotc

lllOCitc on1

<Jnhetoold

\e<; ~ londv wee<; in Tin :u}c

aan meer generieke

de

over

ze hel·

-,preekuren,

-,troon1lijn1ng

een bredere

en

vcTccn-

toepassing van de

nog stecd-, tekortschicten·

bijzondere bijstand

de proktiik. Fen proktiJk
die mijn<; inzicns ook toe

we ollccn JllJ.Llr onzc op-

op grotere groepen,

werk te vcrondercn om 111

t'i

aan

mccr

gcncrickc

lllJ<Jtrcgclcn a\~ vcrhoging

zoals ouderen.

von hct <;ocioal minimum

te z1cn clot deze mcn'c11 ol·
lcen 111ilM lechni-,ch ot juricli-,ch zip1 ge·

cn ccn hrcdcrc tocpa.,.,ing von de bii·

pcn<;lonccrd. In de vorigc eeuw he<;tond

zondcre hij<;tand op groterc groepcn,

dol woord nict cen<;." l-liJ vcrvolgt met

zoJI<; ouderen

de V<J<Jr<;pclling dot het woorcl 'pemio·
llCring' ooit even oudnwcb zal klinkcn

llc<;taJmzekcrheid voor oudcrcn i' <Jok

ill' het woord 'knecht' Dot neemt niet

hinnen

weg, dot hct plctdooi voor tlcxihclc

<;panncnd thema. De <;ponning die in

pcn-..ioncring n1c uit

hct hJrt

t'i gcgrc-

de

chri,tcn·democratie

cen

1'!93 kidde tot <;tcvigc stJndpuntcn

pen

ovc1· de AOW len doormcc de ho<;i<;

AI-, crgem de grotc getallen hun ver<;\ui·

lcgdcn voor ee11 hi<;torischc verkic·

crendc werk docn. i-, hct biJ de he·

zing<;ncderlaag) is i11 het hoold-,tuk nog

<;[JJn<;zekcrheid

( )uderc me men z1jn

steed<; voelhoilr. lk ben onvoldocndc

gcmidcleld zekcr niet Jrm. Wei zijn <;pe·

dc<,kundig om te kunncn hcoordelcn ot

cil iekc 111ilotregelcn nodig om JUi<;t hij

de samenhangcnde voor<;tc\lcn voor de

ouderen tc voorkome11 dat zc de eindje<;

tock01mt van de AOW in de proktijk

niet mecr ililn elkoar kunncn knopen

zullcn leidcn tot hetaalhaorhcid, lllililr

D1t i' ecn gcvoelig punt. A\lcrcn<;t om·

de AOW·poragrJaf zict cr doorlcdd

dot hct voor de ovcrheicl nog oltijd ecn

uit. Wilt dJorhovcn nodig is, i<; rcgulicr

gcweldig brwei hlqkt om JUi<;l oudcrcn

minimahcleid

(J)V
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.II. loor ze hc-,chriJven he \oil,

h<Jezeer dit hceld ook voor
te · <;tell HJndy, "hocven

n.

voudiging vJn de rcgcl"i

voor ccn groot dec\ dc

Nederland opgoot "In lei·

"'·

7

c

verhoging van het

In 'Re,peu' wordt duideliJk

-;:.

~

recht. evcm\<; die over de

sociaal minimum en

v

ovcr

e11 oudercnhondcn zijn te·

handicoplen ol de buren

r

kcrkcn

maatregelen als

pen <1ndcrc oudcrcn, ol gc-

D:j

Jonhevelingen

wi_ikvcrcnigingcn,

dragc van oudcrcn Jttn hct

onhctJald

die

pnoriteitcn

'-.iJI11Cll\\'LTking n1ct

I )u,

of uurcd~on op de grotc htj-

over

R.cgi-,trZltickZtnlcr

lijk: hct mecr i-, nooit vol.

wcrk

zo'n VItale rol -,peelt C:hor·

votting

c:(_'Jl)(_'C])t('Jl

onnilvolgbJ<lr

..,tclt '1. In nouwc

De praktijk is toe

vrtJwil\igcr<;werk:

de

II

'--'

voor

een

hijzonderc

-'

doclgroep. Voor de mec,te gemeenten

ovcrheden, zorgaanhicdcr' en vcrzeke-

zijn ouderen met een \aag inkomen ecn

raar..:; 0111 de at-.;tcnlllllng tc vcrbctcrcn.

hclangrijke doelgrocp. Diver<,e maatre-

Cc'tntegreerde

gelcn zip1 denkhaar om armoedepro-

mogclqkheden de zorg optimaal aan de

hlcmen bij ouderen tc lijf te gaan
,_,
!

.I

indicatic,telling hiedt

hehodte aan te pa<,<,en En het he-,paart
grote hoevcclheden geld

c,:

:::...

Hct verve-

Vooruitzien

lcnde i' aileen dat de hc,paringen in

C.ocde zorg is een kv.,rc~tic van organi<.;a-

hijvoorhccld de AWBZ vaak op cigen

Vl

tie en van geld De 'chrijver<, van her

kmten mocten worden gcreali,cerd. De

'-LJ

rapport hadden zichzclf in de inlciding

prikkel-, om tc he<,paren zijn daardoor

::0

verhodcn ecn rapport over geld te

minimaal. lr zipl nog een hoop 'chot-

~

'chrijven. Toch krijgt het geld tcrecht

ten tc doorhreken.

w

vcel aandacht. Wie de afzonderlijke

Rcgercn i' vooruitzien. De grote kracht

maatrcgelen zou optellen, zict de finan-

van het ouderenbclcid i-, gelcgcn in de

ciclc claim' door de tek,tcn hccn. ln

hctekeni'> ervan voor on' allemaal. Oud

0
::0

dat i' niet gck. Het aantal oudcrcn

hopcn we allemaal te worden

groeit Het aantal zorghehoeftige hoog-

gocd ouderenbekid geett aan iedereen

hejaarden grocit. Du-, ligt een groeiende

bcpaalde zekerheden voor de 'oude
dag'

geldnood cvcnzeer voor
de hand.

Wanneer politieke

lk vind het he-,chamcnd

partijen roepen dat

IUnctuur zo wcinig hebverheterd

aan

de

[n daarhij gaat het

om mecr dan geld aileen
Die grotc kracht i'> tegeliik
ook de zwaktc. Ver voor-

dat we na jaren hoogconhen

Fen

ze zorg belangrijk
vinden, maar er

uitzicn i'> voor de mce'>te
men,en in hun huidige lcven,fa-,c nauwclijk' inte-

zorg. l)rncvig, dat cigcn-

il)k icdereen wei een va-

onvoldoende geld

der, mocder, opa of oma

voor beschikbaar

rc"ant. Net al-, collcctieve
preventic ondervindt het
ouderenhelcid in veel la-

hecft d1e moet Ieven onder om,tandighcdcn die

stellen, getuigt dat

cetten hinder van hct kit

we onder de maar vindcn

van weinig respect.

dat het helcid i-, 'voor later' Fn wie dan kelt, die

Dar "' allcmaal ecn kwe<,tie van prionteiten <,~ellen. Wanneer

dan zorgt. I )aarom moct oudcrcnhclcid

politieke partijen roepen dar ze zorg

mcer al-, ecn helang van iedcrcen en al-

helangrijk vinden. maar er onvoldoende

!cdag worckn henadrukt. N1et aileen de

geld voor he,ch1khaar <,tcllcn, getuigt

plicht om oudercn te gcven waar ze

dat van wcinig rc'-.pcct.

reeht op hehhen, IT'>pect, maar ook de

Lorg ~chrccuwt on1 n1ccr -,amcn\vcr-

noodzaak on1 cr voor tc zorgcn dat we

king. Het 'ieder voor zich-prinupe' i' in

ook voor latc1· voor on<,zcll de zaak1e'

de allcdaag-,e praktijk al te zecr mcrk-

op orde hehhcn zeltre<,pcct. [)at kan

'lc-

haar. De <,amenwerking tu.,.,en verzor-

hclpen hij een rationelere en mecr

ging-,- en vcrplccgtchuizcn en de thui<..,-

vemloophe<,tendigc' tundering van het

zorg wordt gcrcgccrd door in<.;titutio-

oudercnbelcid

nelc helangen. F.n die zijn weer begrilpelijk in een wcreld die aan elkaar

i\'lulrs. FJ

hangt van de tckorten. Toch i' het een

Clnislr11 DriiiOUilli\chr VerkcllllilujnJ Cll codr~

gczamenlijke verantwoordelijkheid van

diJJcrmd IPrihoudn oudnclli>c/cid "' C:nliJIIIt)CII

flililS

is

li.! 1'<111 de red<1Llic

( [)V

l'iJII

II

'JH

De oppositierol

[T,

T1.

;;c

( )nillld'kcnll<}

kerntaken, wanneer" cr die duidelijk-

Fen OJ1J""itiep~rllJ heelt tot t~~k om

heid over Schiphol, ck BctuweiJJn, het

gcloohvaardig- cbt vooropgc'-.tcld- de

J<,Je\helcid:

rcgcnng en de rcgcnng...,partijcn kri-

Wij, wij hehhen de taak op de daden te

ti,ch te volgen op d~den en op helol-

hcoordclcn: ccn tcc-,tjc organi">CITI1 in

le<,

ex-loego,\avii', met premier en kroon-

I kze ontma,kcring"'pclr~cht l1gt on'

prin-. ter gelcgcnhcid van de grootstc

niet zo erg, en cbt 'int om zelk 1\bar,

naoorlog<,c blunder van onze buiten-

I:
:_r

>I

r -l
>i'

lotcn we nict vcrgctcn, hct i'-. oorlog

lanch en delcn,iehelcid, ten aanhore

\'V'i1 zullcn nweten ontm~,kcren

Het

van de wereldlcider' J\<, Clinton en

-1

klimaat in l"ednland i' nu eeJ11llJJI zo,

Kohl ~ankundigen, dat wi1 wei een'

n

dzlt

grotc wchvil-

even Uo,t-Furopa met een nieuw ,\\ar-

7

lcndheid worclt hehandc\d. Wii. wij

,ha\1-p\an uit hct ,\op zouclen halcn·

hehhen de taJk om de vingn' op de

\Vat hehbcn we crna nog van gchoord:

zcrc plckkcn tc lcggcn, \vant andcr<.,

Had l.uhher' een' moeten pre<,teren.

konH paar'-> gcwoon gcn1akkclijk wcg

En, a\, wij zc\1 het o11' niet herinneren,

ptlZlr...,

nog '-.teed...,

lllCt

met de gehroken helolte' v~n lchtenver-

zal in het 'collrl 111fi11oirr' van de politiek

lichting, gccn hczuinig1ngcn op [)clcn-

de puhlieke opin1e era~n herinne1-cn,

~o,ic

wcg 111ct wacht\ij...,tcn in de zorg,

dat het de Kamer wa<,, onder JJJwoe-

ccn ...,choncr 1ndicu, ccn hoog onhvik-

ring van J)(,(J, die hct de l~at<,tc c\m<,-

keling,huc\get, een <,tevJgc tekortreduc-

ten-dcmocrati,chc mim<,ter van Imtitie

tie, cen op\o,,ing v~n de tile,, een kw~

zo moei\ijk maakte in hct cloorvoeren

liteJt"lllJ1lll' 111 hu onderw1j<,, ~chtdui

van -.trcnge en prcventicvc vcilighcich-

zend Jgcnten op <,lraat mecr l'aar' i<,

maJtrege\enc En waar " de lijn tu<,<,cn

nict zdlccn de vcrk1czingcn ingcgaan

hct <,ociaal-democrati,ch gedachtegoed

met a\ onmidde\hjk gehroken hclofte<,,

en de nieuwe plannen van <,taat<,<,ec-

we kunnen zeker zip1, dat de helofte,

retari' Van dcr 1'\oeg om de pmitie vJn

van rcgccrakkoord, Rcgcnng-..vcrklanng

de commcrciclc omroep te

en l'nmjc,dag ook gcrelativecJ-d wllen

kenc Ln hoc gemakkelijk i' de regering

worden, wanneer komt die nieuwe De-

weggekomcn mel de herhaalde verzc-

fcn,ienota en wat laat ZIJ heel van de

kcring aan n1ijn adrc"i, tcgcn bctcr we-

vcr<,tcr-

ten in, dat de rca\i,cring van de Ecologi,chc f-loofd,tructuur binncn de beI kt
'>Cll

ccl'>ll"

dccl van hct twcclud-. '( ~oudc11 b.n-

VLT..,Lhccn

Ill

(

VeT kcnn1ngcn iJ 1(l lJ.S

(I lV II 'lS

hn<,lcll

I knTocrt~LI'>Lhc

<,laanclc hnanciclc kader<, mogelijk wa'
en dat on' voor<,te\ voor een Natiunaal

Erfgoedlonds om dat veilig te stellcn
ahsoluut ovcrbodig

was,

en

ziet.

de ~trcngc \Vetgcving inzakc crin1inali-

teitsbcstrijding tot late ontdckking van

En als 7:alm plcit voor ccn zecr sncllc

'de dcrdc wcg' 1\laar vooral ook zullcn

invocring van de euro. hcrinnercn zich

we moctcn tackclcn op de implcmcnta-

tc \Vcinigcn, dat ccn jaar gelcdcn nog

tic van de aangckondigdc bcleidwoor-

tcgcn die curo door zijn

ncmens in dczc maandcn

politick Ieider aLtie wcrd

Cll

Ontmaskering, in

gcvocrd, en als straks bij

JZIIT!l:

\VdllllCCf,

hoc,

\VlElrOill.

stijl, op basis van

De nieuwe lractic in de

research, maar

Twecde Kamer is in qaat,

wcJrclt gezct voor de uit-

ontmaskering. Oat

te zijn. met lrisheid, in-

door

is de eerste taak van

vcntivitcit en op ha-,1-, vun

de oppositie.

cen nieuwe start tc makcn.

hct vijltigjarig bcstaan van
de NAVO

namcns Ne-

heel t bewezen al in staat

derland de handtckcning
bc-eiding

minister

research en deskundigheid

Van Aartsen, zal er niemand zijn die aan de recente

goedkopc

Ontmaskcnng, in stijl, op

stem-

mingmakerij herinnert dan het C:DA.

ha-;i'-; van rc~carch, lllJJr ontn1a~k<:ring.

[n was voor de verkiezingcn echt on-

Dat is de ccr'>lc taak van de oppmitic

bekend, dat hct asiclhelcid uit zou !o-

Paars II doet het slccht, zegt ongeveer

pen op het taillisscment van enkele

iedcrcen. maar het C:DA prohteert daar

maanden later; een faillissement waar

nog nict van

de VVD toch medevcrantwoordelijkheid voor hecft gedragen, al die tijd.

Eiqc11 ilc/Jterhm1

ondanks de grote woorden.

Naast de ontmaskering en naast het

Waren de cijlcrs over Schiphol op 5 mei

'>ystematisch naar voren hrengen van

ncrgcn-; t~anwczig; cijfcr'l die aantonen,

onze eigen

dat er op een van de kerndoss1ers van

Couden Kamen I in Christen Demo-

dit kabinct dat zo graag over infrastruc-

cratischc Verkenningen van oktoher

thema's,

(zic

peri,coop

tuur droumt, nfct geregeerd wordt. En

I ')CJR I is er ook nog de duidcliJke rul

die tekortcijfers bij de sociale fondscn~

van advocaat van de helangen van kce-

Wij ziJn het zcll die zullen nwctcn ont-

zer<, en instellingcn, die hij on<; hun heil

maskeren de verhreking van de belof-

zoeken. Ln dan gaat hct over de achter-

tcn van het voorjaar; de vaagheden

dcurmaatregelen tot ontkrachting van

en soms rcgelrechte misleidingen van

de identiteiborgani,aties; over hocrcn,

paars I (hijvoorbeeld monitoring Iran),

die - preccdentloos - onteigend wor-

de nu ook door Ed van Thijn gesignal-

den in productiercchtcn zondcr com-

ecrde sonycultuur en het gegcven dat de

pensatie; over winkeliers. die de con-

transparantie van de eerdere kabinetten

currentie

met afgetredcn hewindslieden als Braks,

kongsie van groothedrijl en branc.he-

Brokx, Van der Linden, Van Eekelcn

vreemde maatschappijen; over studen-

gaan

verliezen

regen

de

wei pijnlijk was, maar mccr respectabel

ten en onderncmers, die de klool steeds

dan de reccntc zetelplakkerij

groter zien worden tussen wat de maat-

1\lisschien moeten we ook meer wijzen

schappij aan oplciding nodig hcelt en

naar het late geliJk van de christen-de-

cen daarvoor adcquaat onderwijshclcid.

mocratie, van het alzien van hoger be-

Fn zonder te hoevcn vcrvallcn in anti-

roep bij asiel tot het poldermodel, van

Randstadgevoelen., mag en moet ge-

(I lV

II 'iN

comtateerd worden, dat 'de provincie'

onze oppmitie geen intcrimvcr-;chijn-;e\

tekort gedaan wordt, van cultuurhelcid,

15

via he-;ruursmodellen 1. -,chaalvngrotingenl tot het meest duide\ijk de inlrast-

RcyionoliscriJJl}

ruLluur \lq het ( :1 );\ kun Je tnecht.

~let over \even van de christcn-demo-

l/1

1:

I )c terugkecr lukt aileen als we onze ei-

crati"ichc hcwcging in onzc <..,Jnlcnlc-

gcn thcn1o\ wctcn tc con1hincrcn n1ct

ving hangt allcrccr-;t af van ons vcrnlo-

gcloolwoardtgc rc'-lpon.:.; op wocdc

gcn aan~luittng tc vindcn hij die nicuwc

LT!l

trend van herkenhaarheid, zich thui-;

en verzet urt de <,amenlcving

voelctl, hij iet5 !wren, in een traditie

0

0

~.

v•

RcL}criJJtjs -11/ tcm<l ticf

<,taan. Dat hetekent vooral, dat het

1\laar het vierde- en wellicht hebng-

CDA kan kapitaliseren or zijn lokalc

rijkste - lacet aan onze oprositlevoe-

en provincialc verworteling. hie., met

ring i-.; hct htcdcn van ccn rcgcring~al

de Friezen, L1mburger met de I jmhur-

;-:J.

[;

>i

Vcrtrouwcn, gczag, dc~kun

gcrs. De re-;u\taten van de lokalc vcr-

::;.

digheid, dat z1jn de kernwoorden. Met

kiczingcn waren daaron1 rclatJef gun-

-l

de radicalc vernieuwing en de cbarop

-;tig, omdat wij lokaal een gezicht bad-

gcvolgdc tcgcnvallcndc uit...;\ag i.:.; dat

den, een vertrouwd kader vormden,

ccn cnorn1c uitdag1r1g.

goede en vertrouwdc mensen naar vo-

tcrnaticl

Voor een hebngrijk gedeelte zal die ge-

rcn konden hrengen. (In dit verhand

de

verdient de drie Lermijnenregeling het

Twecde Kamer in haar oprmiticrol

om nog eem tegen het Iicht gehouden

nwetcn komen, maar terzellder tijd

te worden.)

kun11en wij on<, niet veroorloven om de

Voor het feit, dat het CDA or lokaal

zag-,uihtraling

van

de

tractic

in

totalc deskundigheid en he<,tuur<;kracht,

niveau niet gedemora\i.,ecrd i'>, verdient

die we in onze partij hehhen onder de

de scheidende partijvoorzitter, 1-\elger-;,

korenmaat te houden.

vee\ krediet. Dat bctekent intus<,en ook,

lk denk dan zekcr ook aan een meer

dat wij hinnen de partij ruimte geven

prominente rol voor een aantal rrovin-

voor de cultuurverschillen naar provin-

cialc en lokale hestuurders. lk denk aan

cie-; en regio\. In -;ommige -;treken is

ccn zwaardcrc po"iitioncring van de vc-

hct woord, het verhaal het belangrijbt;

le eminente dcskundigen, jongeren en

in andere de persoon. 1--\et betekent

ouderen, waarover onze partiJ kan he-

ook voor het Wcten-,charpelijk \n-;ti-

-;chikken en ik denk aan ecn duidelijk

tuut, dat het zijn raprorten rcgionaal

evenwicht lu55en de nieuwe en de ou-

en provinciaal ter disCLt<,<,ie <,telt, zoa\.,

dere gezichten van onze heweging. Wij

het Steenkamrinstituut zijn cursu<,-;en

hehhen die capaciteit voor alternaticve

heelt gedccentra\i-;eerd.

rcgeringwcrantwoordelijkheid en we

Het had moeten hetekencn, dat het

nweten dat ook uit5tralcn.

Strategi.,ch lleraad veelmeer rrovinciale of regionalc vervolgen had mocten

De partij zelf

krijgen.

Ook de rartij en de partiJorganisatie

Dat hetckent geen ver-;p\intering. We

-;taan voor een herhezinning op eigen

kunnen in de komende Statencampag-

inrichting 1n deze tweede oppmitiere-

ne he.,t het zorgthema of het veilig-

riode, nu nog duidelijkcr i'> geworden

heid-,thema landelijk en gecoiirdineerd

dan ik vier jaar geleden voor-,relde, dat

voeren, terwijl we ze per rrnvincie in-

c 1)V

11

qs

"'•

>'
_,

'

vullcn. [)e regionJ[i-,cring vJn de pilrlij

w111gen '>Lhijnt le ZIJil het onthreken

hetekenl <>ok voor de e1gen po'>itic viln

\'Zill

de grote <,tedcn in de RJnd-,tJd ccn

WIJ op onze e1gen nlJnllT op hondcrd-

n1euwe bn-, tot prolilcring in de pilrliJ

duizcndcn Jdrc-,...,cn on-. c1gcn vcrhJol

In JJn...,]uJtJng op de Zlnaly...,c-., van pro-

hrcngcn

lc.,-,or 7ijdcrvcld "de Ncdcrlillld'>c '>il-

,\1JM cr " ook nog let'> Jmlcr-, in de

tllcnlcvJng
lL

l'l'll

llH>Za·lck

gcc]u<..,-

\'Jll

ccn tcgcnhcgrot1ng.

dan

pZtrtJ_JorganJ...,JtJc: we n1octcn

k.unncn

de

\TJJg

tcrdc- provincie'> en '>tcdcn. h-i-, ZOICh

durven <,tellcn, ol de lllJatregelcn tot JI-

J[<, een h-ic'>C en een RottcrdJm<,e idcn-

<,[Jnking Villl de he-,luitvorm111g, zoJ[,

lllCil en Ji'> dill opriJ'>l in de Nedcr-

die c-cn clillllJI JiliTn gelcden zijn gctrol-

lancl-,c vcreuropeJni-,crencle en glohJii-

lcn en d1e mi.,-,clncn hegriJpeiiJk WJITn
ccn pcriodc

grotc voor-.,pocd

'>crende '>ilmcnlcving diln verd1ent dill

111

crkcnning in onzc partJj...,lructuur en in

hcrovcrwcging vcrdicncn. Hct op al-

<lllze pdrliJLUituur'

-,rand zcttcn vJn de zogcnaaJndc gc-

VZI!l

liccrdc organJ-.atic...,, de vcnnindcring

Pmfessioll<llilcil

viln het i!Jillal 'onathJnkeliJkc' clc-,kun-

llit de eigen evJiuiltie Villl de verkie-

digen in de he'>luur<,organen; het \\'J'>

zing-,cilmpilgne kwilm du~tkliJk het di-

Jllcmi!al verdedighJilr en het i-, het nog.

lcmmil llildr voren, cbt in een tijdpcrk

1\bar een <,eneuze evalu<Itie van de

Villl

lccten Villl de ai<;lanking<,maJtregelcn

tcruglopende

inkom-,ten

er he-

cl-

hodte i-, Jiln ecn hoge milte viln prolc<,-

enkelc jJITil gelcden mocl de vrJJg he-

'>i<lllillitelt. l'rolc.,-,i<lllilliteit in de uit-

antwoorden, ol hct nu niel bctcr zou

vocring viln de dicmlCil; prolc-,-,ionJii-

ZIJil tc hevordcren concentrJtie, '>ili11Cil-

leit

in

de

pmlc.,-,i<lllillitelt in de be...,Juitvornling. Son1<.., n1octcn

'praak en Jllc hen'> aan dek

voorlichting;

daarvoor

hoogwaar-

dige prok'>'>lonclc krachtcn worden aange<,tcld en
dat i'> nict altijcl mogeliJk.
Som<, moctcn geheel nieu-

Gezag is het
kernwoord van deze
periode, het
medicijn tegen
marginalisering.

in plaJl<, vJn op Ji'>lJndplaahing .

Zekcr nude vcrzuiling delinltid voorbij

i'>, zullcn

ook nicuwc vorn1cn vZJn
<,amempraak e11 ontmoeting

n1ct

doclgroepcn

moelen worden gcvocd.

we wcgcn worden ingesla-

gen. ;\[-, wiJ op vrijwcl geen ''hevrienclc"
publicatie'> kunnen terugvJllcn, ja a[<,

R.ecrutcrin£}

we dikwijl-, nweten opbok-,en tegen

1\ laM 11aa<;t protc<,<,ionele dien'>tverle-

een om vreemd en '>Om'> zelf-, vijandig

ning, naa<..,t de ontn1octing<..,- en <..,J!llen-

gczindc on1gev1ng in tegcn':.telllng 1nct

<,praaklunctie, nJJ<,l de communiciltieve

hewegingen, die van de ti)dgce<,l Ieven,

en voorlichtendc agenda, en naa<,t de

dan moetcn we daar niet over zcurcn,

bekidwormencle opdrilcht

maar onzc con<;equentie-, uil trekken.

langrijk-,te taak vJn dit moment de re-

Len van die comequentie'> i-, vn-,tcrkte

crutcnng.

aandacht voor cigen uitgavcn, bijdra-

De gouden kamcn liggcn op dit terrein

i-, de he-

gen van cigcn men<,en in andere media

Er i-, een enorme hehoeltc op velc ni-

en voo1·al hct maximilal hcnuttcn van

veau'> aan een inhoudeli1k gesprek over

nieuwe media, mel name internet. AI-,

de kocr'> vJn -,amenlcving en overhcid.

huoldnicuw<, hiJ de Algemene Jle,chou-

Dat blijkt uit de rc<,pon<; hq /Jcilrillr}' en

( llV I I 'JS

dJt hli1kt uil de <,ncllc groci vJn de

VVI) zich wclhcvindt in de omarmrng

lzElgdrcrnpclrgc gc<..,prck'->- en c\r<.,cU'->'->IC-

met de l'vdi\.

grocpcn von trcntollcn jongcrc nlcn-...cn

l )c

rom! hct CI)A. lnlwud c11 nicl de car-

politickc pJrtijcn <,peelt ttl heel l:uropJ.

vrtlJg lltltlr

de

po..;itioncring VZIIl de

riere zip1 dcJrhiJ het nwtiel

lc

kunt jc in vcrv.'JITlllg 0lvragcn. w0t cr

:.r.

/\I, hlonlJnnoede ten gcvolgc vJn

Poll-

JJtt de hand i,, Ji' de Jandclcnkocr<,cn

(';

likPcr,iro~~nrln'i/ de crn-.tig-.tc hcdrcigrng

op de heurzen vJn het hctrokkcn bncl
tclkem <,tijgcrl Ji'- ck <,ociJJI-denwcrJ,

c

vonnt voor ccn vn.:1lc dcnHKrJtic, dJn

111oc·te11 we 111 hct JJntrckkcn e11 inhml-

ten winnen. Ccldt het

dc\qk

'-!chcnltl nog, zotll'-1 zich dJt lang<.., '-!OC!-

'-.Cricu<..,

11ClllC!l

VZ111

Cl'll

111Cll\\'C

~.

link<,-recht,,
-:::

gcncrotic vee\ cncrgtc -..tckcn

aJI-cconomi'chc lijnen VJ<,Lgezct heclt

l:n dat nwctcn we comhincrcn mel het

ir1 deze ccuw. dat wa' ccn vJn de cerl-

hc-

trtllc vrtlgcn in hct zon1ernumnllT van

<...tuurdcr.., en rcpn:..,cnlJ!lt(_'Jl ( ~czttg i..,

( .ll!'i,tcn I )c:mocrJti,chc Vcrkcnningcn.

z:1

Fn tbt

( )m Jntwoord i' gewcc<,L mel L:tzioni,

-J

hctekenl ook 111 de partiJorgancn en h11

dJt cr zich n1cuwc ""en altckcncn, van

;,)

de hecldd1·ager' die Jui<,te

VJil llll'LI-

indlvicluJli'-lllll' 11tltlr genlccn'-lchJp, en

we c·n vcrtrou\\'lk gczichtclt om op dc-

VJn lihcrtini<,tl\l' naar traditionJii,nle.

=~c rllJllllT \'tTnrcuwrng en contrnu.ltcit

Ftzioni <,~cit in

te tllldcr<,trepen. I )at i' ich Jndcr' dan

hct bJt<,te de eigenli1kc politiekc tc-

zooJ..,

gcmtelling VJtl de tockotll<,t W<l!-dt,
n1aar dat lllZlg nog -..teed"' gel ixccrd z1jn

7

JllZ!Ztr \\T\ JllZlXilllttZI\

kapitJI«,cren op hct vertrm1wen dat ve-

op de <,tlliJJI-economi,che OJWJttin-

-.1

k ,·c·rarl\woordei!Jh·n urt de chrr<,tcn-

gcn Ltzioni wordt dJJI'in duidclijk hiJ-

gl·zag van tocgC\\'ridc en hckwZlnlc

I:
c.>

I

het kernwr"'rd VJI1 dczc pcriodc hct
nlcdrci]n tcgcn llltlrginJ!r-.cring.

Ill IX

tcTugvJilcn op oudc gczrchtcn
<..,(lll11lllgt'll \'ITZL'Il

dcnH>LrZltrc nog
\'Jil

de hc\·(J\king. C~czJg,

kundlghcid
L'l'll

hchhcn hij

/~rrlr, dat

dclcn

gcvJllcn in hct zonlCrJ1UillllllT, en Wll'

dc'->-

de vcrkiczing<..,cJnlpagnc hcctt nlcegc-

ni\'CJll,

mJJkt wee\, hoc moeil11k het "'"' 0111

velc heclddrJ-

uil lc lcggcn, dJt het (!):\ Jlierlci extrJ

waarvJtt dit de kern-

lllJJtrcgelcn voor de Z\\'tlk'-lten in de '-1<1-

heweging, drc·

en

O\TI

menleving leek tc con1hincrcn n1ct l'Cll

woorden zipl, hcelt toekom<,t.
,\ \\IZlr d\lt \TZIZigt llZitl~t ktln~en ook orgJ-

zwaar-vci Iighcicl,lx-krd

Toonzctting

pJrtiL

en lll0Jtvocring zijn hicrhij vJn e'-1'-!Cil-

ook 111 de vorn1 \'ZIIl zorg\'uld1gc rcgi<..,-

liccl hciJng. lndcrdaJd gcldt ook voor

tratre' cr1 datahe<,tamlcn I k 'mal en de

tltlZC achtcrhJn eire tlpgcgrocid " met

taZtk<..,tclllng voor de voorz1tter VZlll ccn

\\'00rdcring voor hJrd wcrkcn, cigen

jlJrliJ -de kJJrtcnhJkkcn vJn de lcdcn

vcrantwtlordclijkhcicl nemcn, '-PJtTn,

zmr wei ccm in dczc zin

zeltrcdzJJmhcid, clJt ziJ nict VJil de em·

IlJ<..,,ltori"'chc \'(lorzicnlngen 111

de

lTn l·rc-opgJvc kunncn zi)n

cbg op de a ndcrc goecl wcg \\'l'Ct lllCl
de hc,chuldigingcn, clJt we de l'vdA

Het politieke krachtenveld

link' JJn het pa"c-rcn WJrcn. 01 al' we

Ln WJJr gJJt hct C:I)A dJtt 'tJJil in het

- door hegrijpelijkcrWIJZC tc tTJgcren

polrtieke krJchterweld, nude cerltrunt-

op de provocJlte<, VJtt llolke<,tein- ver-

piJah door hrptJ rc·dcreen hezl'l iiJkt tc

gatcn, dat zo vclcn 111 onze JchterhJn

worden, Ill! Kok zrch ontwikkclt tot

liever cell JJtlVJI op de l'vdA l10ordcn,

ccn centrum-recht<,e politiCLI,, nu de

ol mimlctt<, cen ever1wicht.

( I l\' I I "-'

-1

~

cngZlgcment

\\'Zlrtlllc

gcr' he,chikt

grotc

Tin NrrP C:oLir11

>'

:

lntll'>'>en

''-1;
_j

' u.:

hliilt

het di'>cu<,<,icren

over

Een vijfpunten-strategie

WJJr het (])i\ zich in het pol1t1eke

Ecn vijtpuntcn-">tratcgic voor tcrugkccr

krachtcnveld hevindt tamell)k onvrucht-

en hcrqcl, voor nicuwc rclcvantic.

haar- I let gaat om de hoocl'>chap en de

Nieuwe bn,en ook h11 kiezer'>, die

'>leer, die het C\)A wiiLIIl'>lra\cn_

mecr verwachtcn van de politick dan

lk clenk clan, dat de chri'>ten-democratic

de paar<,e par-liJCil h1eden.

een beweging moet zijn, die in het polr-

Nieuwe bmen bij thcma\ die

ticke krachrenveld <,taat voor die drie-

hool <,\aan voor wat memen echt hezighoudt_

,\ag waarclen, <,amenlcving en toekom<,L
Daar ligt meteen 011Ze cultuur- kritiek in

'>Yill-

* Nieuwe kamen voor cen oppositierol

he,lotcn, als men wil, de huidige vcrt-

tegenovcr ccn rcgcring vol ~pannin

aling van de antithe'>e. De orientatie op

gen, gehrokcn helofte, en haperencle
antwo(>rdcn

de toeko1w,t kan hovenclien her gevaar
van zwartgalligheicl en moralismc com-

*

pen<,cren, of de -,uggc<,tie, clat de econo-

*

mie er niet meer toe doet

Nieuwc kan'>en voor een partij van
gcsprek, ontn1octing en vcrdicping.
Nicuwc kan-.;cn voor ecn hcwcging,

Daarnaast, zoals boven gezegcl, hoeh

die de vcrtolker wil zijn van de vra-

her CDA zich niet te -,chamcn op te

gen van zovelen hij een aantal auto-

komen voor de eigen helangen van de

matismen in <,amenleving en cultuur

achtcrban, van gczinncn n1et opgroci-

ende kinclercn, alleemtaande AOW-er<,

Nicuwe kamen, gouden kamen_

of burger<, in onveilige huurten, zoals
twcc van de drie chri<>teliJke partijen

Atr_ IJAAI. Pill! Cr1111i/J

<;tonclen voor de emancipatie van hun
achterban_
!\bar eigenlijk is in cleze tijcl de <>feer,
die we uitstralen, cloor-,\aggevencl_ Die
steer, die nu nog zo clikwijls vervat zit
in termen van achterhaalcl zijn, va<,tzitten aan verouclerde institutie'>, zeclenprekerij en

Het gaat om de

hetweterij

boodschap en de

kan

in

ccn

keer omslaan, a\<, wii de

sfeer, die het CDA

rcl'lc en nu <,teed-, duidclijker

wil uitstralen.

worclencle

di-

lemma's van de hedendaag<>e

tijd

weten

tc

vcrwoorclen_ Nier de alwijzing ervan,
maar clat nieuwe evcnwicht tuS'>en de
kan<>en van de toekom<,t en de onwil
van zovelcn om de gncclc kanren van
die wegehhende ncgentiencle/twinrigstc-eeuw<>e cultuur en haar claarhiJ horencle <,amenleving los te Iaten_
Het CDA niet al<> partij van de preek,
n1aar van

de

vraag.
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z

pen datu dooc· de vcrnieuwing a\, lczn

van

aangcnaan1 vcrr<:1'-.t zult z1jn

I 'J'Jii

laahtc

lll<JM ook het

nucnmcr

111

dczc

j\1ct ingang van ia-

~let nummcr cbt u nu in handen hcclt

nuari I 'J'J'J zal Chmtc11 llrciiOUillllcl'c \'cr-

hcvat tv1·cc rclatid lzmgc artikelcn dcc

ccn for'-lc gcdaantcvcrandcring

zen aan tc raden zijn Hct kcmidcc 111

ondcrgtlon. In hct atgclopcn jaZlr i" dczc

hcidc artikelcn i'> dat cc11 <,lJJt het ct-

door Ian Willcm \Vih en ondergctc-

ho-. \\'JJrop hij

kcndc voorhcrcid 111 nauwe 'amcnwcr-

hct Ieven kan mcpcn en niel kan garan-

kcng met vormgecl,tcr Bcninc C:ol"cn

dercn. l'rot.dc· IS_ R.ecndcr, anaJy,ccc·t

De hcclocling van de operatic i' om

dc voorondcr,tcllingen van hct huccligc

vee\ mccr aandacht tc hequkn aan de

gehandicaptenhclcid

tocgankcliJkheid en de c,thctick van

d<Jt clc ovcrhcid cndivicluclc rcchtcn

hct hlad. I kt oog wil 1111111CJ-, ook wat

voor vcr<,tandcliJk gchanclicaptcn in hct

knt!li!1lJC11

f-

1t 1' hu laatqc nummcr

\otm

j<.., JJilgC\\'CZCJ1,

Ik

!lll't Ill

<,lrckkcng i'

In de rcdactie en bii de uitgcvcr lcddc

Ieven kan rocpcn maar dat clc '"uJic

al Ianger de wem om het tijd-,chrilt a\,

intcgrJtlc van dczc grocp daarmcc zc-

gchccl op ec11 hogcr plan te tcllcn. In

kcr nog ntct gcgarandccrd i..... I )aor l1gl

de algclopcn JalTil i' bi1 de zomcrnum-

een l<1Jk \'0()1- de 'uc'll iocicty DJt bat<,tc

mcr<, gcc'<perimcntccrcl met de vormge-

wordt in het hucdcgc gch<JndccJptcnhc-

ving. I let hc't gc,laagde voorhccld wa<,

lcid <,tcrk "ndcr,ch,lt Hct twccdc arti-

het nummcr 'Partner' in duuc·zaamhecd

kel i' ccn \'lTtJiing van ecn tckq van

Er i' lang ge,leuteld aan her nicuwe

KJrl L_ehnlJcln, hc"'- lwp van .\ \ainz.

concept. De rcdauic hcclt het ontwcrp

~Iii rocpt de kcrk J>P om zcc h v-ccl cn-

n1ct

ontvJngcn.

tcn<,Jl'\Tr en ollcmicvcr met her 111JJl-

van

''-happc\1Jk dchat te hcnwcicn De cn-

Hct

groot
ir..,

cnthou-,ia..,mc

nict ;:tlkcn ccn

de vorn1gcving.

Vl'rlllCU\\'tng

t )oortlJZl<.,t

zullcn ccn

hrcng v·anuct tk chriqcliJkc trad1lle
kcrk

I'

aantal nccuwe hcrkenharc va,te ruhrcc-

mccr dJcl oo1t nodig I k

ken worden gcintmducecrcl. J\11"'-hicll

hct toegenomcn pluraJc,mc' tcvccl in

I'

door

rnJg ccn tip vJn de <..,]uicr \\'ordcn opgc~

h<1<11 ,chulp gckropcn. Lehmann gcclt

Iicht. l'cn nicuwc ruhc·ick i' 'Stand van

ecn anah'''-' \\'JJr

zakcn' J)<Jarcn zal clke ma;md c-cn C'<-

lcrcn.

l'c111

hct Cl )..'.,\'eel bn

pert heel in hct kort de ontwikkelingcn
111 wctcn,chap en hclcid cnzakc cen polllcck thcma Jw,prekcn, hiJvoorhecld
inzake mcdi,ch-cthi,chc thcma'' Jl, euthaclJ<,JC ol klonen, ol milicuhclcid l)c

,.,._

cnlormaticve w<Jarde v·an hct liJll'cllc·ilt
zal hierdoor vcrdcr tocncmcn \'fiJ ho-

( ! )\'

I]_ ():-,

Het terugtreden van de overheid in de zorg gaat gepaard met het

C""'>l

introduceren van een liberaal burgerschapsmodel. Het versterken

r.

van de individuele rechten van de zorgbehoevenden staat daarin

I'
:P-1

centraal. Oat populaire model heeft onmiskenbare positieve kan-

Z'

ten, maar ook te weinig belichte schaduwkanten. Voortbouwend

C>

op zijn vorige artikel in het meinummer over de nieuwe gulden re(,,)

gel van Amitai Etzioni, belicht j.S. Reinders deze schaduwzijden
voor de zorg van verstandelijk gehandicapten. Een belangrijk nadeel is dat in het liberale burgerschapsmodel de sociale integratie

-:;

....,
."T1

niet tot voorwerp van beleid wordt gemaakt. De communitaristische benadering daagt uit om verstandelijk gehandicapten niet aileen rechten te geven, maar hen ook tot hun recht te Iaten komen.

7.
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H

ct " voor dc<>crJcn

~vcrkzaam
zrtn

111

ovcrluiging

die

dot

t\cclcr-

bnd ook ccn gcgrondc rcdcn hcdt orn ccn cigcn

de

kocr' tc varcn. De gchan-

zorg voor mcn<..,cn n1ct ccn

dicaptcnzorg in on-. land

vcrqandelrrkc handicap 111

hcclt ccn lange lraditre

1\edcrlzllld cen h<Jrd gelag,

van

rna,11· het 'hurtenland

zorgvcrlcntng en cr i..,

he-

kwalitatrd

goede

ollc

'chmr\\l on' land a\, tTrl

rcdcn

<liHkrontwrkkcld

zondn rncer ovcrhoord te

gchrcd

<llll

die traditrc nict

\\'clJr hct de zorgvcrnicu-

zetten

In

wrng hctrelt .:l.llccn al hct

()VCr

Z()rgvcrntcll\\'lllg

'irnpclc !crt dat in 1\cder-

Jlro/dr I S Reinders

land het aamal plaahen in de rntramur-

olc

'lrrjckn

cle

dan

di"'u"ic
ook

zcg<..,\VlJZCn 0111 voorrang: 'we

twce

hchhcn

zorg nog groc1t, ,..., voldocndc voor

lzhl van de wet van de remrncndc voor·-

drt oordeel. I kt karl rlil'l worden ont-

'prorlg' en. we rnoeten niet hct kind

kend, we \open durdclrrk achtcr Tege-

n1ct hct hachvatcr wcggooicn

litkcrtrrd heerq ir1 cigen land echter de

urtdrukklngcn \\'CLT'.ptcgclcn ccn

t I J\' 12 ''-'

Bc1dc
zc-
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kere tweeslachtigheid ten aanzien van

buitcnland te gaan kijkcn om te zien of

de vraag hoe de toekomst van de ge-

we bet we\ goed doen. Cegeven de in

handicaptenzorg in Nederland eruit

uitvoer zijnde ombouw van de Neder-

moet zien. 2 en.,

landse verzorgingsstaat zal een toe-

De ontwikkeling in de zorgsector in

komstig beleid van de"institutonalise-

Nederland heeft in de jaren negentig

ring zich langs andere lijnen voltrekken

een trend gevolgd die de hele samenle-

dan in het buitenland de afgelopcn de-

ving al cnkele tientallen jarcn in haar

cennia is geheurd - bijvoorheeld in

greep hecft, te weten de trend van

Scandinavie in de periode dat daar de

emancipatie en individualisering. Men-

verzorgings;taat oude stijl nog groten-

sen willen ;teeds meer een eigen stern-

deels in tact wa>. Verandcrde maat-

pel op hun bestaan zetten. Daarom

schappelijke omstandigheden brengen

onttrekken ze zich aan het gezag van

met zich mce dat ook de normalisatic-

overgeleverde opvattingen en gewoon-

filosofie cen nieuwe inhoud krijgt. De

z

ten wanneer deze een hclemmering

vraag is derhalve welke maatschappe-

<(

vormen voor wie ze zelf willcn zijn.

lijke processen de richting hcpalen

Dczc cultuuramslag vraagt om vernieu-

waarin de gehandicaptenzorg zich zal

wing in allcrlei socialc verhoudingen.

ontwikkelcn.

I

Daarmee wordt de laatste jaren dan ook
dri ftig geexpcrimenteerd. Dat gcldt
ook op hct terrein van de geestelijkc

De geschiedenis in
vogelvlucht: vier modellen

volksgezondheid.

Laten

Wat echter grotendeels ontbreckt, is

achteram kijken om te zien waar de

we

om

te

heginncn

eens

ecn eigentijdse analyse die dcze ont-

zorg voor verstandelijk gehandicapten

wikkeling in ecn hreder maatschappc-

vandaan komt. Daartoe zal ik in de ge-

lijk kader plaat;t

schiedenis van deze sector vier perio-

De fundamentele

ideeen die de zorgvernicuwing beheer-

den onderscheiden en deze typeren in

sen zijn in grate lijncn die van de nor-

de vorm van vier modc11en.

Dczc

malisatiefilosofie van zo'n dertig jaar

modellen hebben

ccn ideaaltypisch

geleden, tcrwijl intussen het denken

karaktcr, hetgecn wil zeggen dat ze in

over de verzorgingsstaat grondig is ge-

de 'onvermengde' vorm waarin ik ze hc-

wijzigd. De staat geldt niet Ianger als

schrijf nooil hebben bestaan. Niettemin

de aangewezen instantie om de kwali-

zijn ze gcschikt om de grate lijn in het

teit van de samcnleving te verbeteren,

oog te krijgen. 4 Zie het schema op pa-

dat moeten maatschappelijkc inste1lin-

gina 491

gen en organisaties zelf doen. Alles

I.,..

wijst crop dat onze samenleving is ver-

De eerste twee modcllen liggcn reeds

wikkeld in een proccs van herorientatie

ver achter ons. De klassicke periode

op de vcrhouding tu;sen staat en maat-

van de opvoeders, de grondleggers van

schappij Een eigentijdse analyse moet

de gehandicaptenzorg in de eerste helft

aandacht geven aan de vraag welke ge-

van de negentiende eeuw, werd inge-

volgen dit proces zal hehhen voor de

haald door een aanzicnlijk sceptischer

toekomst van de gehandicaptenzorg.

klimaat waarin de geesl van het sociaal-

De vraag hoc die toekomst eruit moet

darwinismc (later het malthusianisme)

zien kan nict worden heantwoord door

waaide. Het oogmerk van bcscherming

ecns in de zoveel jaren weer eens in het

gold rond de eeuwwis-.eling in twec

CIW 12:'1H

DE OPVOEDERS

DE BESCHERMERS

scholen

hewaarhuizcn

opvoeding

bescherming

pedagogisch

medisch-hiologisch

'pupillen' (onnozelen)

'devianten' (oligofrenen)

charitas

sociaal-darwinisme

part.initiatief

part initiatief, overheid

DE VERZORGERS

DE ZORGAANBIEDERS

instituten

vraaggestuurde voorzieningen

vcrzorging, gczin')vcrvangi ng

individuele ondersteuning

verpleegkundig

economisch, juridisch

'hewonns' I zwakzinnigen)

'burgers' (clicnten)

verzorg ing.,staa tdenken

emancipatiefilosofie

overheid (AWBZ)

overheid (AWBZ), markt (PCB)

richtingen, niet aileen moesten gehan-

vormcn ook andere voorzieningen zo-

dicapten

als logeerhuizen, opvang in plecggczin-

he.,chermd

worden,

ook

moe<;t ervoor worden gcwaakt dat hun

nen en dagverblijven een plaah heb-

aanwezigheid geen overla.,t tot gevolg

hen. Men zou kunnen stellcn dat 'zorg

zou hehben. De grotere rol van de

op maat' de voltooiing van het aanbod-

ovcrhcid hegint zich rond de eeuwwis-

gestuurde zorgmodel belichaamt. In de

seling middels socialc wetgeving lang-

jarcn negcntig brcekt de tijd van de

zaam af te tekenen, maar komt pa., na

'vraaggc')tuurdc zorg' aan, waarin zor-

de Tweede Wcreldoorlog tot voile was-

gaanbicders een kwalitaticf hoogwaar-

dum, om vcrvolgens vanaf de jaren ze-

dig 'product' tegcn concurrerende prij-

stig uit te groeien tot de verzorgings-

zcn op de markt gaan hrengen.

<;taat

met

haar

concept

van

een

Voor zover de geschetste mode lien cen

verzekerd hestaan 'van de wieg tot het

maatschappelijke werkclijkheid wccr-

graf' Wat de gehandicaptenzorg be-

geven, kan men stellcn dat de gehandi-

trelt vindt dit concept in Nederland

captenzorg in Nederland zich ergem

zijn hekroning in de 'Aigemene Wet

beweegt op de weg van de nog altijd in

Bijzondne Ziektekosten' (AWBZ)

In

ruime mate aanwezige 'grote instellin-

de daarop volgcnde pcriode komt een

gen' (het derde model), via cen primair

proces van differcntiatie van voorzic-

op woonfuncties gcrichte schaalvcrklci-

ningcn op gang, bcginncnd 111ct het

ning naar een beleid dat gericht i., op

'Cezinwcrvangende Tehui.,' (CVT) en

de afschaffing van ecn 'catcgorale bena-

eindigend met hct concept van de 'zorg

dering' en de ontwikkeling van 'vraag-

op maat'

aan het eind van de jaren

gestuurdc zorg' (het vicrde model) In

tachtig - waarin naast nieuwere woon-

dit laatste model gelden mensen met

.• I
1 ·•I
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N

cen handicap in juridisch opzicht als

orientatic op de rol van de staat in het

vohvaardigc burger~ en in ccononli-,ch

rcgulcrcn en ~turcn van nlJJl<..,chappc-

opzicht als 'inkopers'

Dat hctckcnt

liJke ontwikkelingcn Dezc herorienta-

cncrzijds dat ze zovccl mogelijk gc-

tie hcelt vooral bctrekking op de afba-

hruik n1akcn van alguncnc voorzicnin-

kcning

z

gcn \Vaarvan ook andere burger-.; ge-

Wat bchoort de staat tc docnc Wat be-

van

verantwomdclijkheden

w

bruik tnaken

~c~c\voon waar nlogclijk,

horcn burgers zcll te doenc Welke in-

speciaal waar nodig' is hrcr het dcvics.

stituten en imtcllingcn spclcn hierhij

Anderzijds betckent het dat ze nu als

ecn bemiddclcndc rol en hoc moct die

onderhandel i ngspartners (een he perk-

rol gestalte krijgenc

te) macht hcbbcn tcgcnovcr zorgaanpcn en hen daarom 'klantvriendelijk'

De transformatie van de
gehandicaptenzorg

mocten behandelen. Het meest onder-

Van cruciaal helang voor on<, doel is tc

bicdcrs die hun product willcn vcrko-

z
I

scheidende kcnmerk van dit model is

zil'n cbt de gchandtc:tptcnzorg i-. ont-

het gegeven dat zich voor het ecrst in

staan uit het paniurlicr initiatid van

de geschicdcnis van de gchandicapten-

burger<, zondcr tus<,cnkom<,t van de

zorg een positicwisseling voltrckt tus-

staat. r\laatschappclijkc vcr·antwoorde-

scn gcbruikers cr1 professionals: waar de

lijkheid krecg in de bcginpcriodc ge-

laatsten in aile voorgaande perioden de

stalte in het kadcr van een 'ciPil ,o,icly',

prin1airc actorcn in hct zorgprocc.., \Va-

cen socialc <,lructuur die bcstaat in de

ren, moct hun rol nu secundair worden

betrekkinger1 van burger'> ondnling.
Bllkkcn we nog even tcrug

ten opzichtc van die van
de gcbruiker-, van zorg-

De gehandicapten-

vc)orzicningcn.

Naa-,t de mogelijke vergelijkingen tussen dezc modeller1 onderling,

zorg die is ontstaan
uit christelijke lief-

is het

cchter van grout be lang te
zien van wclk maat<;chap-

dadigheid en burgerlijke filantropie,

pelijk proces ze met elkaar
dec\ uitmaken. In dc vol-

is langzaam maar

gende paragraaf zal ik een

zeker steeds meer

poging doen om dit proces in drie factoren te ont-

onder invloed van

ledcn:

de staat gekomen,

een

economische

toenemende
rationalise-

ring, de opkomst van protes~ionali~ering in de zorg-

terwijl deze daaraan
oorspronkelijk part

verlening en de emancipatie

van

ontvangcr:-,

van

noch dee! had.

naar

hicrbovcn

he-

modellcn,

dan

zicn we onmiddellijk wat
cr in de algelopcn andcrhalvc ccuw in Ncdcrbnd
is gcheurd

De gehandi-

captenzorg die i~ ont-;taan

urt chri<,teliJkc licfdadrghcid en hurgerlijke hlantropic, i-.. langzaan1 111t1ar

zekcr <,teeds mccr onder
invlocd van de staat gckomcn, tcrwiJI dcze daaraan
oorspronkclijk part noch
dccl had.
De '.taat hceft gaandcweg
cen

grociend

de

verant woordel i jkheid

van

zorg. Het oogmcrk van de

I.,..

de

schrevcn

burgers

dccl

van

gc'incorpo-

,\,Jaat-schappelijke verantwoor-

re-,ultcrcnde -,chcts is te suggereren dat

recrd

de zich voltrckkende ontwikkcling van

dclijkhedcn die voorhecn gestalte kre-

zorg- en hulpverlening naar· dienstver-

gcn via de inzet van het 'maatschappe-

lcning begclcid wordt door ccn her-

lijkc middenveld', wcrdcn middels het

(\JV

!} 'lH

vocrtuig van

de

vcrzorgtng'-1'-ltaat tot

indu,tJ·iclc 'amenleving die zich vooral

rechtwerhoudi ngen getran,!ormeerd.'

richt op dicn<,tvcrlcning. De economi-

,\Jet het nadcrende einde van de twin-

'che rationali,ering die de gezond-

tJgqe eeuw li1kt dezc tramlorn1atie- de

heid-,zorg momentecl in haar grcep

voort<,chl-i)tkndc

'veJ·<,~atelijking'

maahchappc:liJl-;c vcrhoudlllgen

van

houdt, i' zo gezien niet aileen het gc-

ech-

volg van een zich terugtrckkcndc over-

ter over hJar· hoogtepunt hee11 te zijn

heid. Het i' voor een deel ook een ge-

l)c vcrzorging'-1'-ltaat \Vordt zo nict ont-

volg van het toencmende belang van

mJnteld, dan toch op zqn mimt afge-

'zorg' al' economi,che activitcit Van-

,Jankt In plaat' daarvan komt een \oci-

daar hct nicu\vc -;praakgcbruik: zorg ol-;

aal vangnet', waarbi1 de overheid door

'product' het cxploiteren van zorgvoor-

m1ddel

van

'dcregulcring' de

maat-

zieningcn al' 'marktaandeel' en - /1111 hut
de zorgontvangcr al' 'client'

'chappiJ een deel van haar eigen ver-

not lcdll -

antwoordelijkheden

In deze ontwikkcling manik,tcert zich

gr<)ctdc

tcruggedt

tTcht'-lvcrhc)Ltdingcn

Ce-

hrct1gcn

echter met zich mee dat de overheid

de

onnvcntcl i ng waari n zorgvcrlcn<..T'-1

en zorgontvangcr~ clkaar tn c-cn n1euwc

zich niet kan tcrugtrekken zonder de

hoedanighcid ontmoeten, namclijk al'

maat ,chappel iJke vcrantwoordel ijkhe-

economi,ch gedefinieerde actoren die

den van de burger' onderling goed te

onderhandelen over vraag en aanhod,

rc:gelcn. I )e overheid 'pant een vangnet

over prij<,<,telling en inkoop van zorg.

van rechten en plichte11 die ieder<, ver-

Ki1ken we opnieuw terug naar het ver-

Jntwoordelrjkheden in hc:t maat,chap-

leden dan zien we dat deze ontwikkc-

peliJk vcr-keer alhakenen. Dat geldt in

ling de actoren in de dicmtverlcning<,-

de gezondheid,zorg zowc:l voor op

economJe

win'-lt gcrichtc zorgvcrzckcraar'-1, voor

plaaht waarin hct induqriclc productic:-

in

dezelfde

verhouding

lcvcr;::lllcicr'-1 van zorg, voor uitvocrcndc

pruce<, burger<, <,ind, de achtticndc

prolc.,-,ionJJ, al,ook voor 'inkopende'

eeuw hcdt geplaabt, namelijk de vcr-

geh1·uikcr,

lmtrumenten daarhij zijn

houding van economi,che partijen die

hiJvoorheeld de Wet ,\lcdezeggen,chap

clkaar al' contractanten 'vinden' op de

Clicnten Zorgvoorzieningen, de Wet

markt.

op het Klachtrecht, de Wet op de
Cerlee,kundige lkhandeling,oveJ-cen-

Hand in hand met de economi,che li-

kom>t en de Wet llijzondere Opnamen

hcra\i..,cring van hct zorg-.;y-;tccnl gaat

J',ychiatri,chc Ziekenhuizen ( BOI'Z)

de profc,sionalisering van de zorg.'' In

llir111en dit JUridi,chc kadcr <,taat de

de afgelopen decennia heeft zich een

ovcrheid een economi,che liberali,c:-

hcgrip van prok-,sionaliteit ontwikkeld

nng van hct zorg'-ly'-ltccnl toe, waarbij

waarin deze wordt gckcnmerkt door

het aandeel van categorialc en vollcdig

een regime van 'in<,trumentele rationali-

door de ovcrhcid gc:financierde voor-

teit': de deskund1gheid van de profe'>-

zienrngen vermoedelijk zal tcr-uglopen.

sional hestaat in het vcrmogcn om

I )eze met een tcrugtrcdende overheid

doelcinden

gcgcvcn hcrvcrdchng van nlaat~chap

door de 'client' worden gestcld In het

te

operationali<,tTen

die

peliJke vcrantwoordelijkheden i' voor

hicrn1cc gcgcvcn bcgrip van prote~-.;io

een deel reed, in voile gang, onder

naliteit komt een 'terkc nadruk te lig-

men door toedoen van de om<,chakc-

gcn op mcthoden en techniekcn, op

ling van een indu,triclc naar een po<,t-

pr-ocedure' en prolocollcn, op regulc-

;t>
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Met deze schet'> van de maatschappc-

mentarium effectief in te zetten met het

lijkc achtergronden van bet huidige be-

~f z

leid valt ook de toenemende aandacht

Op het terrein van de gezondheidszorg

voor de eigen keuzcn van men<,en met

zien we deze ontwikkeling in sncl tem-

een verstandelijke handicap op zijn

UJ

po aan invloed winnen. Steeds nadruk-

plaats. Deze aandacht is bet resultaat

f-

kelijker wordt de legitimatie van het

van een proces van liberalisering waarin

jl

.i

gebruik maakt van zorgvoorzieningen.

is als geen ander in staat om dit instruoog op door de 'client' gestelde doelcn.

N

>:1:

ring en administrering. De professional

CL.

<(

u
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professionclc handelen ontleend aan de

enerzijds de relatie tussen verzorgers en

eigen keuzen van de zorgontvanger.

verzorgden in bet teken van economi-

Het primaire beeld van de zorgontvan-

.,che dienstverlening zijn komen te

ger is niet Ianger dat van iemand die

staan, terwijl deze relatie anderzijds

hulpbehoevend is, maar dat van de

door de staat in een kader van rechts-

'client' die zelf een keuze maakt uit de

verhoudingen wordt bewaakt. Dit libe-

z

mogelijkheden die de professional kan

raliseringsproces hecft echter ook een

<(

'aanbieden'. De opkomst van professio-

andere kant: wat voor aile !eden van de

naliteit als dientverlcning is zo gezien

samenleving geldt, lijkt nu ook voor ge-

I
UJ

u

een pendant van de emancipatie van de

handicapten te gaan gelden. De eman-

gcbruiker ten opzichte van de aanbie-

cipatie uit sociale afhankelijkheidsrela-

der. Hinnen dit klimaat is het totsland-

ties gaat gepaard met een sterkere

komen van eerder genoemde wetten

nadruk op de juridische en economi-

zoals de Wet op de Ceneeskundigc Be-

sche dimemie van hun bestaan als indi-

handelingsovereenkomst,

viduelc burgers

de

Hijzon-

dere Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen en de Beroepen lndividuele
Cezondbeidszorg een vanzelfspreken-

'Volwaardig burgerschap':
mogelijkheden en beperkingen

de zaak. Deze wetten staan voor een

Deze analyse van de maatschappelijke

dee! in het teken van het versterken van

context waarbinnen de toekomst van

de pmitie van de burger als client.

de gebandicaptenzorg zijn be-,lag moet

Mensen die door ziekte of gebrek in

krijgcn, stelt ons in staat om bet streven

een afhankelijkheidsrelatie tercchtko-

naar 'volwaardig burgerscbap' op zijn

men en daardoor bet ri-,ico !open te

mogelijkbeden en beperkingen te on-

zijn overgelcverd aan de macht van

derzoeken. Laat ik om te beginnen de

professionele hulpverlcners dienen in

positieve elementen in dit <,treven bet

die positie te worden beschermd. )uist

voile pond geven. Allcrwegen wordt cr-

de toenemcnde 'economisering' van

kend dat de transformatie van <,ociale

professionele zorgrelaties geeft extra

verhoudingen in recbtwerhoudingen

gewicht aan het belang om de client te-

voor mensen in afbankelijkbeidsrelatie-;

gen machtsmisbruik te bcschermen. Zo

zeer belangrijk i'>. Niet aileen uit bet

zien we dat de twee gesignaleerde lac-

oogpunt van bescherming, maar ook uit

loren in de transformatie van de verzor-

bet oogpunt van zelfrespect. Deze

gingsstaat - een zich terugtrekkende

transformatie betekent immers dat 'gun-

overheid en de opkomst van dienstver-

sten' die eerder hun grand vonden in de

lening als cconomi.,che activiteit - ver-

zelfverplichting van 'weldoeners' nu

sterkt worden door een derde factor, te

worden omgezet in 'rechten' waarop

weten de emancipatie van de 'client' die

men op eigen gezag aanspraak kan ma-

UlV 12 'JB

ken. De taal der rechten fungeert als

zichzelf komen, juist omdat en voorzo-

een brcckijzer waarmec sociale afhan-

ver ze zich daarin veilig en beschermd

kelijkheid die in traditie en gewoonte

weten. Voor de ontwikkeling van hun

verankerd is, kan worden opengebro-

eigen identiteit zijn ze dan ook van die

ken. Het is ecn taal die onze blikrich-

veiligheid en bescherming afhankelijk

m

)>

ting omkeert van de 'gevende' of 'ver-

(zoals men bijvoorbceld in de jeugd-

z

strekkcnde' naar de 'ontvangende' par-

hulpverlening dagclijks kan constate-

0

tij. 'Hegunstigdcn' worden 'rechtendra-

ren). Deze sociale conditie van indivi-

gers' In die zin is de sterke nadruk op

duele identiteit impliceert echter de

rechten in onze samenlcving zonder

erkenning dat wederzijdse afhankclijk-

twijfcl het voertuig waarmee de gesig-

heid tot de fundamentele kenmerken

nalcerde positiewisseling tussen zorg-

van het menselijk hestaan behoort. De

ontvangers en professionals kan wor-

vrijheid om cigen keuzen te maken is

den gerealiseerd. Bepalend voor het

een groot goed, maar dit laat onverlet

zorgproces is niet Ianger de vraag wat

dat de mogelijkheid van individuelc

professionals op grond van hun institu-

vrijheid nauw samenhangt met de so-

tionele en beroepsmatige plichten be-

ciale constitutie van ons bestaan als in-

horen aan te bieden, maar wat zorgont-

dividu. Het individuele 'zclf' is zonder

vangers krachtens hun rechten kunnen

sociale interdependentie ondenkhaar.

vragen. Dat is winst.

Deze gcdachtengang wordt in de hc-

Ook al is het hurgcrschapsmodel in dit

dendaagse

opzicht pmitief te waarderen, tach kan

door de woordvoerders van het zoge-

dit oordeel ons niet de ogcn doen slui-

heten 'communitarismc'.< De betreffen-

filosofie sterk benadrukt

ten voor de beperkingcn
die daaraan inherent zijn.
Door het crecren van individuele rechten
overheid

ons

kan

de

weliswaar

hevrijden uit sociale rclaties die ons afhankelijker
makcn dan nodig is, maar
ze kan daardoor niet de
positieve functie van dcze
rclaties

vervangen 7

Die

positievc functie hestaat
hierin dat socialc afhankclijkheidsrelaties van doorslaggevend

helang

zijn

voor de vorming van een
eigen identiteit. lndividue-

de auteurs gaan uit van

Men zou kunnen
zeggen dat in het
communitaristische
begrip van volwaardig burgerschap de
sociale dimensie
overheerst, terwijl
in het liberate begrip de juridische en
economische dimensie overheersen.

le identiteit is geen pro-

cen ander begrip van burgerschap dan het liherale
begrip dat nu in het overheidsbeleid opgeld doet.
Men zou kunnen zeggen
dat in het communitaristische begrip de sociale dimensie overheerst, terwijl
in het liberale begrip de
juridische en economischc
dimensies

overheersen.

Volwaardig

burgerschap

in de communitaristische
visie veronderstelt een inbedding in sociale instituties

huurt, school, vak-

bond, vcreniging, kerk -

duct van vrije keuze, maar is slechts

die mensen in staat stellen om als indi-

mogelijk in een veilige en hcschermde

vidu tot hun recht te komen. Het be-

sociale omgeving Aileen in het kader

lang van dezc inbedding in andersoor-

van een stabiele sociale omgeving kun-

tige

nen individuen tot ontdekking van

cconomisch gedefinieerde relaties tus-
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relaties

dan

de

juridisch

en

n

jl
.

(:.' u
:::>:::

li. 0

II

1\,
i

N

z
LL

f-

c..
<(

u
Q

z
<(

I
I.L

u

Verstondelijk gehcmdicaJJten moete11 niet aileen ols lmri}er, nwar oak e11 uoowl als 111CI1S
tot hrm recht kwmw komw.
(Foto 1\tickc SchlmJii/11)
burger-, ten opzichtc van clkaar

werk, op vrijc tijd-,bcsteding kunncn in-

geldt zcker voor individucn wier identi-

<;titutioncle harriere<, worden gcslccht

teit bcschadigd en/of wankel i>, waar-

die hun participatic helemmeren. Dat i-;

ondcr mensen met cen vcrstandelijke

wat rechten voor gehandicapten kun-

handicap" Ver-,tandclijk gehandicapten

nen doen. Wat rechten cchtcr nict kun-

mocten cvenals icder andcr niet aileen

ncn hewerbtelligen i-, dat de buren, de

a is burger, maar ook en vooral al-, mens

kla-;genotcn, de collegae en de andere

lot hun recht kunnen komen. Hct <,tre-

bezoekcr<, van het buurthui-, hen ook

-;en

ven naar volwaardig burgerschap -,taat

zodanig bejcgenen dat dcelnemen aan

in diensl daarvan en is dcrhalve geen

de samenlcving een positicve uitwer-

doel in zichzelf, hehoort dat althans

king heeft op hun zeltbceld. t·det an-

niet te zijn. De emancipatie van men-

dere woordcn, het creercn van rcchtcn

sen mel cen handicap al'> burger is een

die participatic mogclijk maken, i<. ai-

middel om lc komcn tot maatschappc-

leen dan effcctief wannecr de andere !e-

lijke participatic, waarhi1 'maatschappe-

den van die <,amenleving bercid z11n om

lijk' verstaan moet worden in de oor-

de nieuwkomers in hun <,ociale verhan-

<;pronkelijke hetekenis van de 'civil

den op te nemen. 11 Daarom kan 'vol-

.;;ociety': het gaat eron1 dat zc aanvaarde

waardig burger-;chap' niet uit-;luitend in

en

gewaardeerde

partners

kunnen

juridische en economischc zin worden

zijn."' Daarvoor is het crecren van

opgcvat,

rechten door de overheid cen weliswaar

hankelijkheid dat het he<,taan van deze

Vv'il

het gcgevcn van .:;ociale af-

noodzakelijk, maar onvoldocnde instru-

nieuwkomer<, kcnmerkt niet worden

ment. Door men<,en met cen ver-;tandc-

vcronachtzaamd . .luist omdat mcnsen

lijke handicap het recht te gcven op
ccn cigcn

\V(Hling,

op ~choling,

op

met een verstandelijke handicap meer
kan<,en moetcn krijgcn om deel tc nc-

CllV I} 'IS

men aan het maat'>chappelijke Ieven -

ven bcpaalt om hij hct leit dat het be-

het doel waarvoor 'volwaardig hurger-

staan voor ieder van ons in zijn inclivi-

<,chap' een onvervanghaar imtrument i'>

duele eigenhcicl op de ccrste plaats

- i'> de aandacht voor de '>Ociale inhed-

wordt ontsloten door de vraag \vic ben

ding van hun heqaan de., tc helangrij-

jcJ' in plaats van \vat hen jcc' Die eerstc

ker. llijzondcre aandacht voor dit as-

vraag worclt ook voor mcnsen met ccn

pect i'> cen voorwaarde om recht te

ernstige handicap niet anders beant-

kunncn docn aan hun 'precaire zelf-

woord clan voor lezer'> van cleze tebt.

hecld' Daarom moet op dit punt het

Het vcrschil zit aileen in de mate

hurgc-rschap<,model

waarin zij in staat zijn clczc vraag zcll

worden

gecorn-

geerd in zijn overwegend juridi.,chc en

0

tc heantwoorclen.

cconomi'>che orii'ntatie.
Fen hiJkomende overweging die ik in

Voorbij de grenzen van
'volwaardig burgerschap'

dit verhand naM vorcn wil brcngcn he-

De prakti.,chc bcperkingen van een vol-

trelt de ddiniticve twccdeling die de

waarclig burger.,chap clat in juricli.,che

zorg voor vcr'>tandclijk gchandicaptcn

en cconomischc zin wordt opgevat,

hcclrcigt Wil men de clcgradatie I en

hangcn nauw met hct voorgaandc sa-

vcnvJarlozing) van rncnsen n1ct ccn

men. Het scheppcn van rechtwcrhou-

crn'>lige

dingen als instrument om mcnsen in so-

handictp

voorkomen,

clan

moet het clcnken in tcrmen van indiviclucle mogeliJkheden worden ontregelcl

De tweeclcling in

cialc afhankelijkhcidsrcla-

Voor de toekomst

tics

van een vermaat-

machtsmisbruik is nood-

te 'wapcncn' tegcn

zakclijk waar machtsmi'>-

schappelijkte gehan-

bruik plaatsvindt. Het vcr-

dicaptenzorg hangt

stcrkcn van onderhande-

veel af van de be-

die voor hun zorgbchocf-

reidwilligheid in

tcn zijn aangc\vczen op

worden ge'>tclcl in termcn

onze samenleving

ders i'> nict minder ntJOd-

van indivicluclc ontplooi-

om verstandelijk ge-

zakclijk wannecr zij als

handicapten - en

sche relatic tcgenovcr el-

andere 'nieuwko-

kaar komen te staan. Het

de gehandtcaptcnpopulatie worclt op den cluur onvcrmijclelijk wanncer de
cloelcinclen van hulpverlcning,

cliemtverlcning

of

ondcrsteuning uit.,!uitcnd

ing

zoals vrijwel aile
zorgvisics

doen. Dat hocft zc cchtcr
nict tc zijn Wic zich afvraagt waarin hct nlcns-

zijn van ermtig ver.,tandclijk gehandicaptcn tot zijn

lingspositics voor mcmcn

profcssionele zorgaanbie-

partijcn in een cconomi-

he lang van de cmancipatie

mers' - in haar midden op te nemen.

r-ccht komt die hoc It niet tc bcginnen

van

de

gcbruiker'>

van

zorg ten opzichtc van de
aanbieders moet ons ech-

tcr niet de ncveneffectcn van dit bclcid

bij cen ondcrzock naar hun individuelc

uil het oog doen verliczcn. Deze bc-

mogcliJkhedcn, maar kan beginncn bij

staan momcntccl vooral in hct feit dat

de constatering dat ook zij ccn naam

de juridisering van maatschappclijke

hchhen. Ook hun bcstaan is ingcwcven

vcrhoudingen ccn ingrijpendc transfor-

hct weh van relaties dat het bcstaan

matic van de zorgpraktijk tot gevolg

van elk mens betekenis gceft Dit gcgc-

hccft. De ovcrhcid intervcniccrt door

111
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middel van hct recht, want dat is haar

perkte institutionele doelcinden kan

c.::

mcest cffecticve instrument. Het recht

dienen. Daar zijn het rechtsverhoudin·

werkt echter noodzakelijk met stan·

gen voor. Het bczwaar is dat het stre·

daards, regels en procedures die van

ven om gehandicapten in de maat·

N

concrete individuen abstraheren. Aileen

schappij te doen participeren op ecn

z

zo kan de overheid burgers en instan·

cruciaal punt 'heyoHd politics' is en niet

LLl

tics gelijk behandelen en zich in het

door het scheppen van rcchtsverhou·

openbaar · dat wil zcggen: zonder 'aan·

dingen

zien des persoons' · verantwoorden

In recente literatuur treft men juist mel

voor haar regelgeving. Deze cigen·

het oog op dit problcem ecn andere be·

0
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kan

schap van het recht betckent dat de

naderingswijze aan, namelijk wanneer

zorgpraktijk · inclusicf zijn hele infra·

zorgrelaties worden geplaatst in het te·

structurele inbedding · tot voorwerp

ken van 'vriendschap'. 1 ' Vriendschap is

van standaardisering en proceduralise·

een informcle kwaliteit van het mensc·

z

ring wordt. De effecten daarvan wor·

lijk hestaan die bcgrijpelijkerwijs in de

<(

den allerwegen gevoeld en met groei·

discussie opkomt wanneer juridiscring

end onbehagen waargenomen. Niet

het proces van zorgvcrnieuwing gaat

aileen zet de voortgaande formalisering

domineren, zoals momentcel het gcval

I
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van de zorgpraktijk de ruimte voor het

is. De eerder beschrevcn instrumentele

informele, niet·gerationaliseerdc aspect

opvatting van professionaliteit richt de

van zorg onder druk. Ze leidt hoven·

aandacht op de vaardigheid om te regu·

dien tot verlies aan tijd en aandacht

lercn, te administreren en te operatio·

waardoor het relationelc aspect van

naliseren. Dergelijke activiteiten zijn
vooral

zorgvcrlening wordt on·
dcrmijnd

De praktische

heperking van een juri·
disch en economisch ge·

Waar het nu op aan
komt is de stap te

burgerschaps·

zetten van 'wat ben

model is dat het de ten·

je?' (autistisch, ge-

dcfinieerd

dens heeft om het helang
van de interpcrsoonlijke
dimensie van

zorg on·

zichtbaar te maken. Dit
bclang vraagt om een ver·

I.,..

gerealiseerd. 12

worden

dragsmoeilijk, automutilerend, enz.)
naar 'wie ben je?'

een

functie

van

zorgverlcning als georga·
niseerd

systeem.'4

De

vraag is echter wat een
adequaat begrip van pro·
fe.,sionaliteit moe\ inhou·
den voor een sector die
zich toelegt op het crei'ren
en in stand houden van
cen 'lcefwereld'. Het be·
lang van deze vraag wordt
door het thema 'vriend·

maatschappclijking van de
zorg waarin juist deze dimemie aan·

schap' aan het Iicht gchracht. Kenmer·

dacht krijgt. Vandaar de stelling dat

kend voor vriendschap is dat we vrien·

voor de toekomst van een vermaat·

den hehben omwille van wie we zijn en

schappelijkte gehandicaptcnzorg vee!

niet omwille van wat we zijn. Profcssio·

afhangt van de bereidwilligheid in onze

nele zorgverleners die menscn willcn

samenleving om verstandelijk gehandi·

steunen in het vinden van zichzelf die·

capten · en andere 'nieuwkomers'

nen zich te richten op de samenhang

in

haar midden op te nemen. Het bezwaar

tussen individuele identiteit en <,ocialc

tegen het liberale burgerschapsmodel is

bedding. Er is dus een goede reden de

niet dat het scheppcn van rechtsver·

vraag te stellen of professionals in de

houdingen tussen burgers slechts be·

zorg niet vanuit een vriendschapsmodel
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Kmmerkend uoor uriendschap is dat we urimdm hebben omwille uan wie we zijn en
niet omwille um1 wat we zijn.
(Foto 1\NP)
moeten denken. A Is het juist is dat kwa-

pelijke solidariteit die aan de financie-

liteit van zorg in dienst staat van de

ringsstructuur ten grondslag ligt Heide

kwaliteit van het bestaan, dan volgt

zijn in hun hestaande uitvoering

daaruit dat de vraag 'wie ben ik voor de

intra- en semimurale instelling enerzijds

client'' voor proks<,ionals van minstcns

en AW13Z anderzijds

evengroot belang is als de vraag 'wat

tiek valbaar, maar hier is van belang

de

zekcr voor kri-

doc ik voor hem of haarc' Of, anders

wat ze aan onderliggende opvattingen

gezegd, hct is voor zorgverleners van

en attituden tot uitdrukking brengen.

helang hun eigen werk niet aileen - en

De cultuur van zorgverlening herbergt

zelfs niet op de cerstc plaats - te begrij-

het 'spirituelc kapitaal' van de sector.

pcn in tcrn1cn van 'intcrventic' n1aar van

Wie meent dit kapitaal te kunnen nege-

1

prc~cntic'

1 'i

ren door de zorgcultuur als "warme
zorg" lerzijdc tc schuiven, moet eens

Naar een synthese in het gehandicapten be leid

voordeel zou kunnen ziJn van een ge"in-

uitleggen wat voor gchandicapten het

I )e presentatie van de vier model len

dividualiseerdc zorg waarin voor be-

ontlcend aan de geschiedenis van de

trokkenheid en

gehandicaptenzorg roept de vraag op

plaats meer is. Hoc dat ook zij, de sug-

zorgzaamheid geen

hoc hct model voor de toekomst eruit

gcstie dat toewiJding en betrokkcnheid

zou kunncn zien. Er zijn enkele kcn-

synonicm zijn voor betutteling en he-

merkcn van hct Nederlandse zorgbe-

voogding is misplaatst.

lcid die we moeten zien te behouden,

Wat de finaocieringsstructuur betreft, is

ook al hoelt dat niet in de huidige

de AW13Z een maatschappelijke ver-

vorm. Dat geldt miJns inziens met

worvenheid die uit dezelfde zorgtradi-

name voor twee zaken: de culluur van

tie afkomstig is. Deze wel brengt een

goede zorgvcrlcning en de maatschap-

vanzelfsprekendheid in de maatschap-
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pelijke <,olidariteit met gehandicapten

halve: wannccr menscn met een ver-

en hun families tot uitdrukking die in

standelijke handicap straks van dc-

slecht'> weinig andere Ianden wordt

zelfdc voorzieningen gebruik zullen

geevenaard. 13eidc kenmerken mogen

maken als andere burgers, blijlt er dan

':'

worden beschouwd als morclc funda-

nog een taak voor wat nu nog 'gehandi-

1:i'

menten van de Nederlandse gchandi-

captenzorg' heet en zo ja, welke?

:'
.I

captenzorg waarop ook in de toekomst
kan worden voortgebouwd."' De voor-

u

z
I

I.,..

/)e hemiddrlaars

naamstc opgave is dan ook gelcgcn in

Wat uit het burgerschapsmodel zeker

de vraag hoe te bewaren wat waardevol

moet worden overgenomcn is de omke-

is in een synthese met de verworvenhe-

ring in de vcrhouding tussen degenen

den van de emancipatieheweging die

die zorg ontvangen en degenen die

de zorg recentelijk bcheerst.

zorg geven. /'vlcnsen met een verstande-

In deze slotparagraaf doe ik een poging

lijke handicap en hun families c.q. ver-

die vraag tc beantwoorden door de ver-

tegenwoordigers dienen zelf de pri-

schillcnde items van de eerder beschre-

maire actoren in het zorgproce<, te zijn,

ven modellcn na te !open. De kern is

zodanig dat pro(c<;<;ionals cen onder-

dat de <,ociale dimensie van burger-

'>teunende functie vervullcn. Wat i<; het

schap prioriteit krijgt hoven de juridi-

object van die onder<,teuning? Het ant-

schc en economischc dimen<;ie'> die het

woord kan mijns inziens aileen maar

liberale model van volwaardig burger-

luiden dat aile professionelc activiteit

schap domineren. De uitdaging die in

gericht is op een goed Ieven voor de

deze stap he,Jotcn ligt, lcidt tot de

betrokkenc(n). In het streven naar nor-

vraag: hoc zou cen toekomstig zorgmo-

mali-,atie van hun bestaan hedt de zorg

del eruit zien wanneer niet het ge.indi-

voor gehandicapten niet Ianger verple-

vidualiseerde burger'>chap van de ge-

ging en behandeling als object, maar

handicaple, maar diens inbedding in

vormgeving van hun leefwereld. Dit

een sociaal nctwerk het sleutelbegrip

betekent dat die a<,pecten van het Ieven

zou zijn7 17 Deze vraag wordt gesteld

met een handicap worden ondcrsteund

tcgen de achtergrond van twee belcid'>-

en versterkt die dit Ieven de moeite

ontwikkelingen. De ecr<,te is dat het

waard maken. In die zin wordt kwaliteit

streven om mensen met een handicap

van zorg genormeerd door kwaliteit

zoveel mogelijk in algemene voorzie-

van hestaan-' 11 Over de invulling van dit

ningen te Iaten participcren, zal wor-

laatste begrip kan men uiteraard van

den voortgezet (dccategorialisering)_ls

mening vcr<,chillcn, maar mij lijkt dat

De twecde is het <,treven naar de door-

de volgcnde vcronderstclling op brcde

voering van het begin<>el van 'scheiding

steun kan rekenen. Wie voor zichzelf

van wonen en zorg'

een kwaliteit van bestaan moct delinic-

1

''

Heide doelcinden

tezamen hetekenen dat in de dagclijkse

ren, die zal daarin zeker cen plaats toe-

zorgpraktijk weinig mecr terug tc vin-

kennen aan anderen. /'vkn'>en worden

den is van de traditionelc 'verplecgkun-

doorgaan'> niet graag gelukkig in hun

dige' zorg en dat ook hct aandeel van

eentje. Ook lijkt mij vrij zeker dat nie-

speciali<;tische voorzieningen (de para-

mand bij de vraag wie die andercn

medische, psychologische en orthope-

moeten zijn aan professionele hulpvcr-

dagogischc dienst) zal teruglopen. De

lencrs denkt, tenzij in '>ituatics waarin

vraag die daardoor opkomt luidt der-

zich de profcS'>ionelc relatie tot een

C llV 12
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vricnd-,chap-,relatic heelt ontwikkeld.

nicr ook mcnscn met ccn crnstigc han-

Dal wil zeggeno de <,ocialc relatie'> die

dicap 'in bccld' blijven 'Sii}Hijic<IHI others'

mede comtitucrend zijn voor de kwali-

zijn voor hen nict van mindcr helang

teit van mcmclijk he<,taan hebbcn cen

dan voor andere menscn, indicn ten-

inlormeel karaktcr I )e rypcrende roll en

mimte

zijn in dit verband die van familiclcdcn,

wordt gemaakt van wat deze andcren

dit

belang

niet

afhankelijk

vricndcn. collcgae, buren, kcnni<,<,en en

kunnen bijdragen aan hun ontwikke-

dergclijkc en niet zozecr die van art<,en,

ling.)1

p<,ychologen, docenten, maatschappelijk wcrker<, en andere profc-,<.ionak

3. De l<1<1k

I licruil volgl dal de laak van de protc<,-

Wordt het socialc netwerk van inlor-

sionelc hulpvcrlcncr icl'> lc maken moct

melc rclarics tot dchnicrcnd kcnmcrk

hchhcn mel de hcmiddeling van dezc

van zorgvcrlcning gcn1aakt,

llliormelc relatic-,.

centrale opgave onmiddellijk duidelijk

dan

i~

de

De vraag is hoc personen uit het seCLl!l2.

De loci/lie

dai,·e circuit - de prolc-;sionals - per<,o-

De lunctic van hemiddelaar l1eeft tot

nen uit het primaire circuit kunnen steu-

gevolg dar de hulpvcrlcnl!lg niet zozeer

nen en ver<,terken in hun belrokkenhcid

op ccn bepaalde plaah wordl gcrcali-

bij en hun aandccl in het Ieven van

.,ccrd, maar op allcrlci plaat<,cn waar

mcnsen met cen handicap. Voor de in-

ondcr<,reuning van de gehandicapte in

vulling van een toekomslig zorgmodel

dicn-, rclatic'> tot andcrcn nodig i'>. Dat

hctckcnt dit, dat de onder<,tcuncr<, ook

wil zcggeno in vele -,iluatie-, zal die on-

de

in de tockomsl ondcrsteuncrs zullcn

\VonJng

blijven, maar hun onder-,teuning heeft

van de gehandicaple gcstaltc krijgcn,

ccn ander doc!. Zc zal nict zozccr zijn

clcr..,tcuning n1ct nJnlc in

maar de 'woOil'>iluatie' i'> niet de hcpa-

gericht op de toegang van de gehandi-

lcndc categoric van hct zorg<,y'>lccm,

captc tot allerlci benodigde zorgvoor-

zoal-, in vrijwcl aile <,chaalverkleining'>-

zieningen, maar op versterking en -

projcctcn tot duwcr wei hct gcval i'>.

waar gcwenst - uitbrciding van diens so-

Her oogmerk van de 'hemiddeling' i'>

ciale netwerk22 De toekomstige proles-

nicr primair de ontplooiing van indivi-

<;ional i'> iemand die hcmiddelt tu.,.,en

duelc mogelijkhedcn, want ook hicr

menscn met cen handicap en de siljnifi-

gcldt dar de ontplooiing van mogeliJk-

C<IIll

heden een middel i-, maar geen doc! op

hun

zichzell Doc! van profe.,.,ionelc activi-

vingsverband.

ot/Jcrs' en die hun ondersteunen in
samenwcrkings-

en/ol

samenlc-

tcit moct zijn de kwaliteit van he<,taan

De discif,[ine

van de hclrokkene, waarhij de aandacht

4.

primair gericht is op onder'>leuning van

Welke di'>ciplinc dominccrt het toc-

relalic'> mel 'siijnifiullll

ollm< die hem ot

kom'itige

zorgmodel'

Het

plcidooi

haar <,taar <,tcllcn om zichzelf te zijn.

voor ccn vermaat-,chappelijking van de

Hct hangt daarhij van de gehandicaptc

zorg- e11 hulpverlening lcidt crtoc om

zeit at w1c dczc '>ignihcant orhcr'> zijn

niet a! te nadrukkelijk naar ecn disci-

en 111 wclkc hocdanigheid ziJ van bete-

pline tc wijzcn. Profc.,.,ionali'>cring zo-

kcni-, zijn voor hem ot haar. Zoals reeds

al'> die nu wordt begrepen, namclijk al'>

wcrd uileengezel i-, dezc toespitsing

tech ni-.che

van gn>ot helang omdat up deze ma-

vanuit welke di'>cipline dan ook, i'> niet

( IJV 12 'JS
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zozecr de oplossing alswel de uitdruk-

geschiedenis is de basis van het -;ociale

king van het probleem van isolatie en

netwcrk dat mensen in hun individuali-

segregatie van men sen met een handi-

teit ondersteunt. Deze nctwcrken zijn

jl z

cap. De henodigde ondersteuning is van

behalve

dien aard dat ze de specifieke invals-

omdat ze door pcrsoonlijke en niet

hock van verschillcnde disciplines over-

door functionele relaties worden gedra-

UJ

stijgt. Mensen kunnen aileen zichzelf

gen. Ze komen ook niet primair tot

f-

zijn wanneer ze in hun 'zelfheid' door

stand omdat cr een problcem moet

N

, ;I

,,

0,.

<!;

u

informeel

ook

heterogeen

anderen worden bevestigd. Het onder-

worden opgelost ('interventie') maar

steunen van 'men<,-zijn-in-relatie<>' is

omdat mensen deel hehhen aan elkaars

niet de specifieke competentie van een

bcstaan ('presentie}'"

bepaalde di.,cipline, al heh jeer wei een

De filoso]ir

aantal <,ociale vaardigheden voor nodig.

6.

Hct accent zal vanwege deze vaardig-

Een helangrijke implicatic van het hier

z

hedcn vermoedelijk rnoeten liggen bij

geschel'>te tockomstmodel is dat het

<!;

sociaal-cultureel

,...,

I
-U

,_)

maatschappelijk

zijn praktische toespitsing niet vindt in

wcrk. Moet de hier geschetste vi.,ie de

een bepaalde rol (zoals de rol van

toekomst van de gehandicaptenzorg

'bewoner', 'burger' of 'client' in bestaan-

en

gaan bepalcn, dan staan professionelc

de modellen). Effectieve hemiddeling in

hulpverleners voor de taak die hen dik-

de ondersteuning van het sociale net-

wijls het zwaarste valt: ze moeten zich-

werk optimaliseert het aantal socialc

zelf als professionals overbodig rna-

rollen dat door individuele gehandicap-

ken.

ten vervuld zou kunnen worden, echtgenoten, partner<,, ouders, werknemers,

1.,.

5. De ontvan_qers

leerlingen, paticnten, klanten, gemeen-

Caat het om het mede vorm geven aan

telcden, medchezoeker<,, cluhgenoten,

een 'lcefwereld' en om het ondersteu-

buren, kennissen of vrienden. Noch de

nen van individuele identiteit in socialc

locatic ('hewoner'), noch de professio-

rclaties, dan is de onderscheiding tus-

nelc relatie ('client'), noch de relatie met

sen de 'wie'-vraag en de 'wat'-vraag op-

de overheid ('burger') is van doorslagge-

nieuw cruciaaL 21 De rollen die in hct

vend helang, maar de rclatie., die men-

verleden voor mensen met een handi-

sen ecn eigen plaats geven in de ge-

cap waren weggelcgd ('pupil', 'onno-

meen<,chap waarvan ze dcel uitmaken.

zele', 'zwakzinnige') identihceerden de

Deze gedachte is ontlcend aan post-li-

betrokkenen met hun beperkingen Ze

berale ideecn betreffendc de revitalise-

werden door middel van dergelijke la-

ring van de 'civil society' 25 De paradox

bels gestempeld als behorend tot een

van hct liberale burgerschapsmodel he-

hepaalde groep. Waar het nu op aan

staat hierin dat het de relatie tussen de

komt is de stap te zetten van 'wat hen

burger en de <,taat in het middelpunt

je? (autistisch, gedragsmoeilijk, auto-

plaatst, terwijl het de relaties tussen de

mutilerend, cnz.) naar 'wie ben je?'.

burgers onderling zijn die vrijheid wer-

Niet de identificatie met een bcpaalde

kelijk mogelijk maken. Het grociende

klasse door middel van schema's en de-

aantal sternmen dat plcit voor de revita-

hnitie<>, maar de idcntificatie van de

Ji.,ering van deze socialc dimensie van

persoon door middel van zijn of haar

burgcrschap - en van de 'mediatmq institu-

naam en de daarmee verhonden Ievens-

tlom' waarin ze gestalte krijgen - komt

(!)V I} 'JS

voort uit het he'd dat de moderne <,a-

rcn in 'het nieuwe paradigma'.cs Het

menlcving docndc i'> haar \pirituclc ka-

lijdt weinig twiJkl dar de toenemende

pitaal' tc vcrwaarlozcn.'''

participatie van dczc mense11 in de samenlcving

7

I )c

hun

kwetshaarheid

extra

schcrp aan het Iicht zal brengen. Daar-

/ii!<II!Cimll<}

Over dn laat'>lc item moet met enkcle

om is nadrukkelijkc aandacht voor de

spcculaticve opmerkingen worden vol-

socialc dimemic van hun hurgcrschap

<,taan. voornamelijk omdat het huitcn

dringcnd gewemt-''' De JUridische en

de competcntie van de auteur valt

0111

economische orienta tie van het liberalc

hicrovcr <,tcllige uitsprakcn te duen. De

hurger<;chapsmodcl veronachtzaamt de

<llllwikkeling in het ovcrhciddoelcid

hiJzondcrc kwetsbaarheid van mcn<,en

doct

vermoedcn

dat de AWI:lZ

in

Nederland haar langste tijd l1eeft ge-

met een ver<;tandelijke handicap.
De centrale stelling van dit artikel luidt

had, altham in haar huidige vorm. Via

dat een helcid wemelijk i<, waarin so-

ccn vcrder tocnemende marktwerking

cialc intcgratic Caanvaarding en rc~pect

zal een deel van de financick <,teun

voor de gehandicapte als partner in so-

voor mcnscn met bijzonderc zorgbe-

ciale relatics'! wordt nagestredd als di-

hocftcn worden gcgotcn in lllCC.T gc.in-

men<,ie van functionelc intcgratie i'het

dividual iseerde

f i11ancieringwormen,

gebruik van algemene maatschappelijkc

zoals het pcrsoonsgebondcn budget.

voorzicningen en instellingen'l op ba,is

De trend in hct huidige ovcrhcick

van politicke integratic ('burgcrschap

hclcJd doct vcrmoeden dat de catego-

op basi-, van gelijkc politieke en wette-

rialc hcnt~dcring van .;;pcciale grocpcn

lijke rcchten en plichten'! In deze tcr-

burgers over de helc linic up haar re-

men gestcld luidt de kritiek op hct vi-

tour is l)it betckent echter niet dat met

gcrende hurgcrschapsnwdcl

de A\'VIlZ ook de solidaritcitsgedachte

ztch uitsluitend richt op de politieke en

dat het

waamp deze hnust zou moeten vcr-

functionelc integratie, en het wel,lagen

dwiplcn

wanncer

van de -;ocialc intcgratic nict tot voor-

mcnscn in de toekom<,t zcll verant-

werp van bt>lctd 111aakt. De vraag moet

I )at gcbcun

pas

woordclijk worden gehoude11 voor de

worden gesteld wat eigenlijk de win<,t

cxtro ]a..,tcn von gchandicaptc fanliliclc-

van het 'nicuwc paradigtna' i~ wannccr

dcn. biJV<lOrbeeld ondn invloed van

uitgerekend dit doel - socialc integratic

voort schri Jtkndc

medisch- tcchnische

- ntet wordt bereikt. 1-let succes van het

mogclijkhcden tot prcvcntJC De vraag

nicu\vc zorghclcid i~ aangc\vczcn - he-

ol ecn dcTgelqkc ontwikkeling de pa<,

halve op regelgeving door de ovcrheid

kan

worden

zdgc..,ncdcn,

ten

- op socialc en culturele bronnen die

ot hct

nict doot· het crecren van rechtwerhou-

maat schappcl i1k vcrant w<Jordel iJkhcids-

dingen kunncn worden vcrvangcn. ()tn

hc..,cl wooruit de gchonclicartcnzorg an-

die reden t'> het van groot helang 0111 de

nauw-..tc -.onlcn met

de

hangt

vraag

;l> ..•

derhalvc eeuw gelcden is voortgeko-

Nederland<,e zorgtraditie nict als ach-

men. nog voldoende wortcls heclt."C

tcrhaald aan de 'traat te zetten. De herddinicring van de vnhouding tu<,<,en

Tot besluit

de <,laat en de 'ciPil society' die zich in de

De bcschrcvct1 'Ynthe,c in de Nedcr-

at-,lanking van de vc.:rzorging-,-;taat a he-

lanchc gehandicaptenzorg is een po-

kent, vraagt juist 0111 een krachtigc her-

ging om hcprocldc \Voorclcn tc intcgrc-

waardcring van dczc traditic
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Allerecr<;t dot akclig hedomptc woord

<,chocn

'bhocn' ,\ lcteen wordt olstand gcno-

van

de as...,ouatic..., n1ct

-,chri)f'>tcr Renate Dorre-

nlcn van

'>lein

rakker'> en hctuttclen c11 zakcn al-,

In mci I 'J'JH publi-

r landcl-,blad

'I;H-.,ocn-..-

bet ilr-

hrand-,choon geschrohdc <;tocpen en

tikcl 'Het lat'>ocn \igt aan tlardcn' :Z:ij

gluren vonachtcr vitroge-,' De NCRV

plaat-,Le het programma van Paul de

\vi\ op zi)ll minst de omrocp tc zijn die

cccrde zij in NRC

J

opgcpakt

l.ceuw in het verband van een '>amenlc-

zich nict wen<;t te <;chamcn voor het

ving \vaarin gcen rc'-;rect n1ccr hc'-;taut

woord tat-,oen'

voor de andcr. Natuurlijk krecg Dorrc-

'-.chan1en voor dat woord wordt voorgc-

stcin feme kritick uit de grachtcngordcl

<,teld a!-, een enorm mocdigc stap. En

ihijvoorhccld van Theo van Cogh).

dati-, hct mi.,.,chien wei.

maar opvallcnd was dot er ook vee I ap-

Fen andcr -,truikelhlok is Jezclf altiche-

plaus wa<; vonr haar moed. ZiJ lijkl tolk

ren als chri<;tc\ijk, omdat claarmee vee\

Aileen a\ het jc nict

van een zwijgende meerderheid.

niet-chri'>lenen zich uitge-,lotcn voclcn.

In de landelijkc daghladcn van I de-

Echtcr, wanncer hct ve1·hand met de 'C
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niet gclegd wordt i'> hct ook nict gocd.

NCRV paginagroot in de landelijke

,\len komt cr daarom ruitcrliJk voor Lilt
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dat

om lid te worden onder de
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hun waardc hi) de NC:RV'

lijkeichri-,teliJkc

niet-kcrkckiJkcr<;

Hct gcluigt van mocd dat

omchaclc\qk

makcn.

de NCRV een zo moralis-

wordt <;nel toegcvocgd dat

le

tisch woord dudt le ge-

hct chri,te\qk geloof nict

hruiken om cen nieuwe

explicict gcprcdikt worclt;

tc

daL 'dat allcmaal IT'>ultecrt

zctte11. In het C:DA wcten

in \cuke, amu-;antc, ccluca-

'ccnJHndlc

we

i,iclliily' necr

longzamerhond hoc
r~<;kant het i-; om mel mo-

ticvc en ontrocrcnde pro-
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gramma'-,.
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1 l'rogram-

rali...,ti..,chc ...,]ogt~n<.., de n1arkt op tc giJan.
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We wcten uit crvaring dat hct lcvcn-;gc-

hodt tc zijn om ze tc waarclcren'

vaarlqk i'> om andercn de kan'> te gcvcn

zipl \i-;tige oplo">ingcn voor prohlcmcn

jou morelc '>upcnoritcit tc kunncn vcr-

die hcl CDA zccr hekend voorkomcn

\·VJJr

jc hclcnlaal nict gclovig voor

r let

wijtcn. l)e NC:RV-advcrtcntic" zo li'>-

De

tig opgc<;tc\d dat valkuilcn handig wor-

'>LhijnliJk bcvordcrd door de tocgeno-

den omzcild

mcn hczorgdhcid over de vcrruwing
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ou!' van de NCRV i'> waar-
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van de >amcnlcving. [r gaan '>teeds

Her i> wei de vraag ol de hcrontdek-

mccr <;temmen op voor een be-,cha-

king van de zin van chri<;telijkc organi-

ving>oflcmicl

De di'>LU'>>ie over zin-

satie> niet te laat komt. Om mij tot de

lom geweld heelt gcleid tot hct bc-,cf

omroepverenigingen te beperken: deze

dater tel'> moetcn gebeuren aan het hc-

zijn de algclopcn jaren fors heknot in

>Lhaving'>peil in Nederland. Van maal-

hun vrijhcid: zij zijn ondcrge'>chikt ge-

>chappeli)i-ce organi>alic> in de ,port we-

maakt aan netcoiirdinatorcn die ccn

reid. het onderwib en de mcdta wordt

enorme invloed hchbcn op wat wan-

let·ccht veel verwacht.

nccr wordt uitgezonden; zij zijn niet
n1ccr vcrtcgctnvoordigd in de Raad van

I k aclie van de NC:RV roept indringend

llc'>tum van de NOS., zij hchhcn gecn

.•

de vraag op ot hct wei jui-,t i> waar de

>tevige gt-cep mecr op de prolc.,-,ional-,

·-

ovcrhcid op aan-,tuurt met de puhliekc

die voor hen werkcn

omroep iBBC:-mockli. Lange tijd i<; de

Hoczccr ccn hcldcrc en geloolwaar-

bc.,chcrming van de puhlicke omrocp

dige 'corroralc i.!CI!lily' ook van helang i>.

verdedigd met het hemep op pluritormi-

andere fcrmc >tappen ziJn nodtg. Chm-

teit, kwalitcit en andere van dat <,oort

tcliikc organi'>atie> in ver-,chillcnde >ec-

mooie ah>tracte waarden. I let politicke

torcn zullcn heel scherp moeten Iaten

draagvlak voor het in<;tandhoudcn van

mcrkcn hoc waardcvol ze zijn. In >a-

cxterne plurilormiteit iccn publickc om-

mcn>praak moetcn zc komen tot ccn

rocp 1nct on1rocpvcrcnigingcn l 1-.. cchtcr

vcrheldcring van hun gcmeenschappc-

langzaam algckalfd Dat kon gclx-uren

lijk maat<;chappelijkc opdracht. hijdra-

in ccn tijcl waarin otnrocpvcrcnigingcn

gcn aan ccn hoog pcil van hc-,chaving.

vooral hcztg warcn zichzclf >laande te

Fen krachtig en duidclijk chri'>lelijk

houden in ec11 viJandig politick klimaat

contrapunt i> nodig.

waarin hct niveau van de publieke mo-

De ideakn liggen voor hct oprapen,

raal nauwclijk> ter di>LLI'>'>ic >lond. Hct

mcnscn in hun waardc Iaten, <;olidari-

wa> in die context gemakkeliik om her

reit, verantwoordelijkheid Fen publie-

he'>tcl al rc doen al-, een lm>iel van de

ke omroep mel dcrgelijke vi talc chri<;tc-

verzuiling

I )c lunctie van chri'>telitkc

lijke omrocpverenigingen i> een be-

on1rocpvcrcnigingcn wcrd nict n1ccr gc-

langrijk tcgcn\vicht tcgcn de vcrru\ving

zien. Nu >teed> duidelijkcr wordt dat de

en vervlakking die onmi>kcnbaar i>.

-,anlcnlcving nict kan zondcr nrganisa-

Netcohrdinatorcn ziJ11 dan overhodig.

tie> die zich inzellcn voor een hogcr he-

Dan wordt de hand'>choen van Renate

>chaving>peil. krijgen chri<,telijke orga-

DotTe'>tcin pa'> wcrkclijk opgepakt

nl'>atic'> die hun identiteit >erieu<; ncmen
'>teed-, mccr 'zin' L1j kunncn her vrij gemakkelitk en gcloofwaardig opncmen

Drs. M. fm1se11

voor een lat<;oenlijke <,amcnlcving. llovendten kunncn zij aan cen dergelijk begrip concrete invulling gcven. De kerk
rimmerr ook aan de we g. I )e invloed van
hi.,-,chop t\ lu-,kcm in her publieke de bat

In de co!ut1ln 1}euen de !eden

zegr gcnoeg. Hct C:J)A hecft dezelfde

f!CI'S00!1iijkc

voor<..,prong, maar wcct daarvan nog on-

IIICf w1

voldoende gcbruik re maken.

UlV 12 'JS

P<ln

de red<Jciic fm11

ojn>allinqen !Peer Zij hoj1e11 ,l<J,II'-

c~c~nzel lc <}wen Poor refleclie of dehal
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Het moderne pluralisme ondermijnt bijna noodzakelijk de 'vanzelfsprekende' consensus over wat wereld, samenleving, Ieven en identiteit zijn. Ceen enkele verklaring wordt meer als algemeen geldend aangenomen. De politiek-sociale ordening is daardoor kwetsbaar geworden. De overheid lijkt soms slechts een notaris die de
maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften codificeert. Valgens de Duitse bisschop Lehmann heeft de kerk ten onrechte de
moed opgegeven om een stevige bijdrage te leveren aan het publieke debat ter vorming van een maatschappelijke consensus. Hij
schetst de contouren van een nieuwe meer offensieve benadering.

Z
Want

olang mcn~.,cn Ieven vragcn

hedreigde vrijheid, vrcemdc ovcrhecr-

ZIJ naa1 de toekom'>l

'>ing Or de achti:'rgmnd '>peelt hier de
inteme hoop. dat de morgen '>pocdig

het

aanbreekt en dat de grotc omkccr nict

dan

\vaakzt1an1

i)n

geldt de' te <,tel ke1 naa1 mate

is
en

heden
een
let

moed1Jke1

''

lang

mem

mccr op zich laal

wachten. De zicner maant

nauw-

keurig or hoe de tijd vor-

tot

dert.

'>toutmoedige vcrwachtin-

Daarom

wa'>

de

terughoudcndhc1d,

wachter in voorchri'>telijke

gen '>tellcn vaak telcur. de

tijden

om-,tandigheden zip1 nog

al een diepzinnig

<,ymbool

Hi)

hedt

nict

tot

tran:-,parant

gcnocg.

taak. her volk dat op zip1

Men doct er gocd aan hct

<,tem moct lctten, te waar-

ongeduld in loom tc hou-

<,chuwcn (vergelijk Fz .B.

den. Fen <,omtgclijk heeld

1-'l: i, 171. Zo <,laal biJ de

gehruikt

profcet Jc'>a)a met het oog

wanneer hij van de tcke-

op de verhooptc inecmtor-

Llissc!Jop Karl

Lelm1111111

de

hiJhel

ook.

nen de-, tijd 'rrcekt ( ver-

ring van de llahyloni'>Lhc heer'>chappij

gclijk ,\\t I(,. I vv . Lk 12. 54 vv. I. In

gc:-,chrcvcn: !'Wachter, hoc !Jng nog

die tebten wordt gC\vaar<,chuwd 0111 de

duurt de nachr;" I )c nacht i'> het bccld

tekenen aileen uitcrlijk waar te nemen.

voor ecn situatic van onderdrukking,

]czu'> zegl: "Van her hecld van land en

( I lV I 2 'IN

Iucht wcct ge de juiqe heteken" te he-

kunnen veranderen en zich vnhreden

palcn nloJr wJaronl cbn ntct

tot een univn,eel men,heid,etho,, cbt

\'J.Jl

dczc

tijd'' 1Lk 12, 5hi. i)e teke11en de' tijd'

111 de loop vJn ecn lange tl)d ont,tJJil i'

nHJeten du, worden o11tdekt, hun he-

en cbt een ,chat JJil men,eliJke grond-

lZing n1oct worden hcpozdd en zij lllOC-

crvaringcn hcvat. Son1111igc nlaat<.;tavcn

len 111 hun diepere hetekeni' va11 andere

hehhen hun oor,prong in een woord

teken' worden onder,cheiden. I kze

(~od..., ot in ccn norm onhtaan in ccn

hijheJ,e wnkwijze geldt ook voor de

gclovigc context. Her n1ogc volstaan

toe,Jwlingen in de l'a,toralc Con,titutie

hicr naJI' de Ticn Cehodcn le vcrwiJ-

Culllci111111 d S}cs, uitgegeven door het

zcn.

-1\n·cck Vaticaan' C:oncihe, op de 'tckenell de' tijd< 1 Zij moeten om helpen

Spelrl'gel, in ecn 'Jmenlcving hehhen

om de 'ituatie en zendl!lg van de kcrk

1et' mcrkwJardig,_ ( )p ck lange duur

van vandtlag bctcr tc hcgrijpcn. Voor

gezien 'chijnen ze zo vanzelr,prekend

een dergelijke heoordeling i' cen inncr-

cbt ze zichzell dragcn llaJI'door heh-

lijke en uiterliJke onalhankelijkheid van

hcn zc zo'n gezag en -,chijncn "itccd~

de machten e11 machthehhcr' nodig.

'voorgcgcvcn' tc zi_jn. Zc zijn cr onal-

I let i' vcrlcidell)k a0n de hand Villl al-

hJnkcliJk Viln het lcit ol hun oor<,prong

zomlcrll)ke geheurteni"e11 of opvattin-

nu <Em ck natuur, aJn men,clijke ge-

gcn een oordcel tc vellcn. t\1aar ook

hruiken or Jan cen goddclijke openhJ-

cen welemchappcliJk gevormd oordcel

ring toege,chrcven wordt. Toch valt

i-, nict gcvrijwaard van n1i-,intcrprcta-

nict te o11tkennen dat zc tegeiiJkcrtijd

tie,_ l:c-11 goede heoordeling Villl de te-

gedrJgen worden door een lcvenck

kenell de' tiJd' i' gewoon nweilijk. Er i'

con~cn-,u-,

lcvcn...,crvoring en lcvctv... wij-,hcid nodig,

daann haar grondovcrtuigingcn hcvc~

van

de

~an1cnlcving,

die

al,mede de kunq om het hclang van

Ligt, he,chemll en veilig <,telt. Zo'n

hcpaalde geheurtcni"cn in te ,chatten.

coml'n'u' kan momkling of ,chriltelijk

llJJrhiJ bn hct door de Cee't verlichte

ge,chieden l'n op zecr ver,chillcnde

gelool hehulpzaJill ziJn om het kaf van

nlanlcrcn ovcrgcdragcn \Vordcn. Zo na-

het koren te ,cheiden. Wij hoeven dJn

denkend komen we vlug uit hij dt' va,l-

wei n1el de loop van de 'lerren in de

lcgging van tundamcntclc gchodcn en

galen te houden. maar zondcr hetrouw-

verhoden vom het memeliJk 'amenle-

hMc weten,chappeliJke l!lzichten gaat

vcn, de lonnulcring van ethi,chc en ju-

het niet. Net 01, ck w0chter hi) lc'iljil

ridi,che

wil ik in dit rderaat nJar de tekencn

'tanden en heroepen, en temlottc ck

normen

voor

JlzonderliJke

de, L11d' zoeken om de 'ituatie van de

va'itlcgging van grondwcttcn. Funda-

kerk in qaat en 'amenlcving te hepalcn.

ment en middelpunt zqn dJal·hij de

I licrvoor ga 1k nadcr in op de kwet'-

grondrechten en grondplichten.

haJT ordcning van onzc <..,J.I11Cnlcving en

het a11twoord van de kcrk daamp.

Vroeger heh ik J! een' uitcengezel
waaron1 cr in onzc tijd gccn hon1ogcnc

Wat de samenleving
bijeenhoudt

comen'u' hcqaJL lr i' gl'en unilor111e

I let 'amcnlcven van men,en i' in aile

nlccn...,chappcli_jkc ovcrtuigingcn van tT-

zingcving van hct Ieven n1ccr die gc-

maat,chi1pp1Jen geordend volgem he-

\iglel\Zl' en voorJ! ook vJn ethi,che

Jlilillde 'pelrcgek l'baheliJke 'pelregel'

Jard imluit. llc pJrJdox van het

l I lV 12 ''-'

mo-
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dernc pluralisme is dat cr, tc midden

jt.:

z

van pluralitcit en tegcnspraak van op-

schillcn een gemeemchappclijk draag-

vattingen over Cod, de mens en de we-

vlak hevindt, niet uit de weg gaan

:j,:'

~I >
,:,

r

'· LL:

jl

'
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vraag, waar zich te midden van aile vcr-

reid, kennelijk loch zoiet'> als bctrouwhare gemeenschappelijke criteria voor

We

het menselijk <,amenlevcn bestaan.

vraag naar gemeenschappelijke criteria

moeten

de

schicr onoplosbare

z

Het is niet gemakkelijk een pa<;<,end, al-

hliJven .,tt:llen en de uor<,prong van

gcnl(~cn woord tc vinden on1 aan tc dui-

conflicten in modcrne maatschappijen

LL:

den wat ik hier hedocl. Dit hangt vcr-

niet toedckken. Ccdurcndc lange tijd is

L,

moedelijk <,amen met de paradoxalc

n1cn aan dczc vragcn nict tocgckon1cn

-<

structuur ervan. lk denk dat het hegrip

Het nwdeme plurali-,mc ondermijnt

'grondwaardc' hicr n1ag worden gc-

hip1a noodzakel11k de 'vanzelf.,prekcn-

hruikt, ook al hchben vooral lilosolcn,

de' conscn'>L" over wat wcrcld, samen-

JJ

L
LL:

:L

x

juristen en theologen hun twijlel he-

leving, Ieven en idcntiteit zip1. Ceen

treHende het hegrip 'waarde'.' We wer-

enkelc vcrklanng wordt a!-, algemeen

ken op dit gebied noodgedwongen met

geldend aangenomen. Velc mensen ziJ!l

onvollcdige en bela-,te woorden, die

daar hliJ mee en voekn zich hevrijd in

ondanks hun hegrenzingen toch onmis-

zo'n pluralistische wereld met voondu-

haar hlijkcn tc zijn Ceen enkele ge-

rend nieuwe per'>pectieven en lcvens-

_lj

meenschap kan zich op den duur aan

mogelijkheden. Zij hehhen geen nwei-

:L

dit lundamcntelc prohlcem onttrckken.

te met nieuwe en onhekende ontwik-

!let i-, niet verrassend dat ook nict-

kclingen. Het zijn de men<,en die de <,ocioloog

Furope<,e maatschappijen
zich deze vragen moeten
<,tellcn,'

want ook

daar

gaal hct on1 ccn tolcrantc

dialoog over normen en
waardcn.

Belangrijk zijn

intcrmcdiaJre

<,lructuren,

die de maatschappijcn in
staat <,tellen welovenvogcn
met conllicten om te gaan.
Het is nodig voortdurend
hegrip voor elkaar op te
hrengen, zodat verschillcndc normatieve positics

Het moderne
pluralisme
ondermijnt bijna
noodzakelijk de
'vanzelfsprekende'
consensus over wat
wereld, samenleving, Ieven en
identiteit zijn

naast clkaar kunnen be-

Peter L

Berger

'plural i<,mevirtuo<,en'
noemt

,\ 1aar de meeste

menscn voelcn zich in een
onoverzichteli)ke

wereld

eerder otlZeker en staan
vaak

radeloo<, tegenovcr

de overdaad aan kcuzemogclijkheden Fn dat is hedreigend

voor

samenlcving.

staat
Door

en
de

voortdurende vcranderingen

en

het '>leeds vcr-

nieuwde aanhod van mogelijkheden ontstaat er een

staan en uiteenlopende waardesyste-

eigenaardigc vcrn1cnging van nicuwc

men zich ku11nen handhavcn. Daarhij

vrijheid en groeiende afhankelijkheid

dicnen andere uitgangspunten gere-

De mcnscn zip1 gedwongen zin in hun

specteerd te worden. Slechts op die

Ieven te vinden terwijl ze hetrokken

manier kunnen er te midden van de

zijn in een veelheid van weinig ge-

pluraliteit wegen naar vredc en weder-

cotirdinecrde naast elkaar liggende so-

zijd-,e verstandhouding ontstaan. Deze

ciale sectoren en niveam. Voor vee!

wijze van omgaan met conllicten i'> niet

mcn<,en kan dit

0112e enige opgave. We moeten de

zwarc la-,t worden. Ze voekn zich

pluralismc tot een

(I lV
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overbelast, zeker als daar nog een per-

taris die de maatschappelijke ontwik-

soonliJke crisi., bijkomt De talrijke

kelingen en behocften cndificccrt De

hulpverlcningsinstellingen

onze

staat wordt verweten dat het huidige Ie-

111aatschappij hehhen handenvol werk.

ven onoverzichtelijk en zinlnos is en

Er i<> een stor111loop op p'>ychothera-

dater nauwelijb gestuurd wordt en dat

in

peuten en psychiaters. De last van de

er destructieve krachten werken. De

vrijheid wordt vaak a\., dwang ervaren.

staat schijnt zich vooral bezig te hou-

Volgem het hoek 'Ki11der drr Freiheit',"

den met de modernisering van de maat-

van Ulrich Beck. moet deze individuali-

schappiJ voorwaarts te stuwcn en de

"·ring, die haar vertakkingen tot in de

schadclijke gevolgen ervan te beper-

uiterste hoeken van ons Ieven hedt,

ken. Alles wat het menselijk Ieven gc-

niet aileen negatiel hegrepen worden.

makkelijker en vrijer maakt wordt hijna

ZiJ geeft de mcnsen tot dusverre onge-

vanze!fsprekend aanvaard en gehruikt,

kende individuelc vrijheden en speel-

maar de mcnsen zijn nauwelijks hereid

ruimten. Wei is het ecn vee\ grotere in-

de keerzijde hiervan te accepteren en

'->panning gcwordcn on1 te 'slagen' in

een tegenprestatie te leveren. De bur-

het Ieven. Het is niet zo gemakkelijk

ger is een toeschouwer, ja een consu-

0111 in vrijheid richting te vinden. Ce-

ment geworden en heeft zijn maat-

111eenschappe\ijk overgedragen identi-

schappelijk-politieke rechten np parti-

teiten zip1 steeds 111inder in staat de en-

cipatie prijsgegeven.

keling richting te geven Vee\ vrijhcid

deelname aan verkiezingen. met name

geelt vee\ individuele mogelijkheden

op plaatselijk niveau, en de afgenomen

De afnemende

Daar positief mee omgaan vergt meer

helastingmoraal tonen dit aan. l'olitieke

kennis van de moraal, want die ver-

onve,-.,chilligheid verbaast niet mecr.

schaft spelrege\-, voor de individuelc

Deze 111entaliteit wordt versterkt dour

zelfhepaling. Deze druk 0111 zeit te kie-

de media, d1e aile<> tnt amu<>el11ent dc-

zen is ovcrigens helc111aal met zo een-

graderen.

voudJg. De 111eeste memen knmen cr
de druk van de aanpassing en van de re-

De kwetsbare en gekwetste
orde

clanlc, van de opcnhare n1cning en van

Als nu wat preciezer over die kwebbare

twiJklachtige figuren die de trend zet-

ordening gepraat wordt, dan gaat het

niet eens aan toe maar hezwijken onder

ten. Ceconlronteerd met een pluraliteit

niet om goedkoop pessimisme of de

aan invullingen van hun Ieven hezwij-

roep 0111 een low and ordcr-st!lat. Fen plei-

van

dooi voor een vriJ gekozen ordening

dwang De toename van alkrlei versla-

voor <>amenlcvingen is nog wat anders

vingsziekten is een tcken dat nict icdcr-

dan te pleiten voor nnderdrukking of

ken

ziJ

voor

nieuwe

vormen

cen tegen die nieuwe vrijheid is opge-

repressie. lk wil hier geen klaagzang op

W;]".',Cil.

de

huidige

maabchappij

aanhelfen.

maar ter wille van de analyse moeten
Wat voor hct Ieven van de enkeling

enige verschijnselen met naam en toe-

gcldt. geldt ook voor de samenleving

naam genoemd worden. 5

e11 in hct bijzondcr voor de staat. Deze

kdcreen is het erover eens dat de bin-

heelt in zo'n situatie steeds mindcr mo-

dende krachten in onze samenleving -

geli)khedcn richting te geven en te stu-

men spreckt ook wei van socialc cohe-

rcn. De ovcrhcid ko111t over als een no-

sie - verzwakt zijn. De individualisering

(JJVI2'JS
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heelt bij aile voordelcn voor het indi-

hindcnde krachten in de <;amenleving

vidu ook een <,terke centrifuga\c wer-

zwak zijn geworden

king. Dit wordt hct duidelijk<;t in de

enkelc bag van de bevulking uitgczon-

verandcring en het verval van huwelijk

derd. De elite wect go('d voor zichzelf

en gezin. Ccconfrontcerd met uiterlijke

te zorgcn. Het gehrek aan cthiek hij

Daarbij i<; geen

~1' :....J

en innerlijkc crises en helastende situ-

bcla,tingontduiking en <;ub,idiezwen-

atie<; zijn de hindende krachtcn afge-

dcl wurdt ook onder aanzicnlijke lcdcn

z

zwakt. Maar ook op andere lcvenster-

van de <;amenleving aangetroHen. De

reinen worden hogere ei<;en gesteld, die

curruptie woekert als nooit te voren.

in een ongelijke verhouding <;taan tot

Overal <;loot men op hctzelfde leno-

w

.:;;:
<(
':.fl

z

de hereidhcid zich voor de <;amenlcving

mecn, Cemcenschap<;zin trekt in toene-

in tc zetten. De vraag 'wat <;chiet ik cr-

mende mate aan het korterc eind. 1' ,\1ct

mee op/ i<, <;oms de enige horizon

wat Z\VZlk en gchandicapt i-.. wordt n1in-

waarhinnen be,!issingen vallen. On,

der rekening gehouden. llet socialc net

dagelijh Ieven i<; vul van voorheelden

van solidariteit vertoont nogal grote

·W

die dit illustreren hij geweld op <;traat

-;cheuren.

worden de slachtoffcrs door de om<;tan-

Dcze kiten, dat namelijk relaties !m.,er

.'.£.

dcr<; vaak aileen gclaten, niemand heeft

worden en dat de zin van her Ieven in

iX

het gezicn. Meedogenlom en conse-

cri'i' verkeert, zijn vee! helangrijker

I..LJ

quent wordt aileen aan hct eigenhelang

dan economi.,che en demografi,che fci-

.:£.

gedacht

tcn. Van wat overal in een modem('

lk wil hier gcen cultuurpe<,<,imisme aan-

maat.,chappij wordt aangetroffen wil ik

praten of aileen een negat1eve waarde-

de volgende vcrschijn<,elen noemen,
het toegenomen a<,ociaal

verandcring verkondigcn.

De men-,en in onze maal-

ledereen is het

gedrag, zoals criminaliteit,
drugsgcbruik en

<,chappij zijn niet aileen

gc\vcld;

maar met zichzelf bezig.

erover eens dat de

het vcrval van het gczin,

Lr is ook ecn toename van

bindende krachten

en in samenhJng daarmee

in onze samenleving

dingen, de vcle kindercn

positieve waarden, juist hij
jonge menscn, huurthulp,
zelthulp-groepcn,

geza-

- men spreekt ook

mcnlijk autogehruik door
pendelaar.,, derdewereldgroepcn cnzovoort. Onclanks

aile

naar

cohesie - verzwakt

trouvv

en

uit ccnoudcrgezinncn en

de kindercn die psychmocialc

prohlcmcn

hehhen

door de schciding van hun
ouclers 1 de gcclaalcle ar-

liberalisering

van rclaties i-; hct vcrlangen

wei van sociale

de toename van echt,chei-

zijn.

hcid.,moraal1 de trend om
individuele hchocften pri-

hc-

trouwhaarhcid van jonge menscn niel

oritcit tc gcven; de achtcruitgang van

te ontkennen. De grote giltcn bij hulp-

hct \ocialc kapitaal', dat hc.,taat uit het

actics Iaten zicn, dat de hereiclheid zich

lidmaatschap van verenigingen en uit

voor andercn in tc zettcn we!i,waar an-

het vrijwilligcr<,werk op maatschappe-

dere vormen heeft aangenomen, maar

lijk gehied

nict ecnvoudig vcrdwcnen is.

Kijken we naar de niet-westcr-,c wcreld,

Ongetwijfcld i'> ook de pmitie van ge-

dan zien we dczelldc verschijnselcn,

handicapte mcn.,en heter geworden.

eli(' Samuel I' Huntingdon in zijn hock

,\laar dit necmt niet weg dat de samen-

over de <,trijcl lu<;<,en hc-,chavingen he-

,chreven heeft.c In die henadering ligt

garanderen. 111 Deze bewcring sluit na-

het accent overigen<; nauwelijks op de

tuurlijk niet uit, dat de staat door ecn

grotcr wordendc kloof tu<;<;en de velc

reeks rcc:htsbepalingen de moraal van

ontwikkelingslanden en de gc·,·ndustria-

het recht kan algrenzcn en de moraal

li5eerde Ianden, op de verschillen tus-

zo bevrijdt Maar door cen volledige af-

sen riJk en arm in vele delen van de we-

scheiding van het recht wordt de mo-

reid, op het achteruitgaan van het

raal tc vrijhlijvend. lk wil niet princi-

democrati5cringsprocc5, op het weer
toenemcn va11 epidemieen, van grotere

pieel hestrijden dat er enig verschil is
tu<;<;cn mo1·aal en recht. 11 Vrocger gold

migraticqromen en gewapende conflic-

de op ervaring gehaseerdc vuistregcl

ten. Ook Ralf Dahrendorl heelt gewe-

dat morcle regcls met een algemcen

zen op nieuwe sociale problemen zoal5

pragmatische hetekenis op den duur in

cen maatschappelijke onderlaag van

rechtsregel5 veranderden. Dit is hcden

permanent werklozen. Len samenleving

in onze complexe leclwereld moeilijker

die permanent vijl proccnt van haar lc-

gcworden. Naarmate on5 Ieven modcr-

dcn vergeet, plccgt verraad aan de ci-

ner wordt, wordt het des te moeilijkcr

gcn lundameJltelc waardcn en zou zic:h

een algemcnc moraal te ontwikkelen.

nict moctcn verhazen dat dezc voor

We Iaten on<; Ieven <;teeds mindcr hepa-

haar cigcn lcdcn ook niet mecr gelool-

len door imtitutic' en de daarbij ho-

waardig zijn.-~ ''

rcndc rccht-;rcgc\-.;. Water nog aan gc~

Lr zijn du' nogal wat maniercn, waarop

voel voor verantwoordclijkheid en voor

cen maat5chappcliJke ordening in ge-

morelc plichten rest, is niet mecr tcrug

vaar kan worden gehracht of 5chadc

tc voercn np een wettelijk verankerdc
moraal. 12

kan oplopen. De 5taat zcll kan wei via
de recht5ordc bcdreigingen het hoofd
h1cdcn door prevcnticl hcschermcnde

Principiele reactie van de kerk

hulp te geve11 ol, wannecr hct om 5traf-

Uit mijn bc5chouwing tot nu toe komt

harc lcitcn gaat. deze door <;anctie<;

duidelijk naar voren hoc gering de mo-

'>tralrechtelijk te vervolgen. 11-laar daar-

gelijkhcden van de kerk zijn om ecn

hiJ worden vaak tcgemtrijdige, door

adequaat antwoord te gevcn op de he-

tocvalligc politicke

trend<;

hepaalde

drciging en verz\vakking van de -,oci-

handelwijzen tocgcpa5t: in het enc ge-

aal-politieke ordening Hct is moeilijk

val. hijvoorheeld h1j ahortu<;, worden -

een voet tu<;<;en de deur tc krijgen. Dit

tenmin<;tc met hctrckking tot de vrouw

hangt ook samen met de lundamenteel

- sanctic5 algezwakt tot en met vrij<;tcl-

zwakke plaats van de kcrk in het mo-

ling van 5tral. terwl)lmen zich op andcr

derne socialc systecm. Zij wordt nog

gchicd van lllJ<..;<.,icvc nicuwc ~trafnlaat

hct mcest geaccepteerd, wannccr zij

regelcn hedient om ecn ethm of lecl-

zich naast de andere scctorcn van de

vomlcn te hc5chcrmcn, zoals hijvoor-

maat5chappij zoals de economic, de

hccld hij de zogchctcn 'verkrachting

<,port e11 de gezondheidszorg laat in-

hinnen hct huwclijk'

voegen Maar dan wordt haar compe-

!)czc handclwijzcn zijn cc11 hcwij'> dat

tentie gcrcducecrd tnt een <,pirituelc

de qaat. volgcn<; hct hckcnde woord

hulpvcrlcning aan memcn in gren<;<;itu-

van Frmt-Wollgang lliickcnliirdc. het

aties ol tot zorg voor mensen die hlij-

ctho-,, wCJarop hij j-, oangc\vczcn, nict in

vend gehandicapt zijn met ermtige

hct Ieven kan rocpen en ook niet kan

geestelijkc ol lichamclijke gehrekcn
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De kerk verschijnt hier als een verzor-

innerlijkc Ieven of tot zielzorg, tot de

gingsinstelling naast andere. Stelt men

binnenkamer van de kerk of zelfs tot de
<;acristie. 1"

zich daarmee tevreden, dan doe\ men
op heslissendc wijze afbrcuk aan de op-

Peter L Hergcr heeft in het hock 'Scin1-

dracht en reikwijdte van de kerk. Olwel

1Hcht nach SiJ11L (;/r1!1IJC11 in

men heeft de vraag naar een uiteinde-

Cl11fl' Zeit dcr
Leicht_qliiuhigkcit' voor de christelijke ker-

lijke zin van het mcnselijk samenkven

ken vier manieren aangegeven om met

z

helemaal opgcgeven ofwel men ont-

l_u

kent iedcre compctentie tot zingeving

de moeilijke gevolgen van het moderne
plurali.,me om te gaan. 1' Hij noemt ze

:::;;:

door de kcrk. Als de kcrk in een mo-

de wcg van het 'cognitieve onderhan-

'<t:

derne

maatschappij

dekn', de weg van de 'cog-

be-

pcrkt wordt tot de functie
'JJ

Daarom horen tot

om mcnsen Le helpen pre-

z
·l..u

:;,:::

'=r:
'·_:j

:;,:::

caire situaties tc overwin-

een juist begrepen

ncn, dan heelt zc in het

pluralisme de

voile Ieven

geen

plaats

meer en staat zij, ver van

belijdenis en het

de andere sfcren van de sa-

getuigenis van ge-

menleving, aan de rand.
Hij de kleiner wordende
ruimte voor de omvangrij-

leefd geloof, zowel
van de enkeling als

kere vragen naar een uithet

ook van groepen en

menselijk Ieven gaat het

van de kerk op aile

eindelijke

zin

van

cvenwel nict aiken om de
ethische

dimensic.

Op

niveaus

zich genomen is deze in
hoge mate abstract. Voor de meeste

nitieve capitulatie' en de
wcg

van

de

'cognitieve

verschan<;ing' die uit een
delcnsieve en een oftensieve variant bestaat.
De weg van hct 'cognitieve onderhandelen' beheist een diepgaand di<,puut met de twijfcl.,, die in
een moderne samenkving
Ieven.

De bedreigingen,

die met dcze weg verbonden zijn, liggen in het lcit,
dat men de eigen identiteit
op het spel zet en zo gcvaar loopt door de twijlcls

te worden opgeslokt.

mensen zijn de ethische rcgels op we-

De twecde wcg bctekent cen daad van

reldheschouwelijke of religieuze grond-

onderwerping, doordat men de macht

kcuzen gebaseerd. In deze zin kan de

van de scculiere werkelijkheid met zijn

vraag naar de betrouwbare maat<,taven

uitdagingen erkent en zich aan zijn dy-

van het mcn<,elijk samenkven niet ai-

namiek ovcrgeeft. Het blijft dan, zoals

ken op hct ethi.,che vlak worden be-

indcrtijd in de Cod-is-dood-theologie

trokken. Extra moeilijk wordt het als

of in de 'ethiek van de oorspronkelijke

we be.,effen dat door de pluraliteit, pri-

)ezu<;', cen surrogaatproduct van spiritu-

vatisering en individualisering van reli-

ek of van politieke aard. Herger ziet

gieuze optic<, de daaruit voortvlociende

daarin een rechtstreebe intellectucle

waarden niet ol nauwelijks nog invloed

zellmoord en een opeenhoping van so-

hcbhen op de maatschappelijke ont-

ciak conce.,.,ies, die op zeltvernictiging

wikkeling.1' De vaak extreme privati'>ering van de religie in Midden- en Oost-

uitlopen.
De derde weg splits! zich in een defen-

Europa laat bijvoorbecld nauwelijks

sieve en cen oftcnsieve variant. Het is

meer toe dat de godsdien<,l daar publie-

ccn achterwaartse beweging om een

kelijk een weg aangedt. Steeds vcrder

verdediging op te bouwen. In de defen-

wordt de religic teruggchracht tot het

sieve variant trekt men zich tcrug in

CllV 12"JH

ccn vc<,ting, WJJrbinncn aile oudc gc-

een of andere 'verschJn<;ing' tcgenovcr

loof-,normen en gedrJg<,tlOrmen ge-

de modernc wcrcld inhielden. De ont-

hondhoofd hlijven In de ollcn<;icvc va-

wikkeling <;inds hct Tweede Vaticaam

riJnt i<; het doel de lllJJt<,chappij voor

Concilie hchhen anderen en ook ikzelf

de trJditionclc religte terug tc vcrove-

vaak be,chrcvcn Ji'> ecn kwestie met
een open cinde. 11 Opcnheid en een

rcn. l'vkt Jndcre woordcn de ecr<;te variant

i~ de \Vcg

naar een gctlo, de

goed hegrepen dialoog met de mo-

tweede vMiJnt i-, ccn krui'>wcg. 1" Dui-

derne wcrcld zijn helangrijke pijlers

dcliJk zol ZIJn dat het plurali'>me in dczc

van het nicuwe poradigmJ. Hicr hoeft

optic heel nadrukkelijk wordt ofgcwe-

niet verder tc worden uitgclcgd, waar-

zcn.1-

om deze poging in een cri'>i'> is geraakt

De kcrk <,taat hier voor ecn huitenge-

en wJl uit de doarmee verhonden on-

woon dilemmJ, wJJrop zij niet gemak-

duidelijkhcdcn volgt, wanneer men een

kelijk grccp krijgt en waJrin slcchts

nicuwe poging wil ondernemen.

heel moeilijk Iicht te hrengen i'> P L
Berger zegt het in duidelijkc en ccn-

In het volgende wil ik enkelc lijnen van

voudigc woorden, "Hct i<; ]a<;tig levens-

zo'n nieuwe poging aanduiden. Deze

hc<;chouwingcn te hestrijdcn, zondcr ze

moeten naluurlijk dicpgaandcr worden

in een uiter'>lc rclativiteit op te ]o<;<;cn

uitgewerkt

ol in de onjui<;tc oh'>oluutheid van het
IJnJLi<,me in tc mct<;e]en. Hct i<; ccn

Erkennen von her pluralisme met

mocilijke, maJr nict onmogelijke on-

zijn kan<;en en grenzen, ik ga ervJn uit,

dcrnenling.''

dat het wcrcldheschouwelijke en ook

IN

hct religieuze pluralisme principieel ei-

Uitgangspunten van een eigen
en nieuw antwoord

genlijk niel mag worden opgeheven

Hct '>laat nict bij voorhoat va<;t, dat

grondrecht van de godsdienstvrijheid

deze modcllcn voor altijd gcldig zijn

en de democratic verbonden. Maar het

Hct is voor ons ten nauwste met het

In de ondcrzockcn von FX. Kaufmann'"

is gccnszins zeker, dat het in ieder op-

en K. CohrieP" hlijkt dat hct moderne

zicht onveranderlijk is. Met name P L

btholici<;me tot aan hct Twecdc Vati-

llerger hceft er steed<; voor gewaar-

CJJm C:oncilie met ccn 5oort dcfen-

<,chuwd het 5cculorisering'>- en plurali-

'>ievc 'cognitieve vcr<;chan-.ing' cen over

scringsproces als onomkcerhaar tc he-

hct olgemecn succcwollc <;lrJLcgie van

'>chouwen. Hct i<; helcmaal niet zeker

zclthondhoving heeft gevoerd Ecn ko-

of cen existentieel pluralisme van de

tholickc <;uhcultuur en de vorming von

fundJmcntele memelijke problcmen bij

een btholiek milieu, die in eng contact

ernsligc

met de kcrk <,tond, hebhen daortoe bij-

<,teed'> kan worden gehandhoofd

gedrogcn. Her moderne btholici<;mc

dit moment is cr gcen aJnwijzing dater

'vcr<,chan<,te' de kcrk op een manier, die

spocdig cen omslagpunt zal inzetten.

tu<,sen ollcn'>iel en dclcnsid zwedde.

Het mocl Loch voor cen chri<;ten niet

conflicten

en

spanningen
Op

1-!et Twccdc VoticJJns Concilie be-

zo moeilijk zijn, zijn diepsle gcloofs-

werkte een lundomentclc vcrJndering,

overtuigingen

een 11ifljionlitl11fl1io, ccn opening naar de

onder voorlopige en veranderlijke rand-

en

geloofszekerheden

moderne wcreld toe. De kcrk wilde

voorwaarden te beleven en Lc vcrkondi-

zich lmmoken von olle modellen, die

gen.

C IJV 12 'JH
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2. Va-,thc<;loten hct cigen <;tandpunt

van het getuigcnis opnicuw met clkaar

z

inncmcn: wannccr het plurali-,mc ccr-

vcrbonden worden.
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lijk wordt aanvaard, bicdt het ook de
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mogclijkheid voor een tot nog toe wci-

Moed tot een spirituelc en gce<,te-

nig benuttc kracht. Onder voorwaardc

lijke wedkamp: zolang hct katholici'>me

dat binncn het pluraJiqi-,ch '>Y'>tcem ic-

fundamcnteel zich 'vcrschanst', zal het

dcrc optic tcgcnover andere >tandpun-

zijn defcnsieve karakter· nict kunnen

ten waardering, tolcrantic en bcrcid-

vcrliczen. Hct <;taat dan altijd met de

hcid tot dialoog oproept, kan men

rug tcgcn de muur, zal in vcrrcgaande

hcpleiten

gclooh,overtuigingen

mate op aanvallcn en kritick aileen

openlijk beledcn mogen worden. De

n1aar pa:-,~icl rcagercn en verliesl daar-

dat

zekerheid, die het gcloof schcnkt, be-

mee de gcc<;telijkc manocuvrcerruimtc

fl

z
.u
·~

hodt daardoor nict gercduceerd te

voor een werkclijk offcmid voorwaart'>

worden. Zij mag zcker nict met een tot

gcrichte '>lratcgic Daardoor wordt men

dialogercn

van huitcn genadcloo'> en zonder cchtc

onmachtig

'fundamenta-

wordcn. 22

Maar cen

mogelijkheden tot verzel op thema\

gelovigc mag loch met vrijmoedighcid,

va<;tgelcgd, die weliswaar allcmaal ook

li-,mc' verwis-;eld

oftewelmet de hijbelsc 'JlrnrJ,csia', de ge-

met intcllcctuelc ccrlijkhcid hcsprnkcn

~

helc volheid van de cigcn bood<;chap

moetcn worden, maar bij ccn voortdu-

I.e.;

onvcrschrokkcn tcr sprakc en tot gel-

rcnde cemcntering de oorsprong en de

ding brengcn. In hct plurali-,mc is nie-

kern van het katholiekc gcloof diep-

mand cr mee gcdicnd, dat alles zo op

gaand toedckken. Deze provoccrendc

elkaar lijkt dat allcs gewoon uitwi'>Scl-

thema\ behod ik hicr nict op tc noc-

~

baar is gewordcn. Men moet strcven

mcn. Wij hebbcn daarom heel wat

naar een minstens minimalc gemecn-

mccr moed tot een offcn'>ievc vcrtol-

-,chappelijkhcid van de 'grondwaardcn',

king van onze fundamentclc geloofs-

maar de kleinslc gcmene nocmcr van

kenni'> en van de maatschappeliJke up-

vclc optics is geen wcg, die in het plu-

ties nodig

ralismc standhoudt. Daarom horcn tot

Dit <;]uit de bercidheid tot ccn groterc

ccn juist begrcpen plurali'>I11C de belij-

geestclijkc wcdkamp in. Wij hchhcn

dcnis en hct getuigcnl:-, van gclcekl gc-

vaak ccn verkccrd bcgrip van tolcrantie

loof, zowcl van de enkeling al'> ook van

en hchben nict de mocd mel onzc ci-

grocpen en van de kcrk op aile niveau'>.

gen optics

ccn cchtc wcdkamp van

]uist het gctuigenis zal door de eenhcid

idccCn en uitdagingcn aan Lc gaan.

van hct persoonlijke en publickclijke

Wannccr dcze gecstelijkc concurrcntic

clement in -;taat zijn, om de vrijc our-

werkelijk door opcnhcid en diJioog-

sprung van het gcloof in het centrum

vaardrgheid hcpaald wordt, dan kan

van de persoon even ovcrtuigcnd te Ia-

men zondcr de andere dcclncmer<; pijn

ten zijn als de publicke aan-;praak van

te docn in hct opcnharc gcsprek met

hct evangelic. Op dezc wijzc kunncn

grotcrc inzct de po-,iticvc kantcr1 van

en moetcn aile uitingen van ccn ver-

de cigcn pmitic inbrcngcn. Wij zijn

keerd bcgrepen innerlijkheid en cen

vccl tc :-,chuw, tc ang..,tlg en tc aarzc-

blind fanatisme vcrmcden worden. Zo

lcnd, om de wcrkclijkc '>lcrktc van onzc

moetcn ook de individuclc en collcc-

optic in cen karaktcristiekc <;piritualiteit

ticvc, de per-,oonlijke en de imtitutio-

tot gelding tc brcngcn. I )aaronl vcr-

nclc a-;pccten van de ver·kondiging en

'>chijncn wiJ al'> mocdcloos, vluchtcn in

([)V I} 'JS

een ah<.traLte solidariteit met andere

giekritiek "even goed op die ideccn

positie<. en verraden op die manier

kunnen worden toegepa<,t, die het ho-

nogal ccnr.; dat \Vtlt on<.., cigcn i~. I )ezc

vcnnatuurlijke zicht van de wercld hlij-

grolcre \1C,\i<.theid in het opkomen

vend in di,kredicl hebhen gehracht,

voor de cigcn zaak en de moed onzc ci-

alsook op die memcn, die deze ziem-

gcn pmttic lc handhavcn zijn wat an-

wijzen propageren"

dcr<, dan hct tt·iomfa\i,me van de vroe-

heid wil dat zcggen, dat wij <,tandpun-

gcrc opologctick.

ten van opponenten vee\ <;terker op hun

21

\n aile duiclelijk-

eigen in houden moe ten onderzoeken
Katholiciteit en occumene: in dit

en moeten proberen te te<;ten, hoe zij-

vcrhand is zondcr twijfc\ ook een

zelf de prohlemen die ze aan<;nijden,

-!

nicuwe hczinning op de oecumcni,chc

tot een oplmsing hrengen. Daarmec

methode in thcologi<,che thcoric en

wordt dan ook duidelijk, hoc relatiel en

kerkclijkc praktijk nodig

AI te vaak

kwet<;baar de wcreldvi<,ie is van andere

hctckcnt occumeni,chc vcr<.tandhou-

po<;ities en zelf, van de wetemchappen,

ding het zich tcrugtrekkcn op de klcin-

dte voortdurend allcs wat met rcligie

<.ll' gcmccn,chappclijkc nocmer, een

<,amenhangt bekritiseren. Dit hangl na-

ah.:..,tractc ovcrccn-.tenlnling,

tuurlqk nauw met de moed tot gee<;-

n1aa.r in

principc van de actuelc kerkelijkc lcclde <,tcrktcn van

De mi,kenning van het belang van

imtitutics: de kritiek aan het adres van

lickc opttc<, huitcn heschouwing laat.

de in<.tituties na 1968 heelt vcle \eden

\)it i<. tc weinig. In de oecumene moet

van de kcrk de moed tot ecn identilica-

men JUi<,t ook aan de hand van de uit-

tie met hun gelootsgemcenschap ont-

dagcndc <,terkte van de andere partner

nomen of deze mimtem vcrzwakt.

groctcn. Ander<, he<,taat hct gevaJr, dat

Daarvoor zijn zeker ook nog andere

men tegcnovcr elkaar aileen de slolt1s

oorzaken te twemcn. niet op de laat<,lc

hcve<,tigt. I )an !welt nicmand zich

plaats die, welke op eigen rekening ko-

te hekcrcn, terwijl wij allcmaal hard

men. De intu<;<.en opgetreclen individu-

nodig innigcr n1octcn ~anH.?ngrocicn

a\i.,iering<,proce<;<;cn hehben een one-

door een grotcrc nahijheid tot Jezu<,

venredige en onreali<;tische ovcrheer-

C:hristus

Zonder zo'n diepergaande

sing van de individuen voorge<;pie-

herctdheid lot vcrandcring i<, oecu-

geld In de tll',sentijd is heel war duide-

metle ec11 doodlopende weg, die uit-

lijker gewordcn, hoe gemakkelijk de

cindclijk nict nader tot elkaar hrcngt

structuur van de ongebondcn suhjecti-

c11 ook niet hevrijdt. Wij moeten elkaar

vitcit met name waar het om de religie

mccr uitdagcn, om het hetcr met el-

gaat. te hc'invloeden is. Ze heeh in de

kaar tc kunnctl vinden.

context van huitenkerkeliJke religimiteil geen a\ te lange leven,kamen en

'i

ncn

"l.aat hct rclativcrcn over aan degedie relattveren"

dczc cnigszim

laat lastige thema'<;, zoa\, die van de individuele ethiek, buiten hcschouwing

mcrkwaardige raad <.tamt van Peter L.

Ondanh de impukcn van vele <.ociolo-

llcrgcr 21 die daarmec hcdoclt dat de in-

gi,che

<,lrumenlcn van de <,ocialc wetemchap-

thema\ van religimiteit en kerkelijk-

pen c11 claarmee du, ook van de ideolo-

hcid dikwijl, a\, cilandjes en ge.t\olcerd

( I lV 1' 'lS
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de protcstantsc rc<,pcctievelijk katho-

<JIIO

v.

telijke wedkamp <;amen.

wcrcld vn vcrwtjdcrd i<,, daarop geen
invloed uitoclcnt en

2

imtitutietheoriecn

ztjn

de

c

~!

1:

i

(::,,

II
II
I'

:-.J

z

'I

;il >
>:1
•'

~:'

...u
_j

behandeld. Er zijn zeker institutie<; die

zien. Tussen de enkeling en de kerk als

vooral polari-.eren. Wanneer die uitda-

geheel moetcn juist hier intermediaire

ging wordt aangcnon1cn, kunncn ze

instantie-. staan. Daarmee hangt ook -,a-

ook een

bemiddelende

rol

srelen

Zulkc intermediaire institutie-. tusscn de

men, dat men hijvoorbeeld de gemeenschapszin en hct algemcen welzijn niet

staat en de maatscharrii zijn rolitieke

kan veranderen vanuit de kerk maar wei

rartijen, vorming-.centra en de media.

vanuit het middenveld.

z

Kerkelijkc instituties nemen dec! aan

;_c.;

dezc orgavc, a! gaat de opdracht van

R.

de kerk niet geheel en a! op in deze bc-

zo'n eigen rositie is niet door een !au-

middelcnde functie. Als kerk moet zij

we, vrijblijvende gedragswijzc te ver-

steed-. ook daaraan va-.thoudcn zulke

werven. Daarom moet de radicale ver-

rollcn te overstijgen. Tegcnover de ze-

dieping

ker vaak ongedifferentiecrde institutie-

hoogste rrioriteit krijgen Anders is de

kritiek is het niet werkelijk gelukt aan

drang, in verkecrde of tenmimtc rro-

te toncn, dat de elementaire zin van de

blcmatische

::;;:

-<
.JJ

z
...u

Radicalisering van de geloofsvraag:

van

de

geloofsvraag

maatscharpelijke,

de

poli-

instituties er nict in hestaat vrijheid te

tieke en

institutionele garanties te

:L.

verminderen en rerrcssid te zijn, maar

vluchten, niet te verhindcren. Zoals de

:::c

juist het -.lagen van echte vrijheid, die

bijhelse theologie van een geloof, dat

t..u

niet in tegensrraak is met zelf aange-

aile vertrouwen op de Hecr stelt en dat

:L.

ganc hindingen, te hevordercn.

van Zijn macht om bergen te vcrzetten
ovcrtuigd is, moel ook nu de geloof-.-

Onontbeerlijk missionair getuige-

vraag uitgaan van een ondcrscheiding

ni'>: cvenals het institutionele a-.rcct

dcr geestcn. Aileen tegen deze achter-

van kerk zijn het miS'>ionaire karakter

grond kan de -.terkte van een gelool,

en het zendingsbewu-,tzijn van de kerk

dat in -.taat is aile maatscharpelijke ta-

in diskrediet geraakt Zendingsbewust-

boes en blokkades te doorhreken, wor-

zijn wordt daarhij zoveel mogelijk met

den teruggewonnen. J)it gcloof is dan

de aansrraak or exclusiviteit en indoc-

altijd een snort alternatief en een sto-

7

trinatie gelijk gesteld. Maar wanneer

rende !actor, die dwars tegen het he-

we ecrlijk zijn, kan juist het missionaire

dendaags hewustzijn ingaat en in ver-

bewustzijn onder de voorwaarden van

gelijking tot de normaliteit van hct

het rluralismc helemaalniet zonder het

Ieven alti)d iets -.uhvcrsicfs in zich

karakter van een rer'>(JOnlijk getuige-

hceft. [en suhcultuur kan zich evenwcl

ni-., dat geloofwaardig rrohcert te be-

ook gemakkelijk in een -.chuilhoek te-

middelcn tussen de rer-.ocJlllijke erva-

rugtrekken of in cen gctto verdwijnen

ring en de claim op waarheid. Wanneer

Hier betckent het miS'>ionaire getuigc-

het christelijk geloof nu prioritciten

nis een fundamenteel correcticf, dat

moet stellcn, dan moet hct aan zo'n

gccn gcnocgen nccn1t n1ct onwaarach-

missionair getuigeni-. de voorkeur ge-

tige gezelligheid. Zonder een mini-

ven hoven aile vormen van rroraganda.

mum aan bereidheid anders tc ziJI1,

Argumenteren en bereidheid tot dia-

zuurdesem in de maatschappiJ te zijn

loog heralen deze communicatie. Hier

en tot een 'exodus' op te breken, is er

mag men zonder twiJfel de onmisken-

geen ccht 'geloof' mogeliJk Dit wordt

hare sterkten van de groerworming op

door een theologie van het kruis nog

kerkelijk gebied niet over het hoofcl

eens hekrachtigcP'

UlV 12 'JH
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We kijken de andere kant or. Want clit hier onder onze neus hegint op zol gewelcl
te \ijkcn en dt1Z1r zijn \Vij vtTe'-.tlchtig voor 11ehhen \Vij geen oorlogcn doorge'-.ptlr-

teld, hehhen wij geen onnatuurlqke rampen ondergaan~ Wei, ziJn wij er niet zondcr
al tc veel hlaren op om gat doorger·aakt omdat wij ons koe<,l gehouclen hehhen en
goed opgelct hehhen vanwaar de wind waaide .
./1

·-

K

<;]achtollcrs om tc wetcn wat cr met

ennlll kend voot vee I Ianden
dte ztch begtn Jaren negen·

hun vcrwanten is geheurd en wie daar-

ttg bevt tJd hehhen van on

voor vcrantwoordclijk was llrcdcr utl·

det cit ukkende 1 eg1111es "' de

gewcrkt hetekcnl het het vashtellen

gcvoeldc noodzaak om op een ol an-

van wal er in de vooralgaande penode

dere manier 111 het tTine te komcn met

van dictatuur en ondcrdrukking precics

hct verlcden. Dat is nret eenvoudig.

geheurd i,, wic verantwoor·dcliJk warcn

Zcker niet als de democratische ver-

voor politieke misdaden en schenclin-

wor·venheden kwc<,thaar ziJn en verte-

gcn van de rechten van de mens.! )e

genwoordigcr-.;

vtln

vroegerc TsJcchi-<,che dis-

de

vroegcrc

De integriteit van

nog invloedrijke pmities
hckleden, zoals met name

de samenleving

in het militaire arparaat.

vraagt om

te Ieven de hclangrijbte
morelc drqlvecr voor men-

gerechtigheid

regime. /\[, dat zo is. dan
i'-. het VZl'-.tlcggen vtln

lijk uitwi<;<,en van het ver·
lcden en hi) een gencraal pardon voor

de poging on1 in WZlZlrheid

sen in een onderdrukkend

Deze groer hcdt aile helang htJ het zo <;nel moge-

'idenl Vaclav Havel noemt

de

waarheid omtrent het vcrlcden · en dus

daarin. Toch gaan de

het ontkrachten van geruchtcn. <lilt·

meestc jonge democraticcn over tot de

kenningen, la<,tcr · een noodzakelijke

imtelling van een onderzoek naar het

'-.tap op \vcg llZlJr intcgriteit van

recente verlcden. vaak met hchulp van

lllenlcving

hun aandeel

de

'-.tl-

cen <;peciaal daartoe helaste commi<,<,ie
I )aar zijn uiteenlopende rcdencn voor

I )c

aan tc vocrcn

vrZlZlgt 0111 gercchtigheid.

Waarom waarheidscommissies?

schillcnde componenten: recht doen

De mee<,t voor de hand liggende reden

aan de slachtoHers en he,tralling van

is de wem van de lamilielcden van de

de dadcrs Recht doen aan de slachtol-

integriteit

VZlll

de

'-.Jtncnlcving

Cerechtigheid heelt in dit vcrhand ver·

t I lV 11 'JS

kr' "cen helimgrijke gmnd voor zclt-

<;tige Jutoritairc en populi'>ti,chc Ieider,_

onderzock. Dcrgclijk ondcr-zoek moet

llovendicn kan zo cen ha'i' worden ge-

crkcnning

de woardighcicl van de

lcgd voor nationalc ccnhcid. De hc-

memen die omlcr- de omkrdrukking

hocttc aan nariehouw i' de, te '>lerker

VZlll

gelcden hchhen mogelirl-- makcr1 door

rn Ianden die ten tl)dc van de vooral-

hen hun verhaal te Iaten vertcllen. I )c

gaande clictatuur 'tcrk vcrdceld zijn gc-

,Jachtotlcr, worden dan '>uhrcct, met

wec,t. AI, ccn gemcen<>chappclijkc kijk

ccn '-.tcm en ccn naan1, en gccn ohjcct

op hct cigen vcrlcden noodzakelijk i<,

van de gc-,chicdcni'-.. Frkcnning

voor hct bcwu<,tz!Jn van ecn gcdccldc

van hun waardrghcid kan ook mate-

nationalc idcntitcir, dan zijn hct va,t-

lllCt.T

nee!

in de vorn1 van vcrgocding voor

lcggen en de puhlickc erkcnning van de

gelcden '>chack

gc'>chieclcni' onmi,haar Op ba'i' van

Veelmoeilijker i'> de he,trathng van de

de gcvondcn waarheid in de ge'>chicdc-

clack.,-, Hoc krachtig de jongc dcmo-

ni" kJn vcrzocning op gang komcn.

her zo gcgroeidc pubhckc ethm en van

crarrc qaat ten opzichte van de machten van hct vcrlcden hll)kt hicr. I kt hij

Versies van verwerking

non1c nocmcn van de vcront\voordclij-

_Ionge dcmocraticcn hebbcn uiteenlo-

ken voor ondcr-clrukking en 'chcndin-

pcndc mcrhodcn toegcpa't in het vcr-

gcn vZln mcn-.cnrcchtcn in de voorhi_jc

wcrkerl van het vcrlcdcn. De gckozcn

op zich al ccn woar;.,chu\ving

methode i'> '>lerk afhankcliJk van de om-

voor diegencn die plannen voor de toc-

pcriodc

'>tandighcdcn gcdurcndc de ovcrgang'>-

1'-.

waar-

la'e waarin hct manclaat voor hct on-

'chuwing kan de, rc mecr kracht uir-

konht haddcn. ,\bar van zo

derzock en de cvcntuelc onclcrzock'>-

tndtcn die va-,t'-.tclling gcptiCJrd

commi">ic i' gelormulcerd. Zo i'> cr de

gZlllll

gaat

met

<.,tra!rcchtclijkc

11

vcrvolging.

Zulk, komt cchtcr zelclcr1 voor

methode om hct hock van hct vcrlcdcn
tc ,Juitcn en ccn nicuw begin tc mJken.
!'olen en 11ongJrijc hcbhen hewu<,t gc-

C;choopt wordt dan ook dar de hc-

kozen voor dezc handclwijzc, om hct

"-hrl)ving van de mi"tandcn onder het

proce'> van vrccdzame trJrl,lormatic

op zichzclt al ecr1 lc, in-

nict in gcvaar tc hrcngcn. [en n1ildc

hmrdt voor de toekom<,t_ BrJVOorhcelcl

op,tclling ten opzichtc van de vrocgcrc

'.r11cic11 n:1)inrc'

over de <llllqandighcden die de vc<,tiging van ccn dictotuur

ot

von -..chcndin-

machthcbbcr' wordt hovendicn wei
vcrdedigd met her argument cbt op die

gerl van mcn<,cmcchrcn po,iticl dan wei

manier hun loyalitcir aan de nieuwc hc-

negatiel hc'irwlocderl. Llit zo'n lc, zou-

dcling kun \Vordcn vcrkrcgcn.

dcn -.uggc-..tic..., en aonhcvchngcn voor

de toekomq kunncn voortvloeicn. Zclt-

Len vcr·dcrgaandc wcrkwijze i' de in-

ondcTzoek kan inzicht gcven in de hctc-

<,telling vJn ecn onathankclijkc ondcr-

keni'> van lumlamcntelc waarclen en

zock<,commi<,<,ie. Voornaam<,tc taak van

normcn

\\'.:1Zlr

n1octcn

Z!JI1

de

rcchh...,tZIJ.t op zou

gcha-.,ccrd en

zein commi<,<,ic " de waarhcid omrrcnt

de

martelingen en verdwijninger1 aan hct

puhlickc autmitcircn zich aan zmrdcn

Iicht tc hrcngcn en recht tc clocn aan

\Vtltlr

mocrcn houdcn Brede imtcmming met

<,lachtollc-r, en hun nahe<,laanclcn. Hct

en con,cmu<, over cen dergcli)k puhlick

cnigc voorhecld van dczc bcnadcring

ctho-. vorn1cn garJntic" tcgcn tockon1-

in tv1iddcn- en Omt-Europa i<> de On-

("'::

0

dcrzock-,commi'>sie in Duitsland. Ook

viln trJn-;tormJtic vJn 7:uid-Atrib. De

in Chili

comtitutionck vcrankering Viln

is dezc methode gevolgd

her

Het zuiveren van openbJre Jn<;tc\lingen

werk viln de Commi'.'ie i'> te vinden

van vroegcre collohorJteurs kon ploors-

aan hct <.lot van de Interim Crondwet

vinden in landl'n Wililrin de rranstorma-

die in december l'l'B wils Jilngenomen

tic duurzaam genocg i'>. Dit is hijvoor-

en op 27 april 19')4 van kracht werd.

beeld gd)eurd in Tsjcchie en Bulgilr!Je

De dehniticve grondwet, die 1n 1'!')6

waar ollc hogc puhliekt' tuncties voor

werd Vil'>tgc'>tcld, nilm dezc bepa\1ng

ecn bt'piloldc pcriode uitgcsloten wJren

over

voor pcr<,onen die hodden toehehoord
aJn

de veiligheJd-,po!Jrie,

die

hogc

De betrdkndc tek-;t luidt

functic<, haddcn heklccd in de pilrtij en

'TI1e ilrioll/1011 of thr1 ( orrslilrrlrorr l11y' these-

wier nomen voorkwillllCJ1 Ji'> colbboril-

crrre/orrrr,ldirou fo1·the l"'olde of South A/riul to

teur-, op de \ij<;ten von de vroegcrc ge-

lriiii\CCII.i the ,lrPI\10115 rnrd slri/r of the {'<1'1.

heime politic. In Duirs!Jnd is hct voor

rp/Jic/J <}fll(Tdied <}nhl Proldiiolls o/ 1'11111<111

icdcr, wicn'> nili1111 voorkomt als colla-

ri<jiJ/5, tin· lrdiiii}IT\\iOII o/ lnlllldlril<ll'ldll {rrirr-

hoJ·ateur in de archieven van de ge-

ci{'les ill rnolcrrt con/lids 1/llri

heime politic Viln de DDR voor ccn peri ode van 15 jJJr verhoden cnig openbaJr Jmhr te beklcdcn. Hoewcl hct juridisch zeer complex is, prohecrl Duil'>·
land vrocgcre gcncraals en politici die
vcrJntwoordelijk

warcn

voor

hct

<1 iu}dl)' oj h<1tml,
}ern·, t}rnlt dllrl ITPeJuje. These Ldll 11011' he <iddrc\\e,J on the h<1sis th<1t there i1 <1 ned for 1111,Jmi<llltiirl,} lnrl no/ /or Pelll}eilrlcC. <1 ued for rel'<ll'dlion l>rrt uo/ for rrtillidlioll, <1 uml /o1
rdn111/rr hrrt 110/ jo1 Piclimisdlrou lu order todd11dllU' Stf(.h

n.:conLiliulton 111d rcuJnslrudwn,

schicthevcl op memcn die de gren<.

dllrllesly dJcdl hr <}r<llrld iu re,llecl o/ <ids, Olll-

naar her We-,ten probecrdcn over te

issiolll ,md o[(cuccs d\\OCidirrl rPilh l'olrtic,Ji oiJ-

steken, '>lrilfrechtelijk tc vervolgcn.

jrcliPrs 111Jri LOIIIIIIi/lrr/ Ill tl11 LOIIIV of //1(' LOII/Iic/5 of the l'i15/ "

Zelfonderzoek in Zuid-Afrika
De Zuid-Atrikaanse C:ommi'>'>ie voor

Hoc dit allcs nwcst p!Jatsvindcn wcrd

Woorhcid en Vcrzoening 1Truth and

va'>tge\cgd in de NorionJI Unity and

Reconciliation Commission, TRCI hod

Reconciliat1or1 Act van I 'J'J5. Dczc wet

Ji'> taak de wJJrheid om trent het verlc-

hcpaoldc dot er ecn -;pccialc ondcr-

den aan hct Iicht tc hrengen en onder

zoeksuJmmi'>'>ie

voorwJarden amne-,tie tc vcrlcnen. Op

Vcrzocning zou komen. \)e opdracht

donderdJg

jongstlcden

luidde om nationalc cenhcid en vcrzoc-

kwam hoar 3500 pogim's dikke hnal

ning tc hcvordcrcn in ccn gcc~t van be-

Report uit. Hct hnal Report is tot 29

grip waarmcc de contlrcten en vcr-

jJnuari \999 in te zit'n en op tc halen

decldhcdcn vJn hct verlcdcn worden

vanJI de internetwehsJte <www.truth.-

overstegcn. De Commi'>'>ie Wil'> be-

org.za> van de Waarheids- en Verzoe-

vocgd ondcrzock tc doen, documenten

29

oktohcr

ning<.commi-;-;ic.

voor

Waarhcid

er1

in hesiJg te ncmen en per-;onen inverzckerdc hewJring tc stcllcn. Zij mocht

Hct rJpport wa'> hct JT'>ultJJt van dertig

gctuigcn onder cdc vcrhoren. Voor-

maanden onderzoek. De Cor11!)1i'>'>ie

zitrer van de Conmli'>'>ic, d1e in totaJI

voor Woorheid en Verzoening tllJJkte

u1t

onderdeel uit vJn het hredcre proces

aartshi">chop Dc'>mond Tutu.

zevt:ntien

\eden

be<.tond,

wa-,

([)V 12 'IN

rANC]. De eer<;te

In clcccmhn I 'J'J5 ging de TRC van

i'Jdlioll£71 Cocu;rm

<;tart De C:ommi"ie kendc dric ondn-

\vilde vcrzocning en ccn gcncraal par-

atdclingen

don, de twccclc wilde de waarhcid ho-

;:o.

ven talc! halcn en <,trafrcchtclijke verHet iillllldll /~uJ/1/1 \1/ol.ct/olls (oll1-

volging voor dcgcncn die vcrant\voor-

111illrr <,pcuaal gnicht op hct vin-

dci!Jk wJren gcwcc'it voor hct <,chen-

dcn

den van de menq·nrcchtcn. Het com-

van

de

\\'JJrhcid

omtrent

grove -.chcndingcn van de nlcn-

promis was waarheid in ruil voor ver-

'enrechtcn,

zocning, vcrzocning in ruil voor \Vaar-

gedchnccerd

a!,

n1oord. ontvocring, n1arteling en

-o:

hcid.

crn-..tigc mi-.;handcling en ingcgc-

vcn door een politick doc!. De

Er kwam gccn generaal pardon, maar

commi"ie maakte dJarhij gchruik

amnestic op cndivicluelc ha'iis werd wei

van men clan 2 I ()()() vcr-klaringen

mogeliJk. Zij het onder voorwaarclcn:

van ovcrlevenclcn en familielcden

per<,onen die om

vJn de ,Jachtotfer'i. Daarvoor zip1

mcn<,enrcchten gcschonden hehben in

politickc rcdcnen

ruim 50 puhlickc hoorzittingen gc-

de peri ode tU'i'ien I maart I 960 en I 0

lwuclen dec in totaal 2-~-1 dagen

mci 199-1 konclcn amne'itic aanvragcn.

cluurden

Dcgcncn die volledigc opening van zaken gavcn en du<> in kite cen bekcnte-

2

!let Allcllcsty Cocll11111tcc, vcrantwoor-

nis atlcgdcn konclcn worden vrijgcstcld

dcliJk voor het horen en hcoordc-

van vcrvolging en van aile 'itrafrechte-

kn van amncc.;tJc-aanvragcn. Hct

lijkc en civiclrechtelijkc aamprakelijk-

comctc ontving mecr clan 7000

heicl.

aonvragcn, hicld cvcnccns openhare zittingcn en

j-,

nog -.teed~

druk hezig met de hcoorclelingcn

!)it gold niet aileen voor per'ionen in
dien'il van het vroegerc 'itaat<;apparaat,
maar voor aile partiJcn in het tocnma-

Hct

Rr/J<llilllolls

trr

dat

zich

hezig-

hrcld met 'iChadcvcrgocdJngcn en andere
n1aatrcgclcn

gcncht

op de rchahilitatic en
hct

hcr'ilci

van

lige conllict. /\let die be-

dll,j

J<.cl,ilhlll£1/lolls ( 'olltllrll-

de

Het compromis was
waarheid in ruil

kenteni'>'icn kon eer1 dec!
van de waarhcid hoven tate! komen.

voor verzoening,
verzoening in ruil
voor waarheid

Hct andere

dec!

kwam

van de vek inclrukwckkcndc gctuigenis~cn van

de -,lachtotfers: de gemar-

waJrcligherd van dcgctlcn die "'' <,]achtotfcr'i worden

teldcn_. de moeder<, die hacldcn moctcn
nllTillakcn hoc hun kindcrcn \Vcggc-

aangc1ncrkt

vocrcl wcrdcn, om zc nooit mccr tcrug
De ( <ll1111lt'i'iie voor \V<Jarhcid en Ver-

tc zicn_. de vader'i die hun gczin voor

zocnfllg en hct mand<Jat dat ZiJ hcdt

hun ogcn in cen hnnladn~lag zagen onl-

n1ccgckrcgcn 1'-. hct n__''-.ultaat van ccn

komen. LiJ onthulclen hun dee! van de

LO!llpromi'-. gcdurcndc
la'-lc tll'-1'-IC!l

de

de

ovcrgang<.,-

t<H.'Ili11Jiigc rcgcring van

de N<is/oii<ilr P<1rty 1Nl'i en hct ;\fnulll

( I J\' 11 "-'

waarhcid van hct apanhciclsvcrlcdcn.
Waar de waarhcicl uit de mi'it van vergeten,

Vi.

wegdrukken

en

goedpraten

..

'' '

::...

zichthaar werd, kon wei Iicht een begin

openhaat'd - dar gebeurt trouwen<, op

~~

C)

gcnltElkt worden n1ct vcrzoening.

een ander moment in de ge<,chiedeni'> -

II

r-.

Waarheid i'> voorwaarde voor verzoe-

de Commi<,<;ie he'>chikte toch over vol-

ntng.

doende 'hronnen' om een trdknd heeld

i::

~l
t'jl

v

u
Vi

van her reccnte verlcden tc '>Chct'>en.
Zoducnde -,loot de Waarheid'>- en Vcr-

Velc <,chuldigen en verantwoordeliJken

zoening<,commi<;<,ie aan bij het concept

voor -,chendingcn van de men<,enrcch-

cL

van 'helcnck gncchtigheid', een ge-

ten ztJn bcnoemd en velcr1 van hen

u.:

meen<,chap'>gerichte bcna-

::...

dcring waarin hct prin1air

gaat on1 hcr~tel van gc-

broken verhoudingen en
de dialoog tu<,<,en dader en
,JachtoHer.
nng

hedt

Die benadeherkenbarc

overeenkom<;ten

met

de

wijze van recht'>praak in
traditionele

Afrikaame

culturen, die herstel van
de integriteit van de gemeemchap

belangnjker

vindt dan hct <;traffcn van

hcbben hun aandeel cbari n

Vele schuldigen en
verantwoordelijken
voor schendingen
van de mensenrechten zijn
benoemd en velen
van hen hebben hun
aandeel daarin
erkend

crkcnd. ln wre dar nret gedaan hebbcn '>taan in icder
geval in moreel opzicht in
het dden'>ld

Amnestie of
vervolging?
Onder

men'>enrechten-

-,chendingen ver'>laat

ck

TRC: onder andere moord
en poging tot n1oord. mar-

teling en zware mi<,handeling. Aan hct eind van haar
rapport

de dader Het gebruik van

concludeert

de

het Xho<,a woord uhunlu in de bnvengc-

con1n1i~sic dat grove '-'Chcndingen van

noemde pa<,<,age in de Interim Crond-

de men-.enrechten werden geplcegd of

wet gat dat al aan. L/IJJtlllll betekent

mogelijk gcmaakt door aile belang-

mens-zijr1 in gemeenschap met ande-

rijke partijen itl de conflictperiode van

ren. Van helende gerechtigheid is in in-

1960 tot 1994. Fn zij '><ll11t op I Dee I V,

dividuele gevallen <,prake gewee-.t ge-

Hoofchtuk 6, paragraaf 6(,, hierna aan-

durende de werkzaamheden van de

geduid ak V,6,66 I

TRC (Truth and Reconcilation C:ommi'>'.ion).SiachtoHer'> en daders hehben

de staat en hct inlichtingen- en vei-

oog in oog n1et clkaar gc'itaan. Sonl'i

lighcidsapparaat,

hebben daders per<;oonlijk <,chadelom-

groepen en instellingen die in mecr

<,tellingen aan hun vroegere ,Jachtofkr'>

of mindere mate olficicel verhonden

ter be,chikking ge<,teld Andere kercn

warcn aan de <,taat, zoals thui'>lan-

hehhen zittingen van de TRC ecn vcr-

dregcringen en veiligheid'>trnepcn,

vulg gekregen in de vorm van lokale

ook de 11:1' en conscrvatieve organi-

initiatieven voor stettll aan <,lachtofkr'>

<,atics die belang haddcn hij de sliillls

en gemeen<,chapsopbouw.

q11o;

De Waarheids- en Verzoeningscommi-.-

vochten voor bchoud van de sliillll

sie had een <,pecialc fnpcsti{jiltiotJ L/tJil ter

q11o, zoals de Afrikaner Weer<;tand'>-

be,chikking om de kiten te verzame-

hcwcging;

blankc

rechl'>e

organisaties

die

len. De waarhetd mag zich dan mi-.-

bcvrijding~bc\vcgingcn en hun gc-

<;chien wei niet in totaliteit hehhen ge-

wapende takkcn;

C IJV
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hinnenland'e organi<;aties als het
lluild Dculocnllic Fwut

Apartheid wa' cen misdaad tegen de
menshe1d en de hevriJdlllgshewegingen
voerden een rechtvaard1ge strijd, aldm
de Tl<l

t\\;m dat doel rechtvadrdigt

nog n1ct hct plcgcn von grove "ichcn-

dingen van de men<;enrechten. Ook
deze ZIJn dus onderworpen aan het
wcrk van de TRC lksalniettemin hen"t de groohte ver<mtwoordelitkheid
hit de qaat en ZIJil hondgenoten Fen
staat, met ZIJn macht en privileges,
n1oct

Jon hogcrc n1orelc llltlt!tqavcn

worden gehouden dan particuliere organ"aties Zo -;taat het in de conclusies
van het rapport te lezen

(Foto ;\,\Jfl)
Len paar uitzondcringcn c!Jtlrgclotcn -

de ( :on1111i"ie noenll onder andere

Over oud-,taatsprc<>ident I1 W. llntha

Roelt ,\\eyer en Leon We<;<;e\, - bleven

stclt de TRC vast: "The period dun111) IPhich

hoogstve1·antwoordeli1ke politici van de

the South Afric£111 State ue11tumi into the rea/111

Nasionalc Party volhouden dat ziJ gccn

of cTimiual llliscoiduct ,/rete hes from P W

weet hadden van de misdaden die in

/loihil 's IILCflliOil to flOI!'er i11t0 the C<1r/y 19905,

d1enq van de <;~aat geplcegd werden

i11dudin<} " P<lrl of the {1aiod iu ll'hic/1 his suc-

I )c TP.C oordreLir "f,,dcuce he{orc the Com-

cmor held office' ( \16, 7'1) Het laatste

udicille5, ho11'el'rr, tl1<1i from the li!te

zimdccl doet vermneden wat er in het

I I dwrlofml <1 5lrdle-

rapport van de C:ommissie moet heh-

(IY to clr£11 ll'ilh of'f'ositioll to the cjoucnw!e!1l.
T/,, eutdile,/, <1111011<} otl,er £1dio11s, the uulau'}'ul

dingen onder Botha'<; opvolger FW. de

bllu!cJ, ll'ilhiu <111d hcyo11d South ;\{nw, of f!eo{,fe u•/JOIII they {ICIHiPe,/ £15 f>olilll} il sic}llifi-

schrapt. ledereen, die in het rapport bc-

'""t c/Jiiliell<}r to the st<1tcs i!Ulhority '(\',1i,~2)

-,chuldigd werd had het recht up inzage

Weliswaar spraken de hedoelde politici

in de op hem of haar van toepas<;ing

voor de C:omm"sie verontschuldigin-

zijndc tcksten. Ook oud-pre-,ident De

11111\IOII
I LJ70',

5CI1icJr rolilill£1115

hen gcstaan over menscnrechtenschcnKlcrk. Deze passages zijn cchter ge-

gen uit voor hun deelnamc in het apart-

Klcrk. Hij -,pande ecn geding aan en

heldsw<;teem en voor de consequenties

krecg van de rechtcr gedaan dat de be-

van dat syqeem voor individuelc per<;o-

trelfcnde pa.,-,age<> verwijderd werdcn.

nen, hun per<;oonlitk aandeel daarin na-

Voorlopig althans, want in maart I 'J'J'J

tllcn zii nooit voor hun vcrant\voor-

-,prcekt de rechtcr zich dehnitief uit

l.iever plaa~<;tcn ziJ de gruwcl-

over de vraag ol de hewu-,te tckst gepu-

ding

daden in de context van de tocnmalige

hliceerd mag worden.

<..,triid tcgcn hct con1n1uni"illlC en wczcn

ziJ uitvoerende pcrsoncn aan als zondc-

Niet dat het de reputatic van FW. de

hok

Klcrk ten gocde is gekomen

( I lV I" 'JS

Wat i-,

I; I

:'

\I

hlijven 'itaan i'> de conclu-,ie ovn diem

,Jcuce t/Jd/ lnkdlilillthe IFP ll'iiS the Jnirn<~ry

ortrcden ten ovcr'itaan van de TRC::,

IIOrHidle f•cr/Jelrillor. drl<i //Jill il ll'i/5 rcsflomi-

Dczc was •

IIIJ

II,
II I

I

~

'-'

.i

11

/'ilrticulilr disilflfloiutrllml to

hlc for il{'{'roXIIIIillely

l

J%

of illlthc Prolotwus

the Co111111ission. As one rPIJO h11s ,!o11e so rllllch

rcpcn/c,/to the Corllrnission. its sulmrrssion IPdS

to /ur11 the tide of South Afnulll histor-y. /11s

siru;ul,nly uuj!nt/Jcon1inc}. tllilsrue

Cl'i/Sil'elleSS 1111d 1/llll'il/irU}IICSS Cilndid/y

'"'e · (Ve,,

/0

ilCk-

11011'/edqe the full /nmb of the /\!Vs mponsihi-

<111d

dcferr-

De IFI' had hovendien

haJr cigcn aanhangcrs ontradcn on1

lity swlled to the Co11n11issio11 /o he 11 lillssed oJ'-

mee te werkcn met de TRC:. Dat zou

i'ortunily to t11kc

ertoe kunnen lcidcn dat ,Jachtofkr'>,

reumciliillion Jnoccss

lilt

die lid ztJn van de IFP en nict naar vo-

forrPilrJ" (\1;6,8)

ren zijn gekomen met vcrklaringen.
Van hct ANC: mcldt de C:ommi'i'iie dat

niet in aanmcrking komen voor -,chade-

het lciderschar collcctief vcrantwoor-

vcrgoedingcn. hetgecn weer tot vcrgro-

dclijkheid nam voor de schendingen

ting van de 'i[lanningen tll','ien ANC en

van de memenrechtcn door ANC-

11'1' in KwaZulu Natal zou kunnen lei-

Icden en dat hct de gesteldc vragen van

den. I V;() 124 I.

de Commissie orenhartig heantwoordDe Waarheid'i- en Ver-

de. Daar <;tond tegenover
dat de Commi<,;,ie weinig

zocntng'icommi'i'ite

Of het tot

pcr'ioonlijke verklaringen
kreeg, n1ct nan1e nict vtln

ANC:-Ieiders,

noch

van

daadwerkelijke

aanklachten in te diencn

vervolging en

ol tot '>trafrechtelijke vcrvolging over tc gatln. l)at

het kader van de vroegere
gewarende tak van het

strafrech tspraak zal

ANC Umkhonto weSiz-

komen is nog maar

normale

de vraag.

cludeert

we. Dat hetckcnde voor
de TRC dat

it< knoll'-

wordt overgcltltcn aan de

t!JOse rPho rl'orkcd in its structures for lerrc;thy

hetll JOIII}ht or

Jleriods

,hou/,1

/,m;cly

'itrafrechtelitke

procedure'>. ,\\aar zij conin

het

rarrort

weL "Where drrrrresly hos rrol

ledqc o[ of t/1osc ll'ho ld ,urd
o[ lirue is

heelt

zell gcen hevoegdhcid om

uou-exis/Cilt. •

/li/5

heel/ ,Jerrred. /liOSeclltlOI1

he comidere.l ·Of het tot daadwer-

(\~6,19) Het oordcel over Winnie i\la-

kelijke vcrvolging en qratrecht'>[lraak

dikizela-1\ landela, de ex-vrouw van rre-

zal komcn i'i nog mailr de vrailg. De

'iident r\landela wa'> hard. ZiJ wordt

kan~ j-, ;.,erieu<.., atlnwczig dat de grotcrc

aan,rrakeli)k ge'>leld voor grove men-

partijen, ANC IFI' en NP, geneigd zul-

senrechtemchendingen door de r\lan-

len zrjn de werkhare politieke verhou-

dela United I oothall c:Juh. waaronder

dingen niet op het 'ipel te zetten. ANC:

de moord or Stomrie Seirei De Com-

en IF!' zitten 'iamen in de coaliticrege-

Wiuurc ,\ hlikizclil-1\ lou,lelil's

ring van nationalc eenhcid en na jaren

conlcrn{'l no/ only for the Comntrs1ron /Jut for

van gewelddadige onderlinge 'itriJd zi)l1

the uoliou of ilCCOllllli!hility

de hctrekkingcn tu'>'iell beide 'itcrk aan

mi.,.,ie, ·,\ k

11111lious II'IJO {ollou>ed the
ii{I{'tilrcd."

ll'i/S

fl,tlpi!hlc to ille

ilf<lrlll<}

in ll'hich s/1c

(l~ti,20)

hct verhetcren. Strafrechtelijkc vervolging van met name IFI'-Icidcr<,chap er1aanhang op grond vJn nlcn-,cnrcchtcn-

de

'chendrngen in de periode 19hU-I 'J'J4

lnkatha Freedom !'arty zegt de C:om-

zou de kwet'>hare vrede ern'>tig kunnen

miS'iion· "Con\idcrin<J the OPtrwhelnrrlll} Cl'i-

he'ichadigen. Zeker voor de rrovincie

Over ,\\ango'>uthu

lluthelczi

en

( llV 12 'JS

KwaZulu Natal zou dat opnieuw tot

amnestic te verkrijgen. Het was de be-

uitharqing van geweld kunnen leiden.

reidheid van de reeds veroordeelde
"arch PillatrJ of the af>artheid err1" [ugcne de

Waarheid en rechtsstaat

Kok om de Commissie volledig inzicht

15uthelczi in de heklaagdenhank) Ken-

van zaken te gcven die de politie ertoe

neliJk i<; de recht<;<,taat in Zuid-Afrika

zette rnee te werken. Ze konden niet

nog nict '>lcrk genoeg om dat te trek-

ander'>, om <,trafrechtelijke vervolging

ken. Hct nieuwe Zuid-Afrika lijdt nog

te ontlopen, tocn De Kok ieders rol pu-

..teed., aan ern'>tige chronische ziektes

bliekelijk ging beschrijven. Ook mag

die door het apartheidssysteern zijn op-

worden vermeld dat rechter'> niet zijn

gelopcn: corruptic, geweld en rnisdaad

ingegaan op het verzoek van de TRC:

en gigantische sociaal-economische te-

om voor de C:orn111issie te verschijnen.

genstellingen. Ze zijn als het ware on-

Zij vreesden dat daardoor hun onafhan-

derdeel van de cultuur geworden. De

kelijkheid in het gedrang zou kunnen

hestrijding ervan zal een langdurig pro-

komen. Hun rol in het instandhouden

ces zijn Het rapport van de TRC: kan

van de apartheidsstaat is dus niet india-

het begin zijn van een eflcctieve kuur.

loog met de Waarheids- en Verzoe-

1\ 1aar die rnoet dan wei consequent

ningscommissie behandeld.

worden volgehouden.
Zoal., gezegd zou de wil 0111 de poliDe plcgers van rnensenrechtenschen-

lieke vrede te bewaren kunnen leiden

dingen hebben hun 'kennis en ervaring'

tot het afzien van strafvervolging voor

ter beschikking kunnen stellen in nieu-

de plegers van men<;enrechtenschen-

wc werkkringen, zoals in particuliere

dingen. "Blanket amnesty" heet dat in het

vciligheidsmaatschappijen en bij de he-

Zuid-Afrikaanse politieke jargon Het is

strijding van de gewone misdaad. Poli-

uiteraard aan de verantwoordelijke po-

tie-optreden is onverminderd hard. De

litici in Zuid-Afrika zelf om de meest

TRC meldt in haar rapport dat er nog

verantwoorde beslissing te nemen.

steeds gemarteld wordt tijdens straf-

Toch zijn er wei een aantal opmerkin-

rechtelijk onderzoek. Het gevangenis-

gen bij te plaatsen Caan die plegers

wczcn is nauwelijks veranderd. Ver-

van mensenrechtenschendingen vrijuit,

111oedelijk komen er gerniddeld 60 ge-

dan kunnen zij ook niet meer via civiel-

detinccrden per rnaand 0111 in de gevan-

rechtelijke

geni-;sen. Dit aile., roept echter geen

volgd. Dan wordt een wei heel zware

puhlieke verontwaardiging 111eer op,

wissel getrokken op het rechtvaardig-

omdat het 0111 gewone 111isdadigers gaat

heid'>gevoel onder de slachtoffers.

procedures

worden

vcr-

die kennelijk mindcr bcscherming behocvcn. Justitic. politic en gevangeni<;-

Dat rechtvaardigheidsgevoel vraagt in

wezen waren dcstijd-, vooraan'>taand in

principe om berechting van degenen

hct schenden van menscnrechten. Nu

die niet hebbcn voldaan aan de amnes-

worden

de

tiecrileria. De voorwaarden waren dui-

rcchtsstaat, de nieuwe grondwet en de

dcze

imtantie<,

geacht

delijk en voor ieder hetzelfde. Sommi-

grondrechten te bewaken.

gen

l'olitiepersoneel was uit zichzcll eigen-

hekentenis af te lcggcn. Slachtofter'>

zijn daardoor overgehaald 0111

lijk niet bereid om ten overstaan van de

hehben zodoende het verzoeningspro-

TRC de waarhe1d te vcrtellcn en zo

ces kunnen aanvaarden. Trouwens, het

CllV 12 'JS
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idee dar misdadigers vrijal gaan ver-

Commissic hedt <,lecht<, aanhevelingen

·rj. 0

sterkt hct gevoel onder gewone crimi-

kunnen doen voor socialc, psychische

~

nclcn dat ze voor stralvcrvolging prak-

en cmottonelc hulp a an "cmh

Lisch niet te vrezcn hebhcn, ecn gevoel

to he

'1·:·:

~i.

,.

0

..

.,
:

u
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Pilli11r" Dat bn in de praktijk va-

dat in Zuid-Afrika loch a! sterk ontwik-

ricren van hct opzctten van monumcn-

keld is. Een land met een hoog mi<,-

ten en gedenktckens, herstelprogram-

daadcijlcr heelt duidclijke nnrmen no-

ma's voor lokalc gemcenschappcn, tot

dig en een staat die hercid i'> die nor-

het tockenncn van uitkeringen aan

men in stand te houdcn.

,!Jchtoltcr, en het opzctten van een instantie die daar verantwoordelijk voor
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EDUARD~FREI
Conferentie

Ontwikkeling, religie, waarheid en
verzoening in Zuid-Afrika
Zaterdag 12 december 1998, 10.00- 15.00 uur
Sint Gertrudiskapel te Utrecht
Dagvoorzitter: i\1odJ('i/ 1.,',/nlldzn
lnlciding:

'I k rcl1gicuzc dllllcn,ic van ontwikkcling', door Carl J\Jiehilll'
'amha"aclcur v<Jn Zuici-Afrika in Ncderbnd)

lnlciding:

\X:aarhcid, vcrwcning en ontwikkcling in Zuid-Afrika',

il'""" Soob1 (lid C:ommissic voor Waarheid en

door"'' l 1

Vcrzocn1ng

1

Dcclsessics:
I k rcligicuzc dimcmic van ontwikkcllllg'
Voorzitter: /'icier /\nlo11 ua11 Co111ip ( 'cuctari' Katholicke Raad voor
Kcrk en 'amcnlcving)
Commentator: flictu I loltrop (hooglcr<Jar Zcnding,wetcnschappen
Theologi'>chc Univcr'>itcit Kampen)
II

'Waarhcicl. vcrzocning en ontwikkcling'
Voorzitter: i\l,nie Lo111se l3mlelmans-\lidec (hooglcraar llcstuurskundc
Kctholickc Llnivcr,iteit Nijmcgen)
Commentator: I la111 1/,n/Jlldll !Wcrkgrocp Kairm 1

Ll kunt zich aanmciJcn v1a 070-34'24835 (tel), 070-3643417 (fax)
en e-mail: hurcau(a cda.nl
I kzc hijccnkom'>t i'> de twecdc in ccn '>eric v<Jn v1ct over 'Ontwikkeling en
rcl1gic 111 intcrnation<Jal pcr<,pcctict' Op 26 'cptcmbcr jl. voncl de startconkITiltlc plaah. In mci l'l'J'J sta<Jt de hiJccnkom't 'Oosters orthocloxc kcrkcn en
oJlt\\'lkkcling gcplaml en in decem her I 'l'JlJ sta<Jt de laat'>te hijcenkom'>t in
dczc 'l'i'IC 111 her tckcn van 'Islam en ontwikkeling'

I kzc hill'cnko1mt wurdt meJc mogelijk gem<J<Jkt door NCI)U

